
T A R T A L O M M U T A T Ó
2010. október 27-i testületi ülés előterjesztései

  1. 2010. évi állandó bizottsági munkatervek felülvizsgálata.
  2. Tanácsnok díjazása. A Tanácsnokkal kötendő feladat ellátási 
     szerződés.
  3. Helyi szociálpolitikai kerekasztalba tag delegálása.
  4. 2011. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása.
  5. Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása, Közbeszerzési 
     és beszerzési eljárások helyi szabályairól szóló szabályzat 
      módosítása.
  6. A hivatali gépkocsik használatának ellenőrzése.
  7. A Kossuth Filmszínház üzemeltetési szerződésének módosítása.
  8. A.Gotthárd-Therm Kft. tájékoztatása .
  9..A Rendelőintézet pótelőirányzat kérelme.
 10. Körmend Város Tűzoltóságának  kérelme.
 11. Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésének és 
       zárszámadásának tartalmi  követelményeit meghatározó rendelet 
       módosítása.
 12. Kovács Csaba kérelme. 
 13. Szentgotthárd, Árpád u.9/B.I/4 szám alatti  lakás értékesítése.
 14. Eladási ár meghatározása Szentgotthárd,Kossuth L.u.15. 
       I/4.számú lakás.
 15. Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti garázs bérbeadása.
 16. Brückner Gáborné kérelme.
 17. NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2010-0003 kódszámú Szentgotthárd 
       városközpontjának megújítása civil és vállalkozói partnerségben 
       című pályázat 
 18. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 
        Önkormányzati   Társulásba képviselő  delegálása
  19. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a 
       lejárt határidejű  határozatokról.



E L Õ T E R J E S Z T É S
                                    a Képviselő- testület 2010. október 27.-i ülésére.

Tárgy:  2010. évi  állandó bizottsági  munkatervek felülvizsgálata.

 Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzatunk állandó bizottságai éves munkaterv szerint dolgoznak, vagyis minden 
év végén fogadják el a következő évi teendőket. Erre 2009. decemberében is sor kerül. Most 
azonban  az  új  képviselő-testület  felállásával  megváltozott  a  bizottságok  száma,  neve  és 
feladatköre is. Az év hátralévő idejére a változásoknak megfelelően korrigálnunk kell az éves 
bizottsági  munkaterveket  is.  A mellékletben  szereplő  munkatervek  az  eddigi  3  bizottság 
munkaterveinek az új bizottsági feladatköröknek megfelelő felosztásával keletkeztek

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a munkatervek elfogadását. 
                                       
Határozati javaslat:

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Határozat a melléklete szerint 
     elfogadja a      Jogi, Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság  2010.évi  munkatervét a 2010. 
     november -   2011. január közötti időszakra. 
     Felelős:  Kardosné Kovács Márt bizottsági elnök  
     Határidő: folyamatos

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint 
     elfogadja   az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának  2010.évi  
     munkatervét a     2010. november -   2011. január közötti időszakra. 
     Felelős:  Dr. Haragh László  bizottsági elnök  
     Határidő: folyamatos

 Szentgotthárd, 2010. október 19.

                                                                            
                                                                                   Huszár Gábor  
                                                                                    Polgármester

Ellenjegyzés:                             
                            Dr. Dancsecs Zsolt

                         jegyző



Határozat melléklete

       SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
JOGI,PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

2010. évi
MUNKATERVE

(2010. novembertől- 2011. január hónapig)
Jogi. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok, napirendek előkészítésében, 
előterjesztések véleményezésében, ellenőrzésében vesz részt, illetve tárgyalja meg a következő 
témákat:

2010. november  22.
- Napirend előkészítésében való részvétellel:  
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Előadó: Polgármester 

Határidő: 2010. november 15.

Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

2.) Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 20004-2010. évi energetikai 
stratégiai tervének végrehajtásáról. Beszámoló a 2010. évi  Energiaracionalizálási 
Programterve teljesítéséről. Új energetikai stratégiai terv elfogadása. A  2011. évi 
Energiaracionalizálási Programterv  elfogadása.  

    Előadó: Műszaki Irodavezető

    Határidő: 2010.november 15.

    Felelős: elkészítéséért: Műszaki Iroda Vezetője

3.) Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási

       irányelvek érvényesülése. Új irányok. 

 Előadó: Műszaki Irodavezető
 Határidő: 2010. november 15.
 Felelős: elkészítéséért: Műszaki Irodavezető

  4.)Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről.
      Előadó: Jegyző

   Határidő: 2010. november 15.
   Felelős: elkészítéséért :Jegyző

  5.)Beszámoló a helyi  adóhatósági tevékenységről.
Előadó: Pénzügyi Irodavezető

Határidő: 2010. november 15.

Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

2010. december 13 .



Napirend előkészítésében való részvétellel:

1.)Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról.
    A vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő  Bizottsági elnökök és  tag 
    beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok  ellátásáról. Beszámoló az 
    önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok  munkájáról.
    Előadó: Jegyző
    Határidő: 2010. december 6.

    Felelős: elkészítéséért: Jegyző   

2.)2011.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.

Előadó: Polgármester

Határidő: 2010. december 6.

Felelős: elkészítéséért: Jegyző

3.)Beszámoló a 2010.évi közbeszerzésekről.

Előadó: Pénzügyi Iroda Vezetője

Határidő: 2010. december 6.

Felelős:elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

2011. január 17 .
- Napirend előkészítésében való részvétellel:  
  1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetése.
     Előadó: Polgármester
     Határidő: 2011.január 17.
     Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

  2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.
  Előadó: jegyző
  Határidő: 2011.január 17.
  Felelős:  elkészítéséért: Jegyző

   3.) Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

  Társulási Tanácsában végzett munkáról. 

        Előadó: Polgármester

        Határidő: 2011.január 17.

        Felelős: elkészítéséért: Polgármester

Szentgotthárd, 2010.október ….

                                                                                                     Kardosné Kovács Márta Mária

bizottsági elnök



SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI  ERŐFORRÁSOK ÉS KÜLKAPCSOLATOK 

BIZOTTSÁGA

2010. ÉVI

MUNKATERVE

(2010. novembertől- 2011. január hónapig)

Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága  a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok, 
napirendek előkészítésében vesz részt, kér tájékoztatást a következő témákról,  átruházott 
hatáskörben dönt a városi sportegyesületek költségvetési összegeinek elosztásáról, külkapcsolati 
keret felosztásáról, szociális-,  illetve lakás ügyekről:

2010.november 23. 
- Napirend megtárgyalásával és döntéshozatallal:

   1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.
        Előadó: Kistérségi Iroda Vezetője

        Határidő: 2010. november 15.
        Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője

- Napirend előkészítésében való részvétellel:  
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Előadó: Polgármester 

Határidő: 2010.november 15.

Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

2010. december 14 .

- Napirend előkészítésében való részvétellel:  
1.) 2011.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.

Előadó: Polgármester

Határidő: 2010.december 6.

Felelős: elkészítéséért: Jegyző  



    - Napirend megtárgyalásával:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának
      teljesülése, felülvizsgálata.
      Előadó: Polgármester
       
      Határidő: 2010. december 6.

        Felelős:   elkészítéséért: Hatósági és Okmányiroda Vezetője                                                   

  2.)Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról.
     A vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő  Bizottsági elnökök és  tag 
      beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok  ellátásáról. Beszámoló az 
      önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról.
      Előadó: Jegyző

     Határidő: 2010. december 6.
     Felelős: elkészítéséért: Jegyző   

2011. január 18.

- Napirend előkészítésében való részvétellel:  
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetése.

Előadó: Polgármester

Határidő: 2011. január 17. 

Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője

 

  2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.
      Előadó: jegyző
      Határidő: 2011.január 17.
      Felelős:  elkészítéséért: Jegyző

- Napirend megtárgyalásával:

     1.)Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

       Tanácsában végzett munkáról.
       Előadó: Polgármester
       Határidő: 2011. január 17.
       Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője
Szentgotthárd, 2010.október ….

                                                                                                        

                                                                                                 Dr. Haragh László

-                                                                                                  bizottsági elnöke              



Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. október 27-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy. Tanácsnok díjazása. A Tanácsnokkal kötendő feladatellátási szerződés.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények
A Képviselő-testület legutóbb ülésén tagjai sorából környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnokot 
választott – ennek érdekében az önkormányzat SZMSZ-ét is kiegészítette. 
Az elfogadott testületi határozat szerint a következő ülésen kell elfogadni a tanácsnokkal kötendő 
feladatellátási szerződést valamint meg kell határozni a tanácsnok tiszteletdíját. 

A tanácsnokkal kötendő feladatellátási szerződésről

SZMSZ-ünk így szól a tanácsnok kapcsán:

A Tanácsnok
72. § (1) A tanácsnokká választott képviselőnek az általa felügyelt szakterületen speciális
ismeretekkel kell rendelkeznie vagy ehhez szükséges iskolai végzettséggel kell rendelkeznie.
A tanácsnokkal – megválasztása után – részletes feladatellátási megállapodást kell kötni. A
tanácsnok által felügyelt feladatkörökben csak ellenjegyzésével lehet előterjesztést tenni a
testülethez.

Ebből látható, hogy a tanácsnokkal feladatellátási szerződést kell kötni.
A feladatellátási szerződés tervezetét az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 

A tanácsnok tiszteletdíjáról
A  tanácsnoknak  adható  tiszteletdíjat  a  képviselők  tiszteletdíjának  szabályozásával  egyezően 
önkormányzati rendeletben kell meghatározni.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő  –testületének  2/1995.  (I.  12.)  ÖKT  rendelete 
rendelkezik  a  képviselő  -testület,  valamint  bizottságai  részére  megállapított  tiszteletdíjakról, 
természetbeni juttatásokról és költségtérítésről.
A tanácsnok tiszteletdíját a 2. számú melléklet szerinti rendelettervezet fogalmazza meg. 
A tiszteletdíj lehetséges mértéke az  1994. évi LXIV. tv. 15. §(4) bek. alapján: 
(4) A bizottság elnökének, a tanácsnoknak tiszteletdíja az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági 
tagság esetén is - legfeljebb az alapdíj 90%-ával növelhető. 

Az alapdíj mértéke 44.400.- Ft/hó. 
A  tanácsnok  mint  helyi  képviselő  tagja  az  Önkormányzati  erőforrások  és  Külkapcsolatok 
bizottságának,  akinek  ezért  a  munkájáért  jár  tiszteletdíj.  A  tanácsnoki  munkát  a  bizottsági 
munkáján felül végzi és ezáltal lát el többletfeladatot. 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni,  és  egyrészről  a 
határozati javaslatról, másrészről pedig a rendelettervezetről dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Labritz  Béla  Környezetvédelmi 
Tanácsnokkal megkötendő feladatellátási szerződést az Előterjesztés  1. számú melléklet szerint 
jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős:  Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd 2010. október 17.
                                                                                         Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                                                 jegyző



 1. számú melléklet

Feladatellátási SZERZŐDÉS
Környezetvédelmi tanácsnoki feladatokra

amely létrejött egyrészről 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata (9970  Szentgotthárd,  Széll  Kálmán  tér  11.  – 
képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester),– a továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről 

Labritz Béla (9970 Szentgotthárd,  Pável  Ágoston ltp.  6.),  környezetvédelmi Tanácsnok 
(továbbiakban említve Tanácsnok)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzaténak  Képviselő  –  testülete  alakuló  ülésén  a 
245/2010. számú határozatával választotta meg a Környezetvédelmi Tanácsnokot.
2. A Tanácsnoki megbízás Labritz Béla képviselő-testületi tagságának idejére jön létre, így a 
képviselőtestületi  tagság  megszűnése  esetén  minden  külön  jogcselekmény  nélkül 
automatikusan megszűnik. Megszűnik ezen túlmenően még a következő esetekben: Ha a 
képviselő  a  tanácsnoki  tisztségéről  lemond,  vagy  a  tanácsnoki  megbízást  a  Képviselő  – 
testület  visszavonja.  A  Képviselő  –  testület  bármikor  dönthet  a  tanácsnoki  pozíció 
megszüntetéséről. 

3.  A Tanácsnok a következő feladatokat látja el:
- Személyesen képviseli az önkormányzatot minden környezetvédelmi szempontból jelentős 
ügyben és kérdésben 
-  szervezi  és  ellenőrzi  a  környezetvédelem terén hozott  jogszabályok önkormányzat  általi 
végrehajtását – ennek során kapcsolatot tart elsősorban a Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Irodájával és a jegyzővel
-  figyelemmel  kíséri  a  környezetvédelem  terén  hozott  jogszabályok  megvalósulását 
Szentgotthárd város területén
-  véleményez  minden  településfejlesztési  tevékenységet  környezetvédelmi  szempontból  – 
ennek során kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal Építési Hatóságával is;
- kapcsolatot tart a területileg illetékes természet- és környezetvédelmi szakhatóságokkal, 
tárgyalásokat folytat velük, előttük képviseli az Önkormányzatot;
- kezdeményezi és véleményezi a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítását, az 
avar  és  kerti  hulladék  égetésére,  továbbá  a  légszennyezésre  vonatkozó  önkormányzati 
rendelet – tervezeteket illetve már ezek előkészítésébe bekapcsolódik
- a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester
kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít a környezet- és természetvédelmi
kérdésekben;
- javaslatot tesz a helyi jelentőségű természeti értékek megóvására, őrzésére, fenntartására, 
bemutatására és helyreállítására illetve az ilyen kezdeményezéseket előzetesen véleményezi;
- javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi alapjának felhasználására;
- környezet- és természetvédelmi szempontból  szakvéleményt nyilvánít városfejlesztési és 
városrendezési kérdésekben a polgármester, alpolgármester kezdeményezésére;
-  javaslatot  tesz  helyi  jelentőségű  természeti  értékek  védetté  nyilvánítására  illetve  ilyen 
jellegű kezdeményezés esetén szakmai véleményt nyilvánít;
-  közreműködik  a  városfejlesztési  koncepciók,  programok,  tervek  kialakításában 
környezetvédelmi szempontból;
- figyelemmel kíséri és értékeli a szakterületéhez tartozó önkormányzati döntések
gyakorlati végrehatásának alakulását;

4. Az elvégzett munkájáról negyedévente írásban beszámol a Képviselő – testületnek, illetve 
a jelentésben értékeli a környezetvédelem helyzetét Szentgotthárdon. 



5.)  A  Tanácsnoknak  a  Polgármester,  az  Alpolgármester,  a  környezetvédelmi  feladatokat 
ellátó  bizottság  bármely  környezetvédelmi  feladat  ellátására  utasítást  adhat,  az  utasítás 
végrehajtásáról  pedig  őt beszámoltathatja.  Valamennyi kapott  utasítást –  a Polgármester 
utasítását  kivéve  –  a  Tanácsnok  jelzi  a  Polgármester  felé.  Amennyiben  a  Tanácsnok 
ugyanabban a témában több utasításadásra jogosulttól egymással ellentétes utasítást kap, 
azt külön is jelezni köteles haladéktalanul a Polgármesternek. Ilyen esetben a Polgármester 
dönt arról, hogy melyik utasítás szerint köteles a Tanácsnok eljárni.
 
6.) A Tanácsnok a feladatellátásért az önkormányzat rendelete szerinti juttatásban részesül, 
melyre a jelen szerződés aláírásának napjától kezdődően jogosult.

7.) Felek a jelen módosításban külön nem említett kérdésekben a Polgári törvénykönyv, az 
ÖTv, Szentgotthárd Város Önkormányzatának SZMSZ-e és a  képviselő -testület, valamint 
bizottságai részére megállapított tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról és 
költségtérítésről
szóló 2/1995. (I. 12.) ÖKT rendelet előírásait tekintik irányadónak. 

8.)  Jelen  szerződést  a  Szerződő  felek  elolvasás  és  értelmezés  után,  mint  akaratukkal 
mindenben megegyezőt írják alá.
Szentgotthárd, 2010. október …

……………………………………………                    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Szentgotthárd Város Önkormányzata                            Labritz Béla
Képv.: Huszár Gábor  polgármester                     Környezetvédelmi Tanácsnok
ÖNKORMÁNYZAT 



2. számú melléklet

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

A képviselő -testület, valamint bizottságai részére megállapított
tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról és költségtérítésről

szóló 2/1995. (I. 12.) rendelet módosításáról

A képviselő -testület az Ötv. 20.§. (2) bek. és az 1994. évi LXIV.tv.14.§.
alapján a települési önkormányzat képviselő -testületének és bizottságok
tagjainak, illetve tanácsnokok részére tiszteletdíjat, természetbeni juttatást és
költségtérítést megállapító 2/1995(I.12.) ÖKT rendeletét (továbbiakban Rendelet)

1. §
A Rendelet 2. §-a (Tiszteletdíj 2. § (1) A képvisel tiszteletdíja(alapdíj) 44.400,- Ft/hó (2) A  
bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíj 45%-a/hó (20.000,-Ft/hó)
(3) A bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíj 90 %-a/hó (40.000,-Ft/hó)
a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4 ) A tanácsnok tiszteletdíja az alapdíj ……. %-a/hó (………. Ft/hó).”

2.§
(1) A Rendelet 5.§-a (1) bekezdés első mondata (A képviselőknek és bizottságok tagjainak 
a  testületi-  és  bizottsági  ülések  miatt  kiesett  jövedelmét  az  önkormányzat  megtéríti.)  a 
következők szerint egészül ki: 
„A  képviselőknek  és  bizottságok  tagjainak  valamint  a  tanácsnoknak a  testületi-  és 
bizottsági ülések miatt kiesett jövedelmét az önkormányzat megtéríti”

(2)  A Rendelet 5.§-a (2) bekezdés első mondata (A képviselőket és bizottsági tagokat az 
önkormányzati  munkával  összefüggően,  Szentgotthárd  város  közigazgatási  határán  kívüli  
utak  esetében  –a  vonatkozó  jogszabályok  alapján-  kiküldetési  költségtérítés  illeti  meg)  a 
következők szerint egészül ki:
„A képviselőket és bizottsági tagokat valamint  a tanácsnokot az önkormányzati munkával 
összefüggően, Szentgotthárd város közigazgatási határán kívüli utak esetében –a vonatkozó 
jogszabályok alapján- kiküldetési költségtérítés illeti meg”

3.§
Záró rendelkezések

(1)  A  Rendelet  jelen  rendeletmódosítással  nem  érintett  részei  változatlanul 
érvényesek.
(2) A jelen rendeletmódosítás kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetést követő 
napon hatályát veszíti.

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester                                                          Jegyző

Kihirdetve:
.



Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. október 27-i ülésére

Tárgy: szociálpolitikai kerekasztalba tag delegálása

Tisztelt Képviselőtestület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv.  58/B. §  (2) bekezdése 
szerint  a 2000  fő  feletti  lakosságszámú  települési  önkormányzat  vagy  társulás,  illetve  a 
megyei,  fővárosi  önkormányzat  helyi  szociálpolitikai  kerekasztalt  hoz  létre,  különösen  a 
szolgáltatástervezési  koncepcióban  meghatározott  feladatok  megvalósulásának, 
végrehajtásának  folyamatos  figyelemmel  kísérésére.  A  helyi  szociálpolitikai  kerekasztal 
évente legalább egy alkalommal ülést  tart,  tagjai  a  helyi  önkormányzat,  illetve  a  társulás 
területén  szociális  intézményeket  működtető  fenntartók  képviselői,  továbbá  a  helyi 
rendeletben meghatározott szervezetek képviselői. 

A  törvényi  rendelkezéseknek  megfelelően  2004-ben  létrehoztuk  a  szentgotthárdi 
szociálpolitikai  kerekasztalt  a szociális  igazgatásról  és  az  egyes  szociális  ellátási  formák 
szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) ÖKT. számú rendeletben foglalt szabályozással.

Helyi  rendeletünk  szerint  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
szociálpolitikai kerekasztalt működtet.  A szociálpolitikai kerekasztal  feladata Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott szociális szolgáltatástervezési 
koncepcióban  meghatározott  célkitűzések,  fejlesztések,  feladatok  megvalósulásának, 
végrehajtásának  folyamatos  figyelemmel  kísérése;  a  városi  szociális  jelzőrendszer 
működtetése, valamint véleményezi az önkormányzat közfoglalkoztatási tervét.

A szociálpolitikai kerekasztal tagjait a Képviselőtestület felkérésére a város területén szociális 
intézményeket  működtető  alábbi  fenntartók,  valamint  szervezetek  delegálják  a  rendelet 
szerint:
–Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd, Széll K.tér 11.
–Fővárosi Önkormányzat Budapest, Városház utca 9-11.
–Vas Megyei Önkormányzat Szombathely, Berzsenyi D.tér 1.
–Városi Gondozási Központ Szentgotthárd, Arany J.u.1.
–Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
–Városi Nyugdíjas Klub Szentgotthárd, Kossuth L.u.7.
–Katolikus Plébánia Karitász Szentgotthárd, Széll K.tér 5.
–Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi Területi Szervezete Sztg.,Széll K.tér 11.
–Diabetesz Klub Szentgotthárd, Rákóczi F.u.5.
–Vas Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének Szentgotthárdi csoportja Sztg.Máriaújfalui 
u.33.

Helyi rendeletünk 21.§. (4) bekezdése értelmében a delegált tagok megbízatása a Képviselő-
testület megbízatásának időtartamáig szól.

A szociálpolitikai kerekasztal vezetői tisztét a Képviselő-testület által választott személy tölti 
be.



A szociálpolitikai kerekasztalba Szentgotthárd Város Önkormányzata által delegált személy 
Dömötör Sándor Úr volt.

Mivel a delegált tagok megbízatása a Képviselő-testület megbízatásának időtartamáig szól, 
ezért a 2010. október 3-i helyhatósági választásokat követően szükséges Önkormányzatunk 
részéről tag delegálása a kerekasztalba.

Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi szociálpolitikai 
kerekasztal  tagjai  sorába  ……………………………………………..  sz.  alatti  lakost 
delegálja.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

                                                                                     
Huszár Gábor
Polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt
           jegyző



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő – testület 2010. október 27-i ülésére

Tárgy: 2011. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása

Tisztelt Képviselő Testület!

Jelen előterjesztés a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 18. §-ában előírt éves 
belső  ellenőrzési  terv  elfogadására  tesz  javaslatot  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata számára a 2011. évre vonatkozóan. 

I. Tartalmi összefoglaló

Az  éves  terv  összeállítása  a  kockázatkezelési  mátrix  segítségével  került 
kialakításra.  Az  éves  tervbe  az  általunk  legkockázatosabbnak  minősített 
területek kerültek be, illetve azok az ellenőrzések, amelyeket a polgármesterek, 
jegyzők  kértek.  Az  év  során  az  itt  feltüntetetteken  felül  folyamatosan  lesz 
utóellenőrzés is minden olyan ellenőrzés után, amely megkívánja azt.

Szentgotthárd Város és Térségi Többcélú Kistérségi Társulás a belső ellenőr 
alkalmazásával  gondoskodik  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  (továbbiakban  Ötv.)  92.§-a  alapján  az 
önkormányzat  felügyelete  alá  tartozó  költségvetési  szervek  és  a  testület 
hivatalának belső ellenőrzéséről.
A  Belső  ellenőrzési  feladatot  jelenleg  1  fő  belső  ellenőr  látja  el.  A 
törvényeknek megfelelően jelenleg a belső ellenőrzési vezető feladatait is őt 
terhelik.
A Belső Ellenőr tevékenységét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény (továbbiakban Áht.) 121/A. §-a, az Ötv., a költségvetési szervek belső 
ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.), a 
belső ellenőrzési vezető által kidolgozott Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint 
végzi. Az éves tervek összeállítása során figyelemmel van a 2010-ig érvényes 
Belső  ellenőrzési  stratégia  2011  –  2014.  című  dokumentumban 
megfogalmazottakra (ld. 1. számú melléklet)
Az ellenőrzési feladatok tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, az 
Áht., az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. 
rendelet,  az  államháztartás  szervezetei  beszámolási  és  könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozzák meg. De az ellenőrzések 
során  más  területekkel  kapcsolatosan  további  jogszabályok,  és  törvények 
határozzák meg.



A  Kistérségi  Társulás  Önkormányzatai  és  azok  intézményei  kötelesek  a 
vizsgálatokban részt venni, szakmai megállapításaikkal segíteni a költségvetési 
szervek tevékenységének teljes körű, átfogó értékelését.

Az  éves  ellenőrzési  kötelezettséget  a  kockázatelemzés  alapján  felállított 
prioritások,  a  stratégiai  terv  (1.sz.  melléklet),  valamint  a  belső  ellenőrzés 
rendelkezésére álló erőforrások határozzák meg.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések
Az  ellenőrzési  feladatok  kiválasztásánál  az  alábbi  szempontokat  szükséges 
érvényesíteni:
•  az ellenőrzési feladatok kockázatelemzés alapján kerüljenek kiválasztásra.
• a kockázatelemzés foglalja magába a pénzügyi és szakmai irányítás folyamatában 

lévő kockázatok elemzését.
• összpontosítson  azokra  az  ellenőrzésekre,  melyek  a  legnagyobb  hozamot 

biztosítják  az  elszámoltatás,  a  gazdaságosság,  a  hatékonyság  és  eredményesség 
javítása terén.

• törekedjen az ellenőrzési erőforrások lehetőségei között az ellenőrzés hatáskörébe 
tartozó  területek  minél  nagyobb  mértékű  lefedésére,  a  háromévenkénti 
rendszerességgel végzendő feladatok elvégzésére.

A tervezett ellenőrzések tárgya

Az ellenőrzések tárgyát ellenőrzési szervezetenként a Ber. 23. §-ában előírtak szerint 
összeállított ellenőrzési programok tartalmazzák részletesen.

Az ellenőrzések célja annak értékelése, hogy:
• az önkormányzati (kistérségi) intézmények által ellátott feladatok és a pénzügyi-

gazdasági  háttér  összhangja  biztosított-e,  az  intézmény  belső  szervezete  és 
gazdálkodási rendszere alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására?

• a  feladatok  meghatározása,  a  költségvetés  egyensúlyának  helyzete,  a  bevételi 
lehetőségek  feltárása,  a  bevételek  beszedése,  elszámolása,  a  kiadások 
csökkentésére tett intézkedések és azok eredményessége megfelelő-e?

• a  gazdálkodás  törvényességét,  szabályszerűségét  biztosították-e  a  tervezés,  a 
költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás során, a közbeszerzési eljárásokat 
szabályszerűen végezték-e?

• az  ágazati  törvények,  rendeletek,  a  képviselő-testület  rendeletei  és  határozatai 
megfelelően kerültek-e végrehajtásra?

• a számviteli nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékkezelés rendje, a bizonylati 
rend és okmányfegyelem, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele 
megfelel-e az elvárásoknak?

• állagvédelmi kötelezettségüknek eleget tettek-e az ellenőrzöttek, s a tevékenység 
dokumentálása előírásszerű-e?

• az  élelmezési  tevékenység  színvonala,  az  élelmezés  szervezése,  bonyolítása 
megfelel-e a követelményeknek?

• a  gazdálkodás  szabályszerűségét  biztosító  belső  kontrollok  lehetővé  tették-e  a 
szabálytalanságok,  hiányosságok,  gazdaságtalan  megoldások  időben  történő 



feltárását,  megelőzését?  (a  FEUVE  kialakításának,  működésének  és 
hatékonyságának elemzése) 

• a  korábbi  ellenőrzések  által  feltárt  hiányosságok  megszüntetésére  hozott 
intézkedések eredményesek voltak-e, a megállapítások kellőképpen hasznosultak-
e?

A 2011. évi belső ellenőrzési terv ezen követelmények figyelembe vételével, a 
rendelkezésre  álló  revizori  kapacitásnak megfelelően  került  összeállításra, 
melyet a 2.sz. melléklet mutat be részletesen. A 3. számú melléklet maga az 
elfogadandó 2011. évi Belső Ellenőrzési Terv.

A gazdasági  körülmények,  a  személyi  feltételek változásai  és  az  előre  nem 
tervezhető  feladatok  indokolttá  tehetik  az  ellenőrzési  terv  évközi 
felülvizsgálását és módosítását.

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony
A  2011.  évi  belső  ellenőrzési  terv  megfelel  Szentgotthárd  város 
Önkormányzatának Ellenőrzési stratégia céljainak. 

III. Várható szakmai hatások
Az  ellenőrzések  elősegítik  az  önkormányzatok  hivatalában,  valamint  az 
önkormányzat  és  a  Többségi  Kistérségi  Társulás  fenntartásában  működő 
költségvetési  intézményeknél  a szabályszerűségi,  szabályozottsági, 
gazdaságossági,  hatékonysági  és  eredményességi  követelmények 
érvényesülését. 

IV. Kapcsolódások
A 2011. évi belső ellenőrzési terv teljes mértékben megfelel a PM által javasolt 
feladat ellátásnak, a hatályos központi és helyi előírásoknak. Így teljesíti azokat 
a  követelményeket,  amelyek  a  magyar  államháztartási  belső  pénzügyi 
ellenőrzési rendszer EU-konform átalakítását, hatékony és átlátható működését 
célozzák. 

V. Javaslat a sajtó tájékoztatására
Az előterjesztés nem igényli a sajtó tájékoztatását.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő  Testületet  a  melléklet  szerinti  2011.  évi  Belső 
ellenőrzési terv megvitatására és jóváhagyására.

Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Képviselő – testülete jóváhagyja  Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Ellenőrzési stratégiája 2011.-2014. című, az Előterjesztés 
1. számú  melléklete szerinti dokumentumot.

2.)  Szentgotthárd  Város  Képviselő  –  testülete  jóváhagyja  a  Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés  3. 
számú  melléklete szerint.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

Doncsecz Gábor Belső ellenőrzési vezető
Határidő: folyamatos.



Szentgotthárd, 2010. október 20.

                                                                                                                   

                                        
                                                                                                Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                Jegyző



1. számú melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Ellenőrzési stratégiája 
2011 – 2014.

A belső  ellenőrzés  általános  stratégiai  célja,  hogy  hozzájáruljon  az  önkormányzatok  által 
kitűzött  stratégiai  célok  eléréséhez.  Ennek  érdekében  a  gazdálkodásra  vonatkozó 
jogszabályok  előírásainak  betartatása  mellett  fontos  a  tulajdonosi  szemléletű  gazdálkodás 
érvényesülése. 

Az  ellenőrzési  munka  sajátos  területeire  vonatkozó  stratégiai  célok,  és  az  azt  biztosító 
legfontosabb feladatok az alábbiak:
Az  intézmények  tulajdonosi,  fenntartói  ellenőrzésének  stratégiai  célja,  hogy  elősegítse  az 
intézményi  gazdálkodás  hatékonyságát,  szabályszerűségét,  az  alaptevékenységként 
meghatározott  feladat  ellátás  követelményeknek  megfelelő  teljesítése  mellett.  Megfelelő 
áttekintés biztosítása az intézmények gazdálkodásának helyzetéről, színvonaláról.

1. Minden intézmény átfogó ellenőrzése legalább 4 évente. (Amennyiben a erőforrások 
engedik)

2. Az átfogó ellenőrzések folytonosságának fenntartása. 
3. Az  intézmények  gazdálkodásának  minősítése,  és  objektív  szempontok  szerinti 

összehasonlítása. 
4. A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolásának kiemelt vizsgálati 

szempontként való kezelése. 
5. A FEUVE rendszer kialakításának értékelése.
6. Az Önkormányzat likviditásának megőrzéséhez kapcsolódó ellenőrzések lefolytatása.
7. A vagyongazdálkodás kiemeltebb ellenőrzése.

A polgármesteri  hivatal  belső ellenőrzésének stratégiai  célja,  hogy hozzájáruljon a  hivatal 
részére előirt feladat ellátás hatékonyságának növeléséhez. 

1. A bevételi lehetőségek kihasználásának vizsgálata. 
2. Az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodás elemzése.
3. A  hivatali  belső  gazdálkodás  hatékonyságának  emelése,  a  szervezeti  keretek 

áttekintésével.
4. A vagyonkezelés szabályszerűségének ellenőrzése.
5. A hivatali FEUVE kialakításának ellenőrzése az egyes funkciók ellátásának tükrében, 

hatékonyságának értékelése.

A  belső  ellenőri  munkával  kapcsolatos  stratégiai  cél  az  ellenőrzések  hatékonyságának, 
eredményességének emelése.

1. A vizsgálandó területek, témák kockázat elemzésen alapuló tervezése.
2. Az  ellenőrzésre,  a  számvitelre  valamint  a  gazdálkodásra  vonatkozó  jogszabályok, 

szakirodalom folyamatos figyelése.
3. Részvétel az ellenőrzéssel foglalkozó tanfolyamokon, konzultációkon.
4. A  vizsgálatok  hatékonyságát,  eredményességét  biztosító  ellenőrzési  módszerek 

alkalmazása. 
5. Technikai eszközök, különösen az informatika által nyújtott lehetőségek teljes körű 

kihasználása.



2. számú melléklet

2011. évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2011. 01. 01 – 2011. 12. 31.)

Naptári napok száma: 365 

nap/fő

szombat, vasárnap ( - ) 105 

nap/fő

fizetett ünnepek ( - ) 5 

nap/fő

Munkanapok száma: 255 

nap/fő

fizetett szabadság ( - )  30 

nap/fő

betegség, egyéb ( - ) 10 

nap/fő

továbbképzés, beszámoló ( - ) 18 

nap/fő

Revizori napok száma: 197 

nap/fő

Revizori létszám: 1 fő

− 1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető)

Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma:

1 fő x 193 nap = 197 revizori nap

Ellenőrzésre fordítható összes napok száma: 197 nap

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolandó (20%): -39 nap



Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma: 158 nap

Kockázatelemzési kritérium mátrix
KOCKÁZATI 
TÉNYEZŐK

CÉLRA GYAKOROLT HATÁS
MAGAS (3) KÖZEPES (2) ALACSONY (1)

1.  Pedagógus 
továbbképzés 
vizsgálata  a  III.  Béla 
Szakképző iskolában

A  pedagógus 
továbbképzések 
során  a  nem 
megfelelő 
beiskolázás,  humán 
erőforrás 
problémákat 
okozhat

2.  Felügyeleti 
ellenőrzés  (III.  Béla 
szakképző iskola)

A  III.  Béla  Szakképző 
Iskola  tekintetében  a 
pénzek  (normatívák) 
felhasználása,  a 
jogszabályok  betartása 
mind  az  iskola 
működésére  vannak 
hatással.  Kötelező  éves 
ellenőrzés

3.  Szentgotthárd  és 
Kistérsége  Egyesült 
Óvodák  és  Bölcsőde 
átszervezésének 
tapasztalatai

Az átszervezés nem 
megfelelő 
végrehajtása  a 
mindennapi 
működésben 
fennakadásokat, 
problémákat idézhet 
elő

4.  A  kollégium 
kihasználtságának 
vizsgálata

A  kollégium 
épületének  nem 
megfelelő 
kihasználtsága 
többletpénzeket 
követel

5.  Informatikai 
rendszerellenőrzés 
Szentgotthárd  Város 
Polgármesteri 
Hivatalában.  (működés 

A  mindennapi 
munka elvégzéséhez 
szükséges  alapvető 
informatikai  háttér 
hiánya  a 



jogszabályi 
megfelelőség, 
ellátottság)

munkavégzést 
hátráltathatja

6.  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat 
működésének és szakmai 
oldalának vizsgálata

A szolgálat esetében 
mind  a 
működésben,  mind 
a szakmai részben a 
legkisebb 
hiányosság  is 
problémákhoz 
vezethet

7.  A  közbeszerzések, 
beszerzések,  valamint 
az  eljárásaik 
ellenőrzése

A 
közbeszerzési/beszerzési 
eljárások 
szabályszerűségének 
vizsgálata  kötelező 
ellenőrzési feladat.

8.  A  bevételek 
alakulása  valamint  az 
ellátott  feladatok 
költségigénye  a 
Közszolgáltató 
vállalatnál

A  Közszolgáltató 
vállalat  esetében  a 
bevételek  összetétele 
határozza  meg  a 
feladatellátás minőségét

9.  Gépjármű  igazgatás 
ellenőrzése  a 
Polgármesteri 
Hivatalban

A  szentgotthárdi 
okmányirodában 
lefolytatott 
gépjármű  igazgatás 
közben  jelentkező 
problémák 
fennakadásokat 
okozhatnak

10.  Normatíva 
ellenőrzés

A  normatíva  az 
önkormányzatok 
működésének  jelentős 
részét  képezik. 
(Kötelező  éves 
ellenőrzési feladat.)

11.  A  Szentgotthárdi 
Thermal  –  projekt,  a 
Thermal  fürdő 
működése,  valamint  az 
erre  épülő 
idegenforgalmi 
koncepció  ellenőrzése, 
az  egy  ével  korábbi 
ellenőrzéshez képest.

Az  egy  évvel  korábbi 
ellenőrzés  után  a  fürdő 
további  fejlődésének 
vizsgálata,  a  pénzügyi 
egyensúly  megléte, 
valamint a kihasználtság 
ellenőrzése.  (Abban  az 
esetben,  ha  még  az 
Önkormányzat  a 
tulajdonos)



12. A FEUVE rendszer 
kialakításának  és 
működtetésének 
ellenőrzése 
Szentgotthárdon  és  a 
Körjegyzőségekben.

A  FEUVE  rendszer 
működése  az 
Önkormányzati 
igazgatásban  a  vezetői 
ellenőrzés  egyik 
legfontosabb  eleme. 
(Kötelező vizsgálat)

13.  Utóellenőrzés  a 
2010.  évi 
ellenőrzésekből

Az  ellenőrzés  során 
feltárt  hiányosságok, 
javaslatok  után  tett 
intézkedések  vizsgálata. 
(Kötelező vizsgálat)

14.  Elektronikus 
ügyintézés  az  egyéni 
vállalkozói  ügyekben 
2010.  január  1-től  a 
szentgotthárdi 
Polgármesteri 
Hivatalban

Az  ügyintézésben 
esetlegesen 
előforduló 
fennakadások 
megnyújtják  az 
ügyintézési időt

15.  Lakásfenntartási 
támogatás  és 
adósságkezelési 
szolgálat  a 
szentgotthárdi 
önkormányzatnál

A  szociális  háló 
ezen  eleme, 
valamint  az 
adósságszolgálat  a 
város 
költségvetésére 
lehet  negatív 
kihatással

16. Vagyongazdálkodás 
ellenőrzése 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatánál

A vagyongazdálkoás  az 
önkormányzati lét egyik 
legfontosabb  eleme.  A 
gazdálkodásban 
bekövetkező  hibák 
súlyos  pénzügyi 
következményeket 
vonhat maga után

17.  Pályázatírás 
folyamatvizsgálata  a 
Szentgotthárdi 
Polgármesteri 
Hivatalban,  és  az 
Alsószölnöki 
körjegyzőségben.

A  pályázattal 
kapcsolatos munkák 
(pályázat  figyelés, 
készítés, 
utókövetés)  nem 
megfelelő  menete, 
pályázati  pénzek 
elvesztéséhez 
vezethet.



18.Árvízvédelmi 
felkészülés vizsgálata a 
Rába kistérségi vonalán 
Alsószölnöktől 
Gasztonyig

Az  árvízvédelmi 
felkészülés  nem 
megfelelő szintje súlyos 
katasztrófákhoz vezethet

19.  A  kistérség 
településeinek 
pénzügyi 
szabályzatainak 
jogszabályi megfelelése

A  nem  megfelelő 
pénzügyi 
szabályozás az éves 
költségvetésben 
okozhat  működési 
zavarokat.

20.  Önként  vállalt 
feladatok 
fenntarthatóságának 
vizsgálata 
Szentgotthárd,  Rönök, 
Csörötnek,  Magyarlak 
és  Rábagyarmat 
községek 
Önkormányzatainál

Az  önként  vállalt 
feladatok  fenntartása 
túlzott  kiadásokat 
okozhat,  ezzel  a 
költségvetés  egyenlegét 
ronthatja

21.  Falugondnoki 
szolgálatok  ellenőrzése 
a kistérségben

A  falugondnoki 
szolgálatok  nem 
szabályszerű 
működése 
többletkiadáshoz 
vezethet.

22. SZOI tanórán kívüli 
foglalkozások 
vizsgálata

A  tanórán  kívüli 
foglalkozás  nem 
kötelező feladat, így 
a SZOI működésére 
nincs nagy hatással

23.  Szabályzatok 
ellenőrzése a  Kistérség 
településein

A  szabályzatok 
hiánya  gondokat 
okozhat a működési 
mechanizmusokban

KOCKÁZATI 
TÉNYEZŐK

BEKÖVETKEZÉS VALÓSZÍNÜSÉGE
MAGAS (3) KÖZEPES (2) ALACSONY (1)



1.  Pedagógus 
továbbképzés 
vizsgálata  a  III.  Béla 
Szakképző iskolába

A  pedagógus 
továbbképzések 
során  a  nem 
megfelelő 
beiskolázás,  humán 
erőforrás 
problémákat 
okozhat

2.  Felügyeleti 
ellenőrzés  (III.  Béla 
szakképző iskola)

A  III.  Béla  Szakképző 
Iskola  tekintetében  a 
pénzek  (normatívák) 
felhasználása,  a 
jogszabályok  betartása 
mind  az  iskola 
működésére  vannak 
hatással.  Kötelező  éves 
ellenőrzés

3.  Szentgotthárd  és 
Kistérsége  Egyesült 
óvodák  és  bölcsőde 
átszervezésének 
tapasztalatai

Az átszervezés nem 
megfelelő 
végrehajtása  a 
mindennapi 
működésben 
fennakadásokat, 
problémákat idézhet 
elő

4.  A  kollégium 
kihasználtságának 
vizsgálata

A kollégium épületének 
nem  megfelelő 
kihasználtsága 
többletpénzeket követel

5.  Informatikai 
rendszerellenőrzés 
Szentgotthárd  Város 
Polgármesteri 
Hivatalában.  (működés 
jogszabályi 
megfelelőség, 
ellátottság)

A  mindennapi 
munka elvégzéséhez 
szükséges  alapvető 
informatikai  háttér 
hiánya  a 
munkavégzést 
hátráltathatja

6.  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat 
működésének és szakmai 
oldalának vizsgálata

A szolgálat esetében 
mind  a 
működésben,  mind 
a szakmai részben a 
legkisebb 
hiányosság  is 
problémákhoz 
vezethet

7.  A  közbeszerzések, 
beszerzések,  valamint 

A 
közbeszerzési/beszerzési 



az  eljárásaik 
ellenőrzése

eljárások 
szabályszerűségének 
vizsgálata  kötelező 
ellenőrzési feladat.

8.  A  bevételek 
alakulása  valamint  az 
ellátott  feladatok 
költségigénye  a 
Közszolgáltató 
vállalatnál

A  Közszolgáltató 
vállalat  esetében  a 
bevételek  összetétele 
határozza  meg  a 
feladatellátás minőségét

9.  Gépjármű  igazgatás 
ellenőrzése  a 
Polgármesteri 
Hivatalban

A  szentgotthárdi 
okmányirodában 
lefolytatott 
gépjármű  igazgatás 
közben  jelentkező 
problémák 
fennakadásokat 
okozhatnak

10.  Normatíva 
ellenőrzés

A  normatíva  az 
önkormányzatok 
működésének  jelentős 
részét  képezik. 
(Kötelező  éves 
ellenőrzési feladat.)

11.  A  Szentgotthárdi 
Thermal  –  projekt,  a 
Thermal  fürdő 
működése,  valamint  az 
erre  épülő 
idegenforgalmi 
koncepció  ellenőrzése, 
az  egy  ével  korábbi 
ellenőrzéshez képest.

Az  egy  évvel  korábbi 
ellenőrzés  után  a  fürdő 
további  fejlődésének 
vizsgálata,  a  pénzügyi 
egyensúly  megléte, 
valamint a kihasználtság 
ellenőrzése.  (Abban  az 
esetben,  ha  még  az 
Önkormányzat  a 
tulajdonos)

12. A FEUVE rendszer 
kialakításának  és 
működtetésének 
ellenőrzése 
Szentgotthárdon  és  a 
Körjegyzőségben.

A  FEUVE  rendszer 
működése  az 
Önkormányzati 
igazgatásban  a  vezetői 
ellenőrzés  egyik 
legfontosabb  eleme. 
(Kötelező vizsgálat)

13.  Utóellenőrzés  a 
2010.  évi 
ellenőrzésekből

Az  ellenőrzés  során 
feltárt  hiányosságok, 
javaslatok  után  tett 
intézkedések  vizsgálata. 



(Kötelező vizsgálat)

14.  Elektronikus 
ügyintézés  az  egyéni 
vállalkozói  ügyekben 
2010.  január  1-től  a 
szentgotthárdi 
Polgármesteri 
Hivatalban

Az  ügyintézésben 
esetlegesen 
előforduló 
fennakadások 
megnyújtják  az 
ügyintézési időt

15.  Lakásfenntartási 
támogatás  és 
adósságkezelési 
szolgálat  a 
szentgotthárdi 
önkormányzatnál

A  szociális  háló 
ezen  eleme, 
valamint  az 
adósságszolgálat  a 
város 
költségvetésére 
lehet  negatív 
kihatással

16. Vagyongazdálkodás 
ellenőrzése 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatánál

A 
Vagyongazdálkodás 
az  önkormányzati 
lét  egyik 
legfontosabb eleme. 
A  gazdálkodásban 
bekövetkező  hibák 
súlyos  pénzügyi 
következményeket 
vonhat maga után

17.  Pályázatírás 
folyamatvizsgálata  a 
Polgármesteri 
Hivatalban,  és  az 
Alsószölnöki 
körjegyzőségben.

A  pályázattal 
kapcsolatos munkák 
(pályázat  figyelés, 
készítés, 
utókövetés)  nem 
megfelelő  menete, 
pályázati  pénzek 
elvesztéséhez 
vezethet.

18.  Árvízvédelmi 
felkészülés vizsgálata a 
Rába kistérségi vonalán 
Alsószölnöktől 
Gasztonyig

Az  árvízvédelmi 
felkészülés  nem 
megfelelő  szintje 
súlyos 
katasztrófákhoz 
vezethet

19.  A  kistérség 
településeinek 
pénzügyi 
szabályzatainak 
jogszabályi megfelelése

A  nem  megfelelő 
pénzügyi 
szabályozás az éves 
költségvetésben 
okozhat  működési 
zavarokat.



20.  Önként  vállalt 
feladatok 
fenntarthatóságának 
vizsgálata 
Szentgotthárd,  Rönök, 
Csörötnek,  Magyarlak 
és  Rábagyarmat 
községek 
Önkormányzatainál

Az  önként  vállalt 
feladatok  fenntartása 
túlzott  kiadásokat 
okozhat,  ezzel  a 
költségvetés  egyenlegét 
ronthatja

21.  Falugondnoki 
szolgálatok  ellenőrzése 
a kistérségben

A  falugondnoki 
szolgálatok  nem 
szabályszerű 
működése 
többletkiadáshoz 
vezethet.

22. SZOI tanórán kívüli 
foglalkozások 
vizsgálata

A  tanórán  kívüli 
foglalkozás  nem 
kötelező feladat, így 
a SZOI működésére 
nincs nagy hatással

23.  Szabályzatok 
ellenőrzése a  Kistérség 
településein

A  szabályzatok 
hiánya  gondokat 
okozhat a működési 
mechanizmusokban



Kockázatelemzés összesítés

KOCKÁZATI 
TÉNYEZŐK 
ÖSSZESÍTÉSE

Kockázatelemzés összesítés
Célra  gyakorolt 
hatása

Bekövetkezésének 
valószínűsége

Pont

1.  Pedagógus 
továbbképzés 
vizsgálata a III. Béla 
Szakképző iskolába

4

2.  Felügyeleti 
ellenőrzés  (III.  Béla 
szakképző iskola) 6

3.  Szentgotthárd  és 
Kistérsége  Egyesült 
óvodák  és  bölcsőde 
átszervezésének 
tapasztalatai

4

4.  A  kollégium 
kihasználtságának 
vizsgálata 5

5.  Informatikai 
rendszerellenőrzés 
Szentgotthárd  Város 
Polgármesteri 
Hivatalában. 
(működés 
jogszabályi 
megfelelőség, 
ellátottság)

4

6.  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti 4



Szolgálat 
működésének  és 
szakmai  oldalának 
vizsgálata
7. A közbeszerzések, 
beszerzések, 
valamint  az 
eljárásaik 
ellenőrzése

6

8.  A  bevételek 
alakulása  valamint 
az  ellátott  feladatok 
költségigénye  a 
Közszolgáltató 
vállalatnál

6

9.  Gépjármű 
igazgatás 
ellenőrzése  a 
Polgármesteri 
Hivatalban

3

10.  Normatíva 
ellenőrzés 6
11. A Szentgotthárdi 
Thermal – projekt, a 
Thermal  fürdő 
működése,  valamint 
az  erre  épülő 
idegenforgalmi 
koncepció 
ellenőrzése,  az  egy 
ével  korábbi 
ellenőrzéshez 
képest.

6

12.  A  FEUVE 
rendszer 
kialakításának  és 
működtetésének 
ellenőrzése 
Szentgotthárdon és a 
Körjegyzőségben.

6

13.  Utóellenőrzés  a 
2010.  évi 
ellenőrzésekből

6
14.  Elektronikus 
ügyintézés az egyéni 
vállalkozói 
ügyekben  2010. 
január  1-től  a 

3



szentgotthárdi 
Polgármesteri 
Hivatalban

15.  Lakásfenntartási 
támogatás  és 
adósságkezelési 
szolgálat  a 
szentgotthárdi 
önkormányzatnál

4

16. 
Vagyongazdálkodás 
ellenőrzése 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatánál

5

17.  Pályázatírás 
folyamatvizsgálata a 
Polgármesteri 
Hivatalban,  és  az 
Alsószölnöki 
körjegyzőségben.

4

18.  Árvízvédelmi 
felkészülés 
vizsgálata  a  Rába 
kistérségi  vonalán 
Alsószölnöktől 
Gasztonyig

4

19.  A  kistérség 
településeinek 
pénzügyi 
szabályzatainak 
jogszabályi 
megfelelése

3

20.  Önként  vállalt 
feladatok 
fenntarthatóságának 
vizsgálata 
Szentgotthárd, 
Rönök,  Csörötnek, 
Magyarlak  és 
Rábagyarmat 
községek 
Önkormányzatainál

6

21.  Falugondnoki 
szolgálatok 3



ellenőrzése  a 
kistérségben
22.  SZOI  tanórán 
kívüli  foglalkozások 
vizsgálata

2
23.  Szabályzatok 
ellenőrzése  a 
Kistérség 
településein

3



3. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2011

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, 
időpontja

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat 
elemzés címe, időpontja

- Kockázatkezelési mátrix (2010. október 19.)

Ellenőrzend
ő 

folyamatok 
és szervezeti 

egységek

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött időszak)

Azonosított 
kockázati
 tényezők 

Az 
ellenőrzés 

típusa

Az 
ellenőrzés 
ütemezése

Erőforrás 
szükséglete

k

Elektronikus 
ügyintézés az 
egyéni 
vállalkozói 
ügyekben 
2010.  január 
1-től  a 
szentgotthárd
i 
Polgármester
i Hivatalban

Cél: Az  elektronikus 
ügyintézéssel 
kapcsolatos feladatok 
ellenőrzése,  valamint 
a  változások 
lekövetése
Tárgya: A 
szentgotthárdi 
Polgármesteri  Hivatal 
ügyintézője
Időszak: 2010. év

• Az 
ügyintézés 
menetébe 
hibák 
lépnek

• Az 
ügyfelek 
elégedetle
nsége

célvizsgálat 2011. 
január 

Jelentés:
2011. 
január

7 nap

Gépjármű 
igazgatás 
ellenőrzése  a 
Polgármester
i Hivatalban

Cél: A  gépjármű 
átírás,  új  gépjármű 
forgalomba 
helyezése, valamint a 
külföldről  behozott 
gépjármű 
ügyintézésének 
vizsgálata
Tárgya: Az elmúlt év 
gépjármű ügyei
Időszak: 2010. év

• A 
gépjármű 
ügyintézés 
nem 
megfelelő 
elvégzése

• Az 
ügyfelek 
elégedetle
nsége

célvizsgálat 2011. 
január - 

Jelentés:
2011. 

február

7 nap

Normatíva 
ellenőrzés 
(Szentgotthár
d Város és a 
Magyarlaki 
Ált. 
Iskolában)

Cél: A  normatívák 
elszámolásának 
ellenőrzése
Tárgya: A  normatíva 
elszámolása
Időszak: 2009. január 
1. – 2009. december 
31.

• Hibás 
normatíva 
igénylés

• Finanszíro
zási 
nehézség
ek 
keletkezhe
tnek

témavizsgálat 2011. 
február

Jelentés:
2011. 

március

10 nap



Ellenőrzend
ő 

folyamatok 
és szervezeti 

egységek

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött időszak)

Azonosított 
kockázati
 tényezők 

Az 
ellenőrzés 

típusa

Az 
ellenőrzés 
ütemezése

Erőforrás 
szükséglete

k

Lakásfenntar
tási 
támogatás  és 
adósságkezel
ési  szolgálat 
a 
szentgotthárd
i 
önkormányza
tnál

Cél: A  támogatás 
formájának 
ellenőrzése,  valamint 
az  adósságkezelési 
szolgálat 
működésének 
ellenőrézse.
Tárgya: 
Szentgotthárd  Város 
Polgármesteri 
Hivatala
Időszak:  2010. év

• A 
lakásfennt
artási 
támogatás 
kiutalásán
ak 
vizsgálata

• Az 
adósság 
túl 
duzzadása

célvizsgálat 2011. 
február

Jelentés:
2011. 

március

7 nap

Pedagógus 
továbbképzés 
vizsgálata  a 
III.  Béla 
Szakképző 
iskolába

Cél: A  pedagógus 
továbbképzés 
vizsgálata,  a 
megfelelő 
tanfolyamok 
igénybevételének 
ellenőrzése.
Tárgya: III.  Béla 
Szakképző  Iskola  és 
Kollégium
Időszak: 2008 január 
1. – 2010. december 
31.

• A 
beiskolázá
s  nem 
megfelelő 
menete

• A  nem 
megfelelő 
továbbkép
zésekre 
történő 
beiratkozá
s

célvizsgálat 2011. 
március

Jelentés:
2011. 

március

7 nap

Felügyeleti 
ellenőrzés 
(III.  Béla 
Szakképző 
Iskola  és 
Kollégium)

Cél: Az  iskola 
működése
Tárgya: Az 
szakképző  iskola 
gazdálkodása, 
humán  erőforrás 
kihasználtsága,  és  a 
működésének 
vizsgálata
Időszak: 2008. 
január  1.  –  2010. 
december 31

• A fenntartó 
által hozott 
döntések 
betartása 

• A  nem 
megfelelő 
gazdálkod
ás 
többletkia
dásokat 
okozhat

Felügyeleti 
jellegű 
(átfogó) 

ellenőrzés

2011. 
április

Jelentés:
2011. 
április

13 nap



Ellenőrzend
ő 

folyamatok 
és szervezeti 

egységek

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött időszak)

Azonosított 
kockázati
 tényezők 

Az 
ellenőrzés 

típusa

Az 
ellenőrzés 
ütemezése

Erőforrás 
szükséglete

k

A  kollégium 
kihasználtság
ának 
ellenőrzése

Cél: A  kollégium 
fenntarthatóságának 
vizsgálata
Tárgya: III.  Béla 
Szakképző  Iskola  és 
Kollégium
Időszak: 2009.  – 
2010. év

• A 
kihasznált
ság  nem 
megfelelő 
szintű

• A 
fenntartás 
többletkölt
ségeket 
okozhat

célvizsgálat 2011. 
április

Jelentés:
2011. 
május

6 nap

Utóellenőrzé
s a 2010. évi 
ellenőrzések
ből

Cél: Az elmúlt évben 
lefolytatott 
vizsgálatok 
megállapításainak 
felhasználása
Tárgya: 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata, és a 
kistérség 
körjegyzőségei
Időszak: 2010. év

• Az 
ellenőrzés
ek  során 
feltárt 
hiányossá
gok, 
javaslatok 
az  idő 
folyamán 
nem lettek 
javítva

utóellenőrzés 2011. 
május

Jelentés:
2011. 
május

5 nap

Árvízvédelm
i  felkészülés 
vizsgálata  a 
Rába 
kistérségi 
szakaszán 
Alsószölnök 
– Gasztony 

Cél: Az  árvízi 
felkészülés, az ehhez 
tartozó  feladatok, 
építmények 
vizsgálata
Tárgya: A  kistérség 
közigazgatási területe
Időszak: 2011. év

• A  nem 
megfelelő 
árvízvédel
mi 
felkészülts
ég  súlyos 
katasztróf
ához 
vezethet

célvizsgálat 2011. 
május

Jelentés:
2011. 
június

9 nap

Pályázatírás 
folyamatvizs
gálata  a 
Polgármester
i  Hivatalban, 
és  az 
Alsószölnöki 
körjegyzőség
ben.

Cél: A szentgotthárdi 
hivatalban  a 
pályázatírással 
kapcsolatos 
nehézségek 
felkutatás
Tárgya: 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata
 Időszak: 2010.  – 
2011. év

• A 
pályázatok 
hibás 
megírása 

• A 
pályázatok 
buktatói

célvizsgálat 2011. 
június

Jelentés:
2011. 
június

8 nap



Ellenőrzend
ő 

folyamatok 
és szervezeti 

egységek

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött időszak)

Azonosított 
kockázati
 tényezők 

Az 
ellenőrzés 

típusa

Az 
ellenőrzés 
ütemezése

Erőforrás 
szükséglete

k

Önként 
vállalt 
feladatok 
fenntarthatós
ágának 
vizsgálata 
Szentgotthár
d,  Rönök, 
Csörötnek, 
Magyarlak és 
Rábagyarmat 
községek 
Önkormányz
atainál

Cél: Az önként vállalt 
feladatok 
ellenőrzése,  azok 
jövőbeni 
fenntarthatóságának 
vizsgálata
Tárgya: 
Szentgotthárd  Város, 
Rönök,  Csörötnek, 
Magyarlak  és 
Rábagyarmat 
községek 
Önkormányzata
Időszak: 2010. év

• Az  önként 
vállalt 
feladatok 
veszélyezt
etik  az 
önkormán
yzat 
működésé
t

• Az  önként 
vállalt 
feladatok 
a 
működés 
szempontj
ából  nem 
fontosak

témavizsgálat 2011. július

Jelentés:
2011. július

9 nap

A 
közbeszerzés
ek,  valamint 
a 
közbeszerzés
i  eljárások 
ellenőrzése 
Szentgotthár
don

Cél: A 
közbeszerzések  és 
azok  eljárásának 
vizsgálata.
Tárgya: A 
Szentgotthárdi 
Önkormányzatnál 
lezajlott 
közbeszerzések 
vizsgálata 
(véletlenszerű 
kiválasztással)
Időszak: 2010. 
január  1.  –  2010. 
december 31.

• A 
közbeszer
zési 
törvényne
k  való 
megfelelő
ség

• Az 
eljárásban 
előforduló 
esetleges 
hibák

célvizsgálat 2011. július

Jelentés:
2011. 

augusztus

9 nap

Vagyongazdá
lkodás 
ellenőrzése 
Szentgotthár
d  Város 
Önkormányz
atánál

Cél: A vagyonnal való 
gazdálkodás 
vizsgálata,  a  város 
vagyonának 
változása
Tárgya: 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata
Időszak: 2009.  – 
2010. év

• A 
vagyonnal 
való 
gazdálkod
ás  nem 
megfelelő

• A  vagyon 
elherdálás
a  hatással 
lehet  a 
költségvet
ésre

célvizsgálat 2011. 
augusztus

Jelentés:
2011. 

augusztus

12 nap



Ellenőrzend
ő 

folyamatok 
és szervezeti 

egységek

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött időszak)

Azonosított 
kockázati
 tényezők 

Az 
ellenőrzés 

típusa

Az 
ellenőrzés 
ütemezése

Erőforrás 
szükséglete

k

A  bevételek 
alakulása 
valamint  az 
ellátott 
feladatok 
költségigény
e  a 
Közszolgálta
tó vállalatnál

Cél: A Közszolgáltató 
vállalat 
feladatellátásának, 
valamint bevételeinek 
vizsgálata
Tárgya: 
Közszolgáltató 
Vállalat 
Szentgotthárd
Időszak: 2009.  – 
2010. év

• A 
bevételek 
nagy 
részét  az 
önkormán
yzati 
támogatás 
teszi ki

• A 
feladatok 
túlságosa
n 
sokrétűek, 
ellátásuk 
költséges

Célvizsgálat 2011. 
szeptember

Jelentés:
2011. 

október

12 nap

Szentgotthár
d  és 
Kistérsége 
Egyesült 
óvodák  és 
bölcsőde 
átszervezésé
nek 
tapasztalatai

Cél: Az  óvoda  és  a 
bölcsőde 
összevonásának 
tapasztalatai  és 
menetének vizsgálata
Tárgya: 
Szentgotthárd  és 
Kistérsége  Egyesület 
óvodák és bölcsőde
Időszak: 2010. év

• Az 
összevoná
s  nem  jól 
lett 
végrehajtv
a

• Az 
összevoná
ssal túlzott 
többletkölt
ségek 
jelentkezh
etnek

Célvizsgálat 2011. 
október

Jelentés:
2011. 

október

11 nap

Informatikai 
rendszerellen
őrzés 
Szentgotthár
d  Város 
Polgármester
i 
Hivatalában. 
(működés 
jogszabályi 
megfelelőség
, ellátottság)

Cél: A  hivatalban 
működő  informatikai 
hálózat ellenőrzése.
Tárgya: 
Polgármesteri 
Hivatal, 
Szentgotthárd
Időszak: 2008.  – 
2011. év

• Az 
informatik
ai  hálózat 
nem 
megfelelő 
a  hivatal 
feladatellá
tásáért

• Az 
informatik
ai 
kiadások 
túlságosa
n 
magasak

Célvizsgálat 2011. 
október

Jelentés:
2011. 

november

19 nap



Ellenőrzend
ő 

folyamatok 
és szervezeti 

egységek

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött időszak)

Azonosított 
kockázati
 tényezők 

Az 
ellenőrzés 

típusa

Az 
ellenőrzés 
ütemezése

Erőforrás 
szükséglete

k

Családsegítő 
és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 
működésének 
és  szakmai 
oldalának 
vizsgálata

Cél: A  szolgálat 
működéséről  egy 
átfogó képet kapni
Tárgya: 
Családsegítő  és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 
Szentgotthárd
Időszak: 2010.  – 
2011. év

• A 
szolgálat 
nem 
megfelelő 
működése

• A 
működés 
közben 
jelentkező 
hibák

Célvizsgálat 2011. 
november

Jelentés:
2011. 

november

8 nap

A 
Szentgotthár
di Thermal – 
projekt,  a 
Thermal 
fürdő 
működése, 
valamint  az 
erre  épülő 
idegenforgal
mi koncepció 
ellenőrzése, 
az  egy  évvel 
korábbi 
ellenőrzéshez 
képest.

Cél: A  Thermál  – 
projekt vizsgálata
Tárgya: A  Thermál 
fürdő  működése, 
valamint a fürdő által 
„gerjesztett” 
idegenforgalmi 
vonzatok vizsgálata
Időszak: 2008. 
november  –  2009. 
szeptember

• A  fürdő 
veszteség
es 
működése

• A  fürdőtől 
várt 
idegenforg
almi 
fellendülés 
elmaradás
ának 
vizsgálata

Célvizsgálat 2011. 
november

Jelentés:
2011. 

december

20 nap

A  FEUVE 
rendszer 
ellenőrzése  a 
kistérség 
önkormányza
tainál

Cél: A  FEUVE 
rendszer 
működésének 
vizsgálata,  és 
fejlesztése
Tárgya: 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata, és a 
kistérség 
körjegyzőségei
Időszak: 2010. év

• A  FEUVE 
rendszer 
nincs 
kiépítve

témavizsgálat 2011. 
december

Jelentés:
2011. 

december

5 nap

A tervezett napok között nincs feltüntetve, hogy az éves időkeret 20%-a az esetleges év közi 
felkérésekre fenntartva.

Dátum: 2010. október 19.



Készítette:

Jóváhagyta:
_______________________             ______________________________
   belső ellenőrzési vezető                             szervezet vezetője



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. október 27-i ülésére

Tárgy: Közbeszerzési  Bizottság  tagjainak  megválasztása,  Közbeszerzési  és  beszerzési 
eljárások helyi szabályairól szóló szabályzat módosítása

Tisztelt Képviselő-testüket!

I. Közbeszerzési Bizottsági tagok megválasztása

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 6.§ értelmében az 
ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai  előkészítésének, lefolytatásának, 
belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, ill. az eljárásba bevont személyek, 
ill.  szervezetek  felelősségi  körét  és  a  közbeszerzési  eljárása  dokumentálási  rendjét, 
összhangban a  vonatkozó jogszabályokkal.  Továbbá az  államháztartás  működési  rendjéről 
szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 20.§ (3) bekezdés b) pontja előírja, hogy szabályozni 
kell a költségvetési szervnél a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos szabályokat.

Fenti  jogszabályhelyek  előírásai  szerint  az  Önkormányzat  közbeszerzési-,  és  beszerzési 
eljárásainak szabályait a Képviselő-testület által jóváhagyott szabályzat rendezi.
Szabályzatunk „A” FEJEZET, I. Általános rendelkezések (5) c) pontja rögzíti, hogy az 
„Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban döntéshozó szervként a Közbeszerzési Bizottság (KB) 
jár el”. 
A (6) bekezdés a) pontja szerint, 
„a KB.  5  főből  áll,  tagjait,  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  –  
tagjai közül - minősített szótöbbséggel választja meg. Személyükre a Képviselő-testület tagjai  
tehetnek javaslatot”.

A 2010. október 3-i helyhatósági választásokat követően a 2010. október 14-én megalakult új 
Képviselő-testületnek a Szabályzat hivatkozott rendelkezései szerint javaslatot kell tennie és 
meg kell  választania  a  KB tagokat.  A Közbeszerzési  Bizottság tagjait  a  képviselő-testület 
tagjai közül kellene megválasztani. 

II. Közbeszerzési és beszerzési eljárások helyi szabályait meghatározó
szabályzat módosítása

2010.  szeptember  15-vel  a  Kbt.-ben  jelentős  módosítások  történtek,  a  közbeszerzési 
eljárásokban alapvetően a kis-,  és  középvállalkozások helyzetbe hozása,  az  eredménytelen 
eljárások-,  és  érvénytelen  ajánlatok  számának  csökkentése,  a  körbetartozás  enyhítése,  a 
közbeszerzési eljárások gyorsabbá és olcsóbbá tétele, a korrupció csökkentése, és az eddigi 
gyakorlati problémák kezelése érdekében. Ezen módosítások kis része érinti az előterjesztés I. 
részében  említett  szabályzatunkat,  ill.  abban  kisebb  módosítások  átvezetését  teszi 
szükségessé. 
Az  előterjesztéshez  mellékeljük  a  teljes  szabályzatot,  egyrészt  a  könnyebb  átláthatóság, 
másrészt  az  új  Képviselő-testületi  tagok  tájékoztatása,  ill.  a  szabályzat  megismerése 
érdekében. A szabályzatban pirossal jelöltük a javasolt / szükséges módosításokat.



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

Határozati javaslat:

1.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
Közbeszerzési Bizottságába a 

1. …….. képviselőt,
2. …….. képviselőt
3. …….. képviselőt
4. …….. képviselőt
5. …….. képviselőt választja.

Határidő:  azonnal
Felelős:  Huszár Gábor Polgármester

2.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
közbeszerzési és beszerzési eljárásainak helyi szabályait meghatározó szabályzat módosítását 

a) a melléklet szerint jóváhagyja
b) a mellékletben csatolt módosításhoz képest a következő kiegészítésekkel hagyja jóvá: 

……………….

Határidő:  azonnal
Felelős:  Huszár Gábor Polgármester

   Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
   Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

Szentgotthárd, 2010. október 19.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző



Szabályzat a közbeszerzésekről és  
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá 

nem tartozó beszerzésekről

A. FEJEZET
Szentgotthárd Város Önkormányzata által lebonyolított közbeszerzési eljárások egyes 

kérdéseiről

I.
Általános rendelkezések

(1)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2003.  évi  CXXIX.  törvény 
(továbbiakban Kbt.)  6.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekről  a jelen fejezet szerinti 
szabályzatot alkotja.

(2)  A  szabályzat  célja:  meghatározni  a  közbeszerzési  eljárások  előkészítésének, 
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az Önkormányzat nevében eljáró, ill. 
az  eljárásba  bevont  személyek,  szervezetek  felelősségi  körét  és  a  közbeszerzési  eljárások 
dokumentálási rendjét.

1(3)  A szabályzat  hatálya  kiterjed  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata,  az  Önkormányzat 
munkaszervezeti feladatait ellátó Polgármesteri Hivatal (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.), 
valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek közül: Rendelőintézet 
Szentgotthárd (9970 Szentgotthárd,  Hunyadi  u.  18.),  Móra Ferenc Városi  Könyvtár  (9970 
Szentgotthárd, Széll K. tér 1.), mint ajánlatkérő nevében lebonyolításra kerülő közbeszerzési 
eljárásokra.

(4)  A Kbt.,  a  vonatkozó  végrehajtási  rendeletek  és  jelen  szabályzat  előírásai  szerint  kell 
eljárni,  amennyiben  a  Kbt.-ben  meghatározott  beszerzési  tárgyak  –  árubeszerzés,  építési 
beruházás, szolgáltatás megrendelés, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió – esetében a 
beszerzés becsült értéke eléri, vagy meghaladja a jogszabályokban (költségvetési törvény, EK 
bizottsági rendelet) rögzített értékhatárokat.

(5) A Szabályzat alkalmazásában: 
a.) A Kbt. 4.§-ban rögzített fogalom-meghatározások  az irányadóak. 
b.)  A közbeszerzési  eljárások során  a  Kbt.-ben meghatározott  szabályoktól  csak annyiban 
lehet eltérni, amennyiben a Kbt. azt megengedi.
c.) az Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban döntéshozó szervként a Közbeszerzési Bizottság 
(továbbiakban KB) jár el. 
d.) az Ajánlatkérő jogait és kötelességeit az ajánlatkérő nevében eljáró személy, a KB Elnöke 
gyakorolja.
2e.)  az  Ajánlatkérő  a  közbeszerzési  eljárások  előkészítésére  és  az  ajánlatok  elbírálásának 
előkészítésére legalább három fős Bíráló Bizottságot (BB) hoz létre.  A Bíráló Bizottságot úgy 
kell kialakítani, hogy abban a közbeszerzés tárgya szerinti-, a közbeszerzési-, a jogi-, és a 
pénzügyi szakértelem biztosított legyen.



(6) A KB működése:
a) A KB.  5  főből  áll,  tagjait,   Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-

testülete  –  tagjai  közül  -  minősített  szótöbbséggel  választja  meg.  Személyükre  a 
Képviselő-testület tagjai tehetnek javaslatot.

b) A KB tagjai egyszerű szótöbbséggel maguk közül elnököt, alelnököt választanak. Az 
elnök és alelnök megbízatása képviselő-testületi tagságuk idejére szól.

c) A KB elnökét akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.
d) A  KB  döntéseit  ülésein  határozat  formájában  hozza.  A  KB  határozatképes,  ha 

tagjainak több mint a fele jelen van. 
e) Az ülést  az  elnök,  akadályoztatása  esetén  az  alelnök,  mindkettőjük  távollétében  – 

kivételesen  indokolt  esetben  -  a  legidősebb  jelenlévő  bizottsági  tag  vezeti 
(továbbiakban Levezető Elnök).  

f) Az  ülésen  a  vitát  a  Levezető  Elnök  nyitja  meg  és  vezeti  le,  gondoskodik  a  rend 
fenntartásáról, megadja a szót a szót kérő tagoknak illetve az ülésen részt vevőknek. A 
KB  tagjai  jogosultak  álláspontjuk  ismertetésére,  kérdéseket  tehetnek  fel  a  BB. 
tagjainak, ill. az eljárásba bevont személyeknek. 

g) A vita  után  a  Levezető  Elnök  szavazásra  teszi  fel  az  eldöntendő  kérdést.  A KB 
döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A KB. tagjai  kézfelemeléssel,  nyíltan 
szavaznak. Szavazatuk „igen”,  „nem”, „tartózkodom” lehet.  Érvényes döntés akkor 
van, ha „igen”-nel szavazott a jelenlévő KB tagok több mint fele.  Szavazategyenlőség 
esetén illetve ha a szükséges számú „igen” szavazat egyik javaslat mellett sem gyűlt 
össze, a kérdést mindaddig tárgyalni kell, amíg ezt a szavazati arányt el nem éri a KB. 

h) A KB ülései nem nyilvánosak. 
i) A  KB  üléseiről  jegyzőkönyv  készül.  A  jegyzőkönyvet  a  Levezető  Elnök  és  a 

jegyzőkönyv készítője írja alá.

2(7) A BB. működése:
a) A BB. tagjait a Polgármesteri Hivatal munkatársai közül kell megválasztani.
b) A bizottság három tagú, létszáma a közbeszerzési eljárás jellegétől függően – speciális 

beszerzési tárgy esetén – kiegészítendő a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező személlyel.

c) A BB  tagja: Szentgotthárd Város  Jegyzője, a bizottság munkájában részt kell vennie 
a  Pénzügyi  Iroda  egy-,  és  a  Műszaki  Iroda  egy  -  közbeszerzési  ismeretekkel  / 
képzettséggel  rendelkező-  ügyintézőjének.  Továbbá  építési  beruházás  esetén  a 
bizottság  tagjaként  megbízható  az  a  személy,  vagy  annak  a  szervezetnek  a 
megbízottja,  akivel  a  közbeszerzési  eljárás  megkezdése  előtt  az  Önkormányzat  a 
beruházás  lebonyolítására,  műszaki  ellenőrzésére  szerződést  kötött,  ill.  egyéb 
speciális, szakmai ismereteket igénylő beszerzés esetén, az adott területen megfelelő 
szakmai  ismeretekkel  rendelkező  személy-,  valamint  a  Kbt.-ben  maghatározott 
esetekben  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadó   bevonását  kell  biztosítani  a 
közbeszerzési eljárás során.        

d) A BB.  tagjait  –  Polgármesteri  Hivatal  dolgozóit  -  Szentgotthárd  Város  Jegyzője 
határozatlan időre nevezi ki. Külső személy / szervezet közbeszerzési eljárásba történő 
bevonása  esetén  a  szerződés  megkötésére  a  külső  szervvel,  személlyel,  ill. 
kötelezettségvállalásra Szentgotthárd Város Önkormányzatának kötelezettségvállalás, 
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét szabályozó szabályzat előírásai szerint 
meghatározott személyek jogosultak.

e) A BB. alakuló ülésén tagjai közül elnököt választ. A BB. tevékenységét a BB. Elnöke 
irányítja. 



f) A BB. határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van. A bizottság 
minden  tagjának  egy  szavazata  van,  határozatait  egyszerű  szótöbbséggel  hozza, 
szavazat egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

g) A BB. munkájával kapcsolatos adminisztráció a BB. Elnökének a feladata.
h) A BB. munkáját a KB. tagjaival egyeztetve végzi.
i) A bizottságok együttes  üléseire  a  BB.  Elnöke,  vagy a  KB. Elnöke tesz javaslatot.

Az együttes ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek hitelesítését a BB. és a 
KB. egy-egy tagja végzi. A BB. ülései nem nyilvánosak. 

j) A  BB.  önállóan  is  ülésezhet,  az  önálló  ülésről  készített  jegyzőkönyvet  a  KB. 
Elnökének kell átadni.

1I/A. 
Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, mint ajánlattevők esetében 

alkalmazandó külön szabályok

(1) Azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi tulajdonú önkormányzati 
gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet, a döntéshozó szervre és a Bíráló Bizottságra 
a következő külön szabályokat kell alkalmazni.
(2)  Jelen  I/A pontban  megjelölt  közbeszerzési  eljárásokban  döntéshozóként  Szentgotthárd 
Város Jegyzője jár el. 
(3) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottság munkájában 
Szentgotthárd Város Jegyzője helyett a Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetője vesz részt.
(4) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban ahol a Szabályzat Közbeszerzési 
Bizottságot említ ott Szentgotthárd Város Jegyzőjét, ahol Szentgotthárd Város Jegyzőjét említ 
ott a Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetőjét kell érteni.
(5)  Jelen  I/A pontban  megjelölt  közbeszerzési  eljárásokra  egyébként  értelemszerűen  kell 
alkalmazni az egyéb szabályokat

II.
A közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése

(1)  Az  Ajánlatkérő  a  költségvetési  év  elején,  legkésőbb  április  15-ig  éves  összesített 
közbeszerzési tervet készít az adott költségvetési évre tervezett közbeszerzéseiről. 
(2) Az éves közbeszerzési  tervet a Pénzügyi Irodavezető készíti el,  ill.  szükség esetén azt 
aktualizálja.
(3) Az éves közbeszerzési tervet, ill. szükség esetén annak módosítását a KB hagyja jóvá, 
amelyet  tájékoztatás  céljából  a  Képviselő-testület  elé  kell  terjeszteni.  Az  előterjesztés 
elkészítéséért a Pénzügyi Irodavezető felelős. 
(4) Az éves közbeszerzési tervet az Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal honlapján közzé 
kell tenni. A közzétételért a Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetője felelős.

III.
A közbeszerzési eljárások dokumentálása

2(1) Az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás 
alapján  megkötött  szerződés  teljesítéséig  terjedően  –  írásban,  illetőleg  az  eljárási 



cselekmények elektronikus gyakorlása esetén külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott 
jogszabály szerint kell dokumentálni.
(2)  A  közbeszerzési  eljárás  előkészítésével,  lefolytatásával  és  a  szerződés  teljesítésével 
kapcsolatban  keletkezett  valamennyi  iratot  a  közbeszerzési  eljárás  lezárulásától  (98.§  (4) 
bekezdés), ill. a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de 
legalább az említett öt évig meg kell őrizni. Az iratok megőrzéséről, védelméről Szentgotthárd 
Város  Jegyzője,  ill.  az  Intézmény  vezetője  (I.  fejezet  3.)  pont)  gondoskodik.  Az  iratok 
megőrzését  oly  módon  kell  biztosítani,  hogy  az  illetéktelen  személyek  számára 
hozzáférhetetlen maradjon.
(3)  Az  egyes  közbeszerzési  eljárásokban  kötelezően  elkészítendő  dokumentumok, 
hirdetmények körét, a közzététel formáját a Kbt. szabályozza. A Kbt.-ben nem szabályozott 
hirdetmények  tartalmát,  valamint  a  közzététel  részletes  szabályait  külön  jogszabályok 
határozzák meg. 
(4) Az Ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint 
éves statisztikai összegzést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 
31-ig megküld a  Közbeszerzések Tanácsának. Az éves összegzést  a Pénzügyi  Irodavezető 
készíti el, és továbbítja a Közbeszerzések Tanácsa felé.
(5)  A  közbeszerzési  eljárással  kapcsolatos  –  külön  a  korábbiakban  nem  nevesített  - 
dokumentumok  elkészítése  a  BB.  feladata.  A  BB.  gondoskodik  a  hirdetmények 
megjelentetéséről a Közbeszerzési Értesítőben, ill. szükség esetén a Közbeszerzési Értesítőn 
keresztül az Európai Unió Hivatalos Lapjában, figyelembe véve a Kbt.-ben meghatározott 
előírásokat és határidőket.

IV.
A közbeszerzési eljárások nyilvánossága

(1) Az Ajánlatkérő a Kbt. 17/C. §-ban meghatározott adatokat, információkat, hirdetményeket 
öt  munkanapon  belül  közbeszerzési  eljárásonként  csoportosítva  az  Önkormányzat  / 
Polgármesteri Hivatal honlapján közzé teszi.
(2) A közzétételre kerülő dokumentumokat a BB. köteles három munkanapon belül a Jogi-, és 
Koordinációs Iroda vezetőjének és a honlapon történő közzététel feladatait ellátó ügyintéző 
részére  elektronikus  formában  eljuttatni,  akik  gondoskodnak  az  (1)  pontban  rögzített 
határidőn belül a honlapon való közzétételről.

V.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításának helyi szabályai

Az eljárás fajtái

(1)  A közbeszerzési  eljárás  nyílt,  meghívásos,  tárgyalásos  eljárás  vagy  versenypárbeszéd 
lehet. Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt a Kbt. 
megengedi.
(2) Alkalmazható eljárás a keret-megállapodásos eljárás, a Kbt. 7/A cím szabályai szerint.
(3)  Dinamikus  beszerzési  rendszer  is  létrehozható  és  működtethető  az  ezt  szabályozó 
jogszabályi előírások figyelembe vételével.
(4) A közbeszerzési eljárás a Kbt. szabályai szerint lehet egyszakaszos és kétszakaszos. Két 
szakaszból  áll  a  meghívásos,  a  hirdetmény  közzétételével  induló  tárgyalásos  eljárás  és  a 



versenypárbeszéd.
(5) Az egyszakaszos eljárás ajánlati felhívással, a kétszakaszos eljárás részvételi felhívással 
indul.
(6) Az egyes eljárások részletes szabályait a Kbt. rögzíti.

VI.
Az ajánlati-, / részvételi felhívás

(1) A BB. feladata a közbeszerzési eljárásokat megindító hirdetmény, az ajánlati-, részvételi 
felhívás elkészítése, amelyet a KB véleményez. 
2(2) Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét a BB két tagja ellenjegyzésével igazolja. 
Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzésre, ill. a 
közbeszerzési  eljárásra  vonatkozó  jogszabályokat.  Az  eljárást  megindító  hirdetmény 
ellenjegyzése nélkül közbeszerzési eljárás nem indítható.
(3)  Az  Ajánlatkérő  ajánlati-,  részvételi  felhívást  a  Közbeszerzések  Tanácsának  hivatalos 
lapjában,  a  Közbeszerzési  Értesítőben,  illetve  a  közösségi  értékhatárt  elérő  értékű 
közbeszerzések esetén - a Közbeszerzések Tanácsán keresztül - az Európai Unió Hivatalos 
lapjában közzé teszi. Az Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa részéről történő közzétételt, 
illetve  az  Európai  Közösségek  Hivatalos  Kiadványai  Hivatala  részére  történő  feladást 
követően az ajánlati-, / részvételi felhívás az Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal honlapján 
is közzé teszi.

VII.
Az ajánlatok / jelentkezések benyújtása és nyilvántartásba vétele

(1)  Az  ajánlattevő  /  részvételre  jelentkező  által  benyújtott  ajánlatnak  /  részvételi 
jelentkezésnek  meg  kell  felelnie  az  ajánlati  /  részvételi  felhívásnak,  az  ajánlattételi-,  / 
részvételi dokumentációnak, valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek. 
(2) Az ajánlatot / részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati / részvételi felhívásban 
megadott  címre  közvetlenül,  vagy  postai  úton  kell  benyújtani  az  ajánlattételi  /  részvételi 
határidő lejártáig. 
(3) Az ajánlatokat / részvételi jelentkezéseket lezárt borítékban kell leadni abban az esetben is, 
ha azt az ajánlattevő / részvételre jelentkező személyesen nyújtja be.
(4)  Az  ajánlattevő  /  részvételre  jelentkező  részére  -  amennyiben  ajánlatát  /  részvételi 
jelentkezését  személyesen  nyújtja  be  -  az  ajánlat  /  részvételi  jelentkezés  átvételéről 
elismervényt kell adni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvétel időpontját, az 
átvevő nevét és kézjegyét, valamint annak elismerését, hogy az ajánlat / részvételi jelentkezés 
benyújtása  lezárt,  sértetlen  borítékban történt.  (Az  átvételi  elismervény mintáját  az  1.  sz. 
melléklet tartalmazza.)
(5) A beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések borítékján fel kell tüntetni a beérkezés 
időpontját,  továbbá  rögzíteni  kell,  hogy  a  boríték  sértetlenül  érkezett-e,  valamint  fel  kell 
jegyezni az ajánlat / részvételi jelentkezés sorszámát.
(6)  A beérkezett  ajánlatokról  /  részvételi  jelentkezésekről  nyilvántartást  kell  vezetni.  A 
nyilvántartásban  a  beérkezett  pályázatokat  1-től  kezdődően  folyamatos  sorszámmal  kell 
ellátni.  A nyilvántartás  tartalmazza  a  beérkezés  időpontját,  a  beérkezés  módját  (postán 
érkezett  vagy  személyesen  nyújtották  be),  továbbá  az  esetleges  egyéb  megjegyzéseket  (a 
boríték  sérülten  érkezett  stb.).  (A  nyilvántartás  mintáját  a  szabályzat  2.  sz.  melléklete 
tartalmazza.)



(7) Az  ajánlatok /  részvételi  jelentkezések  benyújtásával  kapcsolatos adminisztrációt  a 
Bírálóbizottság Elnöke végzi.
2(8) Az eljárási  cselekmények teljes körének elektronikus gyakorlása esetén az ajánlatok / 
részvételi  jelentkezések  benyújtására,  nyilvántartásba  vételére  vonatkozóan  a  külön 
jogszabályban  előírtak  szerint  kell  eljárni.  Jelen  szabályzat  VII.  (1)-(6)  pontjában 
meghatározott előírások az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén is értelem 
szerűen alkalmazandók.

VIII.
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontása

(1)  Az  ajánlatokat  /  a  részvételi  jelentkezéseket  a  Kbt.-ben  meghatározott  személyek 
jelenlétében a KB legalább egy tagjának jelenlétében kell kibontani, a bontást mindig a KB 
tagja végzi.
(2)  Az  ajánlatok  /  részvételi  jelentkezések  bontásakor  a  Kbt.-ben,  ill.  az  ajánlattételi  / 
részvételi dokumentációban  meghatározottak kerülnek ismertetésre.
(3) Az ajánlatok  / részvételi jelentkezések bontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek a 
Kbt. előírásának megfelelően jegyzőkönyvet kell készítenie, melyet a bontástól számított öt 
napon  belül  meg  kell  küldenie  az  összes  ajánlattevőnek.  (Az  ajánlatok  /  részvételi 
jelentkezések  bontásáról  készülő  jegyzőkönyv  mintáját  a  szabályzat  3.  sz.  melléklete 
tartalmazza.)
(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
     - az ajánlattevő / részvételre jelentkező nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint 
ajánlattétel esetén azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok 
alapján értékelésre kerülnek.

IX.
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések  elbírálásának szakmai előkészítése

(1)  A beérkezett  ajánlatok /  részvételi  jelentkezések ajánlatkérő által  történő elbírálásának 
szakmai előkészítése, bírálata a BB. feladata.
(2)  A BB.  a  beérkezett  ajánlatokról  /  részvételi  jelentkezésekről  egyéni  bírálati  lapokat, 
valamint írásbeli  szakvéleményt és döntési javaslatot készít.
(3) A szakvéleménynek az alábbiakat kell tartalmaznia: 
- az ajánlat / részvételi jelentkezés megfelel-e az ajánlati / részvételi felhívásban, ill. adott 
esetben a dokumentációban előírtaknak, 
-  az  ajánlattevő  /  részvételre  jelentkező  rendelkezik-e  az  ajánlat  teljesítéséhez  szükséges 
gazdasági, pénzügyi feltételekkel, 
- műszaki-technikai szempontból alkalmas-e a szerződés teljesítésére 
- az előzőek alapján az ajánlattevőnek / részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére 
való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát,
-  az  ajánlattevő  /  részvételre  jelentkező  által  csatolt  igazolások  ellenőrzéséről  való 
megállapításokat, a kizáró okok vizsgálatára vonatkozó megállapításokat,
-  az  ajánlat  /  részvételi  jelentkezés  esetleges  érvénytelenségének,  vagy  az  ajánlattevő  / 
részvételre jelentkező  kizárásának megállapítására vonatkozó javaslatot,
- a BB. által fontosnak ítélt egyéb véleményt.
(4)  Ha az  ajánlat  érvénytelen,  az  Ajánlatkérőnek nem kell  a  bírálati  szempont  szerint  az 
ajánlatot  értékelnie.  Ha  a  részvételi  jelentkezés  érvénytelen  az  Ajánlatkérőnek  nem  kell 
ajánlattételi felhívást küldeni az érvénytelen jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek.



(5) A BB. köteles döntési javaslatot készíteni a KB. részére, amelynek tartalmaznia kell az 
ajánlati  felhívásban  meghatározott  bírálati  szempontok  szerinti  legelőnyösebb  ajánlatot 
benyújtó  ajánlattevő  megnevezését,  szükség  esetén  javaslatot  az  ajánlattevő  ajánlatának  / 
részvételre  jelentkező  részvételi  jelentkezésének  érvénytelenné  nyilvánítására,  ill.  szükség 
esetén javaslatot az eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására, új eljárás megindítására. 
Két szakaszos eljárás esetén a BB.-nak a részvételi szakaszban és az ajánlattételi szakaszban 
is egyaránt el kell készíteni a döntési javaslatot. 
(6)  Az  értékelő  munka  végeztével  a  BB.  munkájáról  jegyzőkönyvet  kell  készíteni.  A 
jegyzőkönyv részét képezik a tagok bírálati lapja is. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
BB. által készített szakvéleményt, és a döntési javaslatot. A jegyzőkönyv hitelesítéséről a BB. 
Elnöke gondoskodik.

X.
Az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálása

A BB. által elkészített döntési javaslatban foglaltakat figyelembe véve a KB. dönt a beérkezett 
ajánlatok  /  részvételi  jelentkezések  alapján  az  ajánlattevők  /  részvételre  jelentkezők 
alkalmasságáról,  az  eljárásból  történő  kizárásáról,  az  ajánlatok  /  részvételi  jelentkezések 
érvényességéről, ill. érvénytelenségéről, az eljárás eredményéről.

XI.
Az eredmény kihirdetése és közzététele

(1) Az ajánlatkérő az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a Kbt. 
előírásait  figyelembe  véve  -  külön  jogszabályban  meghatározott  minta  szerint  -  írásbeli 
összegzést készít az ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről. 
(2)  Az  ajánlatkérő,  amennyiben  ezt  a  Kbt.  előírja  az  eljárás  eredményéről  vagy 
eredménytelenségéről,  ill.  a  részvételi  szakasz  eredményéről,  vagy  eredménytelenségéről 
külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készít.
(3) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntését a Kbt. szabályai szerint köteles 
nyilvánosan kihirdetni. 
(4)  A  közbeszerzési  eljárás  végeredményének  kihirdetését  a  KB.  Elnöke,  vagy  annak 
akadályoztatása esetén a  KB. egy tagja  végzi.  Az eredményhirdetésen a BB. vezetőjének, 
szükség szerint tagjainak  - az esetleges kérdések megválaszolása céljából - jelen kell lennie. 
(5) Az eredményhirdetésen ismertetni kell az összegezésben foglalt adatokat. 
(6) Az elbírálás eredményének kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: 
- a kihirdetés helyét, időpontját, 
- a résztvevők felsorolását a részvétel minőségének feltüntetésével, 
- az összegezésében foglalt adatokat.

XII.
A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzésének felelősségi rendje

(1)  Az  ajánlatkérő  köteles  a  közbeszerzési  eljárások  tekintetében  a  belső  ellenőrzésről 
gondoskodni. A belső ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal által alkalmazott belső ellenőr útján 
kell biztosítani. 
(2) A belső ellenőr a közbeszerzési eljárások ellenőrzését kockázatelemzéssel alátámasztott, a 
Képviselő-testület által jóváhagyott  stratégiai terve alapján  végzi. 



(3) A közbeszerzési eljárásokra irányuló belső ellenőrzés során elsősorban a közbeszerzési 
eljárás  lefolytatásának  szabályszerűségét,  a  Kbt.  és  kapcsolódó  jogszabályok  előírásainak 
betartását kell vizsgálni.
2(4) Annak érdekében, hogy a belső ellenőr tevékenységét eredményesen el tudja látni,  az 
ajánlatkérő köteles az ellenőrzés alá vont közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi 
iratanyagot, jegyzőkönyvet a belső ellenőr részére átadni,  illetőleg az eljárási cselekmények 
elektronikus gyakorlása esetén a belső ellenőr részére a dokumentumokhoz hozzáférést kell 
biztosítani. 
(5) Amennyiben a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során a belső ellenőr jogsértést tapasztal 
erről haladéktalanul köteles tájékoztatni a Jegyzőt, ill. a jogellenes gyakorlat megszüntetését 
kezdeményezni.  A  Jegyző  köteles  az  értesítést  követően  haladéktalanul  a  jogszabályi 
előírásoknak megfelelő gyakorlat helyreállításáról gondoskodni.
(6)  A  belső  ellenőr  éves  ellenőrzési  jelentésében  köteles  beszámolni  az  ellenőrzött 
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatairól. 

XIII.
Egyéb rendelkezések

(1)  Az  éves  közbeszerzésekről  a  Pénzügyi  Irodavezető  írásos  előterjesztést  nyújt  be  a 
Képviselő-testület elé.
(2)  Az  írásos  előterjesztés  benyújtásáról  olyan  időpontban  kell  gondoskodni,  hogy  a 
tapasztalatok  a  soron  következő  éves  közbeszerzési  terv  és  a  költségvetés  készítésekor 
hasznosíthatóak legyenek.



B.FEJEZET
A  közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá nem tartozó 

beszerzésekről

I.

2(1)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  beszerzéseinek  egységes  előkészítése  és  lebonyolítása  céljából,  a 
költségvetési  kiadások  ésszerűsítése  és  a  verseny  tisztaságának  érdekében  a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény ( továbbiakban Kbt.) hatálya alá nem 
tartozó  beszerzésekre  vonatkozó  szabályokat  –  tekintettel  az  államháztartás  működési 
rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben előírt kötelezettségre - a következők 
szerint határozza meg.

(2) A szabályzat hatálya:

a.) A Szabályzat hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal (Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 
és   Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  részben  önállóan  gazdálkodó  költségvetési 
szerveinek, így 

• a Móra Ferenc Városi Könyvtár - Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. és
• a  Rendelőintézet  -  Szentgotthárd,  Hunyadi  u.  18.  (továbbiakban  intézmények) 

beszerzéseire.

b.)  A  Polgármesteri  Hivatal  és  az  intézmények  beszerzései  során,  ha  annak  értéke 
árubeszerzés, szolgáltatás - megrendelés esetén az 500.000.- Ft-ot, építési beruházás esetén a 
700.000.- Ft-ot meghaladja, de a Kbt. szerinti értékhatárokat nem éri el, köteles e Szabályzat 
előírásai szerint eljárni.

(3) A szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések:

a.)  Árubeszerzés: olyan visszterhes szerződés,  amelynek tárgya forgalomképes és birtokba 
vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatra, ill. hasznosítására vonatkozó jognak a 
megszerzése, beleértve a beállítást és az üzembe helyezést is. 

b.) Építési beruházás: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya az építés és a mélyépítés 
körébe tartozó tevékenységekhez kapcsolódó munka kivitelezése, esetleg tervezéssel együtt, 
vagy  bármely  más  építmény  kivitelezése  tervezéssel,  vagy  anélkül.  Az  építési  beruházás 
magába foglalja a felújítást és a korszerűsítést is.

c.)  Szolgáltatás: megrendelése  olyan  visszterhes  szerződés,  amely  nem  minősül 
árubeszerzésnek, vagy építési beruházásnak, általában valamely tevékenység megrendelésére 
irányul.

d.) Vegyes tárgyú beszerzések esetén a meghatározó értékű beszerzési tárgy alapján dönthető 
el a beszerzés tárgya. (a továbbiakban együttes említés esetén: beszerzés)



II.
A beszerzési érték és az értékhatárok

(1)  A beszerzés értékének meghatározása: 

a.) A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg 
kínált - általános forgalmi adó nélkül számított - legmagasabb összegű ellenszolgáltatást kell 
érteni.

b.)  A beszerzés  megkezdésén  a  beszerzést  megindító  hirdetmény  feladásának  időpontját, 
ajánlat kérés esetén az ajánlati felhívás megküldésének időpontját kell érteni.

(2) A beszerzések értékhatárai: 

a.) A Szabályzat hatályának vizsgálatánál az I. (2).b.) pontban meghatározott értékhatárokat 
kell figyelembe venni.

b.) A beszerzések értékhatárának megállapításakor a közbeszerzési értékhatárok az irányadók, 
amelyeket a hatályos költségvetési törvény határoz meg.

III.
A beszerzési eljárások szabályai

(1) A beszerzéssel kapcsolatos feladatok:
a.)  Az  e  Szabályzat  szerinti  beszerzési  eljárás  ajánlatkérés  vagy  pályázatkiírás  alapján 
folytatható le.

b.) A beszerzési eljárás kezdeményezése, az előkészítés koordinálása, valamint a feladatok 
megszervezésével és megvalósításával kapcsolatos teendők ellátása az érintett  irodavezető, 
intézményi beszerzés esetén az intézményvezető feladata.  

c.) Ezen szabályzatban meghatározott beszerzések vonatkozásában döntési joggal a V. részben 
foglalt esetek kivételével a Beszerzési Munkacsoport (továbbiakban BM) rendelkezik.

(2) Beszerzési Munkacsoport (BM):

a.) A BM  tagjai:
- a jegyző
- az aljegyző,
- a pénzügyi irodavezető,
- a műszaki irodavezető,
- intézményi beszerzés esetén az érintett intézmény vezetője.

b.)  A  BM  vezetője  a  jegyző,  akadályoztatása  esetén  saját  hatáskörben  gondoskodik 
helyettesítéséről.

c.)  A BM ülésein  a  BM tagjai,  a  jegyzőkönyvvezető  és  a  BM elnöke  által  meghívottak 
vehetnek részt.

d.) A BM üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a  BM elnöke / távolléte esetén helyettese/ és 



a jegyzőkönyvvezető hitelesít. 

e.) A BM határozatait  a tagok egyszerű szótöbbséggel hozza, határozatképes,  ha tagjainak 
több mint a fele jelen van.

(3) A beszerzési eljárások típusai:

a.) pályázat,
b.) vállalkozói ajánlatkérés.

IV. 
Ajánlatkérés, pályázatkiírás szabályai

(1) Ajánlatkérés, pályázat kiírása:

a.) Amennyiben valamely beszerzés esetén jogszabály, vagy egyéb rendelkezés kötelezővé 
teszi, vagy  a Képviselő-testület illetve a BM elnöke javasolja, pályázatot kell kiírni
b.)  Az egyes beszerzéseknél,  ha jogszabály vagy egyéb rendelkezés pályázat kiírását  nem 
teszi kötelezővé, vállalkozói ajánlatkérés alkalmazható.

(2) A kiírás, ajánlatkérés elkészítése:

a.) Az ajánlatkérő nevében a pályázatot, illetve a vállalkozói ajánlatkérést a  BM elnöke, vagy 
az érintett irodavezető, intézményi beszerzés esetén az intézményvezető írja alá, a kiírást a 
III/(1)/b. alapján kell előkészíteni. 
b.) Amennyiben a beszerzés pályázati forrásból valósul meg, értelemszerűen a jelen fejezet 
I/(2)/a)  pontban  felsoroltak  körébe  tartozó  pályázó  /  kedvezményezett  feladata  a  pályázat 
illetve az ajánlati felhívás  kiírása. 
Ebben az esetben az intézményi beszerzések során a beszerzési eljárás megindítása előtt a 
Beszerzési Munkacsoport előzetes véleményét ki kell kérni, az előkészítési feladatokban ezen 
túlmenően a Polgármesteri Hivatal érintett Irodája is közreműködik.

c.) A beszerzési eljárások során biztosítani kell a verseny tisztaságát, nyilvánosságát és az 
ajánlattevők esélyegyenlőségét.

(3) A  meghirdetés:

a.) A pályázatot a következő médiák valamelyikében kell meghirdetni:
 - helyi újság, városi honlap, városi TV, Vas Népe c. napilap, vagy országos napilap.

2b.) Vállalkozói ajánlatkérés esetén legalább három ajánlatot kell kérni. Kivételt képez ez alól 
az az eset, amikor az adott beszerzés tárgyának sajátos jellege – elsősorban kizárólagos jogok 
-   miatt  nincs  lehetőség három szolgáltató  /  kivitelező  /szállító  megkeresésére.,  ebben az 
esetben egy ajánlatot  kell  kérni,  de  az  ajánlatkérőnek a  kizárólagos  jog  fennállását  hitelt 
érdemlően igazolnia kell. 

(4) Az ajánlati felhívás:

a.) Az ajánlati felhívást úgy kell megfogalmazni, hogy az alapján az ajánlattevők egyenlő 
eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.



b.) Az ajánlati felhívásban meg kell határozni:
- a beszerzés tárgyát és mennyiségét,
- amennyiben a beszerzés részben vagy egészben pályázati forrásból valósul meg a kiírásban 
erre  történő hivatkozást,
- az ajánlat benyújtásának helyét, módját és időpontját,
-  amennyiben  a  beszerzés  jellege  indokolja,  úgy  az  ajánlati  dokumentáció  rendelkezésre 
bocsátásának  helyét,  módját,  idejét,  ha van  költségét,  amennyiben ajánlati  dokumentáció 
kiadása nem szükséges a beszerzés tárgyának műszaki-, szakmai jellemzőit,
- az ajánlatok elbírálásának és amennyiben előírja az ajánlatkérő az eredményhirdetést, annak, 
vagy az értesítésnek időpontját.
- a szerződéskötés tervezett időpontját.

(5) Az ajánlattételi dokumentáció:

Amennyiben  a  beszerzés  jellege  indokolja  ajánlattételi  dokumentációt  kell  készíteni.  Az 
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza:
 -a beszerzés tárgyának részletes műszaki-, szakmai jellemzőit,
- amennyiben a beszerzés jellege indokolja az ajánlattevővel szemben támasztott pénzügyi és 
gazdasági-, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit,
- az ajánlattevővel szembeni kizáró okokat,
- amennyiben a beszerzés jellege indokolja a helyszíni bejárás lehetőségét,
- amennyiben lehetséges a beszerzésre vonatkozó szerződés tervezetet.

(6) Az ajánlatok felbontása, elbírálása és a szerződés megkötése:

a.)  A Szabályzat  jelen  fejezetének  hatálya  alá  tartozó  esetekben  a  beérkezett  ajánlatok 
felbontásával-, minősítésével és elbírálásával kapcsolatos előkészítési feladatokat a III.(1) b.) 
pontban említett irodavezető / intézményvezető látja el. Az ajánlatokat minden esetben úgy 
kell  kérni,  hogy azok lezárt borítékban kerüljenek átadásra vagy beküldésre olyan módon, 
hogy a lezárt borítékon fel kell tüntetni a „Pályázati anyag” megjelölést valamint célszerű 
feltüntettetni  a  pályázat  nevét  vagy azonosítóját.  A lezárt  borítékokat  a  pályázati  határidő 
elteltéig nem szabad felbontani, a bontás napjáig a borítékon csak az átvétel időpontját kell 
feltüntetni.

b.)  Az  ajánlatok  bontását  a  jelen  fejezet  III.  (1)  b.)  pontja  szerinti  irodavezető  / 
intézményvezető a pályázati felhívásban / az ajánlatkérésben meghatározott időpontban végzi.
Az ajánlatok felbontásakor meg kell állapítani az ajánlatok érvényességét, illetve meg kell 
állapítani, melyek az érvénytelen ajánlatok. Érvénytelen az ajánlat, amelyet:

• az ajánlati felhívásban meghatározott határidő lejárta után nyújtottak be,
• olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult az eljárásban részt venni
• ajánlattevő  ajánlatát  nem  az  ajánlattételi  felhívásban,  dokumentációban,  vagy 

vállalkozó ajánlatkérésben meghatározott feltételek, műszaki paraméterek szerint adta 
meg.

A bontást végző feladata az ajánlattevővel szembeni kizáró ok fennállásának magállapítása.
Ki kell zárni az eljárásból azt az ajánlattevőt:

• akivel szemben a pályázati dokumentációban meghatározott kizáró okok állnak fenn, 
vagy a kizáró ok az eljárás alatt  következik be, illetőleg

• aki  hamis adatot szolgáltat.



c.)  Amennyiben  a  beszerzési  eljárásban  megindításkor  eredményhirdetési  időpont 
meghatározásra  került,  indokolt  esetben  az  eredményhirdetés  időpontját  egy  alkalommal 
legfeljebb  10  nappal  a  BM  elnöke  elhalaszthatja.  Az  eredeti  határidő  lejárta  előtt  a 
halasztásról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül írásban értesíteni kell.

d.)  Az  ajánlatok  felbontásáról,  ismertetéséről,  az  érvénytelen  és  kizárt  ajánlattevőkről 
jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv mintáját a Szabályzat 5. sz. melléklete tartalmazza.

e.) Az ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott határidő betartásával a BM bírálja el 
az ajánlati  felhívásban és ha volt,  az ajánlati dokumentációban meghatározott  szempontok 
figyelembe  vételével.  A bírálatról  jegyzőkönyv  a  BM  által  hozott  döntésről  szó  szerinti 
határozat készül.

f.) Az ajánlatok elbírálásáról szóló döntésről  BM elnöke az  összes ajánlattevőt egyidejűleg, 
közvetlenül írásban értesíti. 
g.)Az ajánlatkérő szerződést az eljárás nyertesével köt.

V.
A nettó 2.000 e/Ft-ot meghaladó beszerzésekre vonatkozó külön szabályok

a.)  A Szabályzat  ezen  V.  része  csak  a  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő,  de  a  nettó 
2.000.000.- Ft-ot meghaladó beszerzések  esetén alkalmazandó.  A jelen V. rész hatálya alá 
tartozó  beérkezett  ajánlatok  felbontásával-,  minősítésével  és  elbírálásával  kapcsolatos 
előkészítési  feladatokat a BM végzi. A BM  ezen munkájában közreműködik a Polgármesteri 
Hivatal érintett irodavezetője és / vagy ügyintézője.
b.)  az  V.  a.)  pont  hatálya  alá  tartozó  beszerzések  esetén  a  döntést  a  KB hozza  meg.  Az 
ajánlatokat  az  ajánlati  felhívásban meghatározott  határidő  betartásával  a  KB bírálja  el  az 
ajánlati  felhívásban  és  ha  volt,  az  ajánlati  dokumentációban  meghatározott  szempontok 
figyelembe vételével. A bírálatról jegyzőkönyv, a KB által hozott döntésről határozat készül.
c.)  Amennyiben  a  beszerzési  eljárásban  megindításkor  eredményhirdetési  időpont 
meghatározásra  került,  indokolt  esetben  az  eredményhirdetés  időpontját  egy  alkalommal 
legfeljebb 10 nappal a KB elnöke elhalaszthatja. Az eredeti határidő lejárta előtt a halasztásról 
az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül írásban értesíteni kell.
d.) Az ajánlatok elbírálásáról szóló döntésről  a KB elnöke az  összes ajánlattevőt egyidejűleg, 
közvetlenül írásban értesíti. 
e.) Az olyan beszerzés esetén, ami nem tartozik  a jelen V. rész hatálya alá, a Szabályzat ezen 
fejezetének I-IV. részinek előírásai irányadók.

VI.
A beszerzések lebonyolításának ellenőrzése

(1) A beszerzési eljárások ellenőrzése:
a.)  A  beszerzési  eljárások  ellenőrzésére  a  Képviselő-testület  vagy  az  általa  megbízott 
Bizottság, a belső ellenőr, ill. külső ellenőrző szervek jogosultak.
b.)  Amennyiben a beszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati  eljárás indul, arról  a BM elnöke 
haladéktalanul tájékoztatja a Képviselő-testületet.
c.) A beszerzési eljárások során keletkezett dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni.
 



VII.
Egyéb rendelkezések

(1) Jelen szabályzat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyó 
záradékával, 2010. november 1-től érvényes.
2(2)  A  szabályzat  hatálya  alá  tartozó  intézményeknél  Szentgotthárd  Város  Jegyzője 
gondoskodik arról, hogy  a szabályzat előírásait az érintett intézmények megismerjék.

Szentgotthárd,  2010. október 19.

     

  Huszár Gábor
                                                                              Polgármester

Záradék: 
Jelen szabályzatot Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2009. sz.  
határozatával hagyta jóvá.

1A  Szabályzat-módosítást  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  
167./2009. sz. határozatával hagyta jóvá, hatályos 2009. június 24-től.

2A  Szabályzat-módosítást  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  .…
../2010. sz. határozatával hagyta jóvá, hatályos 2010. november 1-től.



1.sz. melléklet

Átvételi elismervény
a közbeszerzési eljárás keretében átadásra-átvételre került ajánlatokról

/ részvételi jelentkezésekről

A közbeszerzés tárgya : ................................................. 

Az átadás-átvétel időpontja: 200..... év .........................hó .....nap.

Az átadó neve: ...................................................................

Az átvevő neve:..................................................................

A beérkezett ajánlat / részvételi jelentkezés sorszáma: ...................

Alulírott  átvevő  nyilatkozom,  hogy  az  átvett  ajánlat  /  részvételi  jelentkezés  lezárt, 
sértetlen állapotban került átvételre.

Kmf.

................................................ .................................................
       átadó                 átvevő     



                                                                                                                       2. sz. melléklet

Nyilvántartás
a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről

A közbeszerzés tárgya: .....................................................................

Ajánlat / részvételi  
jelentkezés 
sorszáma

Ajánlat / részvételi  
jelentkezés 

beérkezésének 
időpontja

Ajánlat  / részvételi  
jelentekzés 

beérkezésének módja

Megjegyzés

 Szentgotthárd, 200..... év .............................hó ..........nap.

....................................................
                 KB elnöke



                                                                           3. sz. melléklet

Jegyzőkönyv a közbeszerzési eljárás keretében beérkezett 
ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásáról

A közbeszerzés  tárgya: .................................................................................................

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásán jelen vannak ( jelenléti ív szerint ).

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásának helye:  ...........................................

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásának időpontja: 200.... év  .........hó ........nap.

Az ajánlattevők / részvételre jelentkezők:
1./
     neve:    ...............................................................................................................
     székhelye: ..........................................................................................................
     (ajánlattétel esetén:)
     ajánlati ár: ………………..................................................................................
     főbb számszerűsíthető adatok, bírálati szempontok alapján: ............................
     
2./
     neve:    ................................................................................................................    
     székhelye: ...........................................................................................................     
     (ajánlattétel esetén:)
     ajánlati ár:………………….................................................................................     
     főbb számszerűsíthető adatok, bírálati szempontok alapján: .............................
     :
Az érvénytelennek minősített ajánlatok / részvételei jelentkezések (ajánlattevő / részvételre 
jelentkező  neve,  címe  )  : 
...................................................................................................................

Az ajánlat  / részvételi jelentkezés érvénytelenségének oka: .......................................................

Az eljárásból kizárt ajánlattevő / részvételi jelentkező ( neve, címe ):  ......................................
Az eljárásból való kizárás oka: ...................................................................................................

Az  ajánlatokra  /  részvételi  jelentkezésekre  vonatkozó  egyéb  megjegyzések: 
.......................................................................................................................................................

kmf.

..................................................         ...............................................
                            KB elnöke                              jegyzőkönyvvezető



 
4. számú melléklet

Jelenléti ív
a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásán 

Közbeszerzés tárgya: .................................................
Közbeszerzési Értesítő száma, amelyben a hirdetmény megjelent: ................................

Készült: 200... év ............................ hó ........ nap.
               Szentgotthárd, ...................................................................................................

Sorszám Név Cég megnevezése Aláírás

Kmf.

.................................................        ...................................................
                    KB elnöke          jegyzőkönyvvezető



5.sz. melléklet

Jegyzőkönyv
az ajánlatok bontásáról

A beszerzés meghatározása / az ajánlattétel tárgya:
.......................................................................................................................................................
.....

Az ajánlatok bontásának helye: ……………………………………………………

Az ajánlatok bontásának időpontja: 200.... év  .....................................hó ........nap.

Az ajánlattevők:
1./
     neve:    ................................................................................................................
    
     székhelye: ...........................................................................................................
     
     általa kért ellenszolgáltatás: ................................................................................
     
     által vállalt teljesítési határidő: ...........................................................................
2./
     neve:    ................................................................................................................
    
     székhelye: ...........................................................................................................
     
     általa kért ellenszolgáltatás: ................................................................................
     
     által vállalt teljesítési határidő: ...........................................................................
     :   
Az  érvénytelennek  minősített  ajánlatok  (ajánlattevő  neve,  címe)  : 
................................................

Az ajánlat érvénytelenségének oka: ........................................................................

Az  eljárásból  kizárt  ajánlattevő  (neve,  címe): 
.................................................................................

Az  ajánlatokra  vonatkozó  egyéb  megjegyzések: 
.............................................................................. 

kmf.

..................................................         ...............................................
                              BM elnöke                 jegyzőkönyvvezető



Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. október 27.-i ülésére

Tárgy: A hivatali gépkocsik használatának ellenőrzése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi ellenőrzési terve 
alapján a belső ellenőrzés a  hivatali gépkocsik használatának ellenőrzését elvégezte. Az 
ellenőrzés célja volt, hogy átfogó képet kapjunk az önkormányzat által használt és fenntartott 
gépkocsik szabályozásáról, valamint a fenntartásainak költségeiről.  További cél: feltárni az 
esetleges hiányosságokat, javaslatot tenni a fenntartás továbbfejlesztésére.

Az ellenőrzés átfogó és sok mindenre kiterjedő volt, hiányosságot nem tapasztalt. 
Határozati javaslat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  hivatali  gépkocsik 
használatának,  illetve  a  benzinelszámolások  ellenőrzését  megismerte,  az  abban  leírtakat 
elfogadja. 

Határidő:  a közlésre azonnal.
Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2010 június 18.

Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                                                        Jegyző

Jelentés

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  jelenleg  két  gépkocsit  üzemeltet,  és  tart  fenn  (Opel 
Omega 2,5 DTI Elegance, valamint Opel Astra 1.4), továbbá Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  is  üzemeltet  egy  személygépkocsit  (Opel  Astra  1.6  i). 
Tekintettel arra, hogy a kistérségi társulás munkaszervezete is a Polgármesteri Hivatal, így az 
ellenőrzés mindhárom gépkocsira vonatkozóan megtörtént.
Az  ellenőrzés  során  a  három  személygépkocsi  fenntartásának  költségeit  vizsgáltam.  A 
vizsgálat  során mind a szabályozást,  mind pedig a gépkocsikkal kapcsolatos számlák is  a 
vizsgálat tárgyává váltak.
A menetleveleket, valamint az üzemanyag számlák elszámolását részletesen is ellenőriztem 
2007. év óta. A 2009. év minden hónapját részletes vizsgálat alá vetettem, mind a három autó 
esetében, míg 2007. és a 2008. évek közül, mindig 3 hónapot vizsgáltam részletesen mind a 
három autó  esetében (Az erről  készült  53  oldalas  feljegyzés  nem része  az  ellenőrzésnek, 
csupán az abból készített összesítő tábla.)

1. A gépkocsik szabályozása



1.1. FFN – 692

Az Opel  –  Astra  1.6  GL SI típusú  személygépkocsi  üzemanyagnorma  felhasználásának 
megállapítására  kiadott  jegyzői  utasítás  2001.  május  7.-től  lépett  életbe  (határozat  száma: 
2040/2001.  sz.  határozat).  A  gépkocsi  fogyasztási  normája  9.0  liter/100  km-ben  lett 
megállapítva.
A gépkocsi használók körét a 3/2010. sz. jegyzői utasítás szabályozza. A dokumentum szerint 
a gépkocsit a hivatal szinte minden dolgozója használhatja. (1.sz. melléklet)

1.2. JAV – 401

Az Opel – Omega 2,5 DTI Elegance típusú személygépkocsi elszámolási normájára kiadott 
jegyzői  utasítás  2005.  szeptember  5.-től  lépett  életbe.  (határozat  száma:  735-4/2005.  sz. 
határozat).  A gépkocsi  fogyasztási  normáját  a  60/1992.  (IV.1.)  Kormány Rendelet  szerint 
hozták meg.
A jogszabály alapján a gépkocsi fogyasztási normája:

- alapnorma: 9 liter / 100 km (a gyártó adatai alapján)

- városi forgalom: 0,8775 l / 100 km (a jogszabály szerinti korrekciós tényező)

- téli üzemeltetés: 0,0675 l / 100 km (a jogszabály szerinti korrekciós tényező)

- légkondicionáló berendezés üzemeltetése: 0,1125 l / 100 km

Összesen: 10 l / 100 km
A gépjármű olajfogyasztása (a gyártó adatai alapján): 0,1 l / 100 km
A  gépkocsit  az  3/2009  jegyzői  utasítás  szerint  az  önkormányzat  alkalmazásában  álló 
gépkocsivezető,  valamint  Viniczay  Tibor  polgármester  vezetheti  –  illetve  ez  utóbbi 
értelemszerűen vezethette. 

1.3.KML – 100

Az Opel – Astra Essentia Sedan 1.6 típusú személygépkocsi elszámolási normájára kiadott 
jegyzői  utasítás  2008.  március  1.-től  lépett  életbe.  (határozat  száma:  2004-2/2008.  sz. 
határozat).  A gépkocsi  fogyasztási  normáját  a  60/1992.  (IV.1.)  Kormány Rendelet  szerint 
hozták meg.
A gépkocsi üzemanyag felhasználásának értékét a Rendelet  2.§ (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározottaknak megfelelően a Rendelet 4.§ (2) bekezdés c) pontban rögzített alapnorma 
– átalány szerint: 10,0 liter / 100 km.
A gépjármű olajfogyasztása (a gyártó adatai alapján): 0,07 liter / 100 km
A gépkocsi használók körét a 3/2010. sz. jegyzői utasítás szabályozza. A dokumentum szerint 
a gépkocsit a hivatal dolgozói közül 12 személy használhatja. (1.sz.melléklet)

2. Gépkocsik fenntartási költségei 

Az  ellenőrzés  egyik  fontos  része  a  gépkocsik  fenntartási  költségeinek  a  vizsgálata.  Az 
ellenőrzés során az összes olyan költséget  megvizsgáltam, amely egy gépkocsi fenntartási 
költségeihez  tartozik  (Casco,  kötelező  gépjármű  felelősség  biztosítás,  szerviz…stb.).  Az 
adatokat a 2.sz. melléklet tartlamazza.

2.1.FFN – 692 (Opel Astra)



A gépkocsi fenntartási költsége 2009-ben 263.810 Ft-ot tett ki, 2010-ben ez az összeg 131.815 
Ft volt (szeptember 30.-ig). Havonkénti kiadásokat tekintve 2009-ben 21.984 Ft, míg 2010-
ben 14.646 Ft. Jól látható, hogy nagy mértékben csökkentek az autóra fordított fenntartási 
költségek. (Ennek oka lehet, hogy 2010-ben kevesebb szervizre volt szüksége az autónak.)
A legnagyobb tételt a gépkocsi Casco díja teszi ki, amely egy évre 41.718 Ft (2009 és 2010-
ben is). A különféle szervízdíjak összesen 143.011 Ft-ba kerültek 2009. évben, míg 2010-ben 
15.926 Ft-ba (szeptember 30-ig).
Az összes ráfordítás között meg kell említeni, hogy a hivatal cégautóadót is fizet, amelynek 
összege mind az Omega, mind az Astra személygépkocsira értendő. Ennek összege 2009-ben 
176.000 Ft, míg 2010-ben 198.000 Ft-ot tett ki.

A gépkocsi ráfordításának költségei (2009-es adatok alapján):
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2.2.JAV – 401 (Opel Omega)

A gépkocsi fenntartási költsége 2009-ben 799.379 Ft-ot tett ki, 2010-ben ez az összeg 549.206 
Ft volt (szeptember 30.-ig). Havonkénti kiadásokat tekintve 2009-ben 66.615 Ft, míg 2010-
ben 61.023 Ft.  Jól  látható, hogy a két évben közel azonos nagyságúak az autóra fordított 
fenntartási költségek. 
A legnagyobb tételt  a gépkocsi Casco díja teszi  ki,  amely egy évre 108.810 Ft (2009) és 
110.444 Ft (2010). A különféle szervízdíjak összesen 564.613 Ft-ba kerültek 2009. évben, míg 
2010-ben 335.335 Ft-ba (szeptember 30-ig).
Az összes ráfordítás között meg kell említeni, hogy a hivatal cégautóadót is fizet, amelynek 
összege mind az Omega, mind az Astra személygépkocsira értendő. Ennek összege 2009-ben 
176.000 Ft, míg 2010-ben 198.000 Ft-ot tett ki.
A gépkocsi ráfordításának költségei (2009-es adatok alapján):
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2.3.KML – 100 (Opel – Astra Essentia Sedan)

A gépkocsi fenntartási költsége 2009-ben 310.834 Ft-ot tett ki, 2010-ben ez az összeg 319.854 
Ft volt (szeptember 30.-ig). Havonkénti kiadásokat tekintve 2009-ben 25.903 Ft, míg 2010-
ben 35.539 Ft.  Jól  látható, hogy a két évben közel azonos nagyságúak az autóra fordított 
fenntartási költségek. 
A legnagyobb tételt a gépkocsi Casco díja teszi ki, amely egy évre 72.121 Ft (2009) és 67.043 
Ft (2010). A különféle szervízdíjak összesen 97.150 Ft-ba kerültek 2009. évben, míg 2010-
ben 2.925 Ft-ba (szeptember 30-ig).
Az összes ráfordítás között meg kell említeni, hogy a kistérség cégautóadót is fizet. Ennek 
összege 2009-ben 120.000 Ft, míg 2010-ben 135.000 Ft-ot tett ki.
A gépkocsi ráfordításának költségei (2009-es adatok alapján):
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A gépkocsiknak parkoló kártya díjakat  is  fizettek,  amelyek esetében nem volt  feltüntetve, 
hogy melyik típusú személygépkocsihoz tartozik. Így az ellenőrzés során ezeket a díjakat egy 
összegben tüntetem fel  a három gépkocsi esetében. 2009-ben 27.082 Ft-ot,  míg 2010-ben 
11.289 Ft-ot költött el a hivatal, és a kistérség.

3. Saját gépkocsi használat

Az önkormányzat két munkakör (belső ellenőr, építésügyi hatósági ügyintéző) betöltésénél 
fizet rendszeresen saját gépkocsi használatért díjat. Mindkét esetben a munkakör feladatainak 
ellátásához szükséges a gépkocsi használata. (lásd 3.sz. melléklet)



A saját  gépkocsi  használat  a  jogszabályi  előírások  szerint  mindig  az  apeh  üzemanyag 
normával kell számolni, amelyet az apeh minden hónapban közzétesz. A benzinelszámolást a 
következő módon kell kiszámolni:

megtett kilométer x lök térfogat alapján számolt fogyasztási általány x apeh üzemanyag egységár
100

Fontos megjegyezni, hogy a törvényi előírás szerint amortizációs díjat is köteles a munkáltató 
fizetni. Ezt kilométerenként 9 Ft! 
A  belső  ellenőrzés  tekintetében  2009-ben  228.527  Ft,  míg  2010-ben  (augusztus  31-ig) 
132.511 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat. Ez átlagban havonta összesen 19.043 Ft (2009) és 
16.564 Ft (2010) volt. A belső ellenőrzésre a kistérségi társulás normatív állami hozzájárulást 
kap, amelyet a többcélú kistérségi társulás igényel meg minden évben. Ezt az összeget átadja 
a szentgotthárdi önkormányzat számára. A belső ellenőr benzinelszámolását is fedezi ez az 
összeg.
 Az építésügyi hatósági ügyintéző esetében 2009-ben 362.008 Ft, míg 2010-ben 252.022 Ft 
(augusztus 31-ig) fizetett  ki  az önkormányzat a munkavállaló számára. Ez havi bontásban 
2009-ben 30.167 Ft, míg 2010-ben 31.502 Ft-ot jelentett.
További kifizetések is történtek saját gépkocsi használat esetében. Ezeket a 3.sz.melléklet 
tartalmazza. Összes további kifizetés 2009-ben 170.384 Ft, míg 2010-ben (augusztus 31-ig) 
41.499 Ft  volt.
Összesen 2009-ben 760.919 Ft, míg 2010-ben (augusztus 31-ig) 426.032 Ft volt. Havi átlagos 
kifizetés összesen 95.115 Ft (2009) és 35.502 Ft (2010) volt. Jól láthatóan jelentős csökkenés 
következett be 2009 és 2010. évek között.

4. A hivatali gépkocsik üzemanyag felhasználása

A hivatali gépkocsik üzemanyag felhasználását is vizsgálta az ellenőrzés. A szentgotthárdi 
polgármesteri  hivatal  által  fenntartott  gépkocsik esetében a  gépkocsivezető minden hónap 
elején  előleget  kap,  amelyet  a  tárgyhónapban  költ  el  üzemanyagra,  illetve  motorolajra, 
valamint a mosatásra, és egyéb szükséges dolgokra (ablakmosó folyadék…stb). 
A kistérség által fenntartott gépkocsi esetében másképp történik az elszámolás. A kistérség 
egy  bankkártyát  kért  a  banktól,  amelyre  folyamatosan  utal  pénzt.  A  gépkocsivezető  a 
bankkártyával fizet mindenért, amely a gépkocsi fenntartására kell fordítani.
Az éves átlagfogyasztás kiszámítása a következőképpen történik:
(megtett kilométer / vásárolt üzemanyag) x 9 = 9 Literrel megtehető kilométerek

4.1.FFN – 692

2007
A  gépkocsival  2007-ben  27.454  km-t  tettek  meg,  havi  átlagban  2.287,8  km-t.  Összes 
üzemanyag felhasználás 2.404,32 Liter. 2007-ben összesen 13 Liter motorolajat vásároltak a 
gépkocsihoz, 63.570 Ft értékben. Az egész éves összes kiadás 784.335 Ft volt.
A szabályzat  szerint  a  gépkocsi  átlagfogyasztása  9 Liter /  100 km.  Az adatok alapján a 
gépkocsi fogyasztása 2007-ben az átlagfogyasztás alatt maradt. (27.454 km / 2.404,32 liter x 9 
= 102, 76) így az átlagfogyasztás 2007-ben 9 Liter / 102,76 km lett.

2008
A  gépkocsival  2008-ban  27.454  km-t  tettek  meg,  havi  átlagban  2.287,8  km-t.  Összes 
üzemanyag felhasználás 2.404,32 Liter. 2007-ben összesen 13 Liter motorolajat vásároltak a 
gépkocsihoz, 63.570 Ft értékben. Az egész éves összes kiadás 784.335 Ft volt.
A szabályzat  szerint  a  gépkocsi  átlagfogyasztása  9 Liter /  100 km.  Az adatok alapján a 
gépkocsi fogyasztása 2007-ben az átlagfogyasztás alatt maradt. (27.454 km / 2.404,32 liter x 9 
= 102, 76) így az átlagfogyasztás 2007-ben 9 Liter / 102,76 km lett.

2009



A  gépkocsival  2009-ben  14.272  km-t  tettek  meg,  havi  átlagban  1.189,3  km-t.  Összes 
üzemanyag felhasználás 1.206,17 Liter.  2009-ben összesen 5 Liter  motorolajt  vásároltak a 
gépkocsihoz, 26.550 Ft értékben. Az egész éves összes kiadás 374.071 Ft volt.
A szabályzat  szerint  a  gépkocsi  átlagfogyasztása  9 Liter /  100 km.  Az adatok alapján a 
gépkocsi fogyasztása 2009-ben az átlagfogyasztás alatt maradt. (14.272 km / 1.206,17 liter x 9 
= 106,49) így az átlagfogyasztás 2009-ben 9 Liter / 106,49 km lett.

4.2.JAV – 401

2007
A  gépkocsival  2007-ben  60.220  km-t  tettek  meg,  havi  átlagban  5.018,3  km-t.  Összes 
üzemanyag felhasználás 5.971,36 Liter. 2007-ben összesen 28 Liter motorolajt vásároltak a 
gépkocsihoz, 147.220 Ft értékben. Az egész éves összes kiadás 1.717.008 Ft volt.
A  szabályzat  szerint  a  gépkocsi  átlagfogyasztása  10  Liter  /  100  km.  A  gépkocsi 
olajfogyasztása  0,1  L /  100  km.  Az  adatok  alapján  a  gépkocsi  fogyasztása  2007-ben  az 
átlagfogyasztás alatt maradt. (60.220 km / 5.971,36 liter x 10 = 100,85) így az átlagfogyasztás 
2007-ben 10 Liter / 100,85 km lett.
Olajfogyasztás 2007-ben: a megadott értékek alapján 2007-ben összesen 60,22 L olajt kellett 
volna vásárolni, így a felhasználás a megadott érték alatt maradt 

2008
A  gépkocsival  2008-ban  50.640  km-t  tettek  meg,  havi  átlagban  4.220  km-t.  Összes 
üzemanyag felhasználás 5.005,08 Liter. 2008-ben összesen 33 Liter motorolajt vásároltak a 
gépkocsihoz, 166.710 Ft értékben. Az egész éves összes kiadás 1.722.206 Ft volt.
A  szabályzat  szerint  a  gépkocsi  átlagfogyasztása  10  Liter  /  100  km.  A  gépkocsi 
olajfogyasztása  0,1  L /  100  km.  Az  adatok  alapján  a  gépkocsi  fogyasztása  2008-ban  az 
átlagfogyasztás alatt maradt. (50.640 km / 4.220 liter x 10 = 120) így az átlagfogyasztás 2008-
ban 10 Liter / 120 km lett.
Olajfogyasztás 2008-ban: a megadott értékek alapján 2008-ban összesen 50,64 L olajt kellett 
volna vásárolni, így a felhasználás a megadott érték alatt maradt.

2009
A  gépkocsival  2009-ben  43.580  km-t  tettek  meg,  havi  átlagban  3.631,7  km-t.  Összes 
üzemanyag felhasználás 4.304,34 Liter. 2009-ben összesen 27 Liter motorolajt vásároltak a 
gépkocsihoz, 126.160 Ft értékben. Az egész éves összes kiadás 1.310.174 Ft volt.
A  szabályzat  szerint  a  gépkocsi  átlagfogyasztása  10  Liter  /  100  km.  A  gépkocsi 
olajfogyasztása  0,1  L /  100  km.  Az  adatok  alapján  a  gépkocsi  fogyasztása  2009-ben  az 
átlagfogyasztás alatt maradt. (43.580 km / 3.631,7 liter x 10 = 120) így az átlagfogyasztás 
2009-ben 10 Liter / 120 km lett.
Olajfogyasztás 2009-ben: a megadott értékek alapján 2009-ben összesen 43,58 L olajt kellett 
volna vásárolni, így a felhasználás a megadott érték alatt maradt.

4.3.KML – 100

2008
A gépkocsival  2008-ban  9.961  km-t  tettek  meg,  havi  átlagban  1.245,125  km-t.  Összes 
üzemanyag  felhasználás  937,98  Liter.  2008-ben  összesen  4  Liter  motorolajt  vásároltak  a 
gépkocsihoz, 20.720 Ft értékben. Az egész éves összes kiadás 301.832 Ft volt.
A  szabályzat  szerint  a  gépkocsi  átlagfogyasztása  10  Liter  /  100  km.  A  gépkocsi 
olajfogyasztása  0,07 L /  100 km.  Az adatok alapján a  gépkocsi  fogyasztása 2008-ban az 
átlagfogyasztás alatt maradt. (9.961 km / 937,98 liter x 10 = 106,20) így az átlagfogyasztás 
2008-ban 10 Liter / 106,20 km lett.
Olajfogyasztás  2008-ban:  a  megadott  értékek  alapján  2008-ban összesen  7  L olajt  kellett 
volna vásárolni, így a felhasználás a megadott érték alatt maradt.



2009
A gépkocsival  2009-ben  12.727  km-t  tettek  meg,  havi  átlagban  1.060,59  km-t.  Összes 
üzemanyag felhasználás 1.158,87 Liter.  2009-ben összesen 6 Liter  motorolajt  vásároltak a 
gépkocsihoz, 31.659 Ft értékben. Az egész éves összes kiadás 430.080 Ft volt.
A  szabályzat  szerint  a  gépkocsi  átlagfogyasztása  10  Liter  /  100  km.  A  gépkocsi 
olajfogyasztása  0,07 L /  100 km.  Az adatok alapján a  gépkocsi  fogyasztása 2009-ben az 
átlagfogyasztás alatt maradt. (12.727 km / 1.060,59 liter x 10 = 120) így az átlagfogyasztás 
2009-ben 10 Liter / 120 km lett.
Olajfogyasztás  2009-ben:  a  megadott  értékek  alapján  2009-ben összesen  9  L olajt  kellett 
volna vásárolni, így a felhasználás a megadott érték alatt maradt.

Összegzés

Az önkormányzati, valamint a kistérségi gépkocsik használatának ellenőrzése során súlyos 
hiányosságot az ellenőrzés nem talált.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  jelenleg  két  gépkocsit  üzemeltet,  és  tart  fenn  (Opel 
Omega 2,5 DTI Elegance, valamint Opel Astra 1.4), míg a Többcélú Kistérségi Társulás egy 
személygépkocsit (Opel Astra 1.6 i) üzemeltet.
A  három  gépkocsi  fenntartási  költsége  2009.  évben  összesen  3.801.430  Ft  volt.  Az 
üzemeltetés  költségei  a  2010.  évben  jelentős  mértékben  csökkentek,  ahogyan  azt  a 
mellékletekből is kiolvasható.
Az  ellenőrzés  szempontjai  szerint  a  gépkocsikkal  kapcsolatos  szabályozás,  valamint  az 
elszámolások megfelelőek. 
Ugyanakkor fokozott figyelmet kell fordítani a menetlevelek pontos kitöltésére és vezetésére. 
Könnyebben  átlátható  az  üzemanyagelszámolás  abban  a  rendszerben,  melyet  a  kistérségi 
társulás gépkocsija esetén alkalmaz a Hivatal. Javaslom ennek a bankkártyás rendszernek a 
bevezetését az önkormányzati tulajdonú gépkocsik esetében is. Ezzel jelentősen csökkenne a 
készpénzforgalom.  

Doncsecz Gábor
       Belső ellenőr



Előterjesztés
a 2010. október 27-i Képviselő-testületi ülésre

Tárgy. A Kossuth Filmszínház üzemeltetési szerződésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület  legutóbb  a  2010.  júniusi  ülésén  foglalkozott  a  Kossuth  Filmszínház 
működtetésével:  a  167/2010.  számú határozatával  arról  döntött,  hogy a  működtetéssel  - 
újabb  öt  évre  –  Talabér  Ernő  vállalkozót  bízza  meg,  az  akkori  előterjesztés  mellékletét 
képező  üzemeltetési  szerződés  aláírására  pedig  felhatalmazta  a  polgármestert.  Az 
üzemeltetési  szerződés  megkötésre  is  került,  ugyanakkor  a  Vállalkozó –  a  szerződés 
aláírásával  párhuzamosan  –  a  szerződés  módosítását  kezdeményezte,  az  alábbiak 
szerint.

A Képviselő-testület által jóváhagyott, jelenleg hatályos megállapodás 2.3.) pontja szerint az 
Önkormányzat  viseli  a mérhető  elektromos  áram és  a  fűtési  rezsiköltségét  úgy,  hogy  a 
rezsiköltségekhez 2011. január 01. időpontot követően évi 1.080.000,- Ft támogatást biztosít 
az Üzemeltető részére, amely összeg a gáz- és elektromos energia árak emelkedésének 
arányában  növelendő.  A 2010.  év  hátralévő  részére  a  2005.  szeptember  01-től  2010. 
augusztus 31-ig érvényben lévő megállapodás szerinti, az Önkormányzat költségvetésben 
erre  az  évre  meghatározott  összeg  arányos  része  a  támogatás  mértéke. A támogatás 
fizetése havi egyenlő részletekben, a tárgyhó 20. napjáig átutalással történik. A Vállalkozó a 
szerződés ezen pontját mindössze azzal kívánja módosítani, hogy az összeg ne a gáz- és 
elektromos energia árak emelkedésének arányában legyen növelendő, hanem az éves 
infláció mértékével, vagyis a szerződés 2.3.) pontjának első mondata  - az Önkormányzat 
vállalásai tekintetében - a következő megszövegezésre módosulna: 
„2.3.)  A  mérhető  elektromos  áram  és  a  fűtési  rezsiköltségét  viseli  úgy,  hogy  a 
rezsiköltségekhez 2011. január 01. időpontot követően évi 1.080.000,- Ft támogatást biztosít 
az Üzemeltető részére, amely összeg az éves infláció mértékével növelendő.” 

Amennyiben ezt a Képviselő-testület elfogadja, egyszerűsödik az elszámolás, míg a 
szerződés jelenlegi szövegének megmaradása esetén folyamatosan azt kell figyelni, 
hogy mikor mennyivel változtak az energiaárak, és mikor mennyivel kell változnia a 
támogatási összegnek.



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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth Filmszínház 
üzemeltetésére megkötött megállapodás módosítását a 1. számú melléklet szerint 
jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős:  Dr. Gábor László irodavezető

                                                                                                        Dr. Gábor László
                                                                                                          Irodavezető
Ellenjegyzés:   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1. számú melléklet

A KOSSUTH FILMSZÍNHÁZ ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSÉNEK
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely  létrejött  egyrészről  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata (9970 
Szentgotthárd,  Széll  Kálmán  tér  11.  –  képviseletében  eljár:  Huszár  Gábor 
polgármester), mint tulajdonos – a továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről  Talabér  Ernő (9970  Szentgotthárd,  Pável  Ágoston  ltp.  6.),  mint 
üzemeltető – a továbbiakban: Üzemeltető

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Megállapodás  2.)  Az  Önkormányzat  vállalásai 2.3)  alpontja  az  alábbiak 
szerint módosul: „A mérhető elektromos áram és a fűtési rezsiköltségét viseli úgy, 
hogy a rezsiköltségekhez 2011. január 01. időpontot követően évi 1.080.000,- Ft 
támogatást  biztosít  az  Üzemeltető  részére,  amely  összeg  az  éves  infláció 
mértékével  növelendő.  2010.  év  hátralévő  részére  a  2005.  szeptember  01-től 
2010. augusztus 31-ig érvényben lévő megállapodás szerinti, az Önkormányzat 
költségvetésben erre az évre meghatározott összeg arányos része a támogatás 
mértéke. A támogatás fizetése havi egyenlő részletekben, a tárgyhó 20. napjáig 
átutalással történik.

2. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlanul 
érvényesek.

3. Felek  a  jelen  módosításban  külön  nem  említett  kérdésekben  a  Polgári 
törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 

Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt írják alá.

Szentgotthárd, 2010. október …

……………………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata

……………………………………
Talabér Ernő 



Képv.: Huszár Gábor polgármester
ÖNKORMÁNYZAT 

Vállalkozó
ÜZEMELTETŐ

Jogi ellenjegyzés:

………………………………………….
Dr. Dancsecs Zsolt

Jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

…………………………………...
Jakabné Palkó Edina

Pénzügyi Iroda irodavezető

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. október 27-i ülésére

Tárgy:  A Gotthárd-Therm Kft. tájékoztatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gotthárd Therm Kft. a mellékelt tájékoztatatókat és megkereséseket küldte Hivatalunkhoz, 
kérve, hogy azokat a Képviselő-testülettel ismertessük.
A mellékelt levelekben leírtak szerint folyamatos likviditási gondokkal küzd a Kft.

Tájékoztatóiban az Igazgató Úr az október 1-én esedékes Erste Bank Nyrt. felé teljesítendő 
kötvény tőke-, és kamat fizetési kötelezettségről is tájékoztat, ez azonban azóta rendeződött – 
az Önkormányzat készfizető kezesként helyt állt  - 116.000 e/Ft értékben.

A Kft. 2010. szeptember 8-án kelt kérelmében hivatkozott a Képviselő-testület által elrendelt, 
a  Fürdő működésének felülvizsgálatára  szóló megbízás  díjáról,  ill.  annak kifizetéséhez  az 
Önkormányzat által történő pénzösszeg átadását kérte, ami 2.000 e/Ft.

A 2010. október 7.-i keltezésű levél szerint 13.593 e/Ft lejárt esedékességű közmű tartozása, 
785 e/Ft lejárt határidejű adótartozása, 7.732 e/Ft 2010.10.12-i esedékességű adó-, és járulék 
kötelezettsége és 4.543 e/Ft szállítói tartozása van, ill. volt a Kft.-nek.

A Képviselő-testület  október  14-i  ülésén  hozott  döntése  értelmében  (248/2010.  sz.  ÖKT. 
határozat) a Kft. részére kölcsönként átadta a 2010. évi költségvetésben megtervezett 50.000 
e/Ft  terhére  a  még  előirányzat  szinten  rendelkezésre  álló  4.826.400,-  Ft-ot  a  Kft.  gázdíj 
tartozásának rendezésére.  Tehát  már előirányzat szinten sem áll  forrás rendelkezésre a 
Fürdő működésének támogatásához. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 247/2010. sz. határozatának 2.) 
pontja  értelmében  az  Önkormányzat  és  a  Gotthárd  Therm Kft.  ZÁÉV Zrt.  felé  fennálló 
tartozással kapcsolatban úgy határozott, hogy a 2010. október 15-én esedékes 35.000 e/Ft-ot 
egyenlőre nem teljesíti, ennek kapcsán a Polgármester további tárgyalást folytat a ZÁÉV Zrt.- 
vezetőjével.  A  szóbeli  megbeszélés  eredményeként  az  esedékes  kötelezettség  három 
részletben  történő  rendezésében  állapodtak  meg  a  felek,  miszerint  10.000  e/Ft-ot  2010. 
októberében, 10.000 e/Ft-ot 2011. januárjában, és 2011. márciusában a fennmaradó 15.000 
e/Ft-ot  teljesítjük a  ZÁÉV Zrt.  felé.  A szóbeli  tárgyalás  alapján a  hatályos megállapodást 
módosítani szükséges.



Jelen testületi  ülésen több kérelmet  is  tárgyal  a T.  Testület,  amelyekben támogatás-,  vagy 
pótelőirányzat-, vagy fennálló tartozások rendezését kérték. 
Mindenütt felhívtuk a figyelmet a rendkívül nehéz költségvetési helyzetünkre, a jelentős 
bevétel kiesésünkre és a már terv szinten számított hiányunkra. 
Számításaink  szerint  a  fennálló  kötelezettségeinket  sem  fogjuk  tudni  teljesíteni  már 
november hónapban.  Fontosnak  tartjuk  további  bevételek  biztosítását,  ill.  a  kiadási 
oldal felülvizsgálatát, végső esetben a kiadási előirányzatok zárolását.

Az előterjesztésben részletezett, és a Képviselő-testület által ismert helyzetünkben nem tudjuk 
javasolni a Kft. további támogatását.

A 2010. október 19-én érkezett  kérelem  arról szól, hogy a társaság részére eddig nyújtott 
kölcsönből 92.061.400.- Ft visszafizetésének határideje 2010. november 30-án lejár, amit a 
társaság a likviditási helyzetére tekintettel visszafizetni nem fog tudni, így kéri a visszafizetési 
határidő meghosszabbítását. 
A kérés annyiban méltánylandó, hogy valóban a társaság pénzügyi helyzete ma már látszik, 
hogy nem teszi lehetővé a november végi visszafizetést. Amennyiben a Testület ezt támogatja, 
akkor a kölcsön visszafizetését a kft üzletrészének értékesítéséig, vagy ennek hiányában 2012. 
január 31-ig kellene meghosszabbítani. Ennek indokai a következők:
-   Amennyiben  a  határidőt  meghosszabbítjuk  és  2011-ben adjuk  meg az  új  visszafizetési 
határidőt,  akkor  a  következő évi  költségvetés  tervezésekor  ezen összeggel  mint  bevétellel 
számolnunk kell.  Amennyiben viszont a  2011-es határnapig sem fogja tudni  a Társaság a 
kölcsönt visszafizetni,  akkor ez a jövő évi költségvetési hiányunkat növeli tovább. (Éppen 
úgy, ahogy teszi ezt az idei évben is.) A kft jövőbeni sorsa a testület  álláspontja szerint  annak 
mielőbbi értékesítése. Az üzletrész eladása létkérdés számunkra. Ha erre sor kerül 2011-ben, 
akkor  ezzel  egyidejűleg  tudjuk  rendezni  a  kölcsön  visszafizetését  is.  Ha  nem  sikerül  az 
értékesítés,  a  most  jelentősen  meghosszabbított  határidő  jobban lehetővé  teheti  a  tartozás 
visszafizetését. 
Kérem  a  T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  tárgyában  dönteni 
szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1.a)Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Gotthárd-Therm  Kft. 
részére  tekintettel  az  Önkormányzat  rendkívül  nehéz  költségvetési  helyzetére  a  Kft. 
kötelezettségének teljesítéséhez további forrást nem tud biztosítani. 

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

1.b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kft. vezetőjének, 
hogy takarékossági intézkedések megtételével rendezze kötelezettségeit, hiányát csökkentse, 
egyben  elrendeli,  hogy  ezen  intézkedésekről  a  soron  következő  Képviselő-testületi  ülésre 
számoljon be!
Határidő:   azonnal
Felelős: dr. Gömbös Sándor Ügyvezető Igazgató
              



2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  a  Gotthárd-Therm  kft 
részére  nyújtott  kölcsön  92.061.400.-  Ft-nyi  részének  2010.  november  30-án  lejáró 
visszafizetési  határidejét   a társaság likviditási  helyzetére tekintettel meghosszabbítja a kft 
üzletrészének  értékesítéséig,  de  legkésőbb  2012.  január  31-ig.  A  szükséges 
szerződésmódosítást haladéktalanul el kell készíteni és alá kell írni.

Határidő: közlésre és a szerződésmódosítás megkötésére  azonnal
Felelős: dr. Gömbös Sándor Ügyvezető Igazgató
              Huszár Gábor Polgármester

3.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a ZÁÉV Zrt.  felé fennálló 
kötelezettség tekintetében a következőket rendeli el:
a.) A 2009. október 6-án kelt megállapodásban rögzített, 2010. október 15-én esedékes 35.000 
e/Ft-ot három részletben, 2010. október 30-ig 10.000 e/Ft-ot, 2011. január 31-ig 10.000 e/Ft-
ot,  és  2011.  március  31-ig 15.000 e/Ft-ot  teljesít  az  Önkormányzat,  egyben a  Képviselő-
testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  ezen  döntésnek  megfelelő  megállapodás  módosítás 
aláírására.

Határidő: közlésre és a szerződésmódosítás megkötésére azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester

Szentgotthárd, 2010. október 15.

                                                                                     
Huszár Gábor
Polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt 
                              Jegyző









 

 
 
 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
9970 Szentgotthárd 
Széll Kálmán tér 11. 
 
 
Tárgy: tagi kölcsön módosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Gotthárd-Therm Kft között létrejött, majd 
többször módisított 92.061.400.- Ft összegről szóló tagi kölcsön szerződés a kölcsön 
visszafizetésének határidejét 2010. november 30-ban határozza meg. A Gotthárd-
Therm Kft a várható kötelezettségei és bevételi alapján a lejárati határidőig nem tudja 
teljesíteni kötelezettségét. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gotthárd-Therm Kft pénzügyi helyzetére 
való tekintettel a tagi kölcsön visszafizetésének határidejét módosítani szíveskedjen. 
 
 

Szentgotthárd, 2010. október 19. 

 

Tisztelettel:          

 Boroznaki Éva  
  Mb. fürdőigazgató 

 

Iktatószám: K-140/2010 
 

Kelt: Szentgotthárd, 2010-10-19 

Előterjesztés



a Képviselő-testület 2010. október 27-i ülésére

Tárgy: A Rendelőintézet pótelőirányzat kérelme

Tisztelet Képviselő-testület!

A Rendelőintézet Intézményvezető Főorvosa a mellékelt kérelemmel fordult a T. Képviselő-
testülethez.
Az Intézményvezető Főorvos Asszony kérelmében a Rendelőintézet  részére pótelőirányzat 
biztosítását kérte, melyet a következőkkel indokolt:
A 2010.  árpilis  1-től  hatályba  lépett  TB  finanszírozási  jogszabályok  változása  miatt  az 
intézmény  TB  bevétele  jelentősen  lecsökkent.  A Rendelőintézet  2010.  évre  jóváhagyott 
költségvetésének  TB  finanszírozás  bevétele  –  augusztus  végi  adatok  alapján  63,38  % 
teljesítést mutat. A várható TB bevétel kiesés év végéig 11.000 e/Ft. 
Az Intézményvezető kérelmében jelezte, hogy szigorú takarékossági intézkedésekkel 3.000 
e/Ft-os megtakarítást tud megvalósítani, így a 11.000 e/Ft-os bevétel kieséssel szemben 8.000 
e/Ft pótelőirányzat biztosítását kéri.

A mellékelt levélből kiolvasható, hogy mekkora volt az intézménynél a teljesítmény és ebből 
mennyit  finanszírozott  a  társadalombiztosítás.  Az  is  látszik,  hogy  ezek  után  mekkora  a 
hiányzó  összeg  –  ezt  kellene  az  intézmény  fenntartójának  most  megfizetni.  Év  közben, 
áprilisban, a költségvetés elfogadása után  lépett hatályba a TB finanszírozás új szabálya – 
ehhez a költségvetésből  gazdálkodó intézmények nem tudnak alkalmazkodni.  A 2010.  évi 
költségvetés  elfogadásakor  történtek  már  elvonások  az  intézménytől  amit  akkor  mint  az 
intézmény által felvállalt megtakarítást  tekintettünk. Most szinte az akkori megtakarításhoz 
hasonló összeg hiányzik, ennek a pótlását kérik.
A jövő évi költségvetés tervezésekor már e jelekből is látszik, hogy biztosan újból foglalkozni 
kell a Rendelőintézet jövőbeni finanszírozásával, sorsával, fenntartásának esetleges átadásával 
vagy átszervezésével.
A Rendelőintézet  fenntartása egyébként nem kötelező feladata önkormányzatunknak.

Ismét  felhívjuk  a  T.  Képviselő-testület  figyelmét  a  rendkívül  nehéz  költségvetési 
helyzetünkre, a várhatóan év végéig számított 180.000 e/Ft-ot meghaladó bevétel kiesésünkre, 
a  jóváhagyott  költségvetési  rendeletben  a  működési  hiány  és  a  rendelkezésre  álló 
folyószámlahitel közötti 267.663 e/Ft különbségre - hiányra. 

Határozati javaslat:

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

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Rendelőintézet 
pótelőirányzat  kérelmét  támogatja,  és  az  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetésében  a 
Rendelőintézet tekintetében az önkormányzati támogatást (intézményfinanszírozás) maximum 
……………  e/Ft-tal  megemeli  egyben  a  Rendelőintézet  TB  bevételét  ugyanezzel  az 
összeggel  csökkenti,  fedezete:  az  Önkormányzat  működési  hitele.  A  Képviselő-testület 
kijelenti,  amennyiben  a  TB  finanszírozás  2010.  december  31-ig  központi  szabályozás 



következtében  változik  /  növekszik  az  Intézmény  nem jogosult  az  emelkedés  mértékével 
azonos önkormányzati támogatás felhasználására, az elvonásra kerül. 

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

  Dr. Mesterházy Mária Intézményvezető Főorvos

Szentgotthárd, 2010. október 15.

                                                                                 
                                                      Huszár Gábor

                                                                                           Polgármester
Ellenjegyzem: 
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző









Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. október 27-i ülésére

Tárgy:  Körmend Város Tűzoltóságának kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

Körmend  Város  Tűzoltósága  a  mellékelt  kérelemmel  fordult  Szentgotthárd  Város 
Polgármesteréhez, ill. a T. Képviselő-testülethez.
A Tűzoltóság Parancsnoka a tűzoltó raj Szentgotthárdon történő készenlétben tartásához, a 
szolgálat ellátása érdekében anyagi támogatás biztosítását kéri a T. Testülettől. 
Kérelmében Szentgotthárd lakosságának élet-, és tűzvédelme érdekében készenlétben tartandó 
fél raj többletköltségeinek finanszírozásához kéri a támogatást.

A Képviselő-testület 2009. évben 1.000 e/Ft-tal támogatta az a Körmendi Tűzoltóságot. 
A  2010.  évi  költségvetésünkben  a  Körmendi  Tűzoltóság  támogatására  1.000  e/Ft-ot 
különítettünk el, melyből felhasználás még nem történt.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  költségvetési  helyzetére  tekintettel  azonban  nem 
javasoljuk a kérelem támogatását. 
Tájékoztatom  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  bevételeink  elmaradása,  és  a  vállalt 
kötelezettségek  teljesítse  miatt  fizetési  kötelezettségeinket  sem  tudjuk  teljesíteni,  így 
támogatás nyújtására sajnos nincs lehetőség!

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Körmend Város Tűzoltóságának 
köszönetet mond Szentgotthárdon az élet-, és tűzvédelemben nyújtott áldozatos munkájáért, 
azonban  a  támogatásra  benyújtott  kérelmét  az  Önkormányzat  költségvetési  helyzetére 
tekintettel nem tudja támogatni. 

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2010. október 5.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi irodavezető

Ellenjegyzem: 
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 







Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. október 27-i ülésére

Tárgy:  Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésének és zárszámadásának tartalmi 
követelményeit meghatározó rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény átfogó módosítása, az államháztartás 
működési  rendjéről  szóló  217/1998.(XII.30.)  Korm.  rendelet  hatályon  kívül  helyezése, 
helyette  a  292/2009.(XII.19.)  Korm.  rendelet  hatályba  lépése,  valamint  az  államháztartás 
szervezetei  beszámolási  és  könyvvezetési  sajátosságairól  szóló  249/2000.(XII.24.)  Korm. 
rendelet  előírásaiban  bekövetkezett  módosítások  szükségessé  tették  az  Önkormányzat 
költségvetésének  és  zárszámadásának  tartalmi  követelményeit  meghatározó  rendelet 
módosítását.

A hivatkozott  jogszabályi  változások  a  költségvetési  rendelet  és  a  zárszámadási  rendelet 
szerkezetének módosítását érintették, mely alapján

• kiegészítettük  a  rendeletet  a  költségvetés  tervezésére,  a  rendelet  elkészítésére 
vonatkozó előírások pontos rögzítésével,

• rögzítettük  az  Áht.  előírásai  szerint  a  költségvetésben  és  a  zárszámadásban 
elkészítendő  mérlegek  és  kimutatások  pontos  tartalmát,  azok  leírását  kifejtettük  a 
módosításban,

• a  költségvetési  hiány  finanszírozásának  módja,  ill.  a  többlet  felhasználásának 
lehetőségére vonatkozó szabályozás is beemelésre került a rendeletbe,

• levezetésre került részletesen a költségvetési és a zárszámadási rendelet szerkezete.

Kérem a T. Képviselő-testületet a rendeletmódosítás mellékelt tervezetét megtárgyalni és azt 
elfogadni szíveskedjék!

Szentgotthárd, 2010. október 19.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző



1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 

……/2010.(X…...) számú  rendelete
A Szentgotthárd Város Önkormányzata

költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló
6/2007.(III.1.) sz. rendelet módosításáról

1.§

Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeit 
meghatározó 6/2007.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1.§-a (A rendelet hatálya kiterjed 
a Képviselő -testületre, annak szerveire, valamint az
Önkormányzat valamennyi intézményére) az állábiak szerint módosul:

„A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak szerveire, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó 
valamennyi intézményre, a helyi kisebbségi önkormányzatokra.”

2.§
A Rendelet „I. Fejezet – Az Önkormányzat költségvetése”  a következő 2/A.§-al egészül ki:

„2/A.§
A költségvetési rendelet tartalmi követelményeit az Áht. 65. § (1) bekezdése, 67. § (1)-(3) bekezdései, 68. §. (2) 
bekezdése, 69. § (1)-(2) bekezdései, 71. § (2) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései határozzák meg. A 
költségvetési  rendelet  összeállításakor figyelembe kell  venni a  pénzügyminiszter által  az  elemi költségvetés 
elkészítéséhez kiadott tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglaltakat is.”

3.§
A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.§
(1) Az Áht. 118. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak értelmében a költségvetési rendelet előterjesztésekor 
a Képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indoklással együtt- be kell mutatni:

a) az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét,
b) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét,  elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok 

mérlegeit,
c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
d) a közvetett támogatásokról készített kimutatást.

(2)  A helyi  önkormányzat  a  költségvetését  a  költségvetési  törvény  elfogadását  követően,  annak  előírásai, 
követelményei szerint állapítja meg.
A helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezete az alábbi szerkezetben készül:

a) az  önkormányzati  költségvetési  szervek  címeket  alkotnak,  a  címrendet  a  mindenkori  költségvetési 
rendelet határozza meg.

b) az  önkormányzat  és  az  önállóan  működő  költségvetési  szervek  bevételi  forrásonként,  főbb  jogcím-
csoportonkénti részletezettségben.

c) A helyi  önkormányzat  költségvetési  rendelete  a  működési  és  felhalmozási  célú  bevételi  és  kiadási 
előirányzatokat egymástól elkülönítetten tartalmazza.

d) az  önkormányzat  hivatala  és  a  költségvetési  szervek  működési,  fenntartási  kiadási  előirányzatai 
költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve,

e) a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként,
f) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben,
g) az általános tartalékot és a céltartalékot,
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h) a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét,
i) a  költségvetési  hiány  belső  finanszírozására  szolgáló  előző  évek  pénzmaradványa működési,  illetve 

felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési 
többlet  felhasználására  szolgáló  finanszírozási  célú  műveletek  bevételei,  kiadásai  működési,  illetve 
felhalmozási cél szerinti tagolásban,

j) éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként,
k) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát,
l) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban,
m) az  év  várható  bevételi  és  kiadási  előirányzatainak  teljesüléséről  készített  előirányzat-felhasználási 

ütemtervet,
n) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 

bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások,
o) az önkormányzati hitelképességi korlát bemutatását az Ötv. 88.§ (2) bekezdés szerint.

(3) Az (1) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások tartalma a költségvetési rendeletben:
a) Az  önkormányzat  összevont  költségvetési  mérlegét  tervezéskor  az  előzetes  adatok  alapján  kell 

elkészíteni. A költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, működési és felhalmozási célú 
bevételek és kiadások szerint elkülönítetten, önkormányzati szinten összevontan kell bemutatni.

b) A mérleg bevételi oldalát a főbb forráscsoportonkénti tagolást figyelembe véve, de a működési célú és a 
felhalmozási célú elkülönítést megtartva,

c) A mérleg kiadási oldalát működési kiadások, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat 
terhelő  járulékokat,  a  dologi  jellegű  kiadásokat,  az  ellátottak  pénzbeli  juttatásait,  a  speciális  célú 
támogatásokat, működési célú támogatási kölcsönöket, hiteltörlesztést, működési céltartalékot, általános 
tartalékot.

d) A felhalmozási  kiadások,  ezen  belül  beruházások,  felújítások,  és  egyéb felhalmozási  célú  kiadások, 
támogatások,  felhalmozási  célú  támogatási  kölcsönök,  hiteltörlesztés,  felhalmozási  céltartalék 
tagolásban kell elkészíteni.

e) A többéves  kihatással  járó  döntések  számszerűsítését  évenkénti  bontásban,  valamint  összesítve  kell 
bemutatni. A bemutatás kötelezettsége kiterjed különösen:

ea) a hitelek alakulására oly módon, hogy megállapítható legyen a felvett hitel összege, futamideje, 
legalább a  következő  három évben az  évenként  esedékes  tőketörlesztés  összege,  a  költségvetési 
időszak elején fennálló hitelállomány összege, a tárgyévben tervezett hitelfelvétel összege.
eb) a felújítási, beruházási döntésekre, a célok és feladatok tárgyévi előirányzata mellett a következő 
év(ek)re vonatkozó kötelezettség összegének bemutatásával,
ec)  támogatási  megállapodásban vállalt  kötelezettségekre,  a  támogatási  szerződésekben foglaltak 
alapján támogatott, támogatási cél és összeg bemutatásával. Nem kell bemutatni a rendeltetésszerű 
működéssel,  az  intézmények  fenntartásával  (működtetésével)  kapcsolatos  folyamatos,  vagy 
határozott időben rendszeresen, vagy eseti jelleggel felmerülő döntések kihatásait, szerződéseinek 
alakulását.

f) A  közvetett  támogatásokat  az  Ámr.  36.  §-ának  (2)  bekezdésében  foglaltak  szerint,  az  alábbi 
részletezettségben kell bemutatni:

fa)  ellátottak  térítési  díjának,  illetve  kártérítésének  méltányossági  alapon  történő  elengedésének 
összege,
fb) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
fc) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
fd)  helyiségek,  eszközök  hasznosításából  származó  bevételből  nyújtott  kedvezmény,  mentesség 
összege,
fe) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

4.§

A Rendelet II. Fejezet – Az önkormányzat zárszámadása 5.§-a a következő k) és l) pontokkal egészül ki:
(„Az Önkormányzat zárszámadási rendelet előterjesztésének tartalmaznia kell”):
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„k) a belső ellenőrzési tevékenység éves összefoglalását,
  l.) a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működtetésének éves tapasztalatait.”

5.§
A Rendelet  6.§-a  helyébe  („A zárszámadási  rendeletnek  tartalmaznia  kell”) a  következő  rendelkezések 
lépnek:

„6.§
(1)  Az  Áht.  118.  §  (2)  bekezdésének  2.  pontjában  foglaltak  értelmében  az  önkormányzat  zárszámadási 
rendeletének  előterjesztésekor  a  Képviselő-testület  részére  tájékoztatásul  a  következő  mérlegeket  és 
kimutatásokat kell – szöveges indoklással együtt - bemutatni:

a. az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközeinek változását,
b. az  önkormányzat  összevont  költségvetési  mérlegét,  elkülönítetten  a  helyi  kisebbségi 

önkormányzatok mérlegét,
c. az adósság állományát lejárat, eszközök, bel-, és külföldi hitelezők szerinti bontásban,
d. a vagyonkimutatást,
e. a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
f. a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

(2) Az (1) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások tartalma a zárszámadási rendeletben:
a) A zárszámadási rendelet  pénzforgalmi adatokat  tartalmazó mellékleteinek,  mérlegeinek szerkezete és 

tartalma a költségvetési rendelethez igazodik, azokat azzal összehasonlító formában és szerkezetben kell 
elkészíteni.

b) A zárszámadási  rendelet  egyes  mellékletei  az  éves  beszámoló,  a  lezárt  év  főkönyvi  és  analitikus 
nyilvántartásai adatállományain alapulnak.

c) Az  önkormányzat  összevont  költségvetési  mérlegét  zárszámadáskor  a  tényadatok  alapján  kell 
elkészíteni. A mérlegnek a zárszámadás előterjesztésekor:

a. a vonatkozó év terv- és tényadatait (eredeti és módosított előirányzatok),
b. a  tényadatok  tervadatokhoz   /  módosított  előirányzat  viszonyított  %-os  alakulását  kell 

tartalmaznia.
d) A mérleg bevételi oldalát a főbb forráscsoportonkénti tagolást figyelembe véve, de a működési célú és a 

felhalmozási célú elkülönítést megtartva,
e) A mérleg kiadási oldalát működési kiadások, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat 

terhelő  járulékokat,  a  dologi  jellegű  kiadásokat,  az  ellátottak  pénzbeli  juttatásait,  a  speciális  célú 
támogatásokat, működési célú támogatási kölcsönöket, hiteltörlesztést, működési céltartalékot, általános 
tartalékot kell bemutatni.

f) A felhalmozási kiadások bemutatását, ezen belül beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási célú 
kiadások, támogatások, felhalmozási célú támogatási kölcsönök, hiteltörlesztés, felhalmozási céltartalék 
tagolásban kell elkészíteni.

g) A többéves  kihatással  járó  döntések  számszerűsítését  évenkénti  bontásban,  valamint  összesítve  kell 
bemutatni. A bemutatás kötelezettsége kiterjed különösen:

ga) a hitelek alakulására oly módon, hogy megállapítható legyen a felvett hitel összege, futamideje, 
legalább a  következő  három évben az  évenként  esedékes  tőketörlesztés  összege,  a  költségvetési 
időszak elején fennálló hitelállomány összege, a tárgyévi hitelfelvétel összege.
gb) a felújítási, beruházási döntésekre, a célok és feladatok tárgyévi előirányzata mellett a következő 
év(ek)re vonatkozó kötelezettség összegének bemutatásával,
gc)  támogatási  megállapodásban vállalt  kötelezettségekre,  a  támogatási  szerződésekben foglaltak 
alapján támogatott, támogatási cél és összeg bemutatásával. Nem kell bemutatni a rendeltetésszerű 
működéssel,  az  intézmények  fenntartásával  (működtetésével)  kapcsolatos  folyamatos,  vagy 
határozott időben rendszeresen, vagy eseti jelleggel felmerülő döntések kihatásait, szerződéseinek 
alakulását.

h) A  közvetett  támogatásokat  az  Ámr.  36.  §-ának  (2)  bekezdésében  foglaltak  szerint,  az  alábbi 
részletezettségben kell bemutatni:
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ha)  ellátottak  térítési  díjának,  illetve  kártérítésének  méltányossági  alapon  történő  elengedésének 
összege,
hb) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
hc) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
hd)  helyiségek,  eszközök  hasznosításából  származó  bevételből  nyújtott  kedvezmény,  mentesség 
összege,
he) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

6.§
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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2010. október 27-i ülésére

Tárgy: Kovács Csaba kérelme 
Tisztelt Képviselőtestület!

Kovács Csaba 9970 Szentgotthárd, István kir. u. 11. sz. alatti lakos a mellékelt  (1. sz. melléklet) kérelemmel 
fordult a T. Képviselő-testülethez, melyben kéri a tulajdonában álló, szentgotthárdi 2345 hrsz-ú ingatlanon lévő 
1989.09.28-án bejegyzett „beépítési kötelezettség és ennek biztosítására elidegenítési tilalom” törlését. 
Kovács  Csaba  az  érintett  ingatlant  értékesíteni  szeretné,  mivel  időközben  Szentgotthárdon  vásárolt 
lakóingatlant.
Az ingatlan az Alkotmány útról közelíthető meg, a volt OMV üzemanyagtöltő állomással szemben található. 

Előzmények:
Kovács Csaba 1989.09.25-én kelt Adás-vételi szerződés  (szerződés 2. sz. melléklet) alapján „Szentgotthárd 
Városi  Tanács  VB.  Városgazdálkodási  Osztálya”,  mint  eladótól  megvásárolta  a  Szentgotthárd-Rábafüzes 
városrészen lévő 2345 hrsz-ú, 1475 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant (térkép 3. sz. 
melléklet)  
A Szerződés 5. pontja alapján a vevő, Kovács Csaba „kötelezettséget vállalt arra, hogy a vétel tárgyát képező 
ingatlant –lakótelket - az építésügyi hatóság előírása szerint és időben beépíti és annak teljesítéséig az ingatlant  
elidegenítési tilalom fogja terhelni.” 
Továbbá „Egyidejűleg a vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adás-vétel tárgyát képező ingatlanra az eladó  
által megjelölt időpontig az elidegenítési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzést nyerjen.” 

Kovács Csaba kérelmében előadta, hogy a vásárlás óta az építésügyi hatóság által nem történt arról közlés, hogy 
meddig kell az ingatlant beépítenie.

A ma már nem hatályos 106/1988. (XII.26.) MT rendelet szerinti helyi támogatás egyik formája volt az építési 
telek megszerzésének támogatása. Valószínűleg ennek alapján történt ez a jogügylet is 1989-ben – majd ezt 
követően további lépések a hatóság oldaláról nem történtek.
Az  ügyben  történt  információgyűjtésünk  alapján  az  építési  hatóságtól  megtudtuk,  hogy  korábban  4  évben 
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határozhatta meg a beépítési kötelezettséget a hatóság és ha ezen időszak alatt nem került beépítésre az ingatlan, 
akkor  ezt  követően  visszavásárlási  joga  állt  fenn  a  Szentgotthárdi  Városi  Tanácsnak  ill.,  jogutódjának,  az 
Önkormányzatnak. 
Ugyanakkor ebben az ügyben az építési hatóság részéről lépések nem történtek.

Lehetséges, javasolható megoldás: 
Tekintettel az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetére is továbbá a szerződés megkötésétől eltelt hosszú 
időre is (mely alatt a terület sorsa rendezésre nem került) - sem a visszavásárlás, sem az elidegenítési tilalom 
további  fenntartása nem tűnik célszerűnek. Ma már az sem állapítható meg, hogy a  beépítési  kötelezettség 
felvállalása arra tekintettel történt-e, hogy a megállapított, egyébként a szerződésben láthatók szerint szakértői 
értékbecslés alapján kialakított vételár kedvezményes volt-e 21 évvel ezelőtt. 
Mindezek alapján javasoljuk, hogy a T. Testület járuljon hozzá a „beépítési kötelezettség és ennek biztosítására 
elidegenítési tilalom” törléséhez.

Határozati javaslat
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Kovács  Csaba  9970 
Szentgotthárd, István kir. u. 11. szám alatti lakos tulajdonát képező szentgotthárdi 2345 hrsz-ú ingatlant terhelő, 
„Nagyközségi  Közös  Tanács  VB.  Szentgotthárd”  javára  bejegyzett  „beépítési  kötelezettség  és  ennek 
biztosítására  elidegenítési  tilalom” (Földhivatali  bejegyző határozat:  32299/1989.09.29.)  törlésre  kerüljön.  A 
törléssel járó költségek a kérelmező felet, Kovács Csabát terhelik.

Határidő: a közlésre azonnal, 
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2010. október 13.

Fekete Tamás
      műszaki irodavezető

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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3.sz. melléklet:

ELŐTERJESZTÉS
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A Képviselőtestület 2010. október 27-i ülésére

Tárgy : Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. I/4. szám alatti lakás értékesítése  

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselő-testület 223/2010. számú határozata alapján elrendelte a Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. I/4. szám 
alatti,  1062/1/A/18  hrsz-ú,   2  szobás,  51  m2-es  összkomfortos  lakás  eladásra  történő  meghirdetését  az 
Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint (helyben szokásos 
módon (Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap). 

A pályázat feltételei az alábbiak voltak:
Az eladási ár 7.212.000.-Ft amely ÁFA-mentes.  Az ajánlatok beérkezési  határideje 2010. október 15.  Az  
ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó  
árának 5 %-a a bánatpénz A vételi szándék bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának  
határidejéig át  kell  utalni az Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett  11747068-15421481-06530000 sz.  
számlájára és az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó  
rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 
bánatpénze a pályázat ügyében való döntést   követő 8 napon belül  kamat nélkül visszafizetésre kerül.  A  
pályázatok elbírálásának határideje a  2010. októberi  testületi ülés. Az adásvételi szerződés a legmagasabb 
érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje  
az elbírálás közlését követő 15 napon belül. Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel  
felmerült költség is a vevőt terheli. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 banki napon 
belül egy összegben kell megfizetni. Amennyiben a vevő a vételárat pénzintézeti hitel igénybevételével kívánja 
kifizetni és erről az ajánlatában nyilatkozik, úgy a fizetési határidő a szerződéskötést követően 60 nap.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy  
számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról  
döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati ár 90%-át - amely  
minimum  a  meghirdetett  eladási  ár  -,  úgy  a  kiíró  a  pályázók  között  nyilvános  ártárgyalást  tart.  Az  
ártárgyalásra a kiíró azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár  
90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás időpontjáról, helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld.
Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a 2. és a 3. ajánlatot adóval  
köt szerződést az eladó - ha az ajánlataik elérik az irányárat.

A hirdetményben magadott határidőig, az alábbi vételi ajánlat érkezett.
1. Mesics Bertold Szentgotthárd, Kethelyi u. 38. sz. alatti lakos által ajánlott vételár: 7.212.000.-Ft  (ajánlat 1. 
sz. melléklet) a  360.600.-Ft bánatpénz befizetésre került.
Az ajánlott vételár megegyezik a pályázati kiírásban szereplő árral, pályázata érvényes. 
Tájékoztatásul  közöljük  a  T.  Testülettel,  hogy  a  lakásértékesítés  hatékonyságának  növelése  érdekében 
ingatlanközvetítő bevonására is sor került a szentgotthárdi irodával rendelkező Mohl Kft. személyében. Mesics 
Bertold az ingatlanközvetítő közreműködésének eredményeként tett ajánlatot a lakásra.  Az ingatlanközvetítő 
jutaléka a megbízás alapján a vételár 2,5%-a. 

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. I/4. szám alatti, 
1062/1/A/18 hrsz-ú,  2 szobás, 51 m2-es összkomfortos lakásra Mesics Bertold Szentgotthárd, Kethelyi u. 
38.  sz.  alatti  lakossal  történő  Adásvételi  szerződés  megkötéséhez  járul  hozzá  a  223/2010.  sz.  testületi 
határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő vételárért és feltételekkel.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
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Határidő: közlésre azonnal, szerződéskötés a közlést követő 15 napon belül
Szentgotthárd, 2010. október 18.

Fekete Tamás
                műszaki irodavezető
Ellenjegyzés:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző 
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1.sz. melléklet:

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. október 27-i ülésére.

94/119



Tárgy : Eladási ár meghatározása: Szentgotthárd, Kossuth L. u. 15. I/4. számú lakás

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 224/2010. számú Képviselő-testületi határozat 
alapján kezdeményezte a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 15. I/4. sz. alatti, 42/A/4 hrsz-ú, 32 m2 alapterületű, 1 szobás 
komfortos lakás értékesítését.

A pályázat feltételeit és az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a jelen ülésen határozza meg. 

Az ingatlan értékbecslését a Mohl Kft.-vel elkészíttettük (1. sz. melléklet), amely szerint az értékesítés alapjául 
szolgáló forgalmi értéket 4.320.000.- Ft-ban határozta meg, ami 135.000.- Ft/m2 árat jelent. 
Az ingatlan  vételára  az  Általános  forgalmi  adóról  szóló  1997  évi  CXXVII.  Tv.  86.§-a  alapján  ÁFA-t  nem 
tartalmaz.

Az értékbecslés és egyéb járulékos költségek (pl. tulajdoni lap) összege összesen 21.000.-Ft, amelyet az  eladási 
árban érvényesíteni kell!
Az  ingatlan  értékbecslő  által  megállapított  forgalmi  értéke  és  az  értékbecslés  költségének  összege 
összesen: 4.341.000.- Ft, 
A T. Testület a fenti összeget alapul véve  – akár attól eltérve – kell, hogy megállapítsa az eladási árat.

A vagyonrendeletünk  értelmében  20  millió  Ft  értékhatár  alatt  az  értékesítést  a  helyben  szokásos  módon 
(Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap) kell meghirdetni. A Képviselőtestület a legjobb 
ajánlattevő javára dönt.

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

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

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

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

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

Határozati javaslat

1./  Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd,  Kossuth L.  u.  15.  I/4.  sz. 
alatti,  42/A/4 hrsz-ú, 32 m2 alapterületű, 1 szobás komfortos lakást  az Önkormányzat vagyonáról szóló 
4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap) meghirdeti eladásra.  
Az eladási ár  ………………...- Ft., mely ÁFA mentes. 

Ajánlatok beérkezési határideje: 2010. november 15.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
Az  értékesítésre  meghirdetett  ingatlan  bruttó  árának  5 %-a  a  bánatpénz  A vételi  szándék  bizonyítására 
megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank Rt-nél 
vezetett  11747068-15421481-06530000 sz.  számlájára  és  az  átutalásról  szóló  igazolást  az  ajánlathoz  kell 
mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a 
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vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést  követő 8 napon belül 
kamat nélkül visszafizetésre kerül. 
A pályázatok elbírálásának határideje a 2010. novemberi testületi ülés.
Az  adásvételi  szerződés  a  legmagasabb  érvényes  vételi  ajánlatot  tevő  pályázóval  kerül  megkötésre.  Az 
adásvételi  szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 15 napon belül.  Az adás-vételi 
szerződés  elkészíttetése  a  vevő  feladata  és  az  ezzel  felmerült  költség  is  a  vevőt  terheli.  A vételárat  az 
adásvételi  szerződés  megkötésétől  számított  21  banki  napon  belül  egy  összegben  kell  megfizetni. 
Amennyiben a vevő a vételárat pénzintézeti hitel igénybevételével kívánja kifizetni és erről az ajánlatában 
nyilatkozik, úgy a fizetési határidő a szerződéskötést követően 60 nap.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy 
számára megfelelő ajánlat  hiányában a  pályázatot  eredménytelennek nyilvánítsa  és  új  pályázat  kiírásáról 
döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati ár 90%-át - amely 
minimum  a  meghirdetett  eladási  ár  -,  úgy  a  kiíró  a  pályázók  között  nyilvános  ártárgyalást  tart.  Az 
ártárgyalásra a kiíró azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 
90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás időpontjáról, helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld.
Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a 2. és a 3. ajánlatot adóval köt 
szerződést az eladó - ha az ajánlataik elérik az irányárat.

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

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

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

Határidő a közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2010. szeptember 20.

                                                                                       Fekete Tamás
műszaki irodavezető

Ellenjegyzés:    
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. október 27-i ülésére

Tárgy : Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti garázs bérbeadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  tájékoztatása szerint a  Szentgotthárd,  Május 1.  u.  2.  szám alatti 
társasház  udvarán  lévő  1578/2/A/15  hrsz-ú  15  m2-es garázs  leadásra  került,  a  garázs  kiutalható.  A garázst 
Sárközi Mária bérelte határozatlan időre.

Tamási Alex Szentgotthárd, Deák F.  u.  12.  fszt.  4.  sz.  alatti  lakos a mellékelt kérelemmel  (1.sz. melléklet) 
fordult az Önkormányzathoz, melyben kéri a T. Testület hozzájárulását a fent körülírt garázs 2010. október 1-től 
számára történő bérbe adásához. A helyi választás miatt elhúzódott a döntés, így a kérelmet csak október végén 
tudja tárgyalni a testület – ennek megfelelően a bérbeadásra is csak a testületi döntést követő időponttól van 
lehetőség.
Egyebekben a kérelem teljesítése pályázat kiírása nélkül is lehetséges.

Az Önkormányzat  tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének szabályairól  szóló 17/1995. 
(III.30.) ÖKT rendelet I. sz. melléklete alapján a Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti társasház udvarán lévő 
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1578/2/A/15 hrsz-ú 15 m2-es alapterületű garázs nem értékesíthető. 

Bérbeadás esetén a garázs határozott, ill. határozatlan időre is bérbe adható. Határozatlan időre történő bérbeadás 
esetén 3 hónap felmondási idő kikötését javasoljuk.

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám 
alatti társasház udvarán lévő 1578/2/A/15 hrsz-ú 15 m2 alapterületű garázs 2010. november 1-től kezdődően 
Tamási Alex Szentgotthárd, Deák F. u. 12. fszt. 4. sz. alatti lakos részére történő bérbe adásához, határozatlan 
időre, 3 hónapos felmondási idővel.
Bérleti szerződés megkötése az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat közlése szerint.
Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre 2010. november 15.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető tanácsos, Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat

2./ A Képviselőtestület a Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti társasház udvarán lévő 1578/2/A/15 hrsz-ú 15 
m2 alapterületű garázst  bérbeadásra meghirdeti.  A hirdetményt   a helyben szokásos módon kell  közzétenni: 
Városi TV, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Polgármesteri Hivatal internetes honlapján.
Határidő: a meghirdetésre  azonnal, döntés előkészítése: következő testületi ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

Szentgotthárd, 2010. szeptember 20.
                                                                                     
                                                                                                             Fekete Tamás

                                            műszaki irodavezető 
Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1.sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. október 27-i ülésére
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Tárgy: Brückner Gáborné kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Bérleti szerződés hosszabbítására vonatkozó kérelem 

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  276/2005.  számú  határozata  szerint  Brückner 
Gáborné  meghatározott  ideig  szóló  bérleti  szerződés  alapján  bérli  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő 
Szentgotthárd, Széll K. tér 21. szám alatti 32/A/3 hrsz-ú 82 m2 alapterületű üzlethelyiséget. A 2005. október 14-
én kelt és azóta többször módosított bérleti szerződés 2010. október 14-én lejárt. Brückner Gáborné a mellékelt 
(1.  sz.  mellékletben  található) kérelemben  2010.  október  15-én  beérkezett  kérelmében  kéri  a  bérleti 
jogviszonyának további öt évre történő meghosszabbítását. 
A helyiség havi bérleti díja 2010. április 1-től: bruttó 170.746.- Ft
Brückner Gáborné a bérleti díjat 2010. szeptemberéig megfizette, az október havi bérleti díj 2010. október 26-án 
kedden kerül befizetésre. Ennek tényéről a képviselő – testületi ülésen külön is tájékoztatjuk majd a Tisztelt 
Testületet.

A Képviselő-testület a 276/2005. számú határozatában a fent említett helyiségre vonatkozóan a bérlet 
időtartamát 5 évben határozta meg. 

A helyiségek bérletéről szóló 15/1994.(V.19.) ÖKT. rendelet ide vonatkozó része szerint  
az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség
jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás miatt ez nem  indokolt.
Továbbá a rendelet úgy fogalmaz, hogy „Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából megüresedett helyiség 
pályázat mellőzésével hasznosítható. A közérdek fennállását a jogszabály rendelkezése, illetőleg a képviselő-
testület állapítja meg. A helyiségek bérletére vonatkozó egyéb szabályokat a pályázat mellőzésével bérbe adott  
helyiségek vonatkozásában is alkalmazni kell.”
Végül a rendelet előírása szerint 
„A helyiség bérletére vonatkozó szerződés a tevékenység jellegétől függően
- határozott/ maximum 5 év/, vagy
- határozatlan időre köthető . Ennek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.”

A beadott kérelem a jogviszony meghosszabbításáról szól. A beadás időpontjában a bérleti jogviszony még élt, 
ennyiből  lehet  a  kérés  a  fennálló  szerződés  meghosszabbítása.  Most,  amikor  az  előterjesztés  készül  illetve 
október 27-én, amikor a testület döntést hoz, dátum szerint már megszűnt a szerződés. Méltányolható viszont, 
hogy a bérbeadás kérdésében döntő szerv – a képviselő – testület – csak a legközelebbi ülésén tud a felvetett 
meghosszabbítás  iránti  kérelemre  reagálni,  ezáltal  álláspontunk  szerint  nem  zárhatjuk  ki  a  jogviszony 
meghosszabbításának lehetőségét.

A kérelem teljesítése. a bérleti jogviszony meghosszabbítása:
Lehetőség van arra, hogy a bérleményre a bérleti szerződést további öt évvel meghosszabbítsuk. A Bérlő az 
általa vállaltakat eddig teljesítette, bérleti díjtartozása nem volt. 

A másik lehetőség a kérelem elutasítása:
A kérelem elutasítása, az üzlethelyiség meghirdetése: 
Nem köteles azonban a Képviselő – testület a kérelmet teljesíteni. Lehetősége van arra, hogy a lejárt szerződés 
helyett más bérlővel új jogviszonyt hozzon létre. Ebben az esetben a bérlő a helyiség kiürítésére lesz köteles, a 
bérlemény üressé és megpályáztathatóvá válik.  Amennyiben a bérleményt meghirdetjük,  azt annak adjuk ki 
bérbe,  aki  a  legmagasabb havi  bérleti  díjat  vállalja.  Induló  bérleti  díjként  a  jelenlegi  bérleti  díjat  célszerű 
meghatározni, (de ettől el is lehet térni). Meghirdetés esetén legalább két havi bérleti díjnak megfelelő kauciót is 
célszerű volna kikötni.

100/119



II. Bérleti díj csökkentésére irányuló kérelem 

Brückner Gáborné ugyanazon a napon egy másik, a 2. sz. mellékletben található kérelemben azzal a kéréssel 
fordul a T. Képviselő-testülethez , hogy az üzlethelyiségre fennálló havi bérleti díjat a jelenlegi bruttó 170.746 
Ft-ról bruttó 125.000.-Ft-ra mérsékelni szíveskedjenek.
Indokaként megemlíti, hogy az elmúlt 10 évben az Önkormányzat részéről semmilyen ráfordítás nem történt az 
üzlethelyiségre, az üzlethelyiség fűtése elavult. Továbbá kitér a jelenlegi gazdasági helyzetre, hogy a bérleti díj 
emelések  –  ami  évente  az  inflációval  kerülnek  megemelésre  –  elviselhetetlen  terhet  ró  a  vállalkozásra. 
„Ellentételezésként”  felajánlja,  hogy  amennyiben  az  Önkormányzat,  ill.  a  Polgármesteri  Hivatal  részéről 
felmerülő virág, koszorú, stb. igényre 20% árengedményt biztosít.

A 82 m2 területű üzlet havi bérleti díja jelenleg bruttó 170.746.-Ft, ami bruttó 2082.-Ft/hó/m2,  nettó 1666.-
Ft/hó/m2.  A Bérlő  által  vállalt  bérleti  díj  került  évről  évre  emelésre  a  Bérlő  által  szerződésben  vállalt 
mértékben, mindig az éves inflációs rátával.  Ez 10 év alatt a fenti mértéket érte el.  Az önkormányzat nem 
vállalta fel, hogy az épületre költi a bérleti díjbevétel egy részét, ilyen kötelezettsége nincs is – ez még akkor is 
így van, ha némi tulajdonosi karbantartás valójában erre az ingatlanra is ráfért volna. 
Tájékoztatásul közöljük a Széll Kálmán téren lévő Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek nettó havi bérleti 
díját:

Sztg. Széll K. tér . 14. Virágbolt (bérlő: Závecz Lászlóné): 2248.-Ft/m2/hó
Sztg. Széll K. tér . 14. Könyvesbolt (bérlő: ÁFÉSZ): 1013.-Ft/m2/hó
Sztg. Széll K. tér 16. Gyógyszertár (bérlő: Magiszter Pharm Bt.): 3400.-Ft/m2/hó
Sztg. Széll K. tér 21. Premier üzletház (bérlő: Paloma Ker. Kft. Korona Ker. Kft.): 1198.-Ft/m2/hó
Sztg. Széll K. tér 17. optika (bérlő: ÁFÉSZ): 927.-Ft/m2/hó
Sztg. Széll K. tér 17. papírbolt (bérlő: Real Sys Bt.): 1000.-Ft/m2/hó
Sztg. Széll K. tér 17. cipőbolt (bérlő: EFFENDI 2000KFT.): 1000.-Ft/m2/hó
Ebből látszik, hogy a bérleti díj szabad megállapodás tárgya, az egyik bérleti díjból a másik üzlethelyiség bérleti 
díjára következtetést levonni nem érdemes. Mások azok a díjak, melyek több évtizede ugyanazon bérlő által 
bérlet ingatlanokra vonatkoznak, mások azok, melyeket valaha üres üzlethelyiségként meghirdettünk és licitálás 
alapján alakult ki a bérleti díj.
Látható az is, hogy a kérelmező Brüchner Gáborné által fizetett bérleti díj nem kiugróan magas.

Tájékoztatásul közöljük:
-  Závecz Lászlóné Sztg. Széll K. tér . 14. Virágbolt bérlője 2009 szeptemberében bérleti díj csökkentésének 

kérelmével fordult a T. Testülethez melyben kérte az éves bérleti díj emelésének elengedését. Ez az inflációs 
mértékű emelés, 6,1 %-os volt 2009-ben, így bérleti díja nettó 164.689.-Ft-ról 174.735.-Ft-ra emelkedett. A 
testület a bérleti díj csökkentésére irányuló kérelmét a 234/2009. sz. határozata alapján nem támogatta.

 
- Továbbá az üzlethelyiség felújításával kapcsolatban lehetőség a bérlő részére az is, ha az üzlethelyiségben 

szükséges  és  hasznos  értéknövelő  beruházást  kíván  végezni  (Pl.  ilyen  lehet  az  álltala  említett 
fűtéskorszerűsítés) és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti akkor annak értéke, vagy bizonyos 
része a bérleti díjba beszámításra kerülhet külön megállapodás alapján. Ezen lehetőség biztosítása a Bérleti 
szerződésbe leírásra kerül.

A bérleti  díj  csökkentése semmilyen okból  nem támogatható,  az  üzlethelyisgben árusított  árukra felajánlott 
egyedi árengedményekre pedig javasoljuk, hogy a Képviselő-testület se tartson igényt. 

Kérjük a T. testület állásfoglalását. 

Határozati javaslat
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1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő 
Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  21.  szám  alatti  32/A/3  hrsz-ú  82  m2 alapterületű  üzlethelyiségre   Brückner 
Gábornéval  (Szentgotthárd, Széll K .tér 21., Adósz.: 53542375-2-38)  való bérleti szerződés további 5 évre 
( 2010 október 15 -től. 2015 október 14-ig) való meghosszabbításához hozzájárul 
A  megkötendő  bérleti  szerződésbe  bele  kell  foglalni  azon  kitételt,  hogy  ha  Brückner  Gáborné  az 
üzlethelyiségben szükséges és hasznos értéknövelő beruházást kíván végezni és azt az Önkormányzat részére 
előzetesen  bejelenti  akkor  annak  értéke,  vagy  bizonyos  része  a  bérleti  díjba  beszámításra  kerül  külön 
megállapodás alapján.

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér 21. szám alatti 82 
m2 alapterületű  a  jelen  pillanatban  virágboltként  használt  üzlethelyiségre  fennállott  bérleti  jogviszony 
megszűnésére  tekintettel  a   Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  21.  szám  alatti  32/A/3  hrsz-ú  82  m2 alapterületű 
üzlethelyiség kiürítését kéri és ezzel egyidejűleg a helyiséget bérbeadásra meghirdeti.  A helyiséget a helyben 
szokásos  módon  /  Városi  TV,  Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtáblája,  Szentgotthárd  város  internetes 
honlapján(www.szentgotthard.hu) / hirdeti meg a következők szerint: 
A bérlet  időtartama:  5  év.  A pályázatra  a  kiinduló  minimum bérleti  díj:  ……………….……………..Ft.  A 
Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés nem 
valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a szerződéskötés. A bérleti ajánlatot forintra 
megnevesítve kérjük benyújtani.  A pályázat  beérkezésének határideje  2010.  november  30.  A pályázóknak 
vállalniuk  kell   … havi  bérleti  díjnak  megfelelő  óvadék  megfizetését  is  a  bérleti  szerződés  megkötésével 
egyidejűleg.

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Brückner Gáborné  (Szentgotthárd, Széll K .tér 
21., Adósz.: 53542375-2-38) a bérleti jogviszony meghosszabbításával egyidejűleg a bérleti díj csökkentésére 
vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

Határidő a közlésre azonnal, 
Felelős Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

Szerződéskötésre: 1. pontban: 2010. november 12.
      2. pontban: Pályázat elbírálását követő 8 napon belül.

                              3. pontban: a közlésre azonnal
Szentgotthárd, 2010. október 15.

                                                                                                             Fekete Tamás
                                 műszaki irodavezető

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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2.sz. melléklet:
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Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. október 27-i ülésére

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a NYDOP-3.1.1/A „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem 
megyei jogú városokban” című konstrukció első fordulójára 2010. január 8-i határidővel.
A pályázat címe: „Szentgotthárd városközpontjának megújítása civil és vállalkozói partnerségben”.

Pályázati elemek:
A - Gazdasági funkció: 
A1: ÁFÉSZ Vas-műszaki és Mezőgazdasági Szaküzlet és könyvesbolt homlokzat felújítása, portálcsere
A2: Önkormányzati tulajdonú virágbolt homlokzat felújítása, portálcsere

Teljes Széll K. tér 14. alatti tömb utcafronti  - üzletek feletti -  külső homlokzatának felújítása önkormányzati 
önerőből projekten kívüli finanszírozásból.

B - Közösségi funkció:
B1: Multifunkcionális közösségi és kulturális központ (Színház) funkcióbővítő (kiállítótér és gyermeksarok), 
energiahatékonysági felújítása (légtechnika, hőszigetelés, tetőszerkezet, héjalás), akadálymentesítése.

C - Közterületek fejlesztése (városi funkció):
C1: Mártírok úti játszótér felújítása, parkosítása.
C2: Parkolók átalakítása a Füzesi úton, illetve kapcsolódó belterületi útszakasz felújítása.
C3: Színház és a Nagyboldogasszony Templom közötti közterület átalakítása, értékmegőrzése.
C4: Szelektív hulladékgyűjtők kialakítása a fejlesztéssel érintett intézményekben.

D - Közszféra funkció:
D1: Polgármesteri  Hivatal  megújítása:  állagmegóvás  (tetőfelújítás,  nyílászárók  belső  hőszigetelése), 
akadálymentesítés,  funkciójának  megerősítése,  bővítése  (ügyfélpont  kialakítás),  megközelíthetőség  javítása 
útfelújítással.

E - Kiegészítő elemek: városmarketing

E1: Lokálpatriotizmus erősítése.
E2: Természetes, zöld város.

Pályázat összköltsége: 432.158.825,- Ft – ebből 4.125.316,- Ft a konzorciumi partner ÁFÉSZ költségvetése.
Önkormányzat által fizetendő önrész: 83.887.084,- Ft – ebből 2010. évben 1.441.875,- Ft kifizetésre került.

A pályázat  keretében Integrált  Városfejlesztési  Stratégia  (IVS)  –  városfejlesztési  alapdokumentum,  a  város 
középtávú fejlesztési programját határozza meg – és Előzetes Akcióterületi Terv készült, valamint az Altus Kft. 
(Szombathely) elvi engedélyes terveket készített.
Az  előzetes  (első  fordulós)  támogató  döntés  értesítőjét  2010.  június  9-én  kaptuk  kézhez.  A Közreműködő 
Szervezet Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel (RFÜ) való konzultáció eredményeként 2010. 
július 14-ig útvonalterv készült, amely a két forduló közötti projektfejlesztési időszak lépéseit, mérföldköveit 
határozza  meg.  A  projektfejlesztési  tevékenységek  közül  a  mai  napig  egyedül  a  Műemléki  Tervtanácsi 
egyeztetés valósult meg, a tevékenységek megkezdhetőségéhez szükséges önkormányzati döntések hiányában.

2. fordulós pályázat benyújtásának napja: 2011. március 9.
Szükséges lépések:

- Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, vele szerződéskötés.
- Tervező kiválasztása , közbeszerzési tanácsadó közreműködésével, szerződéskötés.
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- 2011.  március  9-ig  kiviteli  terv  szintű  dokumentációkkal és  az  engedélyköteles  tevékenységek 
esetében jogerős építési engedéllyel kell rendelkeznünk.

- A  tervezést  a  műemléképületek  (hivatal,  színház)  esetében  faanyagvédelmi  felmérésnek és 
műemlékvédelmi értékleltár készítésének kell megelőznie.

- Végleges Akcióterületi Terv és 2. fordulós pályázati dokumentáció elkészítése.
- A 2.  fordulós  pályázat  benyújtásakor  képviselő-testületi  határozattal  kell  igazolni  a  83.887.084,-  Ft 

önerő rendelkezésre állását.

DÖNTÉSI VARIÁCIÓK,  ELŐNYÖK - HÁTRÁNYOK

A./   Nem folytatódhat   a projektfejlesztés (A 2. fordulós pályázatot nem nyújtjuk be):  

1. Az RFÜ-t 2010. október 29-ig erről tájékoztatni kell.
2. A tervezési előszerződés értelmében az Önkormányzat  bruttó 3.275.000,- Ft felmondási díjat köteles 

fizetni az Altus Kft-nek mivel a tervezési folyamat végig vitele meghiúsul.
3. Az Önkormányzat elveszíti a 345.384.020,- Ft előzetesen megítélt támogatást.
4. Nem valósulnak meg a tervezett fejlesztések, melynek már rövidtávon is jelentős negatív költséghatásai 

lesznek (üzemeltetési, felújítási költségek), nem beszélve a nem anyagi jellegű negatív hatásokról.
5. A Színház és Városháza projektelemek megvalósítására alkalmas pályázati konstrukciók belátható időn 

belül nem lesznek igénybe vehetők – az ilyen jellegű fejlesztések nem lesznek hangsúlyos elemei a 
kormányzati  törekvéseket  tükröző  pályázati  konstrukcióknak -,  ezért  ezeket  a  feladatokat  a  jövőben 
önerőből kellene megoldani. Ennek valószínűsége alacsony, a további gyors állagromlás valószínűsége 
magas.

6. A visszalépés  közvetve  negatív  hatással  lehet  az  ipar  és  gazdaságfejlesztésre  is  –  ezen  keresztül  a 
munkaerő  piacra  -,  befektetői  elbizonytalanodást  generál  a  városi  háttér-infrastruktúra  elavultsága, 
korszerűtlensége,  a  fejlesztések  hiánya.  Ennek  ellentettjére  kiváló  példa  a  város  turisztikai-
vendéglátóipari felkészültsége, melynek jelentős hatása volt az Allison-projekt eredményességére. 

7. A következő évek pályázati rendszereiben a város negatív megítélése várható.

B./   Folytatódhat   a projektfejlesztés:  

1. Az RFÜ-t 2010. október 29-ig erről, és az alább felsorolt intézkedések megkezdéséről tájékoztatni kell.
2. Az intézkedéseket azonnal meg kell kezdeni, hogy tartható legyen a 2011. március 9-i határidő. Várható 

költségük kb. bruttó 20.037.500,- Ft, a következők szerint:

- Közbeszerzési tanácsadó (2010.) 1.000.000,- Ft
- Tervezés (eng., kiv.) (2010.-2011.) 15.162.500,- Ft
- Faanyagvédelmi szakvélemény, művészettörténész,
út- parkoló-felújítás kiviteli tervei együtt kb. (2010.) 2.000.000,- Ft
- Végleges akcióterületi terv és
2. fordulós pályázati dokumentáció (2011.) 1.875.000,- Ft

3. A projekt későbbi meghiúsulását okozhatja, ha 2011. márciusában az önerőt az Önkormányzat nem tudja 
igazolni. Ekkor még egy utolsó lehetőség van a 90 nappal későbbi benyújtásra, az NFÜ felé történő 
alapos indoklással alátámasztva.

4. Ha a  2.  fordulóra történő benyújtás  ezt  követően is  meghiúsul,  a  fenti  –  már  felmerült  -  költségek 
kötelezettséget jelentenek az Önkormányzat számára, elszámolásuk azonban nem válik lehetővé. Ebben 
az esetben a beszállítókkal egyeztetések lefolytatása célszerű a kifizetések átütemezéséről, vagy egyéb 
kompenzációról. Ez az addigra már  aláírt szerződések szerint bruttó 20.037.500,- Ft tartozást jelent, 
melyet előbb vagy utóbb ki kell fizetni – miközben nem valósul meg a tervezett fejlesztés. 

5. Amennyiben a projekt a tervezett ütemben halad tovább és nem merül fel gátló tényező, a fenti költségek 
a projektben elszámolhatók.
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6. Segítséget jelenthet,  hogy a 2.  forduló pozitív elbírálását  és a  Támogatási  Szerződéskötést  követően 
(várhatóan 2011. nyara) az utófinanszírozású (előkészítés során már kifizetett fenti elemek mindenképp) 
projektelemekre  eső  támogatás  35%-a  előlegként  megigényelhető  (kb.  8.820.874,-  Ft).  Továbbá  a 
megvalósítás során – az elszámolás szabályai  szerint  – lesznek szállítói  finanszírozásban kifizethető 
elemek is (elsősorban a nagy összegű kivitelezői számlák). Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzatnak 
csak a számla önerő tartalmát kell átutalnia, a támogatás rész közvetlenül a számla kiállítójának kerül 
kifizetésre a Közreműködő Szervezet által.

7. A város  előtt  nyitva  marad  a  fejlesztés  lehetősége,  melyek  egy  része  jelentős  működési  kiadás-
csökkentést, esetleges jövőbeli - nem várt vis major jellegű - károk megelőzését is szolgálja. 

Határozati javaslat

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete  támogatja,  hogy a NYDOP-3.1.1/A-09-1f-2010-
0003 kódszámú Szentgotthárd városközpontjának megújítása civil és vállalkozói partnerségben című pályázat 
projektfejlesztése folytatódjon és a 2. fordulós pályázat 2011. március 9-i határidővel benyújtásra kerüljön. Az 
ennek feltételét képező feladatok elvégzéséhez szükséges kb. 20.037.500,- Ft-ot a …….. terhére biztosítja. 

2.  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete  nem támogatja,  hogy a NYDOP-3.1.1/A-09-1f-
2010-0003  kódszámú Szentgotthárd  városközpontjának  megújítása  civil  és  vállalkozói  partnerségben című 
pályázat  projektfejlesztése folytatódjon és a 2. fordulós pályázat 2011. március 9-i határidővel benyújtásra 
kerüljön. A Képviselőtestület a projekthez további anyagi forrásokat nem biztosít.

Határidő: 2011. március 9., kifizetésekre folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
EU Integrációs Csoport

Szentgotthárd, 2010. október 26                                                 

                                                                                                         
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyzem:
                 Dr..Dancsecs Zsolt
                        jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A képviselő-testület 2010-10-27. -i  ülésére

Tárgy :  Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati   Társulásba képviselő  delegálása
Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 247/2008. számú képviselő-testületi határozatában döntött a  Nyugat - 
dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társuláshoz  (a  továbbiakban:  Társulás)  való 
csatlakozásról. A társulásba egy képviselőt, Labritz Bélát delegálta.A mai nap kora délutánján érkezett az 1. 
számú melléklet  szerinti  megkeresés,  mely  szerint:  „A helyi  önkormányzati  képviselők  jogállásának  egyes 
kérdéseiről  szóló  2000.  évi  XCVI.  tv.  2§  a)  bekezdése  szerint  Labritz  Béla  önkormányzati  képviselői 
megbízatása 2010. október hónap 3. napjával megszűnt” A Társulás képviselője kezdeményezi, hogy.” Fentiek 
alapján  tisztelettel  kérem,  hogy  Szentgotthárd  város  önkormányzatának  soron  következő  képviselő-testületi 
ülésén a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 1 fő 
Társulási Tanács Tagot delegálni szíveskedjenek!”
A Társulás Társulási Megállapodásának VII. 1. pontja kimondja, hogy „a társult Tagokat a Társulási Tanácsban 
az  önkormányzatok  által  választott  önkormányzati  képviselők  képviselik,  akik  rendelkeznek  a  Társulási 
Tanácsban általuk képviselt települések képviselő-testületeinek meghatalmazásával. Erre tekintettel kellene a 
döntésünket meghozni. Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk környezetvédelmi tanácsnokkal rendelkezik, aki 
ráadásul ugyancsak Labritz Béla Úr aki eddig is Szentgotthárd delegáltja volt, így javaslom, hogy továbbra is őt 
bízzuk meg ezzel a feladattal. 
Határozati Javaslat
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  képviselő  –  testülete  a   Nyugat  -  dunántúli  Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsába  tagként  Labritz  Béla  önkormányzati 
képviselőt, Szentgotthárd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Tanácsnokát delegálja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2010. október 27.

Huszár Gábor
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Polgármester
Ellenjegyzés:
                                                      

1. számú melléklet
Ikt.szám: K237/2010.
Tárgy:  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsába  új  tag 
delegálása

Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző Úr
Polgármesteri Hivatal

Szentgotthárd
Pf. 23.

9971

Tisztelt Jegyző Úr!

A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. tv. 2§ a) bekezdése 
szerint  Labritz  Béla  önkormányzati  képviselői  megbízatása  2010.  október  hónap  3.  napjával  megszűnt.  A 
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának VII. 
1. pontja alapján a társult tagokat a Társulás döntéshozó szervében, a Társulási Tanácsban az önkormányzatok 
által  választott  önkormányzati  képviselők  képviselik,  akiknek  tagsága  az  önkormányzati  tisztségük 
megszűnéséig tart. Fenti rendelkezések alapján tehát Labritz Béla Társulási Tanácsi tagsága is megszűnt 2010. 
október hónap 3. napjával.

A Társulás Társulási Megállapodásának VII. 1. pontja kimondja, hogy „a társult Tagokat a Társulási Tanácsban 
az  önkormányzatok  által  választott  önkormányzati  képviselők  képviselik,  akik  rendelkeznek  a  Társulási 
Tanácsban általuk képviselt települések képviselő-testületeinek meghatalmazásával.” Fentiek alapján tisztelettel 
kérem,  hogy  Szentgotthárd  város  önkormányzatának  soron  következő  képviselő-testületi  ülésén  a  Nyugat-
dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 1 fő Társulási Tanács 
Tagot delegálni szíveskedjenek! Kérem, hogy a delegált tag elfogadásáról hozott képviselő-testületi határozatuk 
egy eredeti példányát a Társulás címére (9700 Szombathely, Jászai M. u. 2.) megküldeni szíveskedjenek.

Szombathely, 2010. október 27.

Tisztelettel:

Süle Lilla sk.
Munkaszervezet vezetője
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2010. október 27-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 határozat:

165/2010. számú képviselő-testületi határozat 2. pontjára:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  középtávú 
képzési és beiskolázási terv anyagából a júniusi testületi ülésen nem fogadta el az anyag beiskolázási terv részét.
Mivel a két tanítási nyelvű képzés szakmai személyi feltételei csak négy évig  kidolgozottak ( szükség esetén 6. 
évfolyamig megoldott ) ezért a fenntartó arra kérte az intézményt , hogy ezt minél előbb pótolja, az alábbiak 
figyelembe vételével:
„A pedagógusok szükséges továbbképzését a Kt. 17. § (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint kell szervezni: 
mivel az iskolai nevelés és oktatás nyelve néhány tantárgy esetében nem a magyar nyelv, a német nyelven folyó 
nevelő és oktató munkához pedagógus-munkakörben az alkalmazható, aki a  német nyelven tanított tantárgy 
tanításához  meghatározott  felsőfokú  iskolai  végzettséggel  és  szakképzettséggel,  valamint  a  német  nyelv 
tanítására  jogosító  tanítói,  tanári,  nyelvtanári  végzettséggel  és  szakképzettséggel  rendelkezik,  illetve  7-8. 
évfolyamok esetében meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, továbbá 
az  alapképzésben vagy a  szakirányú továbbképzésben elsajátította az adott tantárgy német nyelven történő 
oktatásához,  szükséges  nyelvi  ismereteket.  Mindezeknek  azonban  előfeltétele a 26/1997.  (VII.  10.)  MKM 
rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelőn, hogy legalább egy fő pedagógus kolléga német anyanyelvű legyen.”
Az intézmény elkészítette a tervet,  mely elsősorban a két tanítási nyelvű képzés továbbhaladását segíti  elő. 
Hangsúlyozottan az alsó ( jelenleg is 100%-osan megoldott ) és felső tagozaton. A terv keretén belül 4 fő tanító 
szakos pedagógus beiskolázását tervezik, akik közül 2 fő 2010. szeptemberétől már el is  kezdte tanulmányait 
idegen nyelvi német műveltségterületi képzésen. A képzés költsége 140.000.-Ft/fő/félév, melyet az intézmény 
költségvetéséből fedeznek.
A felső tagozaton a  képzés személyi feltételeinek hosszú  távú biztosításához 2 fő beiskolázását tervezi 2011. 
szeptemberétől a SZOI. 1 fő földrajz szak, 1 fő szaktárgyak oktatása idegen nyelven képzésen venne részt. A 
képzés költségét az intézmény 2011. évi költségvetésébe kell tervezni( kb. 200.000.-Ft), mert az eddigi normatív 
támogatás megszűnt.
A továbbképzési terv nem terjed ki egyéb pedagógus továbbképzésekre.

Hatósági és Okmányiroda:

1. A  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  választása  településünkön  rendben  zajlott, 
rendkívüli esemény nem történt.
Szentgotthárdon 6833 fő volt a szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma, 
mindössze egy választópolgárt vettek névjegyzékbe igazolás alapján a szavazás napján.
Szavazóként 3293 választópolgár jelent meg, a névjegyzékben szereplő választópolgárok 48, 19 %-a.
A  választás  eredményes  volt,  mind  a  polgármester,  mind  az  egyéni  listás  képviselő-választás 
tekintetében.

2. A kisebbségi  választásokra  létrehozott  szavazatszámláló  bizottság,  az  önkormányzati  választásoktól 
eltérő, 800-as számú szavazókörben várta a választópolgárokat.
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt ez év július 15. napjáig lehetett kérni a szentgotthárdi 
helyi választási iroda vezetőjétől. 
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Szentgotthárdon  három  kisebbség,  a  szlovén,  a  német  és  a  cigány  kisebbséghez  tartozást  kifejező 
névjegyzékre vételi kérelmek érkeztek.
A  szlovén  kisebbségi  választói  jegyzéken  166  választópolgár,  a  német  kisebbségi  jegyzéken  62 
választópolgár, a cigány kisebbségi jegyzéken 32 választópolgár kérte nyilvántartásba vételét.
Kisebbségenként külön szavazólap készült.
Mindegyik kisebbség vonatkozásában eredményes volt a választás.

SZLOVÉN kisebbségi választás:
A névjegyzéken szereplő 166 választópolgárból szavazóként 114 választópolgár (68, 67%) jelent meg. 
Az  általuk  leadott  valamennyi  szavazólap  érvényes  szavazólap  volt,  mely  371  érvényes  szavazatot 
tartalmazott. Megválasztott képviselők száma: 4 fő

NÉMET kisebbségi választás:
A névjegyzéken szereplő 62 választópolgárból szavazóként 44 választópolgár (70, 96 %) jelent meg. Az 
általuk  leadott  valamennyi  szavazólap  érvényes  szavazólap  volt,  mely  166  érvényes  szavazatot 
tartalmazott. Megválasztott képviselők száma: 4 fő

CIGÁNY kisebbségi választás:
A névjegyzéken szereplő 32 választópolgárból szavazóként 9 választópolgár (28.12 %) jelent meg. Az 
általuk  leadott  valamennyi  szavazólap  érvényes  szavazólap  volt,  mely  21  érvényes  szavazatot 
tartalmazott. Megválasztott képviselők száma: 4 fő

3. A Hatósági  és Okmányiroda az  elektronikus  bejelentést  követően 5 egyéni  vállalkozó működésének 
törvényességét  vizsgálta;  megállapítást  nyert,  hogy  az  egyéni  vállalkozók  a  hatályos  jogszabályok 
betartásával végzik a  tevékenységüket. 

4. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Felügyelőségét  felkértük a 18 éven 
aluliak  szeszesitallal és dohányáruval történő kiszolgálásának ellenőrzésére.

5. Szolgáltatás  felügyeleti  hatósági  jogkörünkben,  a  kereskedelmi tevékenység  bejelentésének 
elmulasztása miatt  egy fő egyéni vállalkozót bírsággal sújtottunk, ezen határozat még nem jogerős. 

6. 2010.10.01.  napjával  egy  fő  kezdte  meg  a  közfoglalkoztatást  a  Közszolgáltató  Vállalatnál.  2010. 
szeptemberében két főnek rendkívüli felmondással szüntették meg a munkaviszonyát a Közszolgáltató 
Vállalatnál.  A  Városi  Gondozási  Központban  az  adminisztrátori  munkakörben  elhelyezett 
közfoglalkoztatott  munkaviszonya  megszűnt,  ugyanis  felvették  ugyanoda  közalkalmazotti 
munkaviszonnyal.

7. A  Magyar  Állatorvosi  Kamara  Vas  Megyei  Szervezetének  értesítése  szerint  az  ebek  kötelező 
immunizálását  előzetes  regisztráció  alapján  a  területen  működési  engedéllyel  rendelkező  magán 
állatorvosok végzik.

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének tájékoztatója

2010. szeptember havi információs jelentés

Nyilvántartott  álláskeresők száma:  743 fő.  Az elmúlt  időszakban,  a  regisztrált  álláskeresők száma az előző 
hónaphoz képest 1,1 %-al, 8 fővel nőtt. Tárgyidőszakban 120 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba, 48 
fővel  többen,  mint  az  előző  időszakban.  A  belépők  összetételét  vizsgálva  112  fő  volt  már  korábban 
nyilvántartott, 8 fő pedig első ízben került regisztrálásra. Ágazat szerint legtöbben az erdőgazdálkodásból 39 fő 
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(közmunka), feldolgozóiparból 26 fő, kereskedelemből 10 fő érkeztek. A nyilvántartott pályakezdők száma 56 
fő, 3 fővel, 5,1 %-al csökkent az előző időszakhoz képest.

Tárgyidőszakban kilépők száma: 112 fő,  ez  28 fővel  több, mint az előző időszakban.  Legtöbben az önálló 
elhelyezkedés  (42  fő),  együttműködés  hiánya  (34  fő)  miatt  léptek  ki.  18  fő  helyezkedett  el  közvetítéssel.  
Munkáltató, mely nagyobb létszámban fogadott álláskeresőket, nem volt.
Nagyobb létszámú állásajánlat érkezett egy  Rt.-től (textília feldolgozás) 100 fő varrónő.
Hiányszakmák: nincs; szezonálisan keresett munkakörök: tűzőgépkezelő
A felajánlott munkabérek zöme minimál bér és a bérminimum környékén. 

Letelepedő új vállalkozások rövid bemutatása: A szentgotthárdi  General Motors Powertrain-Magyarország 
Kft.  motorgyár  beruházási  projektje  3-5  éves  felfutással  közvetlenül  600-800  munkahelyet  is  teremthet.  A  
létszámfeltöltés  várhatóan  2011.  második  félévétől  kezdődik.  A  jelentkezéseket  ettől  függetlenül  már  most  
fogadják.

M.T szerinti csoportos létszámleépítés nem volt.

A beérkező  álláshelyek  száma  (159  fő)  az  előző  időszakhoz  képest  (22  fő)  137  fővel  nőtt.  A beérkezett  
ajánlatok zöme (141 fő) nem támogatott álláshely. 

Jellemző és  nagyobb létszámú munkakörök,  amelyekre  a  munkaerő-igények beérkeztek:  varrónő:100 fő;  
kötő, egyéb textilipari foglalkozások: 7-7 fő; minőségellenőr: 6 fő; pék, raktárkezelő, fafeldolgozó gépkezelő: 5-
5 fő. Az állásajánlatok zöme textilipari cégektől érkezett; tényleges beléptetések azonban csak két szentgotthárdi  
vállalkozásnál történtek.

Tartósan betöltetlen álláshelyek: tűzőgép-kezelő 

Leggyakrabban keresett állások: segédmunkás:86 fő;  eladó: 50 fő, gyártósori összeszerelő: 30 fő, takarító: 23  
fő, varrónő:21 fő; felszolgáló: 21 fő;  lakatos:19 fő;  konyhai kisegítő: 19 fő;  bútorasztalos: 18 fő. Elsősorban a 
végzettségüknek megfelelő munkakörben helyezkednének el szívesebben, de vállalnának akár betanított munkát 
is,  ha magasabbak lennének a  fizetések.  A képzési  igények is  szerteágazóak.  A legtöbben idegen nyelv  és  
informatikai jellegű képzések után érdeklődtek.

Közvetítések  sikertelenségének  legfontosabb  okai:  ügyfélnek  nem  megfelelő  a  fizetés;  3-4  műszakos 
munkarend;  munkahely  távolsága,  egészségügyi  alkalmatlanság;  bizonyos  munkahelyek  minősége  nem 
megfelelő az ügyfélnek; nem regisztrált, vagy más kirendeltségi körzetbe tartozó álláskereső felvétele; a szakmai  
kompetenciák hiányosságai 

Aktív  eszközök,  szolgáltatások,  hatósági  tevékenység,  speciális  tevékenységek  (pl.  AM-könyv,  migráns,  
EURES) alakulása, jellemző változása a hónap során: A foglalkoztatás bővítő eszközök iránt folyamatosan 
nagy az igény. A Vas Megyei Rendőrfőkapitányság ismét létszámbővítést tervez. Kérésükre több adminisztratív  
munkakörre  alkalmas  ügyfelünkkel  is  felvettük  a  kapcsolatot.  Két  magasan  képzett  álláskeresőnek  sikerült  
felvételt nyerni az állományba.

Műszaki Iroda:

• Megtörtént a Szentgotthárd, Hunyadi úti régi temető kerítésének északi oldalán hiányzó kétszárnyú 
egyszerű kivitelű kerítés kapu legyártása és kihelyezése. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató 
Vállalat

• Írásban kellett  megkeresnünk a  közvilágítási  hálózat  karbantartásával,  üzemeltetésével  megbízott 
szervezett – az EHSZER Kft. – vezetőjét, mivel a számos bejelentés, illetve helyszíni ellenőrzéseink 
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tapasztalatai azt bizonyították, hogy  az EHSZER Kft. által biztosított közvilágítási szolgáltatás nem 
megfelelő. A levelünkben egyebek mellett az alábbi fő problémák orvoslását kértük a kft.-től: 

o Közvilágítási hálózat folyamatos ellenőrzése nem történik meg, most már csak az általunk 
bejelentett hibákat javítják, de azt is számos esetben többszöri bejelentésünk után, hónapok 
múlva;

o Bejelentéseink  után  semmilyen  visszajelzés  nem érkezik,  hogy mikor  történt  meg a hiba 
kijavítása; 

o Balesetek során megrongált,  kidöntött,  ezáltal  balesetveszélyes  közvilágítási  berendezések 
(oszlop, kandeláber fedél, lámpabúra stb.) helyreállítása hosszú hónapokig nem történik meg.

A levelünk után a társaság képviselőjével helyszíni egyeztetést folytattunk, aki ígéretet tett a hibák 
gyors  és  szakszerű  kijavítására,  illetve  a  hosszú  ideje  nem  működő  lámpatestek  költségét  az 
önkormányzat részére jóváírták.  

• Megtörtént a Zrínyi M. utca – Felső utca kereszteződésében lévő kidöntött elsőbbségadás kötelező 
jelzőtábla helyreállítása. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat

• Megtörtént  8  db  utcanévtábla  tartó,  illetve  16  db  utcanévtábla  elkészítése  és  kihelyezése 
Szentgotthárd-Rábafüzes  városrészre,  illetve  Szentgotthárd,  Weöres  S.  utcába.  Kivitelező: 
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat

• Megtörtént az Akác utcában az önkormányzati területen levő, a közeli ingatlanokat veszélyeztető fák 
kivágása. Kivitelező a Szentgotthárdi Civil Fórum aktivistái

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 3
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 1
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 4
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 3
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 4
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 4
- Építésrendészeti eljárások száma: 1
- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma 2
- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 2

Pénzügyi Iroda:

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

Folyószámla hitelünk 2010. szeptember 1-én:    - 274.053.470,- Ft
Bevételek szeptember 1 – szeptember 30.:       192.314.665,- Ft
Kiadások szeptember 1 – szeptember 30.:   -  190.655.825,- Ft
Elszámolási számla egyenlege szeptember 30-án:    - 272.394.630,- Ft.

Tájékoztatom  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  folyószámla  hitelkeretünk  275.000  e/Ft.  A két  ülés  közti 
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 192.003 e/Ft, úgy, hogy a Városi TV üzletrész 
értékesítés és az Ipari Parkban a földterület értékesítés bevételei is megérkeztek számlánkra. 
Tájékoztatom továbbá  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  a  Gotthárd  Therm Kft.  által  kibocsátott  Gotthárd  I. 
kötvény tőke és kamattörlesztése esetén a készfizető kezességünket az Erste Bank Nyrt. által benyújtott inkasszó 
útján – 116.000 e/Ft összegben teljesítettük.
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Adóhatósági munka:
Feldolgozásra kerültek a szeptember 15-ig esedékes helyi adó befizetések:
Minden adónemet figyelembe véve az adóbevétel 153.325 e/Ft volt,  melyből visszatérítési kötelezettségként 
15.933 e/Ft-ot teljesítetünk. 

Elszámolások, adatszolgáltatások:
- Elkészítettük és benyújtottuk, mind az Önkormányzat, mind pedig a Többcélú Kistérségi Társulás esetében a 
MÁK részére a 2010. 1-9 hóra vonatkozó időközi költségvetési jelentést (PMINFO) 
- Elkészítettük és benyújtottuk, mind az Önkormányzat, mind pedig a Többcélú Kistérségi Társulás esetében a 
MÁK részére a 2010. III. negyedévi mérlegjelentést,
- Elkészítettük és továbbítottuk mind az Önkormányzat, mind pedig a Többcélú Kistérségi Társulás esetében a 
MÁK  részére  a  2010.  évi  normatív  állami  hozzájárulások  és  támogatások  lemondására  és  pótigénylésére 
vonatkozó adatszolgáltatást.
- A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők 
választása költségeinek elszámolása megtörtént. Az önkormányzatot megillető pénzügyi fedezet a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választása elfogadott pénzügyi elszámolása alapján 2.280.394 Ft 
/személyi juttatások 1.468.032 Ft, munkaadót terhelő járulékok 379.421 Ft, dologi kiadások 272.519 Ft, átlagbér 
(a Ve.21.$-ának (4) bek. szerinti kiadás 160.422 Ft/.  Az önkormányzatot megillető pénzügyi fedezet a helyi 
kisebbségi önkormányzati képviselők választása elfogadott pénzügyi elszámolása alapján 473.053 Ft /személyi 
juttatások 353.347 Ft, munkaadót terhelő járulékok 87.890 Ft, dologi kiadások 22.911 Ft, átlagbér (a Ve.21.$-
ának (4) bek. szerinti kiadás 8.905 Ft/. 

Ellenőrzések:
-  A Magyar  Államkincstár  a  2010.  szeptemberében ellenőrzést  folytatott  a  Társulás által  fenntartott  Városi 
Gondozási  Központ  által  működtetett  támogató  szolgálat  és  a  közösségi  ellátás  2009.  évi  támogatásának 
felhasználása tárgyában.
-  A Magyar  Államkincstár  a  2010.  október  4-én  helyszíni  ellenőrzést  folytatott  a  Társulás  által  fenntartott 
Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény 5-8  évfolyama tekintetében  a  2009.  évi  normatív  állami  hozzájárulások 
igénylésének és elszámolásának tárgyában.
- A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 2010. október 13-án helyszíni ellenőrzést folytatott a Társulás 
által  működtetett  Helyi Vidékfejlesztési  Iroda 2009-2010. évi kifizetési  kérelmei vonatkozásában, továbbá a 
HVI megszűnése / elszámolása tárgyában. 
A fent hivatkozott ellenőrzések során eltérést nem tapasztaltak az ellenőrzést végzők.

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

Rendeletek felülvizsgálata:

- A 26/2009.(X.29.)  rendelet  a   BURSA Hungarica Felső oktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
elbírálásának szabályairól szóló rendelet módosításáról, módosítást nem igényel.

- A 27/2009.(X.29.) rendelet a helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosításáról, 
módosítást nem igényel.

Szentgotthárd, 2010. október 20.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2010. október 18-án

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

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-javítása

KEOP-2009-1.3.0

Ivóvízminőség-
javítása

132/2009.

Elszámolható 
költségek – nettó:

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

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,-

NYERT
Az 1. fordulóban 1.374.450,- Ft 

támogatásban részesült. Kifizetés 
igénylés, záró beszámoló 

benyújtásra került.
Építési engedély megszerzése 

folyamatban.
2. fordulós pályázat benyújtása 

megtörtént.

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 435.687.717,- Ft
Megítélt 

támogatás:
345.384.020,- Ft

Önk.: 
81.632.021,- Ft

PKKE (önk. 
fizeti): 

2.255.063,- Ft

A projektfejlesztés folyamatban
(9 hónap).
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Szentgotthárdi 
háziorvosi rendelő 
komplex 
akadálymentesítése és 
energiahatékony 
felújítása

NYDOP-2009-5.2.1/A 302/2009
55.555.555,- Ft

Elfogadott:
55.286.112,- Ft

Igényelt 
támogatás:

50.000.000,- Ft

Megítélt:
49.757.501,- Ft

5.555.555,- Ft

5.528.612,- Ft

Tervezett projektindítás: 2010.11.03.
Informatikai eszközbeszerzés.

Orvosi eszközbeszerzés.
Kivitelezés.

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

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

NYERT
A konzorcium  vezetője:  az  Észak-
Dunántúli  Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőség

Városok szövetsége
Harmadik célkitűzés 

Határon átnyúló 
Együttműködés A-H 

OP-2007-2013

Projektindítás 2008. 07.01.
Projektzárás: 2013. 03.31

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

0,- Ft

Tartaléklistán  támogatható  a 
pályázat,  a  támogatási 
szerződéskötéshez  szükséges 
hiányzó  dokumentumok 
megküldésre kerültek.
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott 
pályázatok helyzete 2010. október 18-án

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

Lelki egészség 
megőrzése 

Szlovénia-
Magyarország 
2007-2013

165/2008. 174.908.-euro nyert 8.744.-euro
ERFA szerződés aláírásra került,  a 
Társfinanszírozási  szerződés 
aláírása folyamatban van.

Szentgotthárdi Városi 
Gondozási Központ 
akadálymentesítése

NYDOP-2009-5.1.1/C 173/2009. 12.807.626.-Ft Nyert 1.921.144.-Ft A kivitelezés elkezdődött!

Közfoglakoztatás-
szervező foglalkoztatása OFA 45/2009 943.000.- Nyert ----- A  pályázat  megvalósítása 

folyamatban van

1/2010. (I. 19.) ÖM r. 
alapján kiírt Bölcsődék 
és közoktatási 
intézmények 
infrastruktúrális 
fejlesztése
SZOI csörötneki óvoda

Önkormányzati 
Minisztérium

7/2010. TTh
5.951.684.-

Nyert

1.487.921.-

Az önerőt 
Csörötnek 
biztosítja

Kivitelezés folyamatban.

Kis- és mikrotérségi 
oktatási hálózatok és 
központjaik fejlesztése 

NYDOP-2010.-
5.3.1/A 

1/2010. 
fejlesztési T. 

Hat

289.917.-eFt
A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

32.213.-eFt
Ebből: 
Sztg. 24.757.-
eFt
Magyarlak:

7.456.-eFt

Elbírálás még mindig folyamatban!



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

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

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a SZOI 
keretén belül

16/2008. 
kistérségi Hat. 24.872.500.-Ft

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

Nem szükséges

Tartaléklistán  támogatható  a 
pályázat,  a  támogatási 
szerződéskötéshez  szükséges 
hiányzó  dokumentumok 
megküldésre kerültek.
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