
T A R T A L O M M U T A T Ó

  1.Jelentés Szentgotthárd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetéről és a 
     választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi 
      kötelezettségekről.
  2.Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) 
      intézmény 2010. évi költségvetése.
  3. Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása a bölcsődei ellátásban.
  4. A SZOI költségvetés módosítási kérelme.
  5. A SZOI alapdokumentumainak módosításai.  
  6. 2009. évi Országos kompetenciamérés eredményeinek elismerése.
  7. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat.
  8. Támogatási szerződés jóváhagyása.
  9. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
      Társulás beszámolója .
 10. Városrészi önkormányzatok  támogatásának ellenőrzése.
 11.  Közterület felügyelet ellenőrzése. 
 12. Adók módjára történő behajtások ellenőrzése.
 13. Tótágas Közalapítvány – kölcsön.
 14. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
       módosítása.
 15. Szentgotthárd Város Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 
       27/1999. (XII. 16.) ÖKT rendelet módosítása.
 16. Területvásárlási kérelem Sztg. 1417/15 hrsz. (Eurogast Bt.)
 17. Városi Gondozási Központ nyugdíjas lakásokkal való bővítésének 
        tanulmány-terve.
18. Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. I/4. szám és a Szentgotthárd, Széll 
      Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti lakás értékesítése.  
 19.  Megüresedett lakás hasznosítása  ( Szentgotthárd, Kossuth L. u. 15. 
        I/4.)
 20.  Tóth  Károlyné  Sztg. Árpád u. 2. kérelme.
 21. Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti garázs bérbeadása.
 22. Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft. 
       100%- os üzletrész  értékesítése.
23. Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi 
       teljesítéséről.     
24. Tájékozató az Oktatási intézmények helyzetéről a 2010/2011.  
      tanévkezdése előtt.
25. Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi 
      Társulás  Társulási Tanácsában végzett munkáról.
26. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt 
      határidejű  határozatokról.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010.szeptember 1-i ülésére

Tárgy: Jelentés  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  pénzügyi  helyzetéről  és  a  választási 
ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  (Áht.) 50/A§ (4) értelmében 
„a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  általános  választását  megelőző  30  
nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz  
közzé a helyi  önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület  
megalakulását követően keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.”

Fenti jogszabályhelyre hivatkozva az alábbi jelentést terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésének, ill. zárszámadásának legfontosabb 
adatai az elmúlt ciklusban

Megnevezés 2006. 
tény

2007. 
terv

2007.
tény

2008. 
terv

2008. 
tény

2009. 
terv

2009.
tény

2010. 
terv

Mérleg főösszeg 8.578.839 - 7.361.948 - 7.555.407 - 7.458.757 -
Önkormányzat 
bevételei össz. 4.055.998 2.639.614 4.092.957 2.136.386 2.304.070 2.243.514 2.328.739 2.268.793
Önkormányzat 
kiadási össz. 4.015.681 2.639.614 4.066.458 2.136.386 2.278.196 2.243.514 1.983.675 2.268.793
Folyószámlahitel

258.507 385.106 270.226 287.651 189.476 357.372 245.619 457.744
Egyéb hitelek

1.377.670 491.752 431.668 359.004 234.366 88.974 - 109.978
Központi 
elvonás  (adóerő 
képesség miatt)

-73.453 -50.971 -68.550 -47.600 -23.197 -13.614 -35.396 -38.285

Jelenlegi pénzügyi helyzet bemutatása 

Az  önkormányzat  2010.  I.  félévi  beszámolójában  részletesen  ismertetésre  kerültek  a 
gazdálkodás első félévi teljesítései, így itt csak néhány számadatot emelünk ki.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  2010.  évi  költségvetését  2.268.793  e/Ft  kiadási 
főösszeggel, bevételi főösszegét (hitelfelvétel nélkül, pénzmaradvány figyelembe vételével) 
1.701.071 e/Ft-tal, hitellel finanszírozandó hiányát 567.722 e/Ft-tal tervezte. 
A Képviselő-testület  által  jóváhagyott  kiadási  főösszeg az I.  félévben 49.189 e/Ft-tal  nőtt 
2.317.982  e/Ft-ra,  a  bevételi  főösszeg  74.359  e/Ft-tal  nőtt  1.775.430 e/Ft-ra,  a  2010.  évi 
költségvetés hitellel finanszírozandó hiánya 542.663 e/Ft (25.059 e/Ft-tal csökkent). 
2010. 06.30-i állapot szerint a működési célra igénybe vett hitel 255.101 e/Ft.

Bevételeink  az  I.  félévben  59,8  %-os  teljesítést  mutatnak  az  önkormányzati  költségvetés 
összkiadásainak teljesítése 55,8 %, ezen belül a beruházási és felújítási előirányzat teljesítése 
58,6 %, a működési-, fenntartási kiadásoké 48,8 %.
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Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünket (275.000 e/Ft) 
az  előterjesztés  készítésének  időpontjában  teljesen  kimerítettük,  jelentős  a  lejárt 
határidejű  számláink  és  egyéb  fizetési  kötelezettségeink  nagysága.  Az  augusztusi 
munkabérek finanszírozására munkabérhitelt vettünk fel, melyet minimális bevételeink 
mellett a mai napig nem tudtunk letörleszteni. 

Az előterjesztés  készítésének időpontjáig .lejárt  határidejű kötelezettségeink,  ill.  augusztus 
31-ig esedékes kötelezettségeink az alábbiak:
Polgármesteri Hivatal:

• számlák: 18.624 e/Ft
• Társulási finanszírozás, támogatások, egyéb működési hozzájárulások, tiszteletdíjak: 

67.649 e/Ft
Rendelőintézet: 

• számlák: 2.280 e/Ft
Móra Ferenc Városi Könyvtár:

• számlák: 134 e/Ft

Továbbá tájékoztatom a T. Testületet, hogy Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú kistérési 
Társulás által fenntartott Intézmények esetén a lejárt határidejű, ill. augusztus 31-ig esedékes 
kötelezettségeink az alábbiak szerint alakulnak:

• Szentgotthárdi Oktatási Intézmény: 10.581 e/Ft
• Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde: 3.970 e/Ft
• Városi Gondozási Központ: 2.613 e/Ft
• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 34 e/Ft.

Fentiek mellett figyelembe kell venni, a szeptember 3-án esedékes munkabérfizetést is, ami 
további kb. 19.000 e/Ft-t jelent az Önkormányzat tekintetében (a Társulás által fenntartott 
intézményeknél kb. 27.000 e/Ft).

Továbbiakban ismételten tájékoztatom a T. Képviselő-testületet az I. félévi beszámolóban is 
részletezett 2010. II. félévet érintő várható kötelezettségekről, ill. finanszírozási problémákról:

• A 2010. évi költségvetésünk tervezésekor, ill. a módosított előirányzatot figyelembe 
véve 542.663 e/Ft  működési  célú hitellel  számoltunk,  ezzel  szemben 275.000 e/Ft 
folyószámla-hitel igénybe vételére van lehetőségünk – ez már terv szinten is 267.663 
e/Ft forráshiányt jelent.

• Az I. félévben ugyan a helyi adó bevételeink az időarányos szinten alakultak, de a II. 
félévben a 2009. évi helyi iparűzési adó bevallások feldolgozását követően látható, 
hogy nem fogjuk a tervezett szinten realizálni bevételeinket. A legnagyobb adózónk 
esetében 97.000 e/Ft  túlfizetés  jelentkezett,  ami  azt  jelenti,  hogy szeptemberben a 
97.000 e/Ft-tal kevesebb adót fog fizetni ez az adózó. További 37.000 e/Ft túlfizetés 
rendezése  ügyében  is  jelen  Képviselő-testületi  ülésen  még  dönteni  kell  (külön 
előterjesztés alapján) a T. Testületnek, amiből a külön anyag alapján 2010. évi fizetési 
kötelezettségünk 12.581 e/Ft.

• Figyelembe  kell  venni  a  II.  félévben  esedékes  a  Fürdő  kivitelezés  kapcsán  még 
jelentkező óvadéki visszafizetési kötelezettségünket, ami 35.000 e/Ft.

• Komoly gondot jelent, hogy bevételként a megkötött kölcsönszerződések alapján meg 
kellett  terveznünk  a  Gotthárd  Therm Kft.  részére  nyújtott  kölcsön  visszafizetését, 
amely  bevétellel  reálisan  nem számolhatunk,  így  ez  az  eddig  folyósított  összegek 
tekintetében további 87.235 e/Ft (2010.11.30-i esedékesség) bevétel kiesést jelent.

• Nem hagyható figyelmen kívül továbbá az a tény sem, hogy a Gotthárd Therm Kft. 
kötvénykibocsátásához kapcsolódóan az Önkormányzat készfizető kezességet vállalt a 
kötvény  tőke  és  kamat  terhei  tekintetében.  Ismerve  a  Fürdő  jelenlegi  helyzetét  a 
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fizetendő  kamat  118.525,25  CHF  (jelenlegi  számlakonverziós  deviza  eladási 
árfolyamon számolva 25.085 e/Ft), és az esedékes tőke 419.836 CHF (88.854 e/Ft) 
összegével is számolni kell, mint fizetési kötelezettséggel a 2010. II. félévében.

• A Képviselő-testület a Fürdő működtetéséhez 2010. évben 50.000 e/Ft kölcsön keretet 
biztosított,  amelyből  4.826.e/Ft  nem  került  még  kiutalásra  az  Önkormányzat 
finanszírozási problémái miatt. Mivel ezzel a várható kifizetéssel is kell számolnunk, 
ennek fedezetét is biztosítani szükséges.

• További kötelezettségünk: 2010. december 1-én lesz esedékes a SZITÁR interaktív 
távtanulási  rendszerünk  kifejlesztését  és  üzemeltetését  biztosító  Magyar  Telekom 
Nyrt. felé 9.000 e/Ft óvadék visszafizetése.

A kiadások fedezetésre  bevételt  szeptember  15-i  helyi  adóból  tudunk majd  realizálni,  ill. 
amennyiben a Városi TV üzletrész értékesítése pozitív eredménnyel zárul,  annak bevétele 
jelentős  segítséget  jelentene  a  fent  leírt  helyzet  kezelésére.  Meg  kell  jegyeznünk  az 
Önkormányzat működőképességének elengedhetetlen feltétele jelen körülmények között 
a  Városi  TV üzletrész  értékesítésének realizálása,  hiszen,  ahogy  azt  már  fentiekben is 
említettük a már terv szinten jelentkező finanszírozási hiányunkat sem fedezné az említett 
bevétel, és akkor még nem számoltunk a további a költségvetésben nem szereplő kiadások és 
a be nem folyó bevételünk hiányáról.

Az Áht. 50/A §.-ban előírtakra tekintettel továbbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet 
egyrészt az Önkormányzati kezességvállalások miatt várható kötelezettségek, másrészt a több 
éves  kötelezettségek,  pályázati  projektek  miatti,  a  későbbi  éveket  terhelő  pénzügyi 
kötelezettségekről.

Önkormányzati kezességvállalások

Szervezet Hitel típusa KT. 
határozat  

száma

Lejárat  
időpontja

Kezesség- vállalás 
összege

Önkormányzati
Közszolgáltató Váll.

Folyószámla hitel
 és járulékai

173/2010.
(07.02)

2011.
07.25

16.000

Városi Televízió
Folyószámla hitel

 és járulékai
282/2009.

(11.26)
2010.
10.06

15.000

Önkormányzati
Közszolgáltató Váll. Beruházási hitel

181/2006.
(06.29)

2013.
06.05

5.440

Önkormányzati
Közszolgáltató Váll. Beruházási hitel

147/2007.
(05.31)

2014.
06.05

6.757,5

Önkormányzati
Közszolgáltató Váll.

Beruházási hitel/
tehergépkocsi vás.

171/2008.
(06.27)

2014.
06.30

10.616,5

Gotthárd Therm Kft. Kötvénykibocsátás
220/2007.

(09.04)
2027.
04.01

2.250.000

Régióhő Kft. Hitel felvétel
313/2008 2011.

01.15
25.300

Összesen: - - - 2.329.124
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Az Önkormányzat későbbi éveket terhelő kötelezettségei

Mivel az Önkormányzat beruházások önálló megvalósításához pénzügyi forrásokkal nem rendelkezik a nyertes pályázati projekteket, ill.  az 
azokhoz kapcsolódó későbbi éveket is terhelő kötelezettségeinket szemléltetjük az alábbiakban:

Pályázati projekt 
megnevezése

Projekt teljes költsége Teljes költségből: Megjegyzés:
2010. 2011.

Mental  Health  –  Lelki 
egészség  megőrzése  – 
Szlovén-magyar  határon 
átnyúló együttműk. pr.

Beruházások:
7.769

Működési kiadások:
40.331

6.806

17.640

963

13.667
Szentgotthárd-Farkasfa 
ivóvíz-minőség javítása

Első forduló:
1.617

Második forduló:
30.450

Első forduló támogatás:
1.374,45

önerő:                      242,55

Második forduló támoga-
tás:

27.405
önerő:                     7.612,5

Kétfordulós  pályázat  -  az 
első  fordulóra  támogatást 
nyertünk,a második fordu-
lóban  a  pályázat  benyúj-
tása 2010. szeptember.

Szentgotthárd  Város-
központi Liget felújítása 55.556

Támogatás:
50.000

Önerő:
5.556

A  kivitelezés  2010. 
október,  fizetési  kötele-
zettség  –  előleg  2010. 
október,  ill.  befejezés 
2010. december 

Szentgotthárdi  háziorvosi 
rendelő  komplex  akadály-
mentesítése,  energia-
hatékony felújítása

55.286,1
Támogatási  szerződés 
függvényében  előleg 
fizetés kivitelezőnek.

Támogatás:
49.757,5

önerő:
5.528,6

Támogatási  szerződés 
megkötése  folyamatban  – 
pontos  költségek  a  köz-
beszerzési eljárás lebonyo-
lítását  követen  lesznek 
ismertek. 
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A táblázatban nem szerepeltetjük:
Kétfordulós  pályázati  eljárásban  Szentgotthárd  városközpontjának  megújítására került 
pályázat  benyújtásra  az  első  fordulóban.  Támogatási  szerződés  a  második  forduló  után 
kerülhet megkötésre, a második fordulóra a pályázat benyújtása 2011. március. A Pályázat 
főbb adatai:

- a teljes projekt tervezett összege: 428.033.509,- Ft,
ebből támogatás: 344.146.425,- Ft
önerő:   83.887.084,- Ft.

- A megvalósítás nyertes pályázat esetén 2011.-2012. években.
Továbbá meg kell említeni a Kis-, és mikrotérségi oktatási hálózatok és központok fejlesztése 
című,  a  Társulás  által  benyújtott  pályázatot,  hiszen  ezen  pályázat  Szentgotthárdon 
megvalósítandó  fejlesztéseihez  (Arany  János  Általános  Iskola  épületének  bővítése)  az 
Önkormányzat biztosítja az önrészt.

- a teljes projekt tervezett összege: 322.130.000,- Ft,
ebből támogatás: 289.917.000,- Ft
önerő Sztg.:   24.757.000,- Ft.

- A megvalósítás nyertes pályázat esetén 2011.-2012. években.
- Tervezési költségek: 10.925.000,- Ft.

Kérem  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  pénzügyi 
helyzetéről  és  a  választási  ciklusban  keletkezett,  későbbi  éveket  terhelő  pénzügyi 
kötelezettségekről szóló jelentést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  pénzügyi  helyzetéről és a  választási  ciklusban keletkezett,  későbbi  éveket 
terhelő pénzügyi kötelezettségekről szóló jelentést megismerte.

A jelentést a következőkkel egészíti ki:…………………………………………………………

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

Szentgotthárd, 2010. augusztus 18.

Viniczay Tibor
  Polgármester

Ellenjegyzés:
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. szeptember 1-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) intézmény 2010. 
évi költségvetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

2010. június 30-ig Szentgotthárdon, a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
Bölcsődét  a  Tótágas  Közalapítvány  működtette.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 14/2010. ÖKT. határozat 3.) pontjában döntött arról,  hogy a Bölcsődét 
2010.  július  1-től  költségvetési  szervként  –  közös  igazgatású  intézményként  a  Játékvár 
Óvodával – működteti tovább. 
A Képviselő-testület 120/2010. sz. határozata, és a Társulási Tanács 26/2010. sz. határozata 
rögzítette,  hogy  a  gasztonyi  Tapsifüles  Óvoda  valamint  a  magyarlaki  Micimackó-,  és 
csörötneki Csillagvirág óvoda az új Egyesített Intézményben a Játékvár  Óvoda tagóvodáiként 
működjenek 2010.  július  1-től,  valamint  ekkor  került  elfogadásra  az  új  közös  igazgatású 
egyesített intézmény alapító okirata.

Fentiekre  tekintettel  elkészítettük  a  SZEOB 2010.  július  1.  -  2010.  december  31.  közötti 
időszakra  vonatkozó  költségvetését  –  az  előterjesztés  mellékleteként  csatolt  táblázatban 
mutatjuk be.
A  Tótágas  Bölcsőde  költségvetése  tekintetében  meg  kell  jegyeznünk,  hogy  tervezett 
kiadásokra  a  számításba  vett  bevételek  (intézményi  működési  bevétel,  normatíva,  és  a 
bölcsőde működtetéséhez a Tótágas Közalapítvány részére tervezett önkormányzati támogatás 
maradványa)  fedezetet  nyújtanának,  de  a  Bölcsődevezető  korengedményes  nyugdíjazása 
miatti  egyösszegű  kifizetésre  nem,  amely  1.335.  e/Ft-ot  jelent.  A  költségvetésben  az 
önkormányzati  támogatást  egyenlőre  ezzel  az  összeggel  nem  emeltük  meg.  Az 
Intézményvezetővel történt  egyeztetés alapján,  amennyiben az említett  összeget nem vagy 
csak  részben  tudja  kigazdálkodni  az  Intézmény  a  2010.  I-III.  negyedévi  tényleges 
felhasználások,  ill.  várható  teljesítések  figyelembe  vételével  a  Képviselő-testület  elé 
terjesztjük a pótelőirányzat kérelmet a novemberi testületi ülésre.

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

Határozati javaslat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 
Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde  (SZEOB)  Intézmény 
költségvetését a melléklet szerint fogadja el. 

2.) A Képviselő-testület a Tótágas Közalapítvány részére a Bölcsőde működtetéséhez tervezett 
támogatás  10.000  e/Ft  maradványát  a  SZEOB  Bölcsődei  Intézményegység  működéséhez 
rendeli átcsoportosítani, egyben felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját, hogy az 
előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor vezesse át.
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3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB költségvetésének 
2010. I-III.  negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló keretében megvizsgálja az Intézmény 
bevételi  és  kiadási  előirányzatainak  tényleges  teljesítését,  és  a  Bölcsődevezető 
korengedményes nyugdíjazása miatti kifizetés fedezetének biztosításáról a 2010. novemberi 
ülésén dönt.

Határidő: 1.) és 2.) pont tekintetében azonnal
    3.) pont tekintetében 2010. novemberi Képviselő-testületi ülés

Felelős:  Dr. Gábor László Kistérségi Irodavezető
   Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
   Kovács Tiborné Intézményvezető

Szentgotthárd, 2010. augusztus 23.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. szeptember 1-i ülésére

Tárgy: Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása a bölcsődei ellátásban

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  14/2010.  ÖKT.  határozat  3.) 
pontjában  döntött  arról,  hogy  a  3  éven  aluli  gyermekek  napközbeni  ellátását  biztosító 
Bölcsődét  2010.  július  1-től  költségvetési  szervként  –  közös  igazgatású  intézményként  a 
Játékvár  Óvodával  –  működteti.  Az  új  közös  igazgatású  intézmény  alapító  okiratát  a 
Képviselő-testület 120/2010. sz. határozatának 4.) pontjában javasolta Szentgotthárd Város és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elfogadásra, amelyről a Társulási 
Tanács 26/2010. sz. határozatának 4.) pontjában döntött.

Az élelmezési térítési díjak megállapítása kapcsán a  Szentgotthárd Város Önkormányzata 
által  alapított,  de  a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által 
fenntartott nevelési-, oktatási és szociális intézményekben az Önkormányzat finanszírozza a 
költségvetésben  számított  normatív  állami  támogatás  és  a  tényleges  kiadások  közötti 
különbözetet, ezért az Önkormányzat által is elfogadható nyersanyagnormákról a Képviselő-
testület tesz a Társulási Tanács felé javaslatot. A Bölcsődei ellátásra - miután ezt a Tótágas 
Közalapítvány  fenntartásában  működő  bölcsődében  oldottuk  meg  -  az  étkeztetésre 
vonatkozóan 2009. októberében meghozott döntések  nem vonatkoztak.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  intézményeiben  az  élelmezési  térítési  díjak 
megállapításának szabályairól  szóló 22/2004.(VI.25.)  sz.  ÖKT. rendelet  3.§  (4)  bekezdése 
értelmében  a  nyersanyagnorma  mértékét  a  67/2007.(VIII.10.)  GKM-EüM-FVM-SZMM 
együttes  rendelet  melléklete  figyelembe vételével  a  Fenntartó  külön döntésében határozza 
meg.  A  Rendelet  4.§  (2)  bekezdése  szerint  a  rendelet  hatálya  alá  tartozó  élelmezési 
nyersanyagnormát évente egyszer, a tárgyévet megelőző év október 31-ig határozza meg a 
Képviselő-testület.

A  bölcsődei  étkeztetés  biztosítására  2010.  májusában  kiírt  közbeszerzési  eljárásunk 
eredménytelenül  zárult,  így  az  új  közbeszerzési  eljárás  lezárultáig,  az  átmeneti  időszakra 
szerződést kellett kötnünk – a Közbeszerzési Bizottság döntése alapján – az ellátás biztosítása 
érdekében. Mivel ezen szerződésben már rögzített nyersanyagnormák szerepelnek, csak az új 
szerződés  hatályba lépésének időpontjától  –  2010. november  1.  -  tud a Képviselő-testület 
nyersanyag normát megállapítani, ill. erről döntést hozni. 

Fentiekre tekintettel  a bölcsődei  étkeztetés vonatkozásában a határozati  javaslatban foglalt 
nyersanyag normákat most kellene elfogadni. 

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

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Szentgotthárd Város 
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy 2010. november 1. és 
2010.  december  31.  között  a  bölcsődei  ellátásban,  az  élelmezési  térítési  díjak  alapját 
meghatározó nyersanyagnormákat az alábbiak szerint fogadja el.

Megnevezés Nyersanyagnorma nettó (Ft / adag)
Bölcsőde 0-3 éves korcsoport
reggeli 48,-
tízórai 26,-
ebéd 185,-
uzsonna 46,-
Összesen: 305,-
Bölcsőde 0-3 éves korcsoport - diéta
reggeli 55,-
tízórai 32,-
ebéd 210,-
uzsonna 53,-
Összesen: 350,-
Felnőtt
Ebéd 263,-

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

Szentgotthárd, 2010. augusztus 4.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2010. szeptember 01-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A SZOI költségvetés módosítási kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  Igazgatója  a  mellékelt  kérelemmel  fordul  a  Tisztelt 
Testülethez (1. sz. melléklet).

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  165/2010.  számú 
határozatának  2.)  pontjában,  a  Kistérségi  Társulás  a  34/2010.  számú Társulási  Tanácsi 
határozatának 2.) pontjában felkérte a SZOI igazgatóját, hogy az intézményre vonatkozóan 
részletes és pontos beiskolázási tervet készítsen. A terv – amely elsősorban a német két 
tanítási nyelvű képzés folytatásának biztosítását célozza – elkészült. Ebben még 4 fő tanító 
idegen nyelvi műveltség területi képzése szerepel.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjában  várhatóan - megfelelő 
létszám esetén – 2010. szeptemberétől tanító szakos pedagógusok részére idegen nyelvi 
műveltségterületi képzés indul. Ezen képzésre  2 fő továbbképzésének támogatását kéri 
az  intézmény  vezetője,  akik  a  továbbképzésen  szerzett  végzettséggel  majdan 
bekapcsolódhatnak a magyar német két tanítási  nyelvű képzés tantárgyainak oktatásába. 
Fentebb is  írtuk,  hogy ugyan 4  fő  képzése szerepel  a  beiskolázási  tervben,  a  fenntartó 
rendkívül  szűkös  anyagi  helyzetére  tekintettel  az  Igazgató  végül  csak  2  fő  képzését 
kezdeményezte az idén.

A képzés  költségvonzata  2010.  évben  280.000,-  Ft (  a  képzés  első  félévének  tandíja, 
mindkettő főre összesen). Mivel a 2010-es évtől megszűnt a pedagógus továbbképzés állami 
normatív  támogatása,  valamint  az  intézmény  költségvetésében  sem szerepel  elkülönítve 
továbbképzésre  keret,  ezért  a  fenti  összegre  jelenleg  nincs  külön nevesített  fedezet.  Az 
Intézményvezető  kérelmében  foglaltak  szerint  azonban  a  képzés  2010.  évi  kiadásait  a 
személyi juttatások terhére finanszírozni tudja az intézmény, így ebben az évben plusz 
fedezet  biztosítását  nem  igényelt  az  Igazgató.  A  képzéseken  történő  részvétel  olyan 
kapcsolódó  kiadásaival,  mint  pl.  útiköltség,  tankönyv-vásárlás,  a  fenntartónak  nem  kell 
számolni,  mert  azokat  a képzésben részt  vevők fizetik. Ugyanakkor felmerülhet  annak a 
kérdése  is,  hogy  a  képzés  költségein  túlmenően  a  pedagógusok  távolléte  alatt  őket 
helyettesíteni  kell.  A képzések 2 hetente,  pénteken és szombaton zajlanak majd.  Ennek 
kapcsán az Igazgató arról tájékoztatott, hogy az egyik érintett pedagógus egész tanévben 
GYES-en van, a másik érintett kollega pedig a tanító párjával cserélve tud gondoskodni arról, 
hogy a helyettesítések ilyen módon történő megoldása ne rójon költségeket az intézményre, 
illetve közvetve a fenntartóra.  
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A Pénzügyi Iroda tájékoztatása alapján a döntésnél szem előtt kell tartani, hogy 2010. évben 
költségvetésünkben jelentős bevétel kieséssel kell  számolni,  ahogy arról  a 2010. I.  félévi 
beszámolóban tájékoztattuk is a Tisztelt Testületet, és mivel bevételeink nem realizálódnak, 
még a megtervezett  kiadások sem teljesíthetők.  A hivatkozott  képzésnek 2011.  évben is 
lesznek kiadásai,  amelyre kötelezettséget vállalni  – a Pénzügyi Iroda meglátása szerint  - 
fedezet hiányában és az ismert költségvetési helyzetben nem lenne ésszerű döntés. 

A fenti  pénzügyi  szempontok  mellett  figyelembe  kell  venni  ugyanakkor  a  két-tannyelvű 
oktatás feltételei megteremtésének jogos és nem elodázható igényét. Az oktatás feltételeinek 
biztosítását  nem  csak  az  intézmény,  de  a  fenntartó  is  vállalta  korábban  -  a  megfelelő 
képzések nélkül ezek a feltételek nem állnak majd rendelkezésre, és a döntésnél erre is 
tekintettel kell lenni. 

A határozati  javaslat pontjai  mindezeket  a szempontokat és megközelítéseket figyelembe 
veszik - közülük kell a döntéshozóknak választaniuk.

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

Határozati javaslat:

A/ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a Kistérségi Társulás 
Társulási  Tanácsának,  hogy  a  SZOI  költségvetési  módosítási  kérelmét  fogadja  el,  és 
biztosítsa  a  2  fő  tanító  részvételét  a  Nyugat-Magyarországi  Egyetem  Savaria  Egyetemi 
Központjában induló nyelvi  műveltségterületi  továbbképzésre azzal,  hogy a továbbképzés 
kiadásai  az  intézmény  2010.  évi  költségvetésében  a  személyi  juttatás  előirányzaton 
biztosítottak, arra plusz fedezetet a fenntartó nem biztosít. A képzés 2011. évben jelentkező 
költségeit  (tandíj  összesen:  280.000,-  Ft)  a  SZOI  2011.  évi  költségvetésében  szükséges 
megtervezni, melynek fedezetét Szentgotthárd Város Önkormányzata fogja biztosítani.
Határidő: azonnal illetve a 2011. költségvetés tervezésekor
Felelős:    Pénzes Tibor igazgató
                 Dr. Gábor László irodavezető

B/ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a Kistérségi Társulás 
Társulási  Tanácsának,  hogy  a  SZOI  költségvetési  módosítási  kérelmét  a  továbbképzés 
költségének fedezethiánya miatt NE fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős:  Pénzes Tibor igazgató
              Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2010. augusztus 18.

  Dr. Gábor László
     irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. számú melléklet

Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630

E-mail: szoi@vmg-sztg.sulinet.hu
URL: http://www.vmg-sztg.sulinet.hu

Iktatószám: 80-3/2010 Tárgy: Kérelem költségvetés módosításához

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.

Tisztelt Önkormányzat!

A Nyugat- magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjában várhatóan indul 2010. 
szeptemberétől  tanító  szakos pedagógusok részére idegen nyelvi  műveltségterületi  képzés. 
Szeretnénk, ha intézményünkből két tanító szakos kolléganő részt vehetne ezen a két féléves 
képzésen, hiszen ezzel a végzettséggel ők is bekapcsolódhatnának a magyar német két tanítási 
nyelvű képzés tantárgyainak oktatásába. A képzés költségvonzata jelen költségvetési évben 
280 000.-  Ft  (a  képzés  első  félévének  tandíja),  melyre  azonban  intézményünk 
költségvetésében a továbbképzési normatív támogatás megszűnése miatt nincsen fedezet. 
A 2011-es  költségvetési  évben  kerül  sor  a  második  félév  tandíjának  kifizetésére,  amely 
szintén 280 000.- Ft lesz. 
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés előirányzatán a jelen költségvetési évben 
várhatóan pénzmaradványunk fog keletkezni, ezért a fenti összeg átcsoportosítható innen a 
továbbképzés fedezéséhez. 
Kérem  a  T.  Önkormányzatot,  hogy  engedélyezze  a  SZOI  költségvetésében  a  módosítás 
végrehajtását.

Szentgotthárd, 2010. augusztus 16.

Tisztelettel:
Pénzes Tibor

       igazgató
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E L Ő T E R J E S Z T É S
A Képviselő-testület 2010. szeptember 1-jei ülésére

Tárgy: A SZOI alapdokumentumainak módosításai

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata 163/2010. számú Képviselő-testületi határozatának 2.) 
pontja, valamint a Kistérségi Társulás 35/2010. számú Társulási  Tanácsi határozatának 2.) 
pontja alapján az intézményi SZMSZ-t átdolgozásra visszaküldte mindkét Testület az iskola 
Igazgatójának. Az átdolgozásnál különös figyelni kellett a 2009. évi fenntartói ellenőrzésben 
feltárt,  dokumentumokat  érintő hiányosságok pótlására,  az  SZMSZ-ben található egységes 
szervezeti felépítési ábrára.

A dokumentumok módosításait a SZOI igazgatója elkészítette-, a jogszabálynak megfelelően 
a  nevelő-testületek  elfogadták,  véleményezték  a  diákönkormányzatok,  szülői 
munkaközösségek  és  az  iskolaszék.  Ezt  követően  a  fenntartó  jóváhagyásával  válik 
érvényessé.

A dokumentumok módosítás előtti  és utáni érintett  szövegrészleteit  az  1.  számú melléklet 
tartalmazza.  A módosításokat  az  intézmények  tantestületei  és  az  érintettek  megismerték, 
elfogadták és véleményezték. A véleményüket jegyzőkönyvekbe foglalva fejezték ki,  mely 
vélemények (az anyag terjedelme miatt) a Polgármesteri Hivatal 12. sz. irodahelyiségében 
megismerhetők. 

A módosított dokumentumokat a terjedelmük miatt takarékossági okokból nem mellékeltük az 
anyaghoz, azok  az alábbi linkekre kattintva olvashatók illetve letölthetők:

http://szentgotthardterseg.hu/szentgotthard/pages/kisterseg_al.aspx?id=1538915

Ugyan  a  kérelem  tárgyában  a  fenntartó  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  dönt,  a 
Képviselő-testületnek javaslattételi joga van.

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

Határozati javaslat:

A/ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsának, hogy a SZOI Pedagógiai Program és SZMSZ módosításait 
az előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős  : Viniczay Tibor  polgármester
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                Pénzes Tibor igazgató

B/ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsának, hogy a SZOI Pedagógiai Program és SZMSZ módosításait 
az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: ……………………………………………………
Határidő: azonnal
Felelős  :  Viniczay Tibor polgármester

     Pénzes Tibor igazgató

Szentgotthárd, 2010. augusztus 23.

   Viniczay Tibor
    polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. számú melléklet

SZMSZ

Oldalszám az új 
dokumentumban

Módosítás előtti szöveg Módosítás utáni szöveg

2. Tartalomjegyzék (lásd 
dokumentum)

8. 931102 Sportlétesítmények 
működtetése és fejlesztése
(alapító okirat módosítása miatt)

10. A tanulók az intézmény 
létesítményeit, helyiségeit csak 
pedagógusi felügyelettel 
használhatják. Az általános 
iskolákban az általános 
iskoláskorúak, a gimnáziumban a 
10-19 éves korosztály, a 
Szentgotthárd és Kistérsége 
Oktatási Intézmény Takács Jenő 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményegysége az oda 
beiratkozottak oktatását és ezzel 
kapcsolatos tevékenységét 
szolgálja.

A tanulók az intézmény 
létesítményeit, helyiségeit csak 
pedagógusi felügyelettel 
használhatják:az általános 
iskolákban és  a gimnáziumban a 
SZOI tanulói, a Szentgotthárd és 
Kistérsége Oktatási Intézmény 
Takács Jenő Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézményegységében az oda 
beiratkozottak. 

11. Nem kell a szolgálati utat betartani, 
és közvetlenül az igazgatóhoz – 
távollétében az igazgatótanács 
alelnökéhez – fordulhat az 
intézmény bármely dolgozója

Nem kell a szolgálati utat betartani, 
és közvetlenül az igazgatóhoz – 
távollétében SZOI Vörösmarty 
Mihály Gimnázium 
intézményegység-vezető 
helyetteséhez – fordulhat az 
intézmény bármely dolgozója

12. a heti munkarendben történő 
változások megállapítása

12. Vezető beosztású pedagógus 
(határozatlan időre kinevezett 
tanár) 

Magasabb vezetői megbízással 
rendelkező pedagógus 
(határozatlan időre kinevezett 
tanár)

13.   Vezető beosztású pedagógus 
(határozatlan időre kinevezett 
tanár)

Magasabb vezetői megbízással 
rendelkező pedagógus 
(határozatlan időre kinevezett 
tanár)

13. Vezető beosztású pedagógusok 
(határozatlan időre kinevezett 
tanárok)

Vezetői megbízással rendelkező 
pedagógusok (határozatlan időre 
kinevezett tanárok)

13. .  Munkaközösség-vezetők

Vezető beosztású 
pedagógusok. (határozatlan időre 
kinevezett tanárok). 

Egy-egy munkaközösség-
vezető felel:

- az általános iskolai 
idegennyelv-oktatásért

- a gimnáziumi idegen 
nyelv- oktatásért (egyben az 

.  Munkaközösség-/ 
tanszakvezetők:

Határozatlan időre kinevezett 
tanárok.

Egy-egy 
munkaközösség/tanszak-vezető 
felel:
- SZOI szinten …, az intézmény 
testnevelés- és sportoktatásáért
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intézmény nyelvvizsga-
központjának szakmai vezetője)

- az intézmény testnevelés- 
és sportoktatásáért

Részletes feladataikat az 
SzMSz melléklete szerinti 
munkaköri leírás tartalmazza.

- egységenként az 
osztályfőnöki tevékenységért

- a SZOI Általános 
Iskolájának Arany János 1-4. 
Évfolyamán a napközis 

ellátásért,
- az általános iskolai 

idegennyelv-oktatásért
- a gimnáziumi idegen 

nyelv- oktatásért (egyben az 
intézmény nyelvvizsga-

központjának szakmai 
vezetője)

- a művészetoktatási 
intézményegységben az egyes 
tanszakok munkájáért

14. Az igazgató akadályoztatása estén 
– az azonnali döntést nem igénylő 
kizárólagos hatáskörében – teljes 
jogkörrel a Szentgotthárd és 
Kistérsége Oktatási Intézmény 
Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 
vezetője helyettesíti.

Az igazgató akadályoztatása estén 
– az azonnali döntést nem igénylő 
kizárólagos hatáskörében – teljes 
jogkörrel a Szentgotthárd és 
Kistérsége Oktatási Intézmény 
Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 
intézményegység-vezető helyettese 
látja el a helyettesítést.

14. Az egységek vezetőit az 
általuk megbízott személy 
helyettesíti. Az ő 
akadályoztatásuk esetén az 
igazgató jelöl ki ideiglenes 
helyettesítőt.

Az egységek vezetőit - ha a 
helyettesítésre más nem kapott 
megbízást – az Igazgatótanácsba 
az adott egység nevelőtestülete 
által delegált tag látja el a 
helyettesítést. Az ő 
akadályoztatásuk esetén az 
igazgató jelöl ki ideiglenes 
helyettesítőt.

14. Az igazgató távolléte esetén – 
szükség esetén írásbeli 
felhatalmazással – az 
igazgatótanács alelnöke képviseli 
az intézményt.

. Az igazgató távolléte esetén – 
szükség esetén írásbeli 
felhatalmazással – a 
Szentgotthárd és Kistérsége 
Oktatási Intézmény Vörösmarty 
Mihály Gimnáziuma 
intézményegység-vezető 
helyettese képviseli az 
intézményt.

15. Az intézmény nevében egy 
személyben csak az igazgató 
jogosult aláírásra. Az igazgató 
akadályoztatása esetén aláírásra 
jogosult az igazgatótanács alelnöke 
az alábbi kérdésekben:

Az intézmény nevében egy 
személyben csak az igazgató 
jogosult aláírásra. Az igazgató 
akadályoztatása esetén aláírásra 
jogosult a Szentgotthárd és 
Kistérsége Oktatási Intézmény 
Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 
intézményegység-vezető 
helyettese az alábbi kérdésekben:

15. Az igazgató tartós távolléte esetén, 
az igazgatótanács alelnöke teljes 
aláírási joggal helyettesíti az 
igazgatót.

Az igazgató tartós távolléte 
esetén, a Szentgotthárd és 
Kistérsége Oktatási Intézmény 
Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 
intézményegység-vezető 
helyettese teljes aláírási joggal 
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helyettesíti az igazgatót.

18. Intézmény egységes szervezeti 
felépítési rajza

Intézmény egységes szervezeti 
felépítési rajza (módosítva, lásd 
dokumentum

19. A munkáltatói jogcím gyakorlása 
és átruházása:

A munkáltatói jogkör gyakorlása és 
átruházása:

21. A nevelőtestület tagjaival 
szemben támasztott általános 
elvárások: (a teljes részt lásd a 
dokumentumban)

22. az  alapító  okiratban  foglaltak 
szerint,  a  nevelési-oktatási 
intézmény  alapfeladatán  kívüli 
anyagi  haszonszerzésre  irányuló 
tevékenység (vállalkozás) indítása,
igénybevétele  feltételeinek 
meghatározása,  a  bevétel 
felhasználási  jogcímének 
megállapítása

24. Tűzvédelmi megbízott feladatköre Tűzvédelemmel kapcsolatos 
feladatok:

A feladatokat megbízás 
alapján külső szolgáltató cég látja 
el, amelyek a következők:

25. Az intézmény nem pedagógiai 
feladatú dolgozói

Az intézmény nem pedagógus 
munkakörben foglalkoztatott 
dolgozói

29. Az iskolaszék az intézményt 
segítő szervezet, amely az 
iskolahasználók közötti 
együttműködést hivatott erősíteni. 
Részt vesz a tanulók jogainak 
érvényesítésével, 
kötelezettségeinek teljesítésével 
összefüggésben a nevelési-
oktatási intézmény által hozott 
döntések, intézkedések ellen 
benyújtott kérelmek 
elbírálásában. (a teljes 
szövegrészt lásd a 
dokumentumban)

29. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal 
az igazgató bízza meg.

Az osztályfőnököt ezzel a feladattal 
az adott egység vezetője bízza meg.

31. A szülők és más érdeklődők az 
iskola pedagógiai programjáról, 
szervezeti és működési 
szabályzatáról és házirendjéről az 
iskola igazgatójától, valamint 
igazgatóhelyettesétől kérhetnek 
tájékoztatást bármikor, előzetes 
időpont egyeztetés után. 

A szülők és más érdeklődők az 
iskola pedagógiai programjáról, 
szervezeti és működési 
szabályzatáról és házirendjéről az 
iskola igazgatójától, valamint az 
adott egységek vezetőjétől kérhetnek 
tájékoztatást bármikor, előzetes 
időpont egyeztetés után. 

32. Az egységek nyitvatartási rendje: Az egységek nyitvatartási rendje: 
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hétfőtől péntekig minden 
nap 7.30-17.00 óráig hétfőtől péntekig minden 

nap 07.00 – 17.00 óráig

32. A munkaközösség (tanszak) vezető 
és az adott egység vezetője az 
óralátogatásokról beszámol az 
igazgatónak. Az óralátogatás tényét 
a naplóban jelezni kell.

Az ellenőrzés részletes 
szabályozását az IMIP 
egységenként szabályozza.

A munkaközösség (tanszak) 
vezető és az adott egység 
vezetője az óralátogatásokról 
beszámol az igazgatónak. Az 
óralátogatás tényét a naplóban 
jelezni kell .Az órán 
tapasztaltakat jegyzőkönyvben 
dokumentálni kell. 
Az ellenőrzés részletes 

szabályozását az IMIP 
szabályozza.

46. A pedagógus munkakörben 
foglalkoztatottak kereset-
kiegészítés odaítélésének feltételei:

46. Alapelvek (a teljes szövegrészt lásd 
a dokumentumban)

Átkerült a 21. oldalra!

46. a közoktatásról szóló törvény 118. 
§-ának (11)-(12) bekezdésében 
meghatározottak alapján a 
minőségfejlesztési csoport vezetője 
a kiemelt munkavégzésért járó 
kereset-kiegészítés mindenkori 
átalányösszegének 300 %-át,  a 
minőségfejlesztési csoport tagja 
pedig a nevezett összeg 200 %-át 
kapja. 

46. A nem pedagógus munkakörben 
foglalkoztatottak kereset-
kiegészítés odaítélésének feltételei:

- Munkáját lelkiismeretesen, 
szorgalmasan és pontosan végzi
- Napi munkavégzését a 
kiegyensúlyozottság és 
rugalmasság jellemzi
- Felettesével és a nevelőtestület 
tagjaival a jó munkakapcsolat 
kialakítására törekszik
- A rábízott feladatokat 
maradéktalanul és színvonalasan 
végzi el az előírt határidőre

48. Intézményünkben kiemelt 
feladatként kezeljük a 
mindennapos testnevelést, amely 
felmenő rendszerben valamennyi 
évfolyamon bevezetésre kerül. 
A szentgotthárdi általános iskolai 
képzésben a heti öt testnevelésórát 
óratervi óraként szerepeltetjük a 
kötelező, szabadon tervezhető és 
egyéni órakeretek terhére.

Intézményünkben  kiemelt 
feladatként  kezeljük  a 
mindennapos  testnevelést,  amely 
felmenő  rendszerben  valamennyi 
évfolyamon  bevezetésre  kerül  az 
általános iskolai osztályokban. 
A  szentgotthárdi  általános  iskolai 
képzésben  a  heti  három 
testnevelésórán  túl  a  további 
foglalkozásokat  a  kötelező, 
szabadon  tervezhető  és  egyéni 
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órakeretek terhére biztosítjuk.

50. A költségvetés végrehajtására 
vonatkozó előírásokat az irányító 
szerv költségvetési határozata 
tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására 
vonatkozó előírásokat az irányító 
szerv költségvetési rendelete 
tartalmazza.

53.  Az igazgatótanács egyetértési joga

– azon kérdésekben, 
amelyet a törvény a közös 
nevelőtestület hatáskörébe utal

Nincs ilyen joga a törvény szerint!

53. 3.1. Az IT szerveződése

Az  IT  az  integrált  intézmény 
legfelsőbb vezető testülete

53. Az igazgatótanács véleményezési 
és javaslattevő jogköre 

a közös igazgatású intézmény 
szakmai (oktatási-nevelési) és a 
gazdálkodással összefüggő, 
átfogó témákra terjed ki, így 
különösen:

Az igazgatótanács véleményezési 
és javaslattevő jogköre 

a közös igazgatású intézmény 
szakmai (oktatási-nevelési) és a 
gazdálkodással összefüggő, 
átfogó témákra terjed ki, így 
különösen:

az intézményegység-vezető 
helyettesek és a tagintézmény-
vezető személyéről,

54. Az IT-tagság megszűnik:
– az oktatási intézmény 
átszervezése, alapító okiratának 
módosítása esetén.

57. A tantárgyfelosztás elkészítése, az 
osztályfőnökök kijelölése.
A Közalkalmazotti Tanáccsal és a 
szakszervezetekkel való 
együttműködés, a szükséges 
egyeztetések lefolytatása.
Munkáltatói jogkör gyakorlása az 
intézmény dolgozói felett. Vezetői 
megbízás pályáztatásának 
előkészítése, a pályázati eljárás 
lefolytatása.
Személyi anyagok, közalkalmazotti 
alapnyilvántartás kezelése.
A költségvetés, szakmai 
előirányzatok tervezése.
Erkölcsileg, büntetőjogilag felelős 
az iskola vagyonáért, 
gazdálkodásáért, az intézményben 
folyó nevelő-oktató munkáért.

A tantárgyfelosztások 
elkészítésének felügyelete,
Egyetértési jog gyakorlása  az 
osztályfőnökök kijelölésekor.
A Közalkalmazotti Tanáccsal és a 
szakszervezetekkel való 
együttműködés, a szükséges 
egyeztetések lefolytatása.
Munkáltatói jogkör gyakorlása az 
intézmény dolgozói felett. Az 
intézmény dolgozóinak 
kinevezésekor és a közalkalmazotti 
jogviszony megszüntetésekor az 
érintett egység vezetőjének 
egyetértési joga van..
 Vezetői megbízás pályáztatásának 
előkészítése, a pályázati eljárás 
lefolytatása.
A magasabb vezető beosztású 
vezetők személyi anyagainak, 
közalkalmazotti alapnyilvántartás 
kezelése.
A fegyelmi eljárás megindítása és 
lefolytatása.
A költségvetés, szakmai 
előirányzatok tervezése.
    Erkölcsileg, büntetőjogilag 
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felelős az iskola vagyonáért, 
gazdálkodásáért, és szakmailag az 
intézményben folyó nevelő-oktató 
munkáért.

57., 58., 59., 60. Biztosítja a szervezeti és személyi 
feltételeket,  kinevezés  és 
munkaviszony-megszűntetés esetén 
egyetértési  jogot  gyakorol  az 
igazgató döntései előtt.

58., 59., 60. A tanulókkal  kapcsolatos  tanügy-
igazgatási  kérdésekben  az 
igazgatóval egyeztetve döntést hoz.

Pedagógiai Program

Oldalszám az új 
dokumentumban

Módosítás előtti szöveg Módosítás utáni szöveg

13. 2010. július 1-től a magyarlaki és 
csörötneki óvodai telephelyek már 
nem részei az intézménynek, 
hanem a Játékvár Óvoda 
telephelyeként működnek tovább.

2010. július 1-től a magyarlaki és 
csörötneki óvodai telephelyek már 
nem részei az intézménynek, 
hanem a Szentgotthárd és 
Kistérsége Egyesített Óvodák és 
Bölcsőde (SZEOB) telephelyeként 
működnek tovább.

17. Az adott tanévben induló osztályok 
számát  és  jellegét  a  mindenkori 
aktuális  jogszabályok,  fenntartói 
határozatok  és  a  szülői  igények 
határozzák meg.

18. 1-4. évfolyam: tanító és 
német nyelv szakos/ német 
nyelv szakirányú 
végzettségű vagy legalább 
középfokú nyelvvizsgával 
rendelkező pedagógusok.

5-8. évfolyam: a német 
nyelv tantárgy emelt 
óraszámú oktatásához 
német nyelv szakos 
pedagógus, a két nyelven 
oktatott tantárgyak 
esetében pedig az adott 
szakos végzettségű 
(földrajz, biológia, kémia, 
testnevelés) pedagógus, aki 
német szakos végzettséggel 
is, vagy legalább középfokú 
nyelvvizsgával rendelkezik. 

1-4. évfolyam: A német nyelv 
tantárgy emelt óraszámú 
oktatásához, valamint a két nyelven 
oktatott tantárgyak esetében tanító 
és német nyelv szakos/ német 
nyelv műveltségterület végzettségű 
pedagógusok.
5-8.  évfolyam: a  német 
nyelv  tantárgy  emelt 
óraszámú  oktatásához 
német  nyelv  szakos 
pedagógus,  a  két  nyelven 
oktatott  tantárgyak 
esetében  pedig  az  adott 
szakos  végzettségű 
pedagógus,  aki  német 
szakos  végzettséggel  is 
rendelkezik.  Az  5.  és  6. 
évfolyamokon  a  két 
tannyelvű készségtárgyakat 
tanító  és  német  nyelv 
szakos/  német  nyelv 
műveltségterület 
végzettségű pedagógusok is 
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taníthatják.

24. Játékvár Óvoda Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és 
Bölcsőde

27. A két tanítási nyelvű oktatás 
az első évfolyam egyik induló 
osztályában kezdhető meg, 
felmenő rendszerben folyik, 
és a nyolcadik évfolyam 
végéig tart..

A két tanítási nyelvű oktatás az 
első évfolyam egyik induló 
osztályában kezdődik, 
felmenő rendszerben folyik, 
és a nyolcadik évfolyam 
végéig tart. A képzés az ötödik 
évfolyamtól a gimnázium 
nyolcosztályos képzésének 
keretein belül folytatódik. 

27. a 2009/10-es tanévben az 
általános iskola első 
évfolyamán első alkalommal 
emelt angol nyelvi csoportot 
is indítunk. Erre a képzésre a 
kéttannyelvű képzéshez 
hasonló mérési rendszer 
segítségével válogatjuk a 
gyerekeket

27. első évfolyamtól 
választhatnak a tanulók 
angol, német vagy szlovén 
nyelvi képzést alacsony 
óraszámban is.

első évfolyamtól 
választhatnak a tanulók 
angol, német vagy szlovén 
nyelvi képzést 
alapóraszámban is.

28. A  2012/13-as  tanévtől  a 
magyar-német  két  tanítási 
nyelvű  képzés  a 
nyolcosztályos  képzés 
keretein  belül  folytatódik. 
Amennyiben  a  képzést  az 
ötödik  évfolyamtól  folytatók 
létszáma  ezt  indokolja,  a 
képzés csoportkeretek között 
folytatódik.  Ez  esetben  az 
osztályban  működő  további 
csoportot  más  osztályokból 
vagy intézményekből  érkező 
tanulókra építjük.

29. Feladatunk alsó tagozatos 
gyerekeink olyan szintű 
felkészítése, hogy a negyedik 
osztály befejezése után 
választhassák a 

Feladatunk alsó tagozatos 
gyerekeink olyan szintű 
felkészítése, hogy a negyedik 
osztály befejezése után  helyt 
tudjanak állni az 5-8. 
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nyolcosztályos gimnáziumi 
képzést, illetve helyt 
tudjanak állni az 5-8. 
évfolyamokon is.

évfolyamokon is.

36. A magyar-német két tanítási 
nyelvű osztályba 
túljelentkezés esetén az első 
évfolyamra válogatjuk a 
gyerekeket.

A magyar-német két tanítási 
nyelvű osztályba az első 
évfolyamra válogatjuk a 
gyerekeket.

37. A  2012/13-as  tanévtől  a 
magyar-német  két  tanítási 
nyelvű  képzés  a 
nyolcosztályos  képzés 
keretein  belül  folytatódik, 
vagyis  ezek  a  tanulók 
automatikusan  e  képzés 
keretein  belül  folytatják 
tanulmányaikat. A maradék 
helyekre a más osztályokból 
vagy intézményekből érkező 
tanulók  nyerhetnek 
felvételt, a 3. év végi és a 
4.  félévi  eredményeik 
alapján.

38. A Szentgotthárdi és 
Kistérsége Oktatási 
Intézmény negyedik 
évfolyamán választhatnak a 
szülők, tanulók, hogy 
tanulmányaikat az általános 
iskolai képzésben (SZOI 
Általános Iskolájának 
Széchenyi István 5-8. 
Évfolyama, SZOI Magyarlak 
- Csörötnek Általános 
Iskolája) folytatják, vagy a 
SZOI Vörösmarty Mihály 
Gimnáziuma nyolcosztályos 
tagozatára jelentkeznek. A 
döntést nyílt napok, 
tájékoztató előkészítő 
értekezletek segítik az 
érdeklődők számára. Az 
átlépés, a tanulók átvétele 
a tanulmányi eredmények 
alapján történik.

46. Hármas  találkozó: 
Intézményünk  két 
testvériskolájával (Sveti Jurij 
–  Szlovénia,  Neuhaus  – 
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Ausztria) lebonyolított három 
napos  közös  rendezvény, 
amely forgószínpadszerűen a 
három ország területén váltva 
kerül  megrendezésre  egy 
előre  megadott  téma 
feldolgozásával  (pl. 
környezetvédelem, 
idegenforgalom, 
néphagyományok stb.)

48. Atlétikai  találkozó: 
Intézményünk  két 
testvériskolájával (Sveti Jurij 
–  Szlovénia,  Neuhaus  – 
Ausztria)  lebonyolított  egy 
napos  közös  rendezvény, 
amely  évente 
forgószínpadszerűen a három 
országban  váltva  kerül 
megrendezésre

61. Családlátogatás: első és ötödik 

osztályban kötelező, más 

évfolyamokon szükség szerint 

elvárandó (amennyiben a 

szülők egyetértenek vele)
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Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. szeptember 01-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A 2009. évi Országos kompetenciamérés eredményeinek elismerése

Tisztelt Képviselő-testület!

A SZOI Igazgatója a mellékelt kérelemmel fordult a fenntartó felé (1. számú melléklet).

Az 1993. évi LXXIX. tv. 99.§ (4), (5) bekezdései által elrendelt 2008/2009. tanévi Országos 
kompetenciamérés  az  oktatási  és  kulturális  miniszter  2008/2009.  tanév  rendjéről  szóló 
17/2008. (V.9.) OM rendeletben meghatározottak szerint 2009. május 27-én megtörtént.
 
 A mérések alapján a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 6., 8. és 10. évfolyamos 
tanulók gyakorlatilag teljes körében felmérték a szövegértési képességeket és a matematikai 
eszköztudást. A mérésben alkalmazott feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mértékét 
mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt 
vizsgálja,  hogy a  diákok a  közoktatásban  addig  elsajátított  ismereteket  milyen  mértékben 
tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában. A mérés eredményeiről 
az elmúlt  időszakban kaptak tájékoztatást  a  mérésben résztvevő intézmények.  Az említett 
rendelkezés  értelmében  a  méréseket  az  adott  évfolyamokon  kellett  megszervezni  minden 
tanuló részvételével matematikából és szövegértésből.

Intézményeinkben megtörtént a kompetencia mérés. A SZOI Arany János Általános Iskola 4. 
évfolyamán is  végeztek mérést,  de  nem kellett  beküldeni  (nem kiválasztott  intézmény),  a 
SZOI  Széchenyi  István  Általános  Iskola  5-8.  Évfolyama,  valamint  a  SZOI  Vörösmarty 
Mihály  Gimnázium  intézményegységeiben  értek  el  kimagasló  eredményeket.  A  SZOI 
Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményegységében a 10. évfolyamon matematikából 
és  szövegértésből  is  kiválóan  teljesítettek  a  tanulók.  Az  adott  osztályokban  tanító 
pedagógusok a Pedagógus napon átvették már a munkájukért az elismerést.

A SZOI  Általános  Iskola  Széchenyi  István  5-8.  Évfolyamán több  osztályban  is  jól 
teljesítettek a tanulók, de nem egységes értelmezés miatt  (az intézmény adminisztrációs 
hibája) nem kerültek felterjesztésre az adott osztályban tanító pedagógusok a márciusi 
ülésen. 6. évfolyamon a 6.c osztálynál magyar nyelvből Variné Trifusz Mária, matematika 
tantárgyból  Szemes  Gyöngyi,  a  8.  évfolyamon  a  8.  osztályban  matematikából  Devecseri 
Szabolcsné, magyar nyelvből Takács Tiborné.

A Képviselő-testület 2007. januári testületi ülésén tárgyalta és a 4/2007. számú határozattal 
elfogadta az Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálatát. A program II. 4. e.) 
pontja az alábbiakat tartalmazza:

„Eredményességi  jutalom-rendszer  bevezetése  az  általános  alapkészségek  és  ismeretek 
tanításában különösen kiemelkedő pedagógusok számára.
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Iskoláinktól  elvárjuk,  hogy  különösen  az  általános  és  alapkészségek  ismereteinek  és  
készségeinek az elsajátíttatásában jeleskedjenek.  Ezért,  amely iskola az országos standard 
mérésekben igazoltan a kisvárosi és az adott iskolatípusnak megfelelő országos átlag felett  
legalább 6 %-kal magasabb teljesítményt ér el (a teljesítmény az abszolút és a hozzáadott  
érték átlaga), annak az adott osztályt tanító pedagógusát egyszeri jutalomban részesítjük. A 
jutalmazási  rendszerünkkel  a  tanulók  mindegyikére  kiterjedő,  az  alapkészségek  általános  
fejlesztését szolgáló ösztönzést kívánunk bevezetni.”

A fent megállapítottak szerint kérem, hogy a SZOI Általános Iskola Széchenyi István 5-
8.  Évfolyam  pedagógusai  közül  Variné  Trifusz  Mária,  Szemes  Gyöngyi,  Devecseri 
Szabolcsné és Takács Tiborné a Képviselő-testülettől jutalomban részesüljön. Javaslom, 
hogy a jutalmakat ünnepélyes keretek között a Városi Tanévnyitón átadni. Az elmúlt és 
az idei évben az adott jutalom összege bruttó 50 ezer / Ft/ fő volt.

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzati 
Minőségirányítási Program II/4. e.) pontjában meghatározottak alapján a 2009. évi Országos 
Kompetenciamérésen elért kimagasló eredményekért; a SZOI Általános Iskola 5-8. Évfolyam 
pedagógusai  közül  Variné  Trifusz  Mária,  Szemes  Gyöngyi,  Devecseri  Szabolcsné és 
Takács  Tiborné kimagasló  munkájuk  elismeréseként  egyszeri  jutalomban  részesíti  a 
költségvetésben elkülönített kitüntetési keret terhére.
A jutalom összege: bruttó 50 ezer Ft/fő.
A jutalom átadására a Városi Tanévnyitón kerül sor.

Határidő: 2010. Városi Tanévnyitó
Felelős : Pénzes Tibor  igazgató

   Jakabné Palkó Edina irodavezető

Szentgotthárd, 2010. augusztus 23.

   Viniczay Tibor
                                                                                                 polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. számú melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.

Tisztelt Önkormányzat!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzati  Minőségirányítási  Programja  értelmében  az 
éves országos kompetenciaméréseken a kapcsolódó országos átlagot legalább 6 %-
kal  meghaladó  eredményt  elérő  pedagógusok  önkormányzati  elismerésre  és 
jutalomra jogosultak. Az eredmények kiértékelése mindig a mérést követő év elején 
érhető el. 
A kiértékelés szempontjai meglehetősen összetettek, ezért is fordulhatott elő, hogy 
az alábbi pedagógusok a 2009. évi kompetenciamérésen elérték az elismeréshez 
szükséges  eredményt,  viszont  az  ezzel  kapcsolatos  korábbi  kérelemben  ők 
sajnálatos módon nem szerepeltek:

Évfolyam Kompetenciaterület Pedagógus
6. szövegértés Variné Trifusz Mária
8. szövegértés Variné Trifusz Mária
6. matematika Szemes Gyöngyi
8. szövegértés Takács Tiborné
8. matematika Devecseri Szabolcsné

 
Kérem, hogy nevezett pedagógusok teljesítményét a T. Önkormányzat utólagosan 
elismerni szíveskedjen!

Szentgotthárd, 2010. augusztus 23.

Tisztelettel és köszönettel:

    Pénzes Tibor
        igazgató
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E L Ő T E R J E S Z T É S
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. szeptember 01-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Oktatási  Minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével a 
2000/2001-es  tanév  során  létrehozta  és  beindította  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű 
hallgatói számára nyújt  rendszeres anyagi segítséget. Az Ösztöndíjpályázat célja,  hogy a 
szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozatal, ahol a legtöbb 
ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat 
által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra.

A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. Ezen összeget a 
megyei  önkormányzat  tetszőleges  összeggel  kiegészítheti  –  2009-ben  a  megyei 
önkormányzat szentgotthárdi pályázót nem támogatott. Továbbá ezt az ún. önkormányzati 
ösztöndíjrészt  a felsőoktatási intézmény is kiegészíti.  

2009.  évben  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  az  Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottsággal  együttes ülésen döntött  a  pályázatokról,  beérkezett 
igazolásokról,  melynek  eredményeképpen  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a 
2009/2010-es tanévben 10 főt támogatott 10 hónapig, 2.000,- Ft/hó/fő összeggel, az „A” 
típusú pályázók köréből. 

Emlékeztetjük a Tisztelt Testületi tagokat, hogy sajnos minden évben negatív visszhangja is 
van a döntéseknek, pedig a bizottságok a beküldött papíralapú igazolások és a lefolytatott 
környezettanulmány alapján is a legigazságosabb döntést kívánták meghozni.

A  települési  önkormányzatoknak  az  Ösztöndíjpályázathoz  való  csatlakozásról  szóló 
nyilatkozatot  2010. szeptember 30-ig kell postára adni, a pályázatot  2010. október 1-jéig 
kell kiírni (az „A” típusút és „B” típusút együttesen). 

• Az  „A”  típusú  pályázatra azok  az  önkormányzat  területén  állandó  lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
a  képzésre  vonatkozó  keretidőn  belül,  államilag  támogatott, teljes  idejű  (nappali 
tagozatos)  felsőfokú  alapképzésben,  mesterképzésben,  egységes,  osztatlan 
képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

• A  „B”  típusú  pályázatra azok  az  önkormányzat  területén  állandó  lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
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b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek;
és  a  2011/2012.  tanévtől  kezdődően  felsőoktatási  intézmény  keretében  államilag 
támogatott,  teljes  idejű  (nappali  tagozatos)  felsőfokú  alapképzésben,  egységes, 
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. október 29.
Az ösztöndíj időtartama:

• „A” típusú pályázat esetén 10 hónap,
• „B” típusú pályázat esetén 3 év x 10 hónap. 

Az  ösztöndíj  mértéke  minimum  1.000,-Ft/hó,  ettől  felfelé  az  önkormányzat  eltérhet, 
egyben a támogatás összegét a pályázati forduló teljes időtartamára garantálni köteles.

Az ösztöndíjban részesülendők létszámát az önkormányzat határozza meg.

A csatlakozás előtt megfontolandó:
• a  pályázatok   elbírálásához  nem  mindig  valós  alapot  adnak  a  nyilatkozatok, 

igazolások,  még akkor sem, ha az előző éveket  vesszük figyelembe,  amikor is a 
pályázóknál  környezettanulmány  is  készült  a  Polgármesteri  Hivatal  szociális 
ügyintézőinek  és  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  tagjainak 
segítségével;

• az  önkormányzat  két  részletben  utalja  el  a  Bursa  célszámlára  -  az  OKM 
Támogatáskezelőnek – az önkormányzati támogatás összegét,  a tanulók viszont ezt 
csak  hónapok  múlva   kapják  meg  (legkorábban  várhatóan  2011.  április-május 
hónapban);

• az önkormányzat pénzügyi helyzete.

Ugyanakkor:  természetesen azt  is  figyelembe kell  venni,  hogy vannak olyan,  szociálisan 
valóban rászoruló tanulók, akiknek ez a támogatás tényleges segítséget jelent! 

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

Határozati javaslat:

„A” variáció

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  csatlakozni  kíván  a 
hátrányos helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő 
fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2011 évi fordulójához.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
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2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójában az
 „A” típusú pályázat esetén  ....... főt
 „B” típusú pályázat esetén  ........ főt

részesít ösztöndíjban.
Határidő: 2010. november 23.
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójában az
 „A” típusú pályázat esetén ........ e/Ft/hó
 „B” típusú pályázat esetén ........ e/Ft/hó

támogatást nyújt, melynek fedezetét a 2011. évi költségvetésben kell tervezni.
Határidő: 2011. január 31. az első 5 havi rész, 2011. augusztus 31. a második 5 havi 
rész átutalására 
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető

4. Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a pályázatok elbírálására 
felkéri  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi,  valamint  az  Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottságot-  amennyiben  ezen  bizottságok  átalakulnak  vagy 
megszűnnek,  úgy  a  tárgykör  szerint  hatáskörrel  rendelkező  bizottságokat  -  ,  hogy 
együttes ülésen döntsenek.  Határidő: 2010. november 23.
Felelős:  Dr. Gábor László irodavezető

„B” variáció

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  nem kíván csatlakozni a 
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2010. július 30.

Dr. Gábor László
     Irodavezető

  

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs  Zsolt  jegyző h.
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E LŐ T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2010. szeptember 1-jei ülésére.

Tárgy: Támogatási szerződés jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő–testület!

A Rábatótfalui Sportegyesület Elnöke az 1. sz. mellékletben olvasható kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz.
A Sportegyesület felvállalná a településrészen lévő Művelődési Ház mögötti terület kaszálását 
1480 m2 területen, ez 37.000,- Ft támogatást jelentene.
Sajnos  a  legtöbb településrészünkkel  ellentétben  eddig  Rábatótfalun  nem volt  olyan  civil 
szervezet,  mely  a  közterületen  való  kaszálást  felvállalta  volna.   Ebből  a  szempontból 
örvendetes ez a mostani jelentkezés. Az is tény, hogy mivel a kaszálás szükséges volt, így a 
civil szervezet – igazolva azt is, hogy komolyan veszi a feladatot – a terület kaszálását egy 
alkalommal  már  elvégezte  anélkül,  hogy  a  testület  döntött  volna  a  kérelmükről  és  az 
önkormányzat  a  szerződést  aláírta  volna  velük.  Javasolható,  hogy a  szerződés  térjen ki  a 
megbízás nélkül már elvégzett munkára is.

A támogatás fedezete a 2010. évi költségvetésben a zöldterület kezelésének kerete.
Kérem,  hogy  a  Rábatótfalui  Sport  Egyesülettel  kötendő  megállapodást  (2.  sz.  melléklet) 
elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat és 
a  Rábatótfalui Sport Egyesület közötti támogatási szerződést. A támogatás fedezete a 2010. 
évi költségvetésben a zöldterület kezelésének kerete. A testület felhatalmazza a polgármestert 
a 2.számú mellékletben szereplő szerződés aláírására.

    Határidő : a közlésre azonnal
    Felelős: a szerződés aláírásáért:Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2010. 08. 23.

                                                                                          Viniczay Tibor
                                                                                            polgármester
Ellenjegyzem:

Dr.Dancsecs Zsolt
         jegyző

31



1. sz. melléklet
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  2. sz. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS
amely létrejött

egyrészről:  
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  –  9970  Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  11.  –  képviseli: 
Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat)

másrészről:
A Rábatótfalui Sport Egyesület- 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi út 23.– képviseli: Bartakovics 
Gábor egyesületi elnök (továbbiakban: Egyesület)
adószám: 19893503-1-18, bankszámlaszám: 72100488-11065474,   

   között az alábbiak szerint:

1.)  Az  Egyesület  vállalja,  hogy  Rábatótfalu  városrészen  a  4070.  hrsz-ú  (művelődési  ház 
mögötti  terület)  önkormányzati  tulajdonban  lévő  terület  évi  minimum kétszeri  kaszálását 
elvégzi.  A terület  nagysága  1.480  m2.  Az  Egyesület  vállalja,  hogy  a  fent  említett  terület 
rendben tartásáról a 2010. évben gondoskodik Szerződő Felek rögzítik, hogy az Egyesület egy 
alkalommal már a területet lekaszálta annak reményében, hogy vele az Önkormányzat ezt a 
szerződést megköti. Az Önkormányzat ezt elismeri és kijelenti, hogy egyszeri kaszálást már 
teljesítettnek tekint.

2.)  Az Egyesület  kijelenti,  hogy a  feladat  elvégzéséhez  a  megfelelő  számú személyről,  a 
szükséges  gépekről  gondoskodik.  Tudomásul  veszi,  hogy  teljes  felelősséggel  tartozik  a 
munkabiztonsági,  az  egészségvédelmi  szabályok,  egyéb  rendszabályok  és  előírások 
betartásáért. Tudomásul veszi, hogy ennek kapcsán felmerülő mindennemű probléma, baleset 
miatt a felelősség az Egyesülete terheli.. 

3.) Ez a megállapodás határozott időre, 2010. december 31-ig szól. 

4.)A Önkormányzat a támogatási szerződéstől elállhat, ha az 1.) és 2.)pontban rögzítetteket az 
Egyesület megszegi. Az elállást írásban jelenti be. A támogatási összeg arányos részét jogosult 
visszakövetelni a Önkormányzat. Az Egyesület ezt tudomásul veszi és vállalja.

5.)Az Egyesület a 1. pontban említett feladatok ellátásáért  37.000.- Ft, azaz Harminchétezer 
forint  támogatásban  részesül.  Ezen  összeget  az  Önkormányzat   átutalja  a  Savaria 
Takarékszövetkezetnél  vezetett  72100488-11065474  számú  bankszámlájára.  A  támogatás 
felhasználását  pénzügyi  bizonylatokkal  kell  igazolni  úgy,  hogy  az  eredeti  számlán  a 
támogatott képviselője igazolja, hogy a kifizetés a támogatási pénzből történt és az eredeti 
számlákról  készített  számlamásolatokat  megküldi  összesítő  kimutatással  a  Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Irodája részére. A pénzügyi elszámolás végső határideje 2010. december 31. 

6.) Szerződő Felek a jelen támogatási szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 
Az  egyedi  támogatási  igény  alapján  lefolytatott  eljárás  megfelel  a  közpénzekből  nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az erről szóló 
nyilatkozat a jelen megállapodás elválaszthatatlan melléklete.
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7.)Az  Egyesület  képviselője  kijelenti,  hogy  a  jelen  szerződés  szerinti  jognyilatkozata 
harmadik  személy,  szerv,  belső  szervezeti  egység,  stb.  jóváhagyását  –  megerősítését  nem 
igényli. 

8.) A Szerzõdõ Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal egyezõt 
jóváhagyólag írják alá.

Szentgotthárd, 2010.  .  

Szentgotthárd Város Önkormányzata                              Rábatótfalui Sport  Egyesület

Képv.: Viniczay Tibor polgármester                               Képv.: Bartakovics Gábor elnök 

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. szeptember 01-i  ülésére

Tárgy : Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
             beszámolója 

                                                 Tisztelt Képviselő-testület!

A  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  a  társulási 
megállapodás, továbbá az 1997. évi  CXXXV. Törvény 6.§ (4) bekezdése alapján, a 2010. I félévi 
tevékenységéről szóló - 1.számú mellékletként csatolt – beszámolót juttatta el önkormányzatunkhoz.. 
A  beszámoló  szerint    a  társulási  megállapodásnak  megfelelően   a  KEOP  1.1.1  települési 
szilárdhulladék  gazdálkodási  rendszerek  fejlesztése  pályázat  első  fordulójára  a Társulás  által 
előkészített  és  a  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium  Fejlesztési  Igazgatóságához,  mint 
közreműködő szervezethez 2009. december 1. napján benyújtott első fordulós KEOP-2009- 7.1.1.1. 
települési  szilárdhulladék-gazdálkodási  rendszerek  fejlesztési  pályázat  sikeres  volt  azt  az  Irányító 
Hatóság (NFÜ) támogatásra érdemesnek ítélte és a támogatásról szóló döntésről a  Társulást 2010. 
február 17-én kelt K-2010-KEOP-7.1.1.1/09-0029479/171 iktató számú levelében értesítette. 
A KEOP 2.3.0 (bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja) program keretében a pályázat 
1. fordulóját,  mely az előkészítési munkákat támogatta volna 2009. évben és 2010. I.  félévében a 
források hiánya miatt az ÚMFT keretében nem hirdették meg. 
Városunk  a  szilárdhulladék  gazdálkodási  rendszerek  fejlesztésében,  hulladékgyűjtő  udvar 
létrehozásában  és  a  bezárt  volt  téglagyár  melletti   törmeléklerakó   rekultivációjában  érintett. 
Önkormányzatunk a Társulás felé az ez idáig felmerült kötelezettségeit – így a volt törmelék lerakó 
művelésből kivonását -  teljesítette.
Városunk rendelkezik Települési  Esélyegyenlőségi  Programmal,  melynek felülvizsgálatáról  készült 
előterjesztést a 2010. májusi Képviselő-estületi ülésen fogadta el a 126/2010. számú határozattal.
A melléklet szerinti beszámoló a 130 Vas-megyei település alkotta  Társulásnak a munkáját értékeli – 
és az értelemszerűen csak részben vonatkozik Szentgotthárd város Önkormányzatára. 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és szíves elfogadását.

Határozati javaslat

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a   Nyugat-dunántúli  Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási  megállapodása,  valamint  a  helyi 
önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködéséről  szóló    1997.  évi  CXXXV.  Törvény  6.§  (4) 
bekezdése  alapján,  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás 
2010.  I.  félévi  munkájáról  szóló  beszámolót  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint  megismerte  és 
elfogadja.

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása, valamint a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló   1997. évi CXXXV. Törvény 6.§ (4) 
bekezdése alapján, a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
2009. évi munkájáról szóló beszámolót  megismerte és a következőkről további tájékoztatást kér……..
             

Határidő : azonnal
Felelős   : Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2010. 08. 19.
                                                          
                                                                                                        Fekete Tamás 
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Ellenjegyzem :                                                                          műszaki irodavezető                             

1. számú melléklet

Beszámoló a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. I. félévi 
működéséről

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást (továbbiakban: 
Társulás) Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Területi Államháztartási 
Irodája (továbbiakban: MÁK) 2009. június 29. napján 769668 törzskönyvi azonosító számon jegyzete 
be a törzskönyvi nyilvántartásba. 

A Társulási Tanács és a társult önkormányzatok 2009. december 31-ig meghozott határozataikkal 
elfogadták az Alapító Okirat és Társulási Megállapodás módosítását a települések számának 
változásával összefüggésben. Ennek értelmében jelenleg 130 Vas megyei település tagja a 
Társulásnak, az összlakosság szám 187 891. A 2010. január 1-től hatályos változást tartalmazó 
törzskönyvi kivonatot a MÁK 2010. február 26-án kelt határozatával adta ki. 

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
2009. évi CIX. törvény 2. §-a módosította a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXV. törvény 17.§-át. Ennek megfelelően a helyi önkormányzatok társulásai 2010. 
január 1-jétől nem költségvetési szervek, viszont továbbra is a költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazniuk. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
18/J. §-a szerint törzskönyvi jogi személyként a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles 
törzskönyvi nyilvántartás alanyai. A 2010. január 1-től hatályos, ezen rendelkezéseknek megfelelően, 
hivatalból történő adatmódosítást tartalmazó törzskönyvi kivonatot a MÁK 2010. február 23-án kelt 
határozatával adta ki.

A Társulás 2010. I. félévi gazdálkodása a részére jóváhagyott előirányzatokon belül történt a Társulási 
Tanács döntései szerint. A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával 
a Projekt Irányító Szervezet látta el. 

Az  alapító  települési  önkormányzatok  a  Társulási  megállapodás  IV/2.  pontjában  rögzítették  az 
együttműködésük során teljesítendő feladataikat. A Társulás alakulásakor, az alábbi műszaki tartalom 
megvalósítását vállalta a társult települések felé a Társulási megállapodás IV/2.4 pontjában: 
- 1 válogatómű,
- a  társult  településeken  a  szelektív  hulladékgyűjtés  feltételeinek  kialakítása,  szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, meglévő gyűjtőszigetek edényzetének cseréje
- 8 hulladékudvar,
- a  társult  települések  közigazgatási  területén  levő  bezárt  települési  szilárdhulladék-lerakók 
rekultivációja,
- a létrehozott létesítmények működtetéshez szükséges eszközállomány beszerzése
A  Társulási  megállapodás  hivatkozott  pontja  rögzíti,  hogy  a  Társulás  a  fentiekben  felsorolt 
létesítményeket és eszközöket jelentő műszaki tartalommal nyújtja be pályázatát a  KEOP 1.1.1 és 
KEOP 2.3.0  első  fordulóra,  amelyeknek  műszaki  tartalma a  végleges  pályázatot  (2.  forduló) 
benyújtva, az 1. forduló eredményétől függően alakul. 

A pályázatok 2010. I. félévi előkészítése az alábbiakban megadottak szerint történt:
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1. KEOP 1.1.1 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat:

A  Társulás  által  előkészített  és  a  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium  Fejlesztési 
Igazgatóságához, mint közreműködő szervezethez 2009. december 1. napján benyújtott első fordulós 
KEOP-2009-  7.1.1.1.  települési  szilárdhulladék-gazdálkodási  rendszerek  fejlesztési  pályázatot  az 
Irányító  Hatóság  (NFÜ)  támogatásra  érdemesnek  ítélte  és  a  támogatásról  szóló  döntésről  a 
Közreműködő Szervezet a Társulást 2010. február 17-én kelt K-2010-KEOP-7.1.1.1/09-0029479/171 
iktató  számú levelében  értesítette.  A nyertes  pályázat  azonosítója:  KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009.  A 
pályázat és a bírálata során megküldött hiánypótlások, a bírálók által feltett kérdésekre adott válaszok 
és a Támogatási szerződés megtalálható a Társulás honlapján (www.westhull.hu). Az 1. fordulóban a 
Társulás  közigazgatási  területén  elvégzendő  szelektív  hulladékgyűjtési  fejlesztések  előkészítésére 
(tervezési munkák, a 2. fordulós pályázati  anyag elkészítése, a  2. fordulós közbeszerzési eljárások 
előkészítése,  PR  tájékoztatási  feladatok,  műszaki  szakértői  tanácsadás,  jogi  tanácsadás, 
könyvvizsgálat, projekt menedzsment adminisztráció) lehetett pályázni.

A nyertes  pályázat  Támogatási  szerződését  2010.  április  8-án  megkötöttük.  A pályázatban  az  1. 
fordulóban  tervezett  feladatok  megvalósítására  összesen  nettó  92.765.000,-Ft  +Áfa  költség 
számolható  el, melyből  nettó  78.850.250,-Ft –ot  a  Kohéziós  Alap  és  a  Magyar  Köztársaság 
költségvetése társfinanszírozásban biztosít. Ez a nettó elszámolható költségek 85%-át jelenti. Az 1. 
fordulóhoz a társulás részéről szükséges  önerő a nettó költségek 15%-a, azaz 13.914.750,-Ft és a 
nettó elszámolható költségek Áfája, azaz 23.191.250,-Ft. A pályázati felhívás C3 pontja értelmében 
„Az elszámolható költségek ÁFA-t nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolására nincs lehetőség, 
függetlenül  attól,  hogy  az  a  kedvezményezett  által  levonható-e  vagy  sem.”  A  Társulás  a 
pályázatban  megjelölt,  támogatásból  finanszírozott  tevékenységekkel  kapcsolatban  felmerült 
költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. 

Az 1. fordulóban jóváhagyott feladatok és becsült (nettó) költségei a Támogatási szerződés és annak 
mellékletét képező hatályos útvonalterv szerint:
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Projektelem megnevezése Tétel bontása

Támogatás a 
pályázatot 

jóváhagyó döntés 
értelmében (Ft)

1.* Tervezői tender 

1.1 RMT készítése 11 200 000
1.2.1 Válogatómű tervezése 22 000 000

1.2.2 6 db új hulladékudvar tervezése
15 300 000

1.2.3 2 db meglévő hulladékudvar bővítése
6 000 000

1.3.1 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. 
fordulós PR tender) 400 000

1.3.2 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. 
fordulós PME tender)

400 000

1.3.3 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. 
fordulós Mérnök tender)

400 000

1.3.4 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. 
fordulós eszköz tender) 1 500 000

1.3.5 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II: 
fordulós építési tender) 4 000 000

1.2 és 1.3 tétel összesen 50 000 000
1.4 Örökségvédelmi hatástanulmány 500 000
1.5 Lőszermentesítés feltáró, előkészítő munkái 550 000
1.6 Engedélyeztetés hatósági díja 3 000 000
1.7 Végleges pályázati dokumentáció összeállítása 0

1. Tétel összesen  65 250 000
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Projektelem megnevezése Tétel bontása

Támogatás a 
pályázatot 

jóváhagyó döntés 
értelmében (Ft)

2.** 
Közbeszerzési 

tanácsadás

2.0 A z 1. fordulós beszerzési eljárások lefolytatása (műszaki szakértői 
tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgáló, PME adminisztráció,  PR 
tájékoztatási feladatok)

500 000

2.1 
Tervezői 
tender 
lefolytatás
a  – 
közbeszerz
ési 
dokumentá
ció 
készítése, 
elfogadtatá
sa

2.1.1 Közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása 700 000
2.1.2 Ajánlati felhívás feladása, megjelentetése 100 000
2.1.3 Közbeszerzés eljárás lefolytatása 300 000
2.1.4 Éves beszámoló elkészítése a tervezői tender teljesülésről 150 000

2.1.5 Éves beszámoló feladása, megjelentetése

150 000

2.2  II. 
fordulós 
közbeszerz
ési 
dokumentá
ciók 
készítése, 
elfogadtatá
sa  a 
KvVM FI-
vel

2.2.1 Építési tender 2 000 000
2.2.2 PR tender 1 000 000
2.2.3 PME tender 1 000 000
2.2.4 Mérnök tender 1 000 000

2.2.5 eszköz tender

1 000 000

2. Tétel összesen  7 900 000
3.** Műszaki szakértői 
tanácsadás

3. Az építési tender műszaki munkájának felügyelete a társulás 
részéről, koordináció 2 000 000

4.** Jogi tanácsadás 4. Jogi tanácsadás szerződések előkészítéshez 2 750 000
5.** Könyvvizsgálat 5. Könyvvizsgálat 2 420 000

6.** PME tanácsadás
6. PME adminisztrációs feladatainak ellátása, előrehaladási 
jelentések készítése 6 000 000

7.** PR tájékoztatási 
feladatok

7. Kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei I: 
kommunikációs csomag 6 445 000

3.-7. tétel összesen  19 615 000
Összes költség  92 765 000
Támogatás aránya (85%)  78 850 250
Saját erő (15%)  13 914 750

*  A  jóváhagyott  pályázat,  valamint  a  Támogatási  szerződés  1.  sz.  melléklet:  Útvonalterv, 
projektelemek költségtáblája,  2.  sz.  melléklet:  A projekt  előkészítés  (köz)  beszerzései  mellékletek 
értelmében az 1. tétel esetében nyílt, közösségi értékhatár feletti közbeszerzési eljárás lefolytatására 
kerül sor.

**  A  jóváhagyott  pályázat,  valamint  a  Támogatási  szerződés  1.  sz.  melléklet:  Útvonalterv, 
projektelemek költségtáblája,  2.  sz.  melléklet:  A projekt  előkészítés  (köz)  beszerzései  mellékletek 
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értelmében a 2.-7. tételek estében a közbeszerzési értékhatár alatti, beszerzési szabályzat szerinti 
beszerzési eljárások lefolytatására kerül sor.

Az  Útvonalterv  alapján  megkezdtük  a  nyertes  pályázathoz  kapcsolódó  beszerzési  eljárások  és 
közbeszerzési  eljárás  előkészítését  és  lefolytatást.  A 2010.  06.  30-i  előrehaladás  összegzését  az 
alábbiakban adjuk meg:

Eljárás 
megnevezése

Ajánlattételi
/Ajánlati 
dokumentáci
ó 
előkészítésén
ek kezdete

Ajánlattételi 
felhívás 
megküldése

Ajánlattétel 
időpontja

Szerződéskö
tés időpontja

Nyertes 
ajánlattevő 

Szerződés 
nettó 
összege (Ft)

Közbeszerzési 
tanácsadás 
(beszerzési 
szabályzat szerint)

2010. 04. 09. 2010. 04. 27. 2010. 05. 06. 2010. 05. 15. TriCSÓK Kft.
1067 Budapest, 
Teréz krt. 19 III. 
em. 37.

7.900.0000

Műszaki  szakértői 
tanácsadás 
(beszerzési 
szabályzat szerint)

2010. 05. 16. 2010. 06. 16. 2010. 06. 24. 2010. 06. 30. ALA  és  Társa 
Mérnöki 
Szolgáltató  Bt. 
2422 
Mezőfalva, 
Zrínyi M u. 8.

1.880.000
(maradvány: 

120.000,-)

Jogi  tanácsadás 
(beszerzési 
szabályzat szerint)

2010. 05. 16. 2010. 06. 16. 2010. 06. 24. Eredménytele
n  eljárás 
2010. 07. 30-
ig 
megismételjü
k

Eredménytelen 
eljárás 2010. 07.
 30-ig 
megismételjük.

-

Könyvvizsgálat(be
szerzési szabályzat 
szerint) 

2010. 05. 16. 2010. 06. 16. 2010. 06. 24. Eredménytele
n  eljárás 
2010. 07. 30-
ig 
megismételjü
k

Eredménytelen 
eljárás 2010. 07.
 30-ig 
megismételjük

-

PME  tanácsadás 
(beszerzési 
szabályzat szerint) 

2010. 05. 16. 2010. 06. 16. 2010. 06. 24. 2010. 06. 30. Borostyánkő 
Tanácsadó és 
Marketing  Kft. 
(9700 
Szombathely, 
Széchenyi u. 2.-
4.)

6.000.000

PR  tájékoztatási 
feladatok 
(beszerzési 
szabályzat szerint)

2010. 05. 16. 2010. 06. 16. 2010. 06. 24. 2010. 06. 30. Regionális 
Humán 
Innováció 
Képzési 
Nonprofit  Kft. 
(9700 
Szombathely, 
Horváth  B.  krt. 
9.)

6.400.000m
aradvány 

45.000,-Ft

Tervezői  tender 
(Kbt. szerint)

2010. 06. 16. A 
Közreműködő 
Szervezet 

A hirdetmény 
közzétételéve
l  egyidejűleg 

Tervezett: 
2010. 12. 15.

- -
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Eljárás 
megnevezése

Ajánlattételi
/Ajánlati 
dokumentáci
ó 
előkészítésén
ek kezdete

Ajánlattételi 
felhívás 
megküldése

Ajánlattétel 
időpontja

Szerződéskö
tés időpontja

Nyertes 
ajánlattevő 

Szerződés 
nettó 
összege (Ft)

minőségbiztosí
tását követően, 
legkésőbb 
2010. 
szeptember 
hónapban.

megadandó 
adat  a  Kbt. 
előírásainak 
figyelembe 
vételével.

A 2. fordulóban megvalósítani tervezett műszaki tartalom rövid összefoglalása: 
Szelektív  hulladékgyűjtés  gyűjtőszigetek  telepítésével  (80x3  db)  és  ezt  kiegészítendő  minden 
településen a (kb. 72 ezer háztartást érintő) házhoz menő szelektív gyűjtés feltételeinek megtemetése 
Az üveg hulladék elkülönített gyűjtését a közterületeken elhelyezett üveggyűjtő konténerekkel (150 
db). Hulladékudvar hálózat: 8 db – 6 db új hulladékudvar létesítése (Bük, Körmend, Őriszentpéter, 
Répcelak,  Rábahídvég,  Szentgotthárd)  és  2  meglévő  (Szombathely  és  Kőszeg)  bővítése.  1  db 
válogatómű létesítése Szombathelyen. A házi komposztálás feltételeinek megteremtése (7.900 db házi 
komposztáló). A rendszer üzemeltetéséhez szükséges gépjárművek beszerzése (11 darab). A végleges 
műszaki tartalom a tervezői tender szerződéskötését követően a közreműködő szervezettel, a társult 
településekkel egyeztetve, a részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése során alakul ki.

2. KEOP 2.3.0 A települési szilárdhulladék -lerakók rekultivációja pályázat:

A KEOP 2.3.0 (bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja) program keretében a pályázat 
1. fordulóját,  mely az előkészítési munkákat támogatta volna 2009. évben és 2010. I.  félévében a 
források hiánya miatt az ÚMFT keretében nem hirdették meg. 

A Társulási  Tanács 13/2009 (XI.10) TT. határozatának értemében a tagönkormányzatokat  levélben 
kerestük meg, melyben tájékoztatást adtunk a pályázat előkészítéséhez szükséges teendőkről. Mivel a 
jelenleg ismeret, már lezárt, pályázatok feltételei szerint csak önkormányzati tulajdonú és művelési 
ágból kivett lerakókkal lehet pályázni a Társulási Tanács felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a 
projekt  keretében  rekultiválandó  bezárt  települési  szilárdhulladék-lerakók  tulajdonviszonyát  és 
művelési ágát legkésőbb 2010. február 28-ig rendezzék és erről a szükséges értesítést megküldjék. 
Mivel a magadott határidőig nem minden településtől érkezett információ levélben ismételten kértük 
az adatszolgáltatást.  2010.  június  30-ig 105 település  küldte  meg a  szükséges  tájékoztatást.  Ezzel 
párhuzamosan adatokat kértünk és kaptunk a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és  Vízügyi  Felügyelőségtől  az  általunk  kiadott,  hulladéklerakók  felülvizsgálatára  és  rekultivációs 
tervezésére  vonatkozóan  a  határozatokról.  A társult  településektől  és  a  hatóságtól  kapott  adatok 
értelmében jelenleg 34 db hatósági határozattal rekultivációra kötelezett hulladéklerakó van a Társulás 
területén. Ezek felülete cca. 360.400 m2. A társult településektől kapott eddigi tájékoztatás a többszöri 
megkeresésünk ellenére sem a teljeskörű.

A  4/2010.  (I.13.)  sz.  TT  határozat  értelmében  a  rekultivációs  pályázat  költségbecslésének 
aktualizálásához a rekultivációs projektek és munkák előkészítésében nagy tapasztalattal rendelkező 
cégektől  (MKM  Consulting  Zrt.,  a  Solvex  Kft.,  az  Ökohydro  Kft.  és  a  Geohidroterv  Kft..) 
értékbecsléseket kértünk. Ezeket összegezve elmondhatjuk, hogy a környezetvédelmi hatóságtól és a 
társult önkormányzatoktól kapott adatszolgáltatások alapján a Társulás területén a KEOP keretében 
elvégezhető  rekultivációs  feladatok  előkészítésének  nettó  becsült  költsége  108 millió  Ft.  2010.  I. 
félévében  nem  volt  olyan  pályázat,  melyben  a  Társulás  az  előkészítés  költségeit  részben,  vagy 
egészben megpályázhatta volna. Az előkészítésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgya, mennyisége 
és műszaki  leírása  nem határozható meg az  elvégzendő feladatok pontos  ismerete nélkül,  melyek 
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pályázati kiírás hiányában nem tudhatók. Tekintettel arra, hogy a rekultivációs pályázat előkészítésére 
a  kétfordulós  eljárásban  ismert  információk  alapján  85%-os támogatással  számolva  mindössze  57 
millió  Ft  önrésszel  számoltunk a  teljes  becsült  költség  nem áll  a  Társulás  rendelkezésre,  ezért  a 
közbeszerzési eljárás az anyagi fedezet hiánya miatt sem kezdhető meg.

Folyamatosan  figyeltük  a  rekultivációs  feladatok ellátását  segítő  egyéb pályázati  lehetőségeket  is. 
2010. február 03-án levélben tájékoztattuk a tagönkormányzatokat a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium  (továbbiakban  KvVM)  -  2010.  Rekultiváció  megnevezésű  programja  keretében 
kizárólag  települési  önkormányzatok  számára  kiírt  pályázati  lehetőségekről.  Az  egyik  pályázati 
felhívás a települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációját megalapozó vizsgálatok és dokumentáció 
elkészítésére,  valamint  a  bezárt  lerakók egyes  fenntartási,-  megelőző munkálatainak elvégzésére  a 
másik felhívás  az  illegális  hulladéklerakók felszámolásának feladataira  került  kiírásra.  A pályázati 
felhívások  értelmében  csak  önkormányzatok  nyújthatták  be  a  pályázatokat,  ezért  kértük  a  társult 
településéket, hogy amennyiben megfelelnek a pályázati felhívásnak használják ki a lehetőséget és 
pályázzanak és a tárgyban meghozott döntésükről tájékoztassák a Társulás munkaszervezetét is. 2010. 
június 30-ig 5 település (Őrimagyarósd, Ostffyasszonyfa, Mikosszéplak, Szaknyér, Nemesbőd) jelezte, 
hogy  benyújtotta  a  pályázatot.  A települési  szilárd  hulladék  lerakók  rekultivációját  megalapozó 
vizsgálatok  és  dokumentáció  elkészítésére,  valamint  a  bezárt  lerakók  egyes  fenntartási-megelőző 
munkálatainak elvégzésére kiírt pályázatban a települési önkormányzatok a saját tulajdonú lerakóiknál 
költségeik  100%-ára  vissza  nem térítendő  támogatást  igényelhettek  maximum 7.000.000,-Ft-ig.  A 
pályázat értékelésénél előnyt jelentett, ha a pályázó kis település (2000 fő alatt), ezért ezen társult 
települések estében az előkészítés 100%-ban lett volna támogatható és csökkenhetett volna a KEOP 
2.3.0 pályázat előkészítési költsége.

3. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladtok elvégzése:

• 2010. I. félévében a Társulási Tanács két ülést tartott: 2010. január 13-án és 2010. április 1-
jén.  A Társulási  Tanács  ülésein  meghozott  határozatok  megtalálható  a  Társulás  honlapján 
(www.westhull.hu).  A honlapon az  adatok  feltöltése  és  frissítése  folyamatos,  így  a  társult 
önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a pályázatokkal kapcsolatos információt 
megtalálhatnak rajta.

• Tagönkormányzataink  részére  február  09-én  levélben  megküldtük  a  Társulás  2009.  évi 
működéséről készült beszámolót, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.

• A sikeres KEOP 7.1.1.1 pályázathoz kapcsolódóan két alaklommal sajtótájékoztatót tartottunk 
2010. február 19-én és 2010. április 8-án.

• A Társult településekre vonatkozó adatbázisunk folyamatos frissítése céljából 2010. május 03-
án kelt levelünkben megkerestük a társult önkormányzatokat az alapadataik ismételt megadása 
céljából.

4. Pályázati benyújtásához kapcsolódó egyéb kötelezettségek:

Az egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség  előmozdításáról  szóló  2003.  évi  CXXV.  törvény 
(továbbiakban: Ebktv.) 2010. május 1-jén hatályba lépő 63/A. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi 
programról. 

A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 
programot fogad el, melyet 2 évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. 
 
A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás az államháztartás alrendszereiből, az 
európai  uniós  forrásokból,  illetve  a  nemzetközi  megállapodás  alapján  finanszírozott  egyéb 
programokból származó,  egyedi döntés alapján nyújtott,  pályázati  úton odaítélt  támogatásban csak 
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akkor  részesülhet,  ha  az  Ebktv.  rendelkezéseinek  megfelelő,  hatályos  helyi  esélyegyenlőségi 
programmal rendelkezik. 

A helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása abban az esetben részesülhet a fenti 
támogatásokból,  ha  a  társulást  alkotó  helyi  önkormányzatok  mindegyike  rendelkezik  az  Ebktv. 
rendelkezéseinek megfelelő hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. 

E rendelkezéseket a 2010. július 1-jét követően meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni, azaz az 
egyes településeknek rendelkeznie kell a KEOP -7.1.1.1 pályázat 2. fordulós illetve a  KEOP 2.3.0 
rekultivációs pályázat benyújtásáig esélyegyenlőségi programmal.

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. szeptember 1-i ülésére

Tárgy: A városrészi önkormányzatok támogatásának ellenőrzése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentgotthárd  Város  Ónkormányzatának  2010.  évi  belső  ellenőrzési  terve  alapján  A 
városrészi  önkormányzatok  támogatásának  ellenőrzése  megtörtént. Az ellenőrzés  célja 
volt,  hogy  átfogó  képet  kapjunk  a  szentgotthárdi  Önkormányzathoz  tartozó  városrészi 
önkormányzatok  munkájáról,  feladataikról,  valamint  a  támogatások  felhasználásáról,   az 
esetleges hiányosságok esetén pedig, javaslatot tenni azok kijavítására..
Az ellenőrzés átfogó volt. Az ellenőrzés anyaga az előterjesztés mellékletében olvasható.

Határozati javaslat
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Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az A  városrészi 
önkormányzatok  támogatásának  ellenőrzéséről  szóló  belső  ellenőrzési  jelentést 
megismerte,  az  abban  leírtakat  elfogadja.  Az  ellenőrzés  során  tett  javaslatokat  elfogadja, 
azzal. hogy azokat a jövőben figyelembe veszi.
Határidő:  a közlésre azonnal,
Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2010 augusztus 24.

                              

                                                               Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                     jegyző

Jelentés
A  városrészi  önkormányzatok  helyzetéről  készült  ellenőrzés  során  minden  városrészi 
képviselővel személyes beszélgetést folytattam. 
A  beszélgetések  során  az  körvonalazódott,  hogy  a  jelenlegi  formában  a  városrészi 
önkormányzatiság  nem  igazán  tölti  be  a  funkcióját,  kevesebbet  hozunk  ki  belőle,  mint 
amennyi lehetőséget ez az intézmény magéban hordoz. Az ellenőrzés során minden városrészt 
külön írok le, mind a működésüket, mind pedig a kapott támogatásokkal történő elszámolást.
Az ellenőrzés során kiderült, hogy a legtöbb esetben ki kellett térni a városrészekben működő 
egyesületek  településrészeken  végzett  munkájának  értékelésére  is  –  olyan  szorosan 
kapcsolódott ez ehhez a témához.  
A jogszabályi hátteret az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról adja. A 2.§. (2) 
szerint:
„(2)  Önkormányzati  döntést  a  helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  -  annak  
felhatalmazására bizottsága, a részönkormányzat testülete, a helyi kisebbségi önkormányzat  
testülete,  társulása,  a  polgármester  -,  illetőleg  a  helyi  népszavazás  hozhat.  Törvény  a 
polgármesternek, főpolgármesternek, megyei közgyűlés elnökének kivételesen önkormányzati  
feladat- és hatáskört állapíthat meg.”
A jogszabályból  alapján   a  részönkormányzatok  a  képviselő  –  testület  felhatalmazására 
önkormányzati döntést hozhatnak.
A 9.§. (2) bekezdése szerint:
„(2)  Az  önkormányzati  feladatokat  a  képviselő-testület  és  szervei:  a  polgármester,  a  
képviselő-testület  bizottságai,  a  részönkormányzat  testülete,  a  képviselő-testület  hivatala 
látják el.”
A 11.§. (2) bekezdése szerint:
„(2)  A  polgármester  (főpolgármester),  valamint  a  képviselő-testület  bizottságának,  
részönkormányzat testületének önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen a  
képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.”
A 19.§. (2) c) bekezdés szerint:
„c)  tanácskozási  joggal  részt  vehet  bármely  bizottság  ülésén.  Javasolhatja  a  bizottság 
elnökének  a  bizottság  feladatkörébe  tartozó  ügy  megtárgyalását,  amelyet  a  bizottság  
legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni.  
Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek,  
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a részönkormányzat testületének, a helyi kisebbségi önkormányzat testületének - a képviselő-
testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését;”
Települési képviselő kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül a – képviselő-
testület által átruházott – önkormányzati ügyben hozott döntését.
A 25.§.(2) bekezdése szerint:
„(2) A polgármester felfüggesztheti a bizottság, a  részönkormányzat testülete döntésének a 
végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat  
érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz.”
A 28.§. (2) bekezdése szerint:
„(2) A képviselő-testület a településrészt érintő ügyekben egyes hatásköreit átruházhatja a  
településrészi önkormányzatra, anyagi eszközöket adhat számára.”
Erre láthatunk példát Rábatótfaluban, és Rábafüzesen, ahol a részönkormányzat tartja fenn, és 
működteti a településrészi klubházat.
A 55.§. szerint:

„55. § A képviselő-testület a településrész lakóhelyi közösségének - kezdeményezésére -  
kizárólag a településrészt érintő ügyekben önkormányzati jogokat adhat. Nem tagadhatja  
meg a kizárólag a településrészt érintő hatáskör átruházását:

a) az egyesítéssel létrejött településrésztől,

b) a külterületi lakott helytől,

c) az olyan üdülőterülettől, amelynek népessége eléri a település állandó lakosságának  
egynegyedét.”

Szentgotthárd Város SzMSz-e  foglalkozik részleteiben is a részönkormányzatokkal, ezért az 
ellenőrzés során a szabályzat ezen részeit is ismertetem:
„9. § Az Önkormányzat szervezete az alábbiakból tevődik össze:
a) Képviselő-testület
b)állandó bizottságok
c.) ideiglenes bizottságok
d.) szakmai bizottságok
c)a részönkormányzat testülete
d)a helyi kisebbségi önkormányzat testülete
e)polgármester, alpolgármester
f) jegyző
g) aljegyző
h) polgármesteri hivatal”
Jól  látható,  hogy a  szabályzatban  a  részönkormányzat  testületét  az  önkormányzat  szerves 
része.

„14.  §  (1)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  közigazgatási  területén  városrészi  
önkormányzatok működnek. A Városrészi önkormányzatok elnevezése a következő:

– Jakabháza Városrészi Önkormányzata

– Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata

– Farkasfa Városrészi Önkormányzata

– Zsida - Zsidahegy Városrészi Önkormányzata
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- Rábakethely Városrészi Önkormányzata 

- Rábafüzes Városrészi Önkormányzata

- Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata

(2) A városrészi önkormányzat a képviselő-testület szerve.
Vezetőjét a polgármester javaslatára a képviselő-testület a települési képviselők közül
választja meg; tagjait a településrész lakossága , lakossági fórumon választja meg.

A városrészi önkormányzatok vezetője minden esetben a képviselő – testület tagja. A vezető 
mellett mindenütt további négy tag alkotja a városrészi önkormányzat testületét.

.
A Városrészi Önkormányzatok működése

64. § (1) A részönkormányzatok részt vesznek a városrészi döntések el készítésében,
ellen rzik azok végrehajtását.
Képviselik a városrészi lakosság érdekeit, amelyet képviselnek a település képvisel -
testületi ülésein.
(2) A városrészi önkormányzatok a Költségvetési rendeletben meghatározott összeg felett
rendelkeznek, az összeg a városrész érdekében használható fel.
(3) A vezet folyamatos kapcsolatot tart a városrész önkormányzatával. Szükség szerint,
de legalább évente négy alkalommal városrészi önkormányzati ülést hív össze.
A városrészi önkormányzat vezet je évente a decemberi ülésen írásban beszámol a
városrészi önkormányzat évi munkájáról.
(4) A városrészi önkormányzatot a képvisel -testület az önkormányzat vezet je
javaslatára megszünteti, ha
a)rendszeresen nem ülésezik
b)sorozatosan törvénysért rendelkezéseket hoz.
(5) A városrészi önkormányzat testülete kimondhatja megszűnését. A megszűnés
kimondásához minősített szavazat szükséges-
(6) A városrészi önkormányzat a számára a költségvetési rendeletben biztosított
pénzeszközök felhasználásáról tervet köteles készíteni - ezt követ en dönthet a juttatás
felhasználásáról. A városrészi önkormányzat ebben a kérdésben határozatot hoz.
 (7) A városrészi önkormányzat működésére a Képvisel -testület működési szabályai a
következő eltéréssel vonatkoznak: A városrészi önkormányzat a döntéseit nyílt ülésen, nyílt 
szavazással hozza meg
a városrészi önkormányzat rendeletet nem alkot, döntése határozat.
A városrészi önkormányzat üléseit csak az elnök vezetheti
A városrészi önkormányzat előterjesztéseihez bizottsági véleményezésre nincsen szükség
Interpellációra és azonnali kérdésre nincsen lehetőség
A városrészi önkormányzat üléseiről a jegyzőkönyvet az elnök írja alá 
 (9) A városrészi önkormányzatok részletes feladat- és hatáskörét az SzMSz 4.sz.
melléklete tartalmazza.

4. számú melléklet
A VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI
- javaslatot terjeszt a testület bizottságai elé a városrészt érint napirendek tekintetében;
- javaslatot tesz, illetve véleményezi a városrészi önkormányzati tulajdonú ingatlanok
hasznosításával kapcsolatos terveket;
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- javaslatot tesz a városrészen felmerül önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatok
megvalósítására;
- javaslatot tesz a városrész lakói szociális ellátásának javítására;
- véleményezi és javaslatot tesz a városrész lakói szociális, gyermekvédelmi támogatás és
egyéb önkormányzati támogatás iránti kérelme elbírálására;
- dönt a képvisel -testület által a költségvetési rendeletben a városrész számára
meghatározott költségvetési juttatás felhasználásáról, ellenőrzi annak megfelel
felhasználását.

A jogszabályi ismertetés után az egyes településrészeket külön – külön is ellenőriztem, és a 
jelentésben is külön kerülnek elemzésre

Farkasfa
A Szentgotthárd – Farkasfa településrész a legmesszebb fekvő városrésze Szentgotthárdnak. A 
településrészen működik a városrészi önkormányzat, amelynek 5 tagja van, és egy ebből a 
Képviselő – Testület tagja.
A városrészi önkormányzat működik, igaz, az elmúlt években már nem voltak olyan aktívak, 
mint korábban. Ez köszönhető főképp annak, hogy a város már nem ad pénzbeli támogatást a 
részönkormányzatoknak. 
Működésük során megbeszéléseket tartanak, arról nem minden esetben készül jegyzőkönyv, 
amely nem jó gyakorlat.
A városrészi önkormányzat által megtartott rendezvények:

- Farsang

- Gyereknap

- Anyák napja

- Közlekedésnapok

A városrészi önkormányzat vezetője a 2009. évi beszámolóját elkészítette.
A településrészen megjegyezendő, hogy működik a Farkasfa Jövőjéért egyesület, amely több 
olyan feladatot is ellát, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozik, és amelyért cserébe az 
önkormányzat pénzt utal át  az egyesületnek. A megállapodás értelmében az önkormányzat 
átadja a Szentgotthárd, Farkasfai út 9. szám alatt található kultúrházat az egyesület számára 
működtetésre,  illetve  az  egyesület  a  városrészen  kaszálási,  városszépítési  munkálatokat  is 
elvégez, melyért az önkormányzattól támogatást kap. Ez is segíti a városrészi önkormányzat 
munkáját, a szervezettel a részönkormányzat is együtt tud működni.
.

Máriaújfalu
A Szentgotthárd – Máriaújfalu településrészen működik a városrészi önkormányzat, amelynek 
5 tagja van, és egy ebből a Képviselő – Testület tagja.
A városrészi önkormányzat működik, működésük során azonban azt a módszert követik, hogy 
nem tartanak üléseket, amennyiben fontos dolgok vannak, úgy azt megbeszélik. Az ülésekről 
jegyzőkönyvet sem készítenek.
A  városrészi  önkormányzat  a  településen  nemrég  átadott  játszótér  kialakításában, 
megvalósításában  nagy  részt  vállalt.  Ugyancsak  közreműködött  a  csatornahálózat 
megépítésére  tervezett  pályázat  előkészítésében.  A városrészi  önkormányzat  nem  szervez 
programot a településrészen.
A városrészi önkormányzat vezetője a 2009. évi beszámolóját elkészítette.
A településrészen megjegyezendő, hogy működik  egy egyesület, amely több olyan feladatot 
is ellát, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozik, és amelyért cserébe az önkormányzat 
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pénzt utal át az egyesületnek. Máriaújfaluban a Máriaújfaluért Egyesület működik, amellyel 
az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést.
Az egyesület szervezi a városrészben programokat (falunap, idősek karácsonya), amelyek a 
településrész életében fontosak.  Továbbá 2009.-ben a településrészen végzendő kaszálásokat 
is az egyesület vállalta, amelyért cserében az önkormányzat 167.000 Ft-ot utalt át az egyesület 
részére.
A megállapodás értelmében az önkormányzat átadja a Szentgotthárd, Máriaújfalui út 87. szám 
alatt található kultúrházat az egyesület számára. 

Jakabháza
A Szentgotthárd – Jakabháza településrészen működik a városrészi önkormányzat, amelynek 
5 tagja van, és egy ebből a Képviselő – Testület tagja.
A városrészi  önkormányzat  működik.  A működésük  során  tartanak  üléseket,  amelyekről 
jegyzőkönyvet készítenek.
A városrészi önkormányzat vezetője a 2009. évi beszámolóját elkészítette.
A településrészen megjegyezendő,  hogy itt  is  működik   egy egyesület,  amely több olyan 
feladatot  is  ellát,  amely  az  önkormányzat  feladatkörébe  tartozik,  és  amelyért  cserébe  az 
önkormányzat pénzt utal át  az egyesületnek. Jakabházán a Faluszépítő és Hagyományőrző 
Egyesület  működik,  amellyel  az  önkormányzat  megkötötte  a  szükséges  támogatási 
szerződéseket.
Az egyesület szervezi a városrészben a programokat (nőnap, férfinap, öregek napja, idősek 
karácsonya),  amelyek  a  településrész  életében  meghatározóak.  Továbbá  2009.-ben  a 
településrészen  végzendő  kaszálásokat  is  az  egyesület  vállalta,  amelyért  cserében  az 
önkormányzat 65.000 Ft-ot utalt át az egyesület részére.
Az  egyesülettel  kötött  megállapodás  szerint  az  önkormányzat  működtetésre  átadja  a 
Szentgotthárd, Fő út 17. szám alatt található kultúrházat az egyesület számára. 

Rábakethely
A Szentgotthárd – Rábakethely településrész egybeépült Szentgotthárd központjával, szinte 
csak a településrészt jelző táblából látszik, hogy mikor érünk a központból a városrészre. . A 
településrészen működik a legfiatalabb  városrészi önkormányzat, 2003 előtt itt ilyen nem is 
volt. A részönkormányzatnak  5 tagja van, és egy ebből a Képviselő – Testület tagja.
A városrészi önkormányzat létezik, igaz, az elmúlt évben nem volt városrészi keret, melynek 
felhasználásáról  dönthettek  volna.  Ettől  függetlenül  üléseket  tartanak,  azokról  azonban 
jegyzőkönyvet nem készítettek a 2009. évben.
A városrészi önkormányzat által megtartott rendezvények:

- Városrészi nap (2008-ban volt az utolsó)

- Idősek karácsonya rendezvény

A városrészi önkormányzat vezetője a 2009. évi beszámolóját elkészítette.
A  településrészen  nem  működik   egyesület.  A  városrészi  önkormányzat  képviselőjével 
folytatott  megbeszélésen  elmondta,  hogy  tervbe  volt  véve,  egy  alapítvány  létrehozása, 
azonban erre a mai napig nem került sor. 
A városrészi önkormányzat kaszálást sem végez, így az önkormányzat nem kötött támogatási 
szerződést velük.
A  településrész  nem  rendelkezik  klubházzal  sem,  holott  az  nagyon  fontos  lenne  a 
városrésznek.  Az  összes  településrész  közül  egyedül  Rábakethely  nem  rendelkezik 
Művelődési házzal.
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Összességében megállapítható, hogy Rábakethelyen a részönkormányzati rendszer működik, 
azonban nem olyan aktivitással, mint korábban.

Rábatótfalu
A  Szentgotthárd  –  Rábatótfalu  településrész  Szentgotthárd  központi  részével  határos 
városrész. A településrészen működik a városrészi önkormányzat, amelynek 5 tagja van, és 
egy ebből a Képviselő – Testület tagja.
A városrészi önkormányzat működik, igaz, az elmúlt években már nem voltak olyan aktívak, 
mint korábban. 
Működésük során megbeszéléseket tartanak, arról nem minden esetben készül jegyzőkönyv.
A városrészi önkormányzat vezetője a 2009. évi beszámolóját elkészítette.
A  településrészen  nem  működik  egyesület.  A  városrészi  önkormányzat  működteti  a 
településrészen található Klubházat, melyről az önkormányzattal szerződést is kötöttek.
A megállapodás értelmében az önkormányzat átadja a Szentgotthárd, Tótfalusi út 92. szám 
alatt  található  kultúrházat  a  részönkormányzat  számára.  Az  épület  rezsiköltségét  a 
Közszolgáltató Vállalat végzi, míg a nagyobb fenntartási költségeket a tulajdonos végzi el.

Az egyesület feladatai:
- Gondoskodni az épület nyilvántartási és használati rendjéről, azt betartatni

- Gondoskodni az épület takarításáról

- Gondoskodni a használat során felmerülő kisebb karbantartási feladatokról

-  jogosult  az  ingatlannak  rendezvények,  bálok  céljából  való   kiadására,  erre 
vonatkozóan köteles szerződést kötni,  a díjat  beszedni.  Ugyanakkor a  kiadás miatt 
keletkezett  esetleges  károk  és  állagromlás  miatti  összes  költségeket  az  Egyesület 
köteles fizetni illetve a keletkezett károkat köteles helyreállítani.

- A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal elszámolni

A részönkormányzat 2009. évben a feladatok ellátásáért összesen 75.660 Ft támogatást kapott 
az önkormányzattól.
A részönkormányzat vezetőjével folytatott beszélgetés során kiemelte, hogy egy célra még fel 
lehet lelkesíteni a közösséget, azonban tartósan hosszú időre ezt nem lehet elvárni.

Zsida – Zsidahegy
Szentgotthárd – Zsida - Zsidahegy településrész a városközpont közvetlen szomszédságában 
fekvő városrészek. A településrészen működik a városrészi önkormányzat, amelynek 5 tagja 
van, és egy ebből a Képviselő – Testület tagja.
A  városrészi  önkormányzat  működik.  2009.  évben  2  alkalommal  ülésezett  a 
részönkormányzat.  Mind  a  két  esetben  készítettek  jegyzőkönyvet.  Az  üléseken  minden 
esetben a városrészt érintő kérdéseket tárgyalták meg.
A városrészi önkormányzat vezetője a 2009. évi beszámolóját elkészítette.
A településrészen megjegyezendő,  hogy működik  a  sportegyesület,  valamint  az önkéntes 
tűzoltó  egyesület  és  a  vöröskeresztnek  helyi  szervezete  is.  Elsősorban ezek  a  szerveznek 
rendezvényeket a településrészeken.
A településrészen található klubház 2009-ben a városrészi önkormányzat kezelésébe került. A 
szerződés  értelmében  az  önkormányzat  átadja  a  Szentgotthárd,  Zsidai  út  25.  szám  alatt 
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található kultúrházat a részönkormányzat számára. Az épület rezsiköltségét a Közszolgáltató 
Vállalat végzi, míg a nagyobb fenntartási költségeket a tulajdonos végzi el.
Az egyesület feladatai:

- Gondoskodni az épület nyilvántartási és használati rendjéről, azt betartatni

- Gondoskodni az épület takarításáról

- Gondoskodni a használat során felmerülő kisebb karbantartási feladatokról

-  jogosult  az  ingatlannak  rendezvények,  bálok  céljából  való   kiadására,  erre 
vonatkozóan köteles szerződést kötni,  a díjat  beszedni.  Ugyanakkor a  kiadás miatt 
keletkezett  esetleges  károk  és  állagromlás  miatti  összes  költségeket  az  Egyesület 
köteles fizetni illetve a keletkezett károkat köteles helyreállítani.

- A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal elszámolni

A részönkormányzat 2009. évben a feladatok ellátásáért összesen 75.660 Ft támogatást kapott 
az önkormányzattól.
A  városrészi  önkormányzat  végezte  2009-ben  a  településen  a  kaszálást  is,  amelyről  a 
támogatási  szerződés  is  született.  A városrészi  önkormányzat  minden esetben  elvégezte  a 
kaszálást, amiért az Önkormányzat 90.000 Ft-ot utalt át a részönkormányzat számlájára.
Az önkormányzat emellett megállapodást kötött a Zsidai Sportegyesülettel is a  közterületek 
rendben tartására és a közösségi rendezvények tartására is.  Az önkormányzat megbízta az 
egyesületet  támogatások  alapján  a  városrész   közterületeinek  rendben  tartásával  és  a 
városrészen élők számára  a 2009. évben az  Idősek Napját  megszervezésével. Szentgotthárd 
Város Önkormányzata ezen feladatok ellátásáért 165.660 Ft-ot utalt át az egyesületnek.  
Az  ellenőrzés  során  megállapítást  nyert,  hogy  Zsida  –  Zsidahegy  városrészen  a 
részönkormányzat megfelelően működik.

Rábafüzes
A  Szentgotthárd  –  Rábafüzes  településrész  messzebb  fekvő  városrésze  Szentgotthárd 
központjától. A településrészen működik a városrészi önkormányzat, amelynek 5 tagja van, és 
egy ebből a Képviselő – Testület tagja.
A városrészi önkormányzat működik, és sok esetben tanácskozást is tartanak. Működése során 
megbeszéléseket tartanak, arról azonban nem készül jegyzőkönyv. Rábafüzesen a városrészi 
önkormányzat tagjai közt helyet kap a településrészen működő egyesület tagja, valamint a 
német  kisebbségi  önkormányzat  tagja  is.  Így  az  ülések  során  nem  csak  a  városrészi 
önkormányzat üléseit, hanem, más egyesület, kisebbségi önkormányzati gyűlést is tartanak.
A városrészi önkormányzat önállóan nem tart rendezvényt, azonban a korábban felsorolt más 
szervezetekkel közösen igen:

- Falunap

- Gyereknap

- Idősek napja

- Gyerek tábor (2010. év)
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A városrészi önkormányzat vezetője a 2009. évi beszámolóját elkészítette.
A településrészen  megjegyezendő,  hogy  működik  a  Rábafüzesért  Egyesület  ,  amely  több 
olyan  feladatot  is  ellát,  amely  az  önkormányzat  feladatkörébe  tartozik.  Továbbá  a 
településrészen működik a német kisebbségi önkormányzat is, amely szintén nagyon aktív. Az 
önkormányzat  2009.  évben  egy  három  oldalú  megállapodást  kötött  a  Rábafüzesért 
Egyesülettel, valamint a Rábafüzes városrészi önkormányzattal. A megállapodás értelmében 
az  egyesület  75.660  Ft-ot  kapott  2009-ben  az  önkormányzattól,  hogy  megrendezze  a 
falunapot, valamint az öregek napját.
Egy további megállapodás értelmében az önkormányzat átadja a Szentgotthárd, Kodály Z. út 
11.  szám  alatt  található  kultúrházat  az  egyesület  számára.  Az  épület  rezsiköltségét  a 
Közszolgáltató Vállalat végzi, míg a nagyobb fenntartási költségeket a tulajdonos végzi el.

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. szeptember 1-i ülésére

Tárgy: A közterület – felügyelet által kiszabott büntetések jogszerűségének vizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentgotthárd Város Ónkormányzatának 2010. évi ellenőrzési terve alapján A közterület- 
felügyelet által  kiszabott büntetések jogszerűsége vizsgálatának  ellenőrzése megtörtént. 
Az ellenőrzés során kiderült, hogy a bírságolás jogszerűségének vizsgálata nem ragadható ki a 
Felügyelet egészének a rendszeréből – vagyis azt is át kellett tekinteni, hogy a bírságolást 
végző szervezet egész működése mennyiben felel meg a jogi előírásoknak. Az ellenőrzés célja 
volt, hogy átfogó képet kapjunk a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban működő közterület 
– felügyeleti munka most vizsgált területéről, a munka jogszabályi megfeleléséről, és célja 
volt feltárni az esetleges hiányosságokat, javaslatot adni a munkavégzés továbbfejlesztéséhez.
Az ellenőrzés átfogó és sok mindenre kiterjedő volt, kisebb hiányosságot is tapasztalt. 
Csak a  jogi  előírásoknak megfelelően működő szervezet  tud jogszerűen eljárni  egy olyan 
részterületen,  mint  a  büntetéskiszabás.  A  belső  ellenőri  jelentés  ezért  is  vizsgálódik 
meglehetősen széles területen.  Szándékaink szerint a szentgotthárdi közterület-felügyeletnek 
nem célja a büntetéskiszabás, ez mindenkor csak egy eszköz a sok közül  – sokkal inkább 
fontos,  hogy  a  város  közterületein  rend  legyen.  Megelőző  intézkedéssel,  meggyőzéssel, 
figyelmeztetéssel  vagy mint  végső eszközzel  a  bírságolással.  Ehhez kell  egy  megfelelően 
működtetett rendszert fenntartanunk.

Határozati javaslat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az A közterület  –  felügyelet 
által  kiszabott  büntetések  jogszerűségének  vizsgálatáról  szóló  ellenőrzési  jelentést 
megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

Határidő:  a közlésre azonnal,
Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2010 augusztus 19.

                                                               Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                     jegyző
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Jelentés

A  közterület-felügyeletről  szóló  jogszabály  (1999.  évi  LXIII.  törvény  a  közterület  – 
felügyeletről)  a  közterületek  rendjének és  tisztaságának  védelme,  valamint  annak  rendjét 
megbontó  jogsértések  hatékonyabb  megelőzése,  megakadályozása,  szankcionálása,  az 
önkormányzati  vagyon  védelme,  e  feladatok  ellátásához  szükséges  szervezeti  keretek 
megteremtése, az ezekkel összefüggő közszolgálati feladatokat ellátó személyek jogállásának 
meghatározása.

Az ellenőrzés során a jogszabályok legfontosabb részein haladt végig az vizsgálat, amely ezen 
ellenőrzés programjának minden egyes pontját lefedi.

„1. §  (1) A közterületi rend és tisztaság védelméről a települési önkormányzat közterület-
felügyelet, illetőleg közterület-felügyelő útján gondoskodhat.”

Szentgotthárd Város Önkormányzata jelenleg 2 fő közterület – felügyelőt foglalkoztat. A két 
közterület-felügyelő  minden  esetben  a  város  közigazgatási  területén  belül  dolgoznak.  A 
héten négy nap kerékpárral a belvárost, míg egy nap autóval a városrészi területeket járják 
körbe. 

„(2) Közterület-felügyeletet  a  községi,  a  városi  képviselő-testület,  a  megyei  jogú  
városi közgyűlés, a fővárosban - a helyi önkormányzatokról szóló törvény keretei között - a  
fővárosi  kerületi  képviselő-testület  és  a  közgyűlés  (a  továbbiakban  együtt:  képviselő-
testület)  hozhat  létre  a  polgármesteri  (főpolgármesteri)  hivatal  belső  szervezeti  
egységeként  vagy  önálló  költségvetési  szervként  közterület-felügyelet  elnevezéssel.  
Közterület-felügyeletet több önkormányzat társulásos formában is működtethet.”

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  343/2003 sz.  Képviselő  -  Testületi  határozatában 
foglaltak szerint 2004. január 1.-től felállításra kerüljön a közterület felügyelet. Korábban 
már  létezett,  azonban  kis  időre  szüneteltették.  Szentgotthárdon  jelenleg  csak  az 
önkormányzat tart fent közterület-felügyeletet,  nem társulásos formában.

Fontos,  hogy  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  SzMSz,  6.  fejezetének,  amely  a 
Polgármesteri  Hivatal  ügyrendjével  foglalkozik,  a  közterület-felügyeletet  beemelte  az 
52/2003 (XII.19.) ÖKT rendeletével.

„(3) A közterület-felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) feladatait a polgármesteri, a  
főpolgármesteri  (a továbbiakban: polgármesteri)  hivatalban alkalmazott  egy vagy több  
közterület-felügyelő (a továbbiakban: felügyelő) is elláthatja.”
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Szentgotthárd Város Önkormányzata jelenleg két közterület – felügyelőt foglalkoztat, akik 
teljes munkaidőben dolgoznak a hivatal alkalmazásában, köztisztviselőként.

„(4) A felügyelet feladata:

a) a  közterületek  jogszerű  használatának,  a  közterületen  folytatott  engedélyhez,  
illetve  útkezelői  hozzájáruláshoz  kötött  tevékenység  szabályszerűségének  
ellenőrzése;”

A  közterület  felügyelők  minden  esetben  ellenőrzik  a  közterület  foglalásokat.  Minden 
közterületfoglalási  megállapodásból  a  hivatalban  illetékes  ügyintéző  egy  példányt  a 
felügyelők számára is  átad – ezen kívül  kimutatást  ad  át  számukra,  ami  alapján évente 
többször is ellenőrzik a közterület foglalásokat. Ellenőrzik azok szabályosságát, és azt, hogy 
a szerződésben megállapított területet foglaltak el. Közterület engedély nélküli használata 
miatt 4 esetben feljelentést, 19 esetben írásbeli figyelmeztetést alkalmaztak.

b)  a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység  
megelőzése,  megakadályozása,  megszakítása,  megszüntetése,  illetve 
szankcionálása;

Fontos  feladata  a  városban  a  közterület-felügyelőknek,  hogy  a  közterületen  elkövetett 
szabálytalan szemétlerakásokat, építési törmelékek nem megfelelő elhelyezését vizsgálják. 
2009-ben több ilyen eset is volt, amiről fényképek is készültek, valamint bírság kiszabása is 
következett.

Közterületen  kommunális  és  szilárd  hulladék  lerakásáért  2  esetben,  veszélyes  hulladék 
elhelyezéséért 1 esetben tettek feljelentést. Engedély nélküli hulladéklerakó telep felderítése 
5 esetben fordult elő, ebből rendbe téve mind az 5 hely.

c)  közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;

A közterület-felügyelő amennyiben közterület rongálást lát, tapasztal (épületek grafitizése, 
táblák megrongálása) köteles eljárni az ügyben. 

Parkrongálás  miatt  2009.  évben  8  esetben  írásbeli  figyelmeztetést,  3  esetben  helyszíni 
bírságot szabtak ki összesen 28.000 Ft összegben.
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Közúti közlekedés biztonságát elősegítő tevékenységben év közben 51 esetben jelezték a 
különböző  KRESZ-táblák  megrongálását,  illetve  eltűnését,  melyeket  a  jelzések  nyomán 
folyamatosan kijavítottak, illetve pótoltak az illetékesek.

d) közreműködés  a  társadalmi  bűnmegelőzési  feladatok  megvalósításában,  a 
közbiztonság és a közrend védelmében;

Rendszám nélküli  gépkocsi  közterületen való tárolása miatt  6  esetben figyelmeztetést,  1 
esetben feljelentést alkalmaztak. Szükség esetén hét végén vagy az esti órákban is végeztek 
közterületi  ellenőrzést  elsősorban azért,  hogy megjelenésük,  jelenlétük  önmagában is  az 
esetleges bűnelkövetésre készülőket visszatartsa.

e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;

f) közreműködés  a  köztisztaságra  vonatkozó  jogszabályok  végrehajtásának 
ellenőrzésében;

g) közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

A közterület-felügyelők  feladatai  közt  szerepel  az  állatokkal  összefüggő  szabálysértések 
felderítése is.

Kutyával  történő  veszélyeztetés  szabálysértésért  15  esetben  kellett  figyelmeztetniük,  7 
esetben kellett kóbor ebet befogatniuk. (ezekből elaltatva 2, feljelentve 1)

 „(5) A  feladatkörében  eljáró  felügyelő  hivatalos  személy.  A  felügyelő  az  e  
törvényben  meghatározott  feladatkörében  eljárva  jogosult  és  köteles  a  közterületen  
ellenőrizni  a  jogszabályban  előírt  kötelezettségek  megtartását,  jogszabálysértés  esetén  
eljárást  kezdeményezni  vagy  az  e  törvényben  meghatározott  intézkedést  megtenni.  A 
felügyelőnek  az  e  törvényben  meghatározott  tevékenység  folytatására,  valamint  
intézkedésére való jogosultságát a közterület-felügyelet szabályozásáért felelős miniszter  
(a továbbiakban: miniszter) által kiadott hatósági szolgálati igazolvány igazolja.”

A  közterület-felügyelők  rendelkeznek  az  előírásoknak  megfelelő  igazolvánnyal,  és  az 
ellenőrzött időszakban több esetben is tettek szabálysértési feljelentést. 2009. évben a közúti 
közlekedési szabályok kisebb fokú megsértéséért (R.54.§.) miatt 32 esetben tettek írásbeli 
figyelmeztetést, 35 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, összesen 207.000 Ft összegben.
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 „(6) A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot - a  
(4)  bekezdés  keretei  között  -  törvény,  kormányrendelet,  az  önkormányzat  rendelete  
állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény  
vagy kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe.”

„(7) A  képviselő-testület  a  szervezeti  és  működési  szabályzatában,  illetőleg  -  a  
szabályzattal  együtt  elfogadott  -  hivatali  ügyrendben  határozhatja  meg  a  felügyelet  
szervezeti formáját, a felügyelet, illetőleg a felügyelő feladatait.”

Ezt az önkormányzat az 52/2003 (XII.19) ÖKT rendeletében megtette, amellyel beemelte a 
közterület-felügyelőket az SzMSz polgármesteri hivatalra vonatkozó ügyrendjébe.

„2. § (1) A felügyelő köztisztviselő. Közszolgálati jogviszonyára, ha e törvény eltérően nem 
rendelkezik, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Felügyelőként  egészségileg  és  fizikailag  alkalmas  magyar  állampolgár  
alkalmazható.

(3) A  felügyelőnek  -  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvényben  
meghatározottakon  túl  -  vizsgát  kell  tennie  e  törvény  és  a  végrehajtására  kiadott  
rendelkezések ismeretéből.”

A közterület  –  felügyelőket  a  város  köztisztviselőként  foglalkoztatja.  Minden  esetben  a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény vonatkozik.

A közterület – felügyelők a törvény és a végrehajtására kiadott rendelkezésből a vizsgát 

„6. §  (1) A felügyelet  a képviselő-testület  által  meghatározottak szerint együttműködik a  
rendőrséggel,  a  katasztrófavédelemmel,  a  vám-  és  pénzügyőrséggel,  a  hivatásos 
önkormányzati  tűzoltósággal  (a  továbbiakban:  rendvédelmi  szervek),  az  egyéb  állami 
ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezettel, így különösen a polgárőrség 
helyi szervezetével, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel.”

A  közterület  –  felügyelőkkel  folytatott  interjú  során  elmondták,  hogy  a  rendvédelmi 
szervekkel  a  kapcsolat  létezik,  azonban  csak  nagyon  ritkán  kerül  sor  közös  fellépésre. 
Elmondásuk  szerint  az  elmúlt  években  csupán  2-3  alkalommal  került  sor  arra,  hogy  a 
rendőrségnek szólniuk kellett. A mentők és a tűzoltók riasztására nem volt szükség.
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A Képviselő  -  testület  részletesebben  és  közelebbről  nem  határozta  meg,  hogy  milyen 
mértékben működjön közre a rendvédelmi szervekkel.

 „(3) A  felügyelet  a  rendőrséggel  történő  együttműködés  keretében  tevékenysége  
ellátásáról, annak körülményeiről a rendőrséget rendszeresen tájékoztatja. A tájékoztatás  
módját és tartalmát együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.”

A város és a rendőrség között ilyen megállapodás nincs, így a jövőben a törvény által előírt 
megállapodást minden esetben meg kell kötnie az önkormányzatnak.

„(8) A felügyelő a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel rögzítésétől számított két  
munkanapon belül köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél  
vagy  hatóságnál  a  hatáskörébe  tartozó  eljárás  megindítását.  Ha  a  felügyelő  
kezdeményezésére az eljárásra jogosult  szerv vagy hatóság az eljárását megindította,  és  
erről a felügyelőt a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül tájékoztatta, a felügyelő 
a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig  
kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.”

Az  ellenőrzés  során  megvizsgáltam  több  konkrét  eljárást  is,  amelyeket  a  közterület  – 
felügyelők indítottak el. 

Az ellenőrzés során az érintettek nevének kiírása helyett csak kezdőbetűkkel jelöltem őket:

B.P.A.:

Elkövetés helye: 0596/20 Hrsz-u közterület

Elkövetés ideje: 2009.12.28 és 2010.01.05. közötti időszak

A feljelentést a 218/1999 (XII.28.) korm. r.  7.§. szerinti köztisztasági szabálysértés miatt 
tették meg. A képek alapján az elkövetés ténye valós, és a megadott jogszabály vonatkozik 
rá.  (A fentebb  jelölt  területen  több  zsák  papírhulladékot,  kartondobozokat  és  műanyag 
hulladékot helyezett el szabálytalanul)

A képeken viszont nem szerepel a dátum, amely nem jó gyakorlat.

A feljelentés  2010.04.01.-én lett  rögzítve,  a  határozat  a  figyelmeztetésről  2010.04.30.-án 
kelt.
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N.F.:

Elkövetés helye: Szentgotthárd, Kossuth L. út 35, ház előtt

Elkövetés ideje: 2009.10.21. 14.20-kor

A feljelentést  a  218/1999  (XII.28.)  Korm.r.  3.§.  szerinti  kutyával  történő  veszélyeztetés 
alapján  tették  meg.  A kép  alapján  az  elkövetés  ténye  valós,  és  a  megadott  jogszabály 
vonatkozik  rá.  A képeken  szerepel  a  dátum.  2009.10.21.-én  készült.  A jogszabályban 
rögzített 2 munkanapon túl indították el az ügyet

A feljelentés 2009.10.27.-én lett rögzítve, a határozat a pénzbírságról 2009.11.12.-én kelt.

C.I.:

Elkövetés helye: Szentgotthárd, Alkotmány út 13 sz. melletti szabad terület

Elkövetés ideje: 2008.03.10.

A feljelentést az 22/2001 (VI.28.) ÖKT rendelet 2.§. (8)  bekezdés alapján tették meg. A 
képek alapján az elkövetés ténye valós, és a megadott rendelet vonatkozik rá. (A képeken is 
jól láthatóan a területen hulladékot égetett, melynek elégetése tilos lett volt)

A képeken szerepel a dátum. A képek 2008.03.10.-én készültek

A feljelentés 2010.04.10.-én lett megtéve, a határozat a pénzbírságról 2008.04.28.-án kelt.

K.J.:

Elkövetés helye: Szentgotthárd, Alkotmány út 31/b előtti közterület

Elkövetés ideje: 2009.08.18.

A feljelentést az 22/2001 (VI.28.) ÖKT r. 2.§. (7) alapján tették meg. A képek szerint az 
elkövetés ténye valós, és a megadott rendelet vonatkozik rá. (A képeken is jól láthatóan a 
területen építési hulladékot helyezett el) Az első kép elkészítésével egy időben felszólítást is 
csatoltak.
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A képeken szerepel a dátum. A képek 2009.08.18.-én készültek

A feljelentés még aznap lett megtéve, a határozat a pénzbírságról 2009.10.15.-én kelt.

Összességében megállapítható, hogy a fotók elkészülte után több esetben nem tartják be a 
jogszabályban rögzített két napot. Mind a tényállások, mind pedig a feljelentések viszont 
megfelelőek,  azok formai és jogi hibát nem tartalmaznak.

Adatkezelés:

„10. § (1) A felügyelet az igazoltatás során feljelentés megtétele, a 22. §-ban meghatározott  
feladatok ellátása, valamint szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás megindítása  
céljából az igazoltatott személy

a) természetes személyazonosító adatait,

b) lakó-  vagy  tartózkodási  helyének,  ennek  hiányában  szálláshelyének  adatait  (a  
továbbiakban együtt: lakcím) kezeli.”

Ennek a jogszabályi előírásnak a közterület-felügyelők mindig eleget tettek. Igaz, munkájuk 
során nagyon kevés alkalommal kerül sor arra, hogy valakit igazoltassanak, mivel legtöbb 
esetben olyan elkövetéssel találkoznak, amelyek során már csak az elkövetés tényét tudják 
feltárni.  Ez esetben nem tudnak senkit igazoltatni,  és csupán arra van lehetőségük, hogy 
megtegyék a szükséges feljelentést. 

„13.  §  (1) A felügyelő  részére  a  hatósági  szolgálati  igazolványt,  valamint  a  felügyelői  
jelvényt a miniszter a jegyző, illetve az önálló költségvetési szervként alapított felügyelet  
vezetőjének kezdeményezésére az okmányiroda útján, hivatalból állítja ki.”

Ez Szentgotthárd Város esetében  megtörtént.

A jogszabályból  ezek  a  pontok  voltak  a  legfontosabbak,  amelyek az  ellenőrzés  során  a 
figyelem  középpontjába  kerültek.  Fontos  megemlíteni,  hogy  általában   a  jogszabályok 
szerint jártak el a közterület – felügyelők, azonban akadtak kisebb hiányosságok, amelyeken 
a jövőben változtatni kell.

A felügyelet napi munkájának ellenőrzésére kialakított rendszer vizsgálata:
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A közterület – felügyelők munkájának menetéről egy interjú készült. 

A közterület-felügyelők hét minden munkanapján járják a várost.

Minden nap más – más területrészt járnak be de fontos szempont, hogy minden területre 
eljussanak  a  hét  folyamán.  A  közelebbi  helyeket  gyalogosan  és  kerékpárral,  a  külső 
városrészeket  (Farkasfa,  Máriaújfalú,  Tótfalú,  Rábafüzes)  autóval  járják  be,  melyet  a 
Polgármesteri  Hivatal  biztosít  számukra.  Fontos megjegyezni,  hogy nem minden esetben 
tudják az autót elvinni, mivel más is használja az autót a hivatalból - ekkor saját gépkocsit is 
használnak vagy a külső városrészek körbejárása eltolódik).

Nyár folyamán a Hársas tóra külön is kijárnak, esténként, valamint hétvégenként is – olyan 
időpontban, amikor ott a korábbi időkben komoly kártételek történtek. Szintén megjelentek 
az esti órákban a város parkjaiban is – a Várkertben és a Ligetben szintén abból a célból, 
hogy  a  korában  gyakran  tapasztalt  rendeltetésellenes  használatot  és  az  ebből  eredő 
kártételeket megelőzzék. Ezért külön pénzt nem, csak szabadidőt kapnak.

A leggyakoribb esetek, amely ügyben a közterület – felügyelőknek intézkedniük kellett:

- Kresz  szabálysértések  (tilosban  parkolás,  sárfelhordás,  szemétlerakás,  építési 
törmelék lerakása

- Kaszálatlan  elhanyagolt   területek  jelzése  (a  legtöbb esetben  a  napi  ellenőrzések 
során  mennek ki, de lakossági bejelentés alapján is megjelennek)

- hó  eltakarítás  ellenőrzése  (önkormányzati  terület,  magánterület  tisztítása, 
csúszásmentesítése, mind a tulajdonos dolga, ezt is mindig ellenőrzik)

A közterület  –  felügyelők  minden  hét  csütörtöki  napján  tartanak  megbeszélést  az  őket 
közvetlenül irányító jegyzővel, ahol az eltelt 1 hét ügyeit beszélik át. Úgy gondolom, erre a 
megbeszélésre  nagy szükség  van,  mivel  a  jegyző jogi  hátteret  tud nyújtani  nekik,  tőlük 
viszont ezen a közvetlen csatornán is eljutnak az információk a közterületek helyzetéről. 
Ugyanezen  megbeszélésen  jelen  van  a  Műszaki  Iroda  illetékes  ügyintézője  és  a 
Közszolgáltató  Vállalat  vezetője  is,  ami  azt  jelenti,  hogy  a  felügyelőktől  származó 
információk közvetlenül jutnak el az érintettekhez. 

A szabálysértésekről minden esetben fénykép készül. Az esetek nagy részében a fényképen 
szerepel a dátum, azonban találkoztam egy olyan esettel, ahol nem volt a fényképen dátum.
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Úgy gondolom, hogy a kialakított rendszer teljesen megfelel azon követelményeknek, hogy 
a  közterület  –  felügyelők  eljussanak  a  város  minden  pontjára.  Ezért  az  ellenőrzés  nem 
javasol más rendszer kiépítését.

Összegzés

Az ellenőrzés  során  megállapítottam,  hogy a  közterület  –  felügyelők  munkájukat  minden 
esetben a jogszabályok szerint végzik. A kialakított munkamenetük megfelelő, és nem igényel 
változtatásokat.
Fontos,  hogy munkájuk során minden szabálytalanságot dokumentálnak,  amelyeket ezután 
bárki megnézhet, aki vitatja a büntetés jogosságát. Ezt minden esetben megteheti a hivatal 
ügyfélfogadási rendje szerint.
A közterület  –  felügyelők  számára  biztosított  a  munkaruha,  illetve  az  autó,  és  kerékpár, 
amelyekkel a munkájukat el tudják végezni.
Összességében a rendszeren,  amely az évek során kialakult,  nem szükséges változtatni.  A 
lentebb tett javaslatok nem annyira a felügyelet rendszerét mint néhány a napi munkát segítő 
javaslatot tartalmaznak

Javaslatok
- a jogszabályok által előírt megállapodást a rendőrséggel meg kell kötni

- A felvételtől készített 2 munkanapon belül el kell indítani az eljárást, a törvény szerint. 
A jövőben erre jobban oda kell figyelni.

- Az eljárás során készülő fotókon azok  készítése időpontjának minden esetben 
szerepelnie kell

Szentgotthárd, 2010. augusztus 03.
Doncsecz Gábor

Belső ellenőr
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. szeptember 1-i ülésére

Tárgy: Adók módjára történő behajtások ellenőrzése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentgotthárd  Város  Ónkormányzatának  2010.  évi  ellenőrzési  terve  alapján  Az  adók 
módjára történő behajtások ellenőrzése  elkészült. Az ellenőrzés célja  volt,  hogy átfogó 
képet  kapjunk a szentgotthárdi Polgármesteri  Hivatalban lefolytatott  adók módjára történő 
behajtásokról.  Feltárni  az  esetleges  hiányosságokat,  javaslatot  tenni  a  munkavégzés 
továbbfejlesztéséhez.
Az ellenőrzés átfogó és sok mindenre kiterjedő volt, hiányosságot, nem megfelelő gyakorlatot 
is tapasztalt az ellenőrzés. 
A jelentés az Előterjesztés melléklete. 

Határozati javaslat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az adók  módjára  történő 
behajtások  ellenőrzéséről  szóló,  az  Előterjesztés  1.  számú  melléklete  szerinti  belső 
ellenőrzési  jelentést  megismerte,  az  abban  leírtakat  elfogadja.  Az  ellenőrzés  során  tett 
javaslatokat elfogadja, és azt a jövőben figyelembe veszi.
Határidő:  a közlésre azonnal,
Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2010 augusztus 24

                                                               Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                     jegyző

Jelentés
Az adók módjára történő behajtást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény, valamint 
a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény szabályozza. Az ellenőrzés során elsőként 
a jogszabályi megfelelőséget vizsgálta az ellenőrzés
1, jogszabályi megfelelőség
Az önkormányzati adóhatóság hatáskörét az Art. 81.§. (d) pontja szabályozza. A jogszabály 
kimondja, hogy:
„81. § Az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon

a) a helyi adók,
b) a belföldi rendszámú gépjárművek adója,
c)  a  termőföld  bérbeadásából  származó  jövedelem  (ideértve  a  földjáradékot  is)  

adóztatása,
d)  törvényben  meghatározott  esetben  a  magánszemélyt  terhelő  adók  módjára 

behajtandó köztartozások ügyében.”

A gyakorlatban  ez  minden  esetben  megvalósul,  mivel  a  behajthatatlan  tartozásokat  a 
szabálysértést  megállapító  szervezet  minden  esetben  az  önkormányzatot  keresi  meg 
elsőként, hogy intézkedjen az adók módjára történő behajtásról.

Az Art. 146.§. (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy:
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„146. § (1) A végrehajtást az első fokon eljáró adóhatóság folytatja le.
 (2) Az adók módjára behajtandó köztartozás jogosultjának megkeresése alapján”

Mivel  a  gyakorlatban  mindig  a  Szentgotthárdi  adóhatóságot  keresik  meg,  ezért  a 
jogszabályok maradéktalan betartása mellett kezdődött meg minden esetben  a behajtás.
Minden esetben az ügyintézők a felszólítás kiküldésével kezdték meg a behajtást.

A  törvény  150.  §.  (1)  bekezdésében  a  jogszabály  rögzíti  a  végrehajtási  eljárás 
megindításának lépéseit:

„150. § (1) Az adóhatóság az adótartozás megfizetésére az adózót, a 35. § (2) bekezdése  
szerint az adó megfizetésére kötelezett személyt (a továbbiakban együtt: adós) felhívhatja,  
eredménytelen  felhívás  esetén  a  végrehajtást  megindítja.  A  végrehajtási  eljárás  a 
végrehajtási cselekmény foganatosításával indul.”

A gyakorlatban az ügyintézők minden esetben a jogszabályoknak megfelelően járnak el: Első 
lépésben az adós számára a felszólítást postázzák, majd amennyiben nem vezet eredményre, 
úgy következik a végrehajtás megindítása.
Az Adózás rendjéről szóló törvény 161.§. szerint:
„161. § (1) Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget  
megállapító,  nyilvántartó  szerv,  illetőleg  a  köztartozás  jogosultja  negyedévenként,  a  
negyedévet  követő  hó  15.  napjáig  keresi  meg  az  adóhatóságot  behajtás  végett,  ha  a 
köztartozás összege meghaladja az 5000 forintot; szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni  
bírság végrehajtásával kapcsolatban akkor, ha a köztartozás összege eléri vagy meghaladja 
a 3000 forintot…..

A gyakorlatban  a  kötelezettség  megállapító  eleget  tett  a  jogszabályi  előírásoknak,  és  a 
legtöbb esetben a negyedév végén keresik meg az önkormányzatot. 

(2)  A  megkeresésben  fel  kell  tüntetni  a  behajtást  kérő  és  a  fizetésre  kötelezett  
azonosításához szükséges adatokat, a tartozás jogcímét, a fizetési kötelezettséget elrendelő 
határozat (végzés) számát,  jogerőre emelkedésének időpontját,  a teljesítési  határidőt,  a  
tartozás  összegét  és  esetleges  járulékait,  valamint  annak  a  jogszabálynak  a  pontos  
megjelölését, amely az adók módjára való behajtást lehetővé teszi. Ha a behajtást kérőt  
törvény valamely végrehajtási cselekmény foganatosítására kötelezi, annak megtörténtét a  
megkeresésben igazolni kell.

Minden megkeresésben fel voltak tüntetve a jogszabályokban megfogalmazott adatok.

(3) A behajtási eljárást az adóhatóság csak pontos - szükség esetén kiegészített - adatok  
alapján indítja meg.

Ennek  a  kitételnek  az  ügyintézők  minden  esetben  eleget  tettek.  Miután  ellenőrizték  az 
adatok pontosságát, csak utána indították meg az végrehajtási eljárást. 

(4) A megkeresést követő változásról a behajtást kérő az adóhatóságot haladéktalanul  
értesíteni köteles.
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Az ügyben a behajtást kérő fél sajnos nem minden esetben értesíti a városi adóhatóságot, 
ezáltal megnehezítve az ügyintézők dolgát  - pl.: előfordul olyan eset, hogy a felszólításra 
kifizetik a büntetést, azon a csekken, amelyet a rendőrségtől kaptak. Erről itt helyben csak 
akkor fognak tudni, ha a behajtást kezdeményező cég értesíti az itteni adóhivatalt.

(5) Az adóhatóság a behajthatatlan tartozásról a behajtást kérőt tájékoztatja… 

Ez minden esetben megtörtént a gyakorlatban. 2009. évben összesen 32 esetben nem sikerült 
a behajtást elérni a 94 esetből.

(6)  Amennyiben  a  behajtást  kérőnek  tudomása  van  a  fizetésre  kötelezettnek  más 
adóhatóság illetékességi területén található vagyontárgyáról, jogosult közvetlenül ezt az  
adóhatóságot is megkeresni.

A gyakorlatban ilyen eset nem fordult elő, és nem is érinti a városi adóhatóságot.

(7)  Az  adók  módjára  behajtott  összeget  az  adóhatóság  haladéktalanul  átutalja  a  
köztartozás jogosultjának. Amennyiben a behajtott összeg a fizetésre kötelezettet terhelő  
tartozások  mindegyikére  nem  nyújt  fedezetet,  az  adóhatóság  a  bevételt  a  különböző 
tartozások arányában számolja el, és utalja át a megkereső hatóságnak.

(8)  Az  adók  módjára  behajtandó  köztartozásra  az  ingatlanon  történő  jelzálogjog-
alapítás kivételével a végrehajtási eljárás szabályait kell alkalmazni.

(9) Az adók módjára behajtandó köztartozásra az adóhatóság fizetési könnyítést nem 
engedélyezhet, a tartozást nem mérsékelheti illetőleg - a szabálysértési helyszíni bírság  
kivételével - nem minősítheti behajthatatlannak.

(10)  Nem kell  alkalmazni  az  e  §  alatti  szabályokat  a  központi  költségvetés  terhére 
kifizetett azon összeg vonatkozásában, amely összeg az állami kezességvállalás miatt vált a  
tartozás  kötelezettjének  az  állammal  szemben  fennálló  tartozásává  -  ideértve  a  
kezességvállalási díjat is - és amely összeget adók módjára kell behajtani.”

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 111.§.-a foglalkozik a végrehajtásokkal:

„111.  §  (1)  A  pénzbírságot,  egyéb  pénzösszeget  az  elkövetőnek  a  határozat  jogerőre 
emelkedésétől  számított  harminc  napon  belül  a  pénzösszeg  illetékbélyeggel  történő  
lerovásával vagy más, külön jogszabályban meghatározott módon kell megfizetnie. Az  
okozott kár értékét a sértett részére kell megtéríteni.

(2) Ha a pénzbírság vagy egyéb pénzösszeg,  illetőleg az okozott  kár értékének 
megfizetésére kötelezett  a határozat jogerőre emelkedésétől számított  harminc napon 
belül  nem fizeti  meg a tartozást,  a  szabálysértési  hatóság elrendeli  a  tartozás  adók  
módjára történő behajtását.

(4) A pénzbírságot - az elkövető beleegyezése esetén - közérdekű munkára kell  
átváltoztatni, ha az adók módjára történő behajtás nem vezetett eredményre.

A gyakorlatban minden esetben a jogszabályok szerint jártak el az ügyintézők. 
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Fontos megjegyezni,  hogy a jogszabályok sorában  a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások  fedezetér l  szólóő  az  1997.  évi 
LXXX  tv.  42.  -  43.§.  engedélyezi  az  önkormányzati  adóhatóságoknak,  hogy  az  adók 
módjára  történő  behajtás  érdekében  a  Tb.  rendszerén  keresztül  adatokat  kérjenek  le  az 
elkövetőkről.

„42.  §  (1)  Az  igazgatási  szervek  a  nyilvántartási  rendszerben  az  alábbi  személyes  
adatokat tarthatják nyilván és kezelhetik:

a) személyi adatok (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születés éve, hónapja 
és napja),

b) családi állapot, állampolgárság,
c) lakóhely (tartózkodási hely),
d) foglalkozás, munkahely, munkakör, tevékenység,
e)  a  rokkantság  fokára,  az  egészségkárosodás  mértékére,  a  rehabilitálhatóságra,  az  

egészségi állapotra, továbbá az élettársra, az eltartott hozzátartozói minőségre vonatkozó 
olyan adatok, amelyek a társadalombiztosítási ellátás megállapításához szükségesek,

f) jövedelemre vonatkozó adatok,
g) társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám).

43. § (1) A 42. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból
a) állami adóhatóság, valamint a vámhatóság az ellenőrzési feladatok érdekében az a)  

pont  szerinti  adatok,  a  d)  pontból  a  munkahelyre  vonatkozó  és  az  f)  pont  szerinti  
jövedelemre vonatkozó adatok,

b) az állami adóhatóság, az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése 
és az adó-végrehajtási eljárás lefolytatása érdekében az a) pont szerinti adatok, valamint a  
d) pontból a munkahelyre és a foglalkoztatási jogviszony időtartamára vonatkozó adatok,  
támogatás megállapítása és ellenőrzése érdekében az e) pontból a rokkantság fokára, az  
egészségkárosodás mértékére vonatkozó,

c) 
d)
e)
f)
g)
h)  a  köztartozás  behajtására  törvény  által  felhatalmazott  szervek  e  tevékenységük  

ellátása céljából az a)-d) és f) pontban foglaltak
szerinti adatok igénylésére jogosultak.”

A gyakorlatban az adók módjára történő behajtások ellenőrzése során nem találkoztam olyan 
esettel,  amikor az ügyintézők lekértek adatokat a tb. adatrendszeréből, ezáltal a letiltható 
jövedelemről, nyugdíjról további adatokat megszerezvén. A jövőben mindenképpen fontos 
lenne élni ezen lehetőségükkel.

2, Az adók módjára történő behajtás 2009-ben:
Adók módjára történő behajtás:
Sorszám Dátum Kérvényező Összeg Végeredmény
1. 2009.05.14. Csongrád Megyei Rendőr Főkapitányság 30.000 Ft behajtott
2. 2009.04.30. Körmend Körzeti Földhivatal 12.000 Ft behajthatatlan
3. 2009.06.11. Ny-D Munkavédelmi Főfelügyelősége 5.000 Ft behajthatatlan
4. 2009.07.15. Körmendi Rendőrkapitányság 15.000 Ft behajtott
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5. 2009.06.05. Körmendi Rendőrkapitányság 20.000 Ft közérdekű 
munkával 
kiváltott

6. 2009.03.25. Csongrád  Megyei  Rendőr- 
Főkapitányság

90.000 Ft behajthatatlan

7. 2009.01.12. Körmendi Rendőrkapitányság 15.000 Ft közérdekű 
munkával 
kiváltott

8. 2009.02.23. Körmendi Körzeti Földhivatal 34.720 Ft behajthatatlan
9. 2009.06.11. Körmendi Rendőrkapitányság 15.000 Ft közérdekű 

munkával 
kiváltva

10. 2009.06.19. Szentgotthárd Város Jegyzője 10.000 Ft behajtott
11. 2009.06.17. Szentgotthárd Város Jegyzője 10.000 Ft behajtott
12. 2009.03.25. Szombathelyi Rendőrkapitányság 10.000 Ft behajthatatlan
13. 2009.06.11. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 3.000 Ft behajthatatlan
14. 2009.06.09. Szentgotthárd  Város  Jegyzője,  letiltási 

kérelem
5.000 Ft letiltással 

behajtott
15. 2009.06.09. Szentgotthárd  Város  Jegyzője,  letiltási 

kérelem
10.000 Ft letiltással 

behajtott
16. 2009.05.20. Körmendi Városi Bíróság 30.000 Ft behajtott
17. 2009.05.05. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi 

Főfelügyelőség  Közép  Dunántúli 
Munkavédelmi Felügyelősége

5.000 Ft behajtott

18. 2009.01.23. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 5.000 Ft behajtott
19. 2009.04.07. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 5.000 Ft behajtott
20. 2009.05.06. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 5.000 Ft behajtott
21. 2009.05.06. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 10.000 Ft behajtott
22. 2009.02.27. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 10.000 Ft behajtott
23. 2009.05.15. Körmendi Rendőrkapitányság 15.000 Ft behajthatatlan
24. 2009.05.21. Körmendi Rendőrkapitányság 30.000 Ft behajtott
25. 2009.03.26. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 5.000 Ft behajthatatlan
26. 2009.06.12. Körmendi Rendőrkapitányság 20.000 Ft közérdekű 

munkával 
kiváltott

27. 2009.05.21. Körmendi Rendőrkapitányság 15.000 Ft közérdekű 
munkával 
kiváltott

28. 2009.06.12. Szentgotthárd Város Jegyzője 10.000 Ft behajthatatlan 
közérdekű 
munkával  nem 
lett kiváltva

29. 2009.06.04. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 5.000 Ft behajtott
31. 2009.02.27. Kisbalatoni és Zalamenti Vizitársulat 5.460 Ft behajthatatlan
32. 2009.02.18. Győr-Moson-Sopron  Megyei  Rendőr- 

Főkapitányság
3.000 Ft hatáskör  és 

illeték 
mentesség  miatt 
átadva

33. 2009.04.23. Körmendi Rendőrkapitányság 40.000 Ft közérdekű 
munkával 
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kiváltott
34. 2009.01.08. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 5.000 Ft nem itt lakik
35. 2009.05.06. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 10.000 Ft nincs adat
36. 2009.05.13. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 10.000 Ft nincs adat
37. 2009.03.09. Ny-D Regionális Munkaügyi Központ 148.104 Ft foglalásig  jutott 

ügy  / 
behajthatatlan

38. 2009.01.27. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 30.000 Ft behajtott
39. 2009.02.18. Fejér Megyei Rendőr- Főkapitányság 40.000 Ft behajtott
40. 2009.03.16. Körmendi Rendőrkapitányság 15.000 Ft behajtott
41. 2009.01.12. Zalaegerszegi Rendőrkapitányság 25.000 Ft behajthatatlan
42. 2009.02.04. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 5.000 Ft behajthatatlan 

nem  rendelkezik 
Szentgotthárdi 
lakcímmel

43. 2009.03.05. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 10.000 Ft behajtott
44. 2009.02.04. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 5.000 Ft behajthatatlan
45. 2009.01.08. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 10.000 Ft behajthatatlan
46. 2009.02.27. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 15.000 Ft behajthatatlan
47. 2009.03.18. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 10.000 Ft nincs adat
48. 2009.02.06. Körmendi Rendőrkapitányság 35.000 Ft behajtott
49. 2009.03.06. Körmendi Rendőrkapitányság 15.000 Ft közérdekű 

munkával 
ledolgozta

50. 2009.01.14. Körmendi Rendőrkapitányság 15.000 Ft közérdekű 
munkával 
kiváltott

51. 2009.01.30. Körmendi Rendőrkapitányság 20.000 Ft behajthatatlan
52. 2009.02.10. Körmendi Rendőrkapitányság 35.000 Ft közérdekű 

munkával 
ledolgozta

54. 2009.01.08. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 5.000 Ft nincs adat
55. 2009.09.10. Körmendi Rendőrkapitányság 35.000 Ft 17.500  Ft-ot 

fizetett ki
56. 2009.10.08. Körmendi Rendőrkapitányság 10.000 Ft közérdekű 

munkával 
kiváltott

57. 2009.10.07. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 60.000 Ft behajtott
58. 2009.10.15. NyD-i Munkavédelmi Felügyelőség 10.000 Ft behajtott
59. 2009.11.09. Körmendi Rendőrkapitányság 10.000 Ft behajtott
60. 2009.07.29. Körmendi Rendőrkapitányság 30.000 Ft behajtott
61. 2009.11.09. Kaposvár Megyei Jogú Város 171.055 Ft behajthatatlan
62. 2009.10.09. Szombathelyi Rendőrkapitányság 10.000 Ft behajthatatlan
63. 2009.06.08. NyD-i Munkavédelmi Főfelügyelőség 50.000 Ft 25.000  Ft 

behjtava,  25.000 
Ft  még  nincs 
befizetve

64. 2009.10.13. Körmendi Rendőrkapitányság 15.000 Ft közérdekű 
munkát  vállal, 

66



ledolgozva 2010-
ben!

65. 2009.12.28. Körmendi Rendőrkapitányság 40.000 Ft közérdekű 
munkát  vállal, 
ledolgozva 2010-
ben!

66. 2009.11.10. Rönök-Vasszentmihály Körjegyzőség 26.040 Ft behajthatatlan
67. 2009.11.10. Rönök-Vasszentmihály Körjegyzőség 43.944 Ft behajthatatlan
68. 2009.11.10. Rönök-Vasszentmihály Körjegyzőség 22.820 Ft behajthatatlan
68. 2009.10.16. Körmendi Körzeti Földhivatal 34.720 Ft behajthatatlan
69. 2009.09.28. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 3.000 Ft behajtott
70. 2009.11.02. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 5.000 Ft behajtott
71. 2009.11.19. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 3.000 Ft behajtott
72. 2009.12.02. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 10.000 Ft behajtott
73. 2009.12.16. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 10.000 Ft behajtott
74. 2009.09.14. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 10.000 Ft behajthatatlan
75. 2009.09.03. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 10.000 Ft
76. 2009.08.25. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 5.000 Ft
77. 2009.11.02. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 20.000 Ft

behajthatatlan, 
egy  személyről 
van  szó.  2010. 
évben  közérdekű 
munkát végzett.

78. 2009.06.15. Körmendi Rendőrkapitányság 15.000 Ft behajtott
79. 2009.10.01. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 30.000 Ft behajtott
80. 2009.07.20. Körmendi Rendőrkapitányság 35.000 Ft behajthatatlan
81. 2009.07.15. Körmendi Rendőrkapitányság 20.000 Ft behajthatatlan
82. 2009.10.07. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 30.000 Ft behajthatatlan
83. 2009.10.05 Budapesti Rendőr- Főkapitányság 3.000 Ft hatáskör  és 

illeték 
mentesség  miatt 
átadva

84. 2009.10.14. Badacsonytomaj VN Kft. 9.000 Ft behajtott
85. 2009.08.13. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 30.000 Ft behajtott 

(részletfizetéssel)
86. 2009.10.22. Szentgotthárd  Város Jegyzője 5.000 Ft közérdekű 

munkát  vállalta, 
ledolgozva 2010-
ben!

87. 2009.06.25. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 30.000 Ft behajtott
88. 2009.07.03. Körmendi Rendőrkapitányság 15.000 Ft behajthatatlan
89. 2009.09.22. Várpalota Rendőrkapitányság 15.000 Ft behajtott
90. 2009.08.17. Baranya Megyei Rendőr- Főkapitányság 5.000 Ft behajtott
91. 2009.09.24. Tolna Megyei Rendőr- Főkapitányság 20.000 Ft behajtott
92. 2009.09.03. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 5.000 Ft nincs adat
93. 2009.07.21. Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság 5.000 Ft időközben 

befizették  a 
büntetést

94. 2009.07.02. Szentgotthárd Város Jegyzője 5.000 Ft időközben 
befizették  a 
büntetést
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A táblázatból jól látható, hogy összesen 94. esetben kezdeményeztek adók módjára történő 
behajtást. Ebből 32 esetben behajthatatlan volt a tartozás, amely a 2009. évi behajtások 34%-
át tette ki. 39 esetben sikeres volt a behajtás (41,5%). Az év során 16 esetben (17%) fordult 
elő, hogy a behajtás során az adósok vállalták a közérdekű munkát, és így a Közszolgáltató 
Vállalat felügyelete alatt 5.000 Ft/nap összegben közérdekű munkával váltották ki a tartozást. 
2009. évben 3 esetben hatáskör és illeték mentesség miatt átadásra kerültek az anyagok másik 
önkormányzatnak, míg 2 esetben letiltást fogasasítottak.

- Szemétszállítási díjhátralék:

A szemétszállítási díjhátralékokat is adók módjára történő behajtással lehet behajtani. 2009-
ben  több  ilyen  ügy  is  történt  (2009.  évben  97  eset,  873.404  Ft).  Az  ellenőrzés  során 
véletlenszerűen választottam ki azokat az eseteket, amelyek az ellenőrzés alapját képezték.
A kiválasztott esetek alapján elmondható, hogy a szemétszállítási díjak adók módjára történő 
behajtásának  rendszere  működik,  azonban  a  behajtások  sikerességéről  nem  mindig  lehet 
megbizonyosodni. 
A díjhátralék befizetésének menete, a szemétszállítást végző cég megkeresésével kezdődik. A 
Müllex Kft. megküldi az Önkormányzatnak azoknak a listáját, akik hátralékkal rendelkeznek. 
Ezután az ügyintéző kiküldi a felszólításokat, amelyekről a postai tértivevényeket megőrzi. 
Azokat a leveleket, amelyek visszajönnek átvétel nélkül újból kiküldi.
Fontos  megemlíteni,  hogy  azokról,  akik  sokszor  az  adóhatóság  felszólításának  hatására 
közvetlenül a Müllex Kft-nek befizették a hátralékot, nem küld a behajtást kérő visszajelzést 
csak akkor derül ki, hogy teljesítették a kötelességüket, amikor a Müllex Kft. újból átküldi a 
tartozások listáját. Ez félreértéseket, felesleges eljárási cselekményeket eredményezhet ezért 
javasolt, hogy a társasággal fel kell venni a kapcsolatot és a folyamatnak ezen részét újra kell 
szabályozni.
Az ellenőrzés során letiltással nem találkoztam.

- Gyermektartásdíj megelőlegezési ügyek:

Szentgotthárd  Városa  több  esetben  is  nyújtott  segítséget  gyermektartásdíj  megelőlegezési 
ügyben.  Fontos  megjegyezni,  hogy  a  gyermektartásdíj  megelőlegezése  lényegét  tekintve 
előleg,  és azt  vissza kell  fizetni.  Sajnos a  város ezen ügyben sincsen könnyű helyzetben, 
hiszen több olyan személy is van, aki több száz ezer forinttal tartozik a városnak. 
Ezért a 149/1997. (IX.10.) sz. a Gyámhivatalokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló Kormányrendelet  72.§ 5 bekezdése alapján,  a kötelezett  lakóhelye szerinti 
jegyző  köteles  a  megelőlegezett  gyermektartásdíj  és  annak  késedelmi  kamatainak  adók 
módjára történő behajtásáról intézkedni.
2009. év végéig összesen 3.431.399 Ft-al  tartozott  10 személy.  Az esetek többségében az 
idézést kiküldte az ügyintéző, azonban jegyzőkönyv már nem volt mögötte. A legmagasabb 
tartozás  991.931  Ft.  Az  adós  ismeretlen  helyre  költözött.  Két  esetben  önként  vállalták  a 
fizetést, havi rendszerességgel.
A 2009. évben fennálló megelőlegezett gyermektartásdíj tartozások:

Tartozás összege Idézés Közlés ideje Ügy kezdete adósról 
információ

1. 388.750 Ft volt 2009.10.13. 2003 -
2. 213.462 Ft volt 2009.10.13. - -
3. 185.332 Ft volt 2009.10.13. 2004 -
4. 170.017 Ft volt 2009.10.13. 2004 -
5. 128.178 Ft nincs 2009.10.13. 2006 -
6. 453.613 Ft nincs 2009.10.13. 2005 -
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7. 66.069 Ft nincs 2009.10.13. 2004 havonta törleszt 
5.000 Ft-ot

8. 991.931 Ft nincs 2009.10.13. 2000 és 2008 Ismeretlen helyre 
költözött

9. 631.162 Ft nincs 2009.10.13. 2001 Ismeretlen helyre 
költözött

10. 202.885 Ft idézés 2009.05.25. 2000 havonta törleszti

 
- A gyakorlati alkalmazás:

Az adók módjára történő behajtások esetében az ügyintézők minden esetben a törvények által 
előírt szabályozás alapján jártak el. Amennyiben megérkezett a megkeresés az adók módjára 
történő  behajtásról,  az  ügyintéző  minden  esetben  kiküldte  a  felszólítást.  Sok  esetben  a 
felszólítás kézhezvételére az adósok befizették a tartozásukat.
Amennyiben  a  megkeresésre  nem  reagáltak,  valamit  10  napon  belül  nem  fizették  ki  a 
tartozásukat, úgy az ügyintéző kiküldte az idéző végzést (Az év elején a Ket. változtatása előtt 
még  Idézés  volt).  Ebben  leírják,  hogy  adott  időben  és  helyen  jelenjen  meg  az  adós,  
amennyiben nem, úgy adók módjára fogják behajtani a tartozást. Fontos megjegyezni, hogy 
amióta végzésnek hívják, és részletesebben tartalmazza a büntetési tételeket, azóta 70-80%-
ban megjelennek az adósok.
Amennyiben megjelennek, úgy az ügyintéző minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet 
csatol az ügyhöz (A Ket. változása előtt nem minden esetben készült jegyzőkönyv, azonban 
ezt  egy  ügyészségi  vizsgálat  sérelmezte,  és  azóta  már  minden  ügyhöz  csatolva  van.)  A 
megjelent adósok ekkor elmondhatják, hogy a büntetést, tartozást miért nem tudják befizetni, 
és sok esetben azt is, hogy nincs se keresetük, sem jövedelmük. Ekkor nyilatkoznak arról, 
hogy vállalják-e a közérdekű munka végzését.
Fontos megemlíteni, hogy sok esetben a végzés, és a felszólítások hatására sem jelennek meg 
az adósok, ezért ekkor kellene használni az 1997. LXXX. tv. által engedélyezett rendelkezést, 
és lekérni az adósok adataiból, hogy rendelkezik-e jövedelemmel, nyugdíjjal, és ebből letiltani 
az tartozás összegét.
Fontos  megjegyezni,  hogy az  ügyek mögé egy esetben sincs  csatolva,  hogy az  adós,  aki 
vállalta a közérdekű munkát, letöltötte-e azt, vagy nem. Erről a Közszolgáltató vállalt minden 
esetben küld egy értesítést a Polgármesteri Hivatalnak, azonban ezeket teljesen külön helyen 
kezelik. Fontos lenne, ha a jövőben ezen dokumentumok egy másolatát csatolnák az ügyiratok 
mögé.
A felszólítás,  valamint  a  végzések kiküldése minden esetben tértivevénnyel  történik,  és  a 
tértivevények mindegyike megtalálható az ügyintézőknél.

3, Az adók módjára történő behajtás FEUVE rendszerben történő folyamatának felvázolása
Az adók módjára történő behajtások ellenőrzési nyomvonalának leírása fontos feladat abban, 
hogy  a  jövőben  meg  lehessen  határozni  azokat  a  feladatokat,  és  a  feladatokért  felelős 
dolgozókat,  akik  az  adott  munkakörbe  foglalkoztatva  lesznek.  Ezért  az  ellenőrzés 
megpróbálta  elkészíteni  az  ellenőrzési  nyomvonalat,  hogy  ezáltal  próbálja  meg  az  adók 
módjára történő behajtás folyamatát szemléltetni.
(A Jelentés 1.sz. melléklete)

Összegzés
Az  ellenőrzés  során  mindig  a  jogszabályi  háttér,  valamint  a  belső  szabályok  mentén 
ellenőriztem az  adók módjára  történő  behajtást.  Az ellenőrzés  során  kisebb hiányosságok 
akadtak, amelyek megoldásra várnak.
Az adók módjára  történő behajtás  során az ügyintézők mindig a jogszabályi  előírásoknak 
megfelelően járnak el.  Az előírt  felszólítást,  végrehajtást  minden esetben eszközölik.  Egy 
ügyészségi vizsgálat óta, minden esethez csatolva vannak a keletkezett jegyzőkönyvek is.
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Azonban meg kell jegyezni, hogy az ügyintézés során rendre elmarad, a letiltáshoz szükséges 
adatkérés a társadalombiztosítótól. Ezáltal a letiltást legtöbbször nem lehet foganasitani, és 
így  nem  rendelkezik  az  ügyintéző  azokkal  az  adatokka  sem,  amellyel  megnyugtatóan 
kimondható, hogy az adós nem tud fizetni. 
Ugyancsak  fontos  feladat  lenne,  hogy  a  jövőben  az  elvégzett  közérdekű  munkáról  a 
foglalkoztatást  végzőtől  érkező  visszajelzés  is  kerüljön  be  az  ügyiratba  (a  közszolgáltató 
vállalat értesítené az ügyintézőt is, aki egy adós anyagába ezután ezt a levelet csak be kell, 
hogy csatolja.)
Összességében  megállapítható,  hogy  az  ügyintézők  minden  esetben  a  jogszabályoknak 
megfelelően  jártak  el.  Azonban  meg  kell  állapítani,  hogy  nem  mindig  használták  ki  a 
jogszabályok  adta  lehetőségeket,  hogy  az  adók  módjára  történő  behajtások  még 
eredményesebbek legyenek.

Javaslatok
- Az  ügyiratban  az  eljárás  során  történt  valamennyi  eljárási  cselekményt  pontosan 

dokumentálni kell. (Teljes körű dokumentálás  szükséges az aktákban)

- Az adók módjára történő behajtási ügyekben ha ez szükséges,  minden esetben élni 
kell a tb. adatrendszeréből történő adatlekéréssel a letiltható jövedelemre, nyugdíjra 
vonatkozó adatok megszerzése érdekében. 

- A közérdekű munkát biztosító szervezettől minden esetben be kell kérni az igazolást 
annak teljesítéséről 

- A Müllex Kft.-vel a behajtási eljárás új rendjét kell kialakítani – ennek kidolgozását 
vezetői szinten kell kezdeményezni. 

- A gyermektartásdíj megelőlegezése esetében a tartozás már több millió Ft-os összeget 
ért el, ennek hatékony csökkentése mielőbb szükséges

Az adók módjára történő behajtás munkaszakaszai

Sor-
szám

Tevékenység/ 
feladat

1

Jogszabály, 
belső 

szabályozás

2

Keletkező 
dokumentum

3

Felelős/ köt.váll.

4

Határidő

5

Kontroll pont

6

Könyvvezetésben való 
megjelenés

7

1 Kérelem 
befogadása, a 
felszólítás 
kiküldése

Ket. Felszólítás (adók 
módjára történő 
behajtás)

adóigazgatási 
ügyintéző

a Ket. irányadó 
szabályai szerint

a levéllel feladott 
tértivevény 
visszaérkezése

nincs

2 Végrehajtás 
kiküldése

Ket. Végrehajtás (adók 
módjára történő 
behajtás)

adóigazgatási 
ügyintéző

A Ket. irányadó 
szabályai szerint

a levéllel feladott 
tértivevény 
visszaérkezése

nincs
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3 Jegyzőkönyv 
felvétele

Ket. Jegyzőkönyv (az 
adós személyes 
megjegyezésének 
felvétele)

adóigazgatási 
ügyintéző

Azonnal a jegyzőkönyv 
aláírása mind az 
adós, mind az 
ügyintéző által

nincs

4 Közérdekű 
munka 
kiközvetítése 
(amennyiben ezt 
az adós vállalta)

2003. évi XCII, 
és 1999. évi 
LXIX. tv

levél a 
kérvényezőnek, 
hogy a behajtás nem 
vezetett 
eredményre, 
közérdekű 
munkával váltja ki 
az adós

adóigazgatási 
ügyintéző

A Ket. irányadó 
szabályai szerint

A közérdekű munka 
elvégzéséről a 
közszolgáltató 
vállalat értesíti az 
ügyintézőt

nincs

5 Adatok 
beszerzése az 
adós jövedelmi 
helyzetéről

1997. évi 
LXXX tv.

kérvény a Tb-hoz 
(az adósok anyagi 
helyzetéről történő 
informálás)

adóigazgatási 
ügyintéző

a törvény 
rendelkezései 
szerint

nincs

6 Letiltás 2003. évi XCII, 
és 1999. évi 
LXIX. tv.

A letiltásról 
keletkező 
dokumentum, 
amelyet az adós 
számára 
megküldenek

adóigazgatási 
ügyintéző

A Ket. szabályai 
szerint, 
valamint a 
törvény 
rendelkezése 
szerint

A letiltásról szóló 
határozatot az 
irodavezetőnek 
kelljen aláírni

van

7 Értesítés 2003. évi XCII, 
és 1999. évi 
LXIX. tv.

Értesítés az adók 
módjára történő 
behajtás 
végeredményéről

adóigazgatási 
ügyintéző

A Ket. szabályai 
szerint

nincs

Egyéb esetek

8 A felszólítás utáni 
befizetés

2003. évi XCII Értesítő levél, hogy 
az adós a felszólítás 
után megfizette a 
tartozását (oda – 
vissza irányú)

adóigazgatási 
ügyintéző

a Ket. szabályai 
szerint

A befizetést igazoló 
csekk másolata

van
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. szeptember 1-i ülésére

Tárgy: Tótágas Közalapítvány - kölcsön

Tisztelt Képviselő-testület!

2010. június 30-ig Szentgotthárdon a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
Bölcsődét  a  Tótágas  Közalapítvány  működtette.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 14/2010. ÖKT. határozat 3.) pontjában döntött arról,  hogy a Bölcsődét 
2010.  július  1-től  költségvetési  szervként  –  közös  igazgatású  intézményként  a  Játékvár 
Óvodával – működteti tovább. Az új közös igazgatású intézmény alapító okiratát a Képviselő-
testület 120/2010. sz. határozatának 4.) pontjában javasolta Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elfogadásra, amelyről a Társulási Tanács 
26/2010. sz. határozatának 4.) pontjában döntött.
A Tótágas Közalapítvány a dolgozók június havi bérét 2010. június 30-val kifizette, melynek 
járulék  terhei  2010.  július  12-én  váltak  esedékessé.  Mivel  a  Közalapítványnak  már  sem 
önkormányzati támogatás, sem esedékes állami normatíva bevétele 2010. július hónapra nem 
volt, nem tudta az APEH felé teljesíteni fizetési kötelezettségét. 
A Kuratórium Elnöke az 1. számú melléklet szerinti kérelemben jelezte a felmerült problémát, 
és  kérte,  hogy  átmenetileg,  a  járulékok  finanszírozása  érdekében  500.000,-  Ft  kölcsönt 
biztosításon az önkormányzat. Az Elnök Asszony levelében azt is leírta, hogy a kért kölcsön 
visszafizetését  a  Közalapítvány  bölcsődei  tevékenységének  megszüntetésekor  készítendő 
normatív  állami  hozzájárulás  elszámolása  alapján  adódó  bevételből  tudja  rendezni.  Az 
elszámolás  az  előterjesztés  készítésének  időpontjára  már  benyújtásra  került  a  Magyar 
Államkincstár felé, mely alapján a Közalapítvány még 977.270,- Ft normatívára jogosult.
Az e tárgyban írt 2. számú melléklet szerinti kölcsönszerződés csak a Testület jóváhagyásával 
érvényes. Erre a jóváhagyásra a legelső rendes ülésen kerülhet sor.  

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tótágas Közalapítvány részére 
a  június  havi  bérek  közterheinek  finanszírozásához  500.000,-  Ft  kamatmentes  kölcsönt 
biztosít,  az  erre  vonatkozó,  az  Előterjesztés  2.  számú  melléklete  szerinti  megállapodást 
jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

Szentgotthárd, 2010. augusztus 4.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2010. szeptember 1-jei ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bugán  József  alpolgármester  úr  2010.  augusztus  13.  napjával  lemondott 
alpolgármesteri  tisztségéről  és  képviselői  megbízatásáról.  Mivel  a  jelenlegi 
önkormányzati  ciklusban  hátralévő  egy  hónapra  polgármester  úr  nem  kíván 
második alpolgármestert  jelölni és személyéről a Képviselő-testülettel  döntést 
hozatni,  ezért  módosítani  kell  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának  azon  jogszabályhelyeit,  ahol  az  két  alpolgármestert  említ. 
Egyúttal  a  képviselők  felsorolását  is  módosítani  szükséges  a  Bugán  József 
képviselői helyébe lépő új taggal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-módosítást megtárgyalni 
és arról dönteni szíveskedjen!

Szentgotthárd, 2010. augusztus 25.

Dr. Dancsecs Zsolt
  jegyző
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Melléklet

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

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

módosításáról

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alkotmány  44/A.  §  (2) 
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  1.  §  (6)  bekezdés  a)  és  10.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  szabályzatáról  valamint 
mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  képviselő-testület  a  képviselő-testület  megbízatásának  idejére  a  polgármester 
javaslatára, saját tagjai közül, titkos szavazással a polgármester helyettesítésére, munkájának a 
segítésére alpolgármestert választ.”

2. §

A Rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testületi ülést a polgármester, távollétében vagy akadályoztatása esetén az 
alpolgármester vezeti.”

3. §

A Rendelet 95. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Ahol a jelen rendelet alpolgármestereket említ, azon alpolgármestert kell érteni.”

4. §

A Rendelet 2. számú mellékletében a „Bugán József János” szövegrész helyébe a „Császár 
Tamás István” szöveg lép.

5. §

(1)  A  Rendelet  6.  számú  mellékletének  1.  sz.  mellékletében  a  „2  fő  Alpolgármester” 
szövegrész helyébe az „1 fő Alpolgármester” szöveg lép.

(2)  A  Rendelet  6.  számú  mellékletének  1.  sz.  mellékletében  a  „Tiszteletdíjas:  2  fő 
alpolgármester” szövegrész helyébe a „Tiszteletdíjas: 1 fő alpolgármester” szöveg lép.
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6. §

Hatályát  veszti  a  Rendelet  75.  §  (2)  bekezdése  („Az  alpolgármesterek  által  ellátandó 
feladatokat  a  Függelék  tartalmazza”),  a  95.  §  (3)  bekezdés  („E  rendelet  mellékletei  a  
következők”) az „A Függelék az alpolgármesterek közötti feladat megosztásáról” szövegrész, 
a 95. § (4) bekezdésben az „és függelékének” szövegrész és a Rendelet Függeléke.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és a hatálybalépését követő első 
napon hatályát veszti.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
  polgármester   jegyző

Kihirdetve: 2010. szeptember …

Dr. Dancsecs Zsolt
  jegyző
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. szeptember 1-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Város Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 
16.) ÖKT rendelet módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület!

A 137/2010. számú Képviselő-testületi határozat alapján az állatok tartásáról szóló 27/1999. 
(XII.  16.)  ÖKT rendelet  (továbbiakban:  helyi  rendelet)  módosításának  tervezetét  a  2010. 
augusztusi Képviselő-testületi ülésre kell előkészíteni.    
 

I. Előzmények

A helyi rendelet módosítására vonatkozó kezdeményezés érkezett a Gotthárdi Lak-Ép 2008. 
Kft., mint a Széchenyi u. 29. szám alatti területen épülő lakóingatlanok építtetőjétől, valamint 
további  14 személytől,  mint  a  lakások leendő tulajdonosaitól,  melyet  a  Képviselő-testület 
2010. május 26-án tárgyalt. 
A május havi testületi ülés előterjesztésében 3 lehetőség közül a Képviselőt-testület a „C” 
variációt választotta.

 „C” lehetőség: a jelenlegi besorolási övezetet változatlanul hagyni de előírni azokat a 
21. században megkövetelt tartási körülményeket, ahol az állatok után nem maradnak 
trágyahalmok az udvarokon, nem lesznek kifogásolható tartási körülmények
Indokai:
-  van  ma  arra  technológia,  hogy  korszerű  körülmények  között,  családi  házas 
övezetekben  mások  zavarása  nélkül  lehessen  állatokat  tartani.  Igényel  beruházást, 
odafigyelést. De eredménye egy megújult állattartási rend
- meg lehet teremteni annak a feltételeit, hogy ismét fellendüljön az állattartás illetve 
akinek  lehetősége  és  kedve  van  állatot  tartani  kizárólag  családja  megbízható,  jó 
minőségű otthon megtermelt élelmiszerrel való ellátása érdekében, az megtehesse ezt.
-  amennyiben  ezt  írjuk  elő,  akkor  viszont  ez  értelemszerűen  Szentgotthárd  egész 
területére vonatkozni fog és egy reális,  hosszabb türelmi időt feltételezve is egy idő 
után  szinte  minden  sertéstartótól  az  új  szabályokhoz  való  alkalmazkodást  fogja 
megkövetelni. 
- az állattartás, különösen a sertéstartás területén előbb utóbb lépni kell majd, a tartási 
körülmények nagyon sok helyen hagynak maguk után kívánnivalókat.

A  137/2010.  számú  határozattal  a  Képviselő-testület  a  jelenlegi  besorolási  övezetet 
változatlanul  hagyta,  de  a  haszonállattok  tartásának  pontosabb,  szélesebb  körű 
szabályozásának megvalósítását támogatta.
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II.  A rendeletmódosítás indoklása

A jelenleg hatályos helyi rendeletünk 2000. január 1-én lépett hatályba. A rendeletet a helyi 
viszonyokat figyelembe vevő és az állattartási szokásokat előtérbe helyező állattartó övezetek 
kialakítása, az abban tartható állatok számának meghatározása miatt hozta az önkormányzat. 
A rendeletben szabályozott állattartási feltételekre más központi szabályozás nem vonatkozik, 
így az önkormányzat jogalkotói hatásköre eredeti jogalkotói hatáskör ez esetben.

Jelenleg hatályos helyi rendeletben a haszonállat tartására, elhelyezésére szolgáló előírások 
jellege általános. 
A  helyi  rendelet  4  –  6  §-aiban  foglalt  haszonállat  tartásáról,  elhelyezéséről  szóló 
rendelkezések  általános  leírásokat  tartalmaznak,  amely  az  érvényes  közegészségügyi, 
állategészségügyi és építési előírások széles körű ismeretét feltételezik az állattartók részéről. 

Eljárásaink során minden esetben a szakterületre vonatkozó magasabb szintű szabályozást is 
figyelembe  vesszük,  de  az  állattartásra  vonatkozó  központi  jogszabályok  is  általános 
jellegűek,  a  kislétszámú,  valóban  családi  felhasználásra  tartott  haszonállatok  tartási 
körülményeit részletesen nem szabályozzák.   

Megkerestük a  Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági  
és  Állategészségügyi  Igazgatóságát, az  ÁNTSZ  Körmendi,  Őriszentpéteri,  Szentgotthárdi,  
Vasvári  Kistérségi  Intézetét, a  Nyugat-dunántúli  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és 
Vízügyi  Felügyelőséget és  az  Építéshatóságot,  hogy  a  szakterületeiket  érintően  a  helyi 
rendeletünk módosítására észrevételt, javaslatot szíveskedjenek tenni.
A megkeresett szakhatóságok eljuttatták szakmai állásfoglalásukat, melyekkel nagymértékben 
segítették a helyi rendeletben a haszonállatok tartásának részletesebb szabályozását. A szakmai 
állásfoglalásokat a helyi rendelet módosítása során beépítettük a tervezetbe.

Célunk, hogy a részletesebb szabályozással a lakosságnak is egyértelműbbé váljék, hogy ha 
valaki haszonállatot kíván tartani saját maga vagy családja élelmiszer ellátása céljából, akkor 
mely  feltételeket  kell  teljesíteni.  A szabályozásunk  alapján  egyértelműbbé  válik,  hogy  a 
meglévő régi állattartó épületekben az állattartást tovább milyen feltételek megteremtése után 
lehet folytatni, amennyiben pedig új épületben szeretne haszonállatokat tartani valaki, ahhoz 
az  építéshatósági  előírásokon  kívül  még  milyen  állatvédelmi,  állategészségügyi, 
közegészségügyi szempontokat kell figyelembe vennie az állatok rendezett tartása érdekében. 
A  rendelettervezetünkben  technikailag  dőlt  betűvel  szedtük  az  új  szabályként  bekerülő 
rendelkezéseket. Ezekből látható, hogy előírásainkkal nagyobb figyelmet javaslunk fordítani 
az  állattartás  szomszédokat  érintő  hatásainak  a  mérséklésére,  az  egyértelmű  szabályok 
előírásával segíteni szeretnénk mind az állattartókat, mind pedig az állatokat nem tartó, de az 
állattartás „hatásterületén” élőket.
Véleményünk  szerint  a  javasolt  változások  megfelelnek   a  mai  kor  kihívásának: 
alátámasztják,  hogy lehet  korszerű módon állatokat  tartani  a  közvetlen környezetben élők 
zavarása  nélkül  is.  Meg  lehet  valósítani  a  szentgotthárdi  családok  szükségleteit  kielégítő 
állattartást a mai kor elvárásainak megfelelő körülmények között  is.  Mindehhez várhatóan 
több helyen is lesz szükség az állattartási körülmények némi átalakítására, ez azonban nem 
jelent vállalhatatlan terhet a továbbra is háztáji állattartással foglalkozni akarók számára. 

A haszonállatot nem tartó lakosok is vélhetően tapasztalni fogják, hogy a sertéstartással, vagy 
bármely  más  haszonállat  tartásával  járó  kellemetlen,  zavaró  szaghatások  csökkennek, 
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megszűnnek.  Amennyiben  ezek  mégsem  teljesülnek,  a  bejelentések  alapján  egy-egy 
állattartási ügyben a helyi rendeletre támaszkodva is el tudunk járni. 
A rendelettervezet  „A”  és  „B”  variációként  hozza  a  rendeletben  megállapított  előírások 
maradéktalan  betartásának  kezdő  időpontját  a  már  meglévő  állattartók  esetében.  Mindkét 
általunk megjelölt időpont elégségesnek tűnik a szükséges átalakításokhoz. 

  

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem a rendelet tervezet megtárgyalását és elfogadását.

Szentgotthárd, 2010. augusztus 17.

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

az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) ÖKT rendelet  módosításáról

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

1.§.

(1)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  állatok  tartásáról  szóló  27/1999. 
(XII.16.) Ökt. rendelet (továbbiakban: Rendelet ) 1. § (1) bekezdése (Általános rendelkezések) helyébe a 
következő rendelkezés lép:
  „(1) Szentgotthárd város területén állatot tartani csak a vonatkozó közegészségügyi, állategészségügyi, 
állatvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásával, az építési elő- írásoknak megfelelő épületben e 
rendeletben meghatározott módon lehet.”

2. §.

A Rendelet 3. § (3) bekezdése (Állattartási övezetek) az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„ Méheket tartani a méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendeletben előírtak szerint lehet.”

3. §.

A Rendelet 4. § (2) bekezdése (Haszonállat tartása, elhelyezése) az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„ A nyílászárókra rovarhálót kell felszerelni.”

4. §. 

A Rendelet 6. § helyébe a következő 6.§. lép:
„6. §  (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségnek könnyen tisztíthatónak,  fertőtleníthetőnek, 

szilárd  falazatúnak  és  hézagmentes  szilárd  padozatúnak  kell  lenni. Az  állattartás  során  olyan  tartási  
körülményeket kell biztosítani, ami a bűzhatást a minimálisra csökkenti.

(2)  Az  állattartó  az  állatok  tartása  során  olyan  tartástechnológiát  köteles  biztosítani,  amely  
megfelel az állategészségügyi-, állatvédelmi-, közegészségügyi- és környezetvédelmi előírásoknak.

(3) A nagy- és közepes haszonállatok elhelyezésére szolgáló helyiségeket a tárolási technológiától  
függően, a kishaszonállatok helyiségeit szükséges gyakorisággal fertőtleníteni és naponta takarítani kell.

(4)  Az  állattartónak  gondoskodnia  kell  a  kellemetlen  szagot  árasztó  takarmány  fedett,  zárt  
tárolásáról.

(5)A trágyalé szivárgásmentes, zárt műtárgyban történő elhelyezését kell biztosítani.  
(6)A trágyát csak zárt, szilárd falazatú és aljzatú- megfelelő szivárgóval a trágyalé gyűjtőbe kötött-

tárolóban  szabad  tartani.  Rendszeres  ürítéséről,  fertőtlenítéséről,  szagtalanításáról  a  közegészségügyi  
jogszabályoknak megfelelő gyakorisággal gondoskodni kell. 

(7)  Az  állattartó  köteles  a  trágyát  úgy  tárolni,  hogy  szomszédait  ne  zavarja.  Az  állattartónak  
biztosítani  kell,  hogy  a  szennyvíz  (trágyalé)  a  szomszéd  telkére,  vagy  közterületre  ne  folyhasson  át,  
valamint a saját tulajdonú telkét se szennyezze és a talajt, élővizet ne fertőzze. 

(8)  A  trágyatároló  kapacitásának  elegendőnek  kell  lenni  6  havi  trágya  befogadására.  A 
kijuttatáshoz és ártalmatlanításhoz megfelelő nagyságú mezőgazdasági földterületnek kell rendelkezésre 
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állni. A hígtrágyás tartástechnológia esetén a hígtrágya ártalmatlanításához be kell szerezni a Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóság engedélyét.

(9) A trágya kihordására csak erre alkalmas olyan szállítóeszköz használható, amelyről a trágya  
nem hullhat (nem folyhat) ki.

(10) Egészségi szempontból káros rágcsálók, rovarok megelőző és rendszeres írtásáról az állattartó 
köteles gondoskodni.

(11)Fertőző és járványos állatbetegség esetén a fertőtlenítés, szagtalanítás módjára, gyakoriságára a 
mindenkori közegészségügyi, állategészségügyi rendelkezések az irányadók.

(12) A beteg, illetve betegség-gyanús állatot az állattartó köteles a tartás helyén elkülöníteni, és az  
állatorvosnak haladéktalanul bejelenteni.

(13)  Az  állattartó  az  állata  elhullását  a  területileg  illetékes  hatósági  állatorvosnak  köteles  
bejelenteni. Az állat hulláját annak előírásszerű ártalmatlanításáig köteles zárt helyen tartani.

(14)  Az  állati  hulladékok  ártalmatlanítása  csak  a  nem  emberi  fogyasztásra  szánt  állati  
melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról  
szóló  1774/2002/EK  rendelet  illetve  2011.  március  4-től  a  1069/2009/EK  rendelet  előírásai  szerint  
történhet.

(15)  Az elhullott állati tetemeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni, dögkútba 
nem helyezhetők.

5.§.
A  Rendelet  11/B.§.  (7)  bekezdése  (Önkormányzati  hatósági  ügyben alkalmazandó eljárási  szabályok) 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ (7) A döntés meghozatala előtt közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, környezetvédelmi és 
építésügyi hatóság állásfoglalását kell beszerezni. „

6.§.
Záró rendelkezés

(1) A Rendelet egyebekben nem változik.

 (2) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.

(3) Ezen rendelet hatályba lépésekor meglévő állattartások esetén az ezen rendelettel megállapított 
előírásoknak való megfelelést 
„A” variáció”: 2011. június 30-ig kell biztosítani.  
„B” variáció: 2012. január 01-ig kell biztosít6ani

 Viniczay Tibor                                                      Dr. Dancsecs Zsolt
   Polgármester                                                                   Jegyző

Kihirdetve: 2010. …………………...

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Előterjesztés
a Képviselőtestület 2010. szeptember 1-i ülésére

Tárgy: Területvásárlási kérelem Sztg. 1417/15 hrsz. (Eurogast Bt.)

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentgotthárd Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 1417/15 hrsz-ú, 675 m2 

területű,  kivett  beépítetlen  terület  művelési  ágú  belterületi  ingatlan.  Az  ingatlan  a  Hunyadi  út  végén 
találhatók, az iparvágány és a  Hunyadi u. által közrevett  területen.(térkép 1. sz. melléklet –változási 
vázrajz)

Az Eurogast Bt. (9955 Szentgotthárd,  Alkotmány u.  13.) képviseletében Reisinger Richárd a mellékelt 
kérelemmel  (2. sz. melléklet) fordult a Képviselő-testülethez, amelyben a fent körülírt ingatlant szeretné 
megvásárolni.

Előzményként az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni a T. Testületet:
A Koll-Stein Kft. képviseletében Kollár Csaba ügyvezető 2009. májusában vételi ajánlatot nyújtott be a 
szentgotthárdi 1417/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület és a 1417/15 hrsz-ú kivett udvar ingatlanokra. 
Az ingatlanok értékesíthetőségéhez telekalakítást kellett végezni, mivel a Hunyadi út megfelelő szélességét 
biztosítani kellett, aminek következtében alakult ki az 1417/1 hrsz-ú közterület és az 1417/15 hrsz-ú kivett 
beépítetlen terület. (1. sz. melléklet)
Az  ingatlanok  értékbecslését  a  Mohl  kft-vel  2009.  júniusában elvégeztettük,  ami  alapján  a  fajlagos 
forgalmi értéket nettó 1600.-Ft/m2 állapította meg. (Értékbecslés 3.sz. melléklet)
A Képviselő-testület a  180/2009. sz. határozatával döntött az érintett terület értékesítéséről és a vételárat 
1750.-Ft/m2+Áfa összegben állapította meg.
A vételár megállapításánál a fajlagos forgalmi értékhez hozzáadásra került az értékbecslés (30.000.-Ft), a 
változási  vázrajz   (87.500.-Ft)  és  a  Földhivatali  átvezetéshez  tartozó  egyéb  költségek,  ami  összesen 
130.000.-Ft körül alakult. 
A hirdetményt megjelentettük, de a meghirdetett áron nem érkezett ajánlat és a Testület a 205/2009. számú 
határozatával vételi ajánlat hiányában az ingatlant nem értékesítette.
A telekalakítás ekkor elkészült, aminek következtében alakult ki az Eurogast Bt. által megvásárolni kívánt 
1417/15  hrsz-ú,  675  m2 területű,  kivett  beépítetlen  terület  megnevezésű  ingatlan.  (Az  1417/1  hrsz-ú 
ingatlan közterület, az nem értékesíthető.)

Az  Eurogast  Bt.  által  ajánlott  vételár  1250.-Ft/m2+Áfa, amin  felül  megfizetnék  a  telekalakítással, 
értékbecsléssel felmerült költségeket is (130.000.-Ft), ami alapján a vételár: 1405.-Ft/m2+Áfa X 675 m2 = 
948.375.-Ft+Áfa, összesen: 1.185.470.-Ft

Az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 890.000.-Ft

Az ingatlan a forgalomképes vagyonkörbe tartozik, Vagyonrendeletünk értelmében a Képviselő-testület a 
belterületi ingatlanok esetében független forgalmi értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről. 
Amennyiben  a  Képviselő-testület  a  korábban  elkészített  értékbecslést  elfogadva  dönt  az  ingatlan 
értékesítéséről, úgy azt már hirdetményként meg is jelentethetjük, de dönthet úgy is, hogy új értékbecslés 
készítését rendeli el. 

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a szentgotthárdi 1417/15 hrsz-ú, 675 m2 

területű,  kivett  beépítetlen terület  művelési  ágú belterületi  ingatlant,  az  Önkormányzat  vagyonáról 
szóló  4/2001.  (II.1.)  ÖKT  rendelet  15.  §.  (2)  bekezdés szerint  a  helyben  szokásos  módon 
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(Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap) meghirdeti eladásra. 
A ingatlanok eladási ára összesen: bruttó  ………………...- Ft.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2010. szeptember 16.
Az ajánlatokat  konkrét  összeg  (forint)  megjelölésével  kell  megadni.  Az ingatlanokat  a  Képviselő-
testület csak együttesen értékesíti!
A vételi  szándék bizonyítására  az ingatlan bruttó  értékének  5%-a azaz ……………-Ft  bánatpénz 
fizetendő, melyet 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 pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2010. szeptemberi testületi ülés.
Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. 
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a 
vevőt terheli. 
Az  adás-vételi  szerződés  elkészítésének,  és  a  vételár  egy  összegben  történő  befizetésének  végső 
határideje az eladási ajánlat kézhezvételét követő 15 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő. A 
pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k).

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1417/15 hrsz-ú,  675 m2 
területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú 1/1 arányban tulajdonában lévő ingatlant értékesítésre 
kijelöli.
Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg. 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi, 1417/15. hrsz-ú,  675 m2 
területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú 1/1 arányban tulajdonában lévő ingatlant nem értékesíti.

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

Szentgotthárd, 2010. augusztus 24.
                                                                                         

 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:
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E L Ő T E R J E S Z T É S

                                    a Képviselő-testület 2010. szeptember 1-i ülésére.

Tárgy  :   Városi Gondozási Központ nyugdíjas lakásokkal való bővítésének tanulmányterve.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő –testület 30/2010.számú határozata alapján a Szentgotthárd, Arany J. u. 3. szám alatt, a volt 
idősek otthona területén önkormányzati tulajdonú, idős korú nyugdíjasok részére kiutalható, kisméretű 
szociális bérlakások kialakításához  készíttettünk tanulmányterveket.

A tervezői megkeresések után a „ Beszerzési Munkacsoport” a legalacsonyabb áron ajánlatot adó Kiss 
Albert tervezői ajánlatát fogadta el.

Kiss Albert tervező az Arany János u. 3. szám alatt, az 1094 hrsz-ú ingatlanon, a jelenleg üresen álló, volt 
idősek otthona épülettől különállóan megvalósítható több változatot mutatott be.

A tervváltozatok lényege, hogy a telek belső területein létesülhetnének a különböző egységekből álló 
lakások, az utcai beépíthető részen az utcaképbe jobban illeszthető, akár új gondozóház épületegyüttesnek 
biztosít területet.
A csatolt tervekről leolvashatók a további szükséges információk, minden  írásos elemzésnél többet 
mutatnak a rajzok.  
A tervek és a műszaki leírás az előterjesztés mellékleteiben tekinthető meg. 

                                                   Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a tervezett, „nyugdíjas lakásokat” tartalmazó két változatból a ….-es változatot 
fogadja el.  A kiválasztott épület engedélyezési tervét legkorábban akkor lehet elkészíteni, ha a 2011. 
évre készítendő költségvetésben biztosítandó tervezési keret erre fedezetet biztosít. 

2. A Képviselő-testület a tervezett, „nyugdíjas lakásokat” tartalmazó két változatból  egyik változatot sem 
fogadja el.

Felelős:    közlésre azonnal
Határidő:  Fekete Tamás irodavezető

Szentgotthárd, 2010. augusztus 23.
                                                                                                  Fekete Tamás 
                                                                                       műszaki irodavezető
Ellenjegyzés:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. szeptember 1-i ülésére

Tárgy : Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. I/4. szám és a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti 
lakás értékesítése  

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselő-testület 143/2010. számú határozata alapján ismételten elrendelte a Szentgotthárd, Árpád u. 
9/B. I/4. szám alatti, 1062/1/A/18 hrsz-ú,  2 szobás, 51 m2-es összkomfortos lakás, továbbá a 183/2010. 
számú határozata alapján a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti, 1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m2 

alapterületű, 2 szobás komfortos lakás eladásra történő meghirdetését 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).A felhívás szövege a következő volt:

A pályázat feltételei az alábbiak voltak:
Az eladási ár a Sztg. Árpád u. 9/B. I/4. szám alatti lakás esetében  7.212.000- Ft., a Széll Kálmán tér 18.  
III/22. sz. alatti lakás esetében az eladási ár 7.500.000- Ft., melyek  ÁFA mentesek.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2010. augusztus 10.
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. augusztusi  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, 2010. augusztus 10-ig vételi ajánlat nem érkezett. 

A lakások értékesítésére az önkormányzat költségvetési helyzete miatt van szükség – a testület döntése 
szerint  ez  a  2010.  évben megüresedő lakásokra  vonatkozik,  a  2010.  évi  költségvetési  helyzet  javítása 
céljából.   
A költségvetés állapota az elmúlt hónapokban semmit nem javult, így a bevételre továbbra is szükségünk 
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van. Továbbra is elsősorban ezeket a lakásokat látjuk alkalmasnak bevétel szerzésére. Elkészíttettük az 
ingatlanok értékbecslését is, annak költségei egyelőre bennünket terhelnek, így már csak ezen szempontok 
miatt is feltétlenül továbbra is értékesítendőnek gondoljuk azt. Tapasztalataink és véleményünk szerint a 
mai gazdasági helyzetben egy lakás értékesítése hónapokba is beletelhet. Mindezek miatt, azt javasoljuk, 
hogy a testület az év végéig határozza meg az értékesítésre vonatkozó végső határnapot. Ez azt jelenti, 
hogy a lakásokat továbbra is hirdetjük hosszabb ajánlattételi határidővel.
  
Tájékoztatjuk  a  T.  Testületet,  hogy  a  lakások  mielőbbi  értékesítése  érdekében  a  Mohl  Kft-n  -  mint 
ingatlanközvetítőn - keresztül is meghirdettük. 
A gazdasági válság az ingatlanpiacra is rányomja a bélyegét, a lakások értékesítésére
célszerűnek látszik több időt hagyni. 

A Képviselő-testületnek most az alábbi lehetőségek közül lehet választania:
1. A lakást továbbra is meghirdeti változatlan feltételekkel.
2. A lakást alacsonyabb vételáron hirdeti meg. Emlékeztetjük a T. Testületet arra, hogy a  Széll K. tér 18.  

III/22. sz. alatti lakás forgalmi értéke és az értékbecslés költségének összege összesen: 6.549.000.- Ft,  
melynek  ismeretében  a  Testület  az  eladási   árat   a   korábbi  döntése  alapján  7.500.000.-Ft-ban 
állapította meg – vagyis az értékbecslés szerinti értéknél ~ 1 millió Ft-tal drágábban. 

3.  A lakás nem kerül értékesítésre  és azt  az Egészségügyi,  Szociális  és Jogi  Bizottság bérlő  részére a 
következő ülésén kiutalja. 

      Határozati  javaslatunk ezúttal  lehetővé tenné azt is,  hogy amennyiben most ez a  meghirdetés is 
sikertelen lenne,  úgy az  év végéig újabb meghirdetésekre legyen lehetőség  olyan módon,  hogy a 
pályázati felhívást változatlan szöveggel automatikusan meg lehessen ismételni újabb testületi döntés 
és megtárgyalás nélkül. Ezzel a mostani kicsit nehézkes menetrend (havonta testületi előterjesztés és 
testületi  megtárgyalás)  helyett  rugalmasabb  gyakorlatot  lehetne  bevezetni  úgy,  hogy  közben  az 
önkormányzat érdeke nem sérül. Természetesen az esetleges további meghirdetések szövege változatlan 
lenne, csak a benyújtási és elbírálási határidők változnának értelemszerűen.  Ez a megoldás csak ezt a 
mostani két ingatlant érintené és csak ez év végéig szólna.

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező, alább felsorolt lakásokat Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) 
bekezdés szerint a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap) 
ismételten meghirdeti eladásra. 

- a Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. I/4. szám alatti, 1062/1/A/18 hrsz-ú,  2 szobás, 51 m2-es összkomfortos 
lakást
Az eladási ár  ……………………….- Ft. amely ÁFA mentes.
Pályázatok beérkezési határideje: 2010. október 15. A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével 
fogadjuk el.

- a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti, 1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m2 alapterületű, 2 szobás 
komfortos lakást.
Az eladási ár  ……………………….- Ft. amely ÁFA mentes 
Pályázatok beérkezési határideje: 2010. október 15. A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével 
fogadjuk el.

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-
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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.

2./ A Képviselő – testület elrendeli, hogy újabb sikertelen pályázat esetén a 2010. év végéig változatlan 
feltételekkel, értelemszerűen új beadási és elbírálási határidő megadásával újból meg kell hirdetni a 
lakásokat.  Amennyiben  vételi  ajánlat  továbbra  sem  érkezik,  akkor  decemberben  a  lakások  ügyét 
ismételten a Testület elé kell terjeszteni.  

3.) a.) 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  lakást  vételi  ajánlat  hiányában  nem 
értékesíti,  felkéri  a  polgármesteri  hivatalt,  hogy  a  lakást  kiutalás  szempontjából  a  következő 
Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság ülésére terjessze elő.  

b.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  Szentgotthárd,  Széll  Kálmán  tér  18. 
III/22.  sz.  alatti,  1359/2/A/23  hrsz-ú,  51  m2 alapterületű,  2  szobás  komfortos lakást  vételi  ajánlat 
hiányában  nem értékesíti,  felkéri  a  polgármesteri  hivatalt,  hogy  a  lakást  kiutalás  szempontjából  a 
következő Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság ülésére terjessze elő.  

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal, 2. pontban következő Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság ülés
Szentgotthárd, 2010. augusztus 12.

Fekete Tamás
                műszaki irodavezető
Ellenjegyzés:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. szeptember 1-i ülésére

Tárgy : Megüresedett lakás hasznosítása  (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 15. I/4.)

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat tájékoztatása szerint a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 15. I/4. sz. alatti, 
42/A/4 hrsz-ú, 32 m2 alapterületű, 1 szobás komfortos lakás leadásra került. 

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetésének 
felülvizsgálata  során a bevételek növelése érdekében meghozott 69/2010. számú Képviselő-testületi határozat 1. 
pontja alapján kimondta, hogy:  „2010-ben a legalább komfortos kategóriába tartozó megüresedett olyan lakások  
esetén,  melyek  piaci  forgalomban  üresen  és  beköltözhetően  meghirdethetők,  minden  esetben  automatikusan  a  
Képviselő – testület elé kell terjeszteni a Műszaki Irodának a bérlakás állagára vonatkozó véleményével együtt azért,  
hogy a költségvetés helyzetétől függően a Testület dönthesse el, hogy a lakást meg kell-e hirdetni eladásra.”
Idén eddig a megüresedett 3 db. bérlakásból 1 db. került értékesítésre 4.781.000.-Ft-értékben.
A jelen előterjesztés erre tekintettel készült.

A Kossuth L. u. 15. I/4. alatti  ingatlan üres, eladásra és bérbeadásra is meghirdethető.  

Egyidejűleg  tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy Németh Sándorné Szentgotthárd,  Vörösmarty u. 8. szám alatti lakos 
ezt a most elhunyt  testvére, Düh Róza által bérelt  lakást megvásárolná (levele 1. sz. melléklet).

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

Határozati javaslat
1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi 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 következő ülésen határozza meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a pályázat feltételeit és az ingatlan értékbecslését a 
következő ülésre készítse elő. 

2./ 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 lakás értékesítését nem támogatja, felkéri a polgármesteri 
hivatalt, hogy a lakást kiutalás szempontjából a következő Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság ülésére 
terjessze elő.  

Határidő: közlésre azonnal, 1. pont esetén az értékbecslésre  a 2010. szeptemberi testületi ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2010. augusztus 11.

                                             
 Fekete Tamás

        műszaki irodavezető
Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

94/136



1.sz. melléklet:
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E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2010. szeptember 1-i ülésére

Tárgy: Tóth  Károlyné Sztg. Árpád u. 2. kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyéni kérelem:

Tóth Károlyné, Szentgotthárd, Árpád u. 2/B. I/5. sz. alatti lakos a melléklet kérelemmel (1.sz. melléklet) 
fordult  a  Bizottsághoz  azzal,  hogy  az  önkormányzati  lakására  vonatkozó  lakbér  emelését  a  Testület 
szíveskedjen felülvizsgálni. 
Indoklásként megemlíti, hogy egyedül él a fent körülírt lakásban, 85 éves és nagyon megterhelő számára a 
rezsi költségek és a bérleti díj fizetése. Az ő esetében a bérleti díj idén 2860.-Ft-tal emelkedett, így jelenleg: 
14.850.-Ft-ot kell fizetnie. A többi rezsiköltséggel együtt a havi kiadása kb. 59.943.-Ft, melyen felül még 
kb. 10.000.-Ft-ot költ gyógyszerre, így a 97.000.-Ft-os nyugdíjából minimális összeg marad megélhetésre.
A lakás 55 m2-es, 2 szobás, összkomfortos.

A szociális alapon és  a költségelven kiutalt  bérlakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente 
felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata.
A bérlők jövedelmi helyzete a lakások bérletéről szóló rendeletünk alapján az idei évben is felmérésre 
került, ami alapján Tóth Károlyné egy főre eső jövedelme 97.510.-Ft volt.  

A kérelmező lakbérének kiszámítása a hatályos rendeletünk szövege alapján:
Tóth Károlyné lakbére a rendeletünk következő szakaszai szerint lett meghatározva:
- A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) ÖKT rendelet 2/A. §-a szabályozza Szociális alapon bérbe 
adott,  a 2/B.  §-a  pedig a  költségelven bérbe adott  lakások kiutalásának feltételeit  és  a  bérlők vagyoni 
helyzetének felülvizsgálatát.
A szociális alapon bérbe adott lakások esetében a jövedelmi viszony szabályozása szerint:
„(1) A szociális helyzete alapján jogosult az önkormányzati lakásra az:
akinek a családjában- a vele együtt költöző illetve közös háztatásban élő családtagokat számítva- az egy főre jutó  
havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum 2,1-szeresét és a  
Vele együtt  költöző  családtagok- ingatlannal vagy nagyértékű személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a 
külterületi és a haszonélvezettel terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke a 2.000.000,-Ft-ot meghaladja.”

„(5) A jövedelmi határok  2/A.§.(1) bek.-ben megállapított mértékétől egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal  
házasok, gyermeküket egyedül nevelők és  nyugdíjasok esetében 25 %-kal el lehet térni. 
Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.”

- A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995 (IV.27.) ÖKT rendelet 4.§. (2) bekezdése szabályozza a 
költségelven bérbe adott lakások lakbér mértékét.:
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„(2) Költségelven (amennyiben az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem meghaladja a mindenkori  
sajátjogú  öregségi  nyugdíjminimum  kétszeresét),  a  havi  lakbér  általános  mértéke  a  következő  
korrekciókkal módosul:”

Amennyiben  a  jövedelmi  
határok  a  4.§  (1)  bek.  szerinti  
mértéket meghaladják

A  havi  általános  lakbér 
emelésének mértéke a 4.§ (1) bek.  
szerinti lakbérhez képest:

0 -10.000.-                    Ft-tal 50 %
10.000 - 20.000.-         Ft-tal 70 %
Több, mint 20.000.-     Ft-tal 100 %

Jelenleg az öregségi nyugdíjminimum 28.500.-Ft, aminek 2,1-szerese = 59.850.-Ft –ez a szociális helyzet 
alapján a jogosultsági szint. Az egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül 
nevelők és  nyugdíjasok esetében 25 %-kal el lehet térni, ami alapján 59.850.-Ft x 1,25 = 74.813.-Ft
Mindezek alapján mivel Tóth Károlyné jövedelme 97.510.-Ft,  ezért  Költségelven kell  megállapítani az 
általa fizetendő bérleti díjat. Mivel a jövedelme több, mint 20.000.-Ft-tal meghaladja a szociális szintet, 
ezért a lakbér általános mértékét 100%-kal kell megemelni.
2009-ben Tóth Károlyné jövedelme 93.750.-Ft volt ami alapján alacsonyabb kategóriába esett a lakbér 
mértéke. (Az emelés az általános lakbérhez képest 70% volt.) Mivel idén egy magasabb kategóriába került, 
ezért az inflációval történő emelésen felül további kb. 30%-kal emelkedett a lakbére és ezért állt elő a közel 
3000.-Ft-os emelést.

A probléma általános vonatkozásai:
Ez a probléma – és ez innentől már nemcsak Tóth Károlyné problémája hanem nagyon sok más érintetté is 
-   azzal magyarázható,  hogy az öregségi nyugdíjminimum értéke,  ami a számításunk bázisát  képezi, a 
2009-es mértékhez képest 2010-ben nem változott. Sőt:  az összeg a 2008-ashoz képest már 2009-ben sem 
változott  - miközben  a nyugdíjak pár százalékkal (2009-ben kb. 4,1%) minden évben emelkedtek. Ez 
pedig ebben az esetben elég volt ahhoz, hogy Tóth Károlyné magasabb kategóriába kerüljön. (Még további 
9 nyugdíjas esetében is hasonló a helyzet)

Megoldási lehetőségek:
Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy tavaly, az áprilisi ülésen az előző bekezdésben szereplő okból  tárgyalta 
a lakások bérletéről szóló rendelet módosítást hiszen amint azt említettük 2008-hoz képest 2009-ben sem 
emelkedett  az  öregségi  nyugdíjminimum  szintje,  miközben  a  nyugdíjak  2009-ben  is  pár  százalékkal 
emelkedtek. Akkor, 2009-ben a Testület a rendelet módosításával a szorzó tényezőt 2-ről  2,1 –szeresre 
emelte. 

Most is egy lehetőségként említjük ismét a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) ÖKT rendelet 2/A. §. 
(1) bekezdésének módosítását méghozzá úgy, hogy az alkalmazott szorzótényező  mértékét 2,1  -szeres 
mértékről 2,2-szeresre emeljük.  Így a jövedelmi határok emelésének mértéke ~ 4,7 % lenne. Ismételten 
hangsúlyozzuk, hogy ez nemcsak a kérelmező Töth Károlyné problémája, hanem több más érintett emberé 
is. A legfőbb veszélye mindennek az, hogy ha országosan nem változtatják a nyugdíjminimum mértékét 
éveken keresztül  miközben a  nyugdíjakat  azért  emelik,  a  nyugdíjminimumhoz kötött  számítások miatt 
jelentős torzulások jöhetnek létre. Úgy is mondhatnánk, hogy egyre jobban kinyílik az olló, a nem változó 
nyugdíjminimumhoz kötött számítások esetén egyre kevesebben férnek bele bizonyos kategóriákba, egyre 
többen esnek el bizonyos juttatásoktól, melyekre egyébként jövedelmükre tekintettel jogosultak lennének. 
Ezt a problémát legegyszerűbben az alkalmazott szorzószám változtatásával korrigálhatjuk. Ehhez viszont 
kezdeményezni kell a 12/2001. (III.29.) ÖKT rendelet  rendelkezésének felülvizsgálatát. 

Számítási módok:
Ha a rendeletet módosítjuk, akkor a jövedelmi határok az alábbiak szerint módosulnának számszerűen:
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Öregségi nyugdíjminimum 2,1-szerese Öregségi nyugdíjminimum 2,2-szerese:
28.500.-Ft x 2,1 = 59.850.-Ft 28.500.-Ft x 2,2 = 62.700.-Ft
Az eltérítés mértékét 25%-ot figyelembe véve:
59.850 x 1,25 = 74.813.-Ft 62.700 x 1,25 = 78.375.-Ft

Amennyiben a Testület támogatja a szorzótényező emelését, úgy a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.30.) ÖKT. Rendelet 2. sz. melléklet és a lakbérek 
megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) ÖKT  Rendelet 3.sz. melléklet   szerinti módosítása. szükséges. 
Továbbá a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) ÖKT rendelet 4.§. (1) és (2) bekezdésének 
a módosítása is szükséges.
Amennyiben az öregségi nyugdíjminimum összege emelkedik, úgy javasolni fogjuk majd a szorzószámok 
visszaállítását. 

Szentgotthárd, 2010. július 27.

Dr.Dancsecs Zsolt
         jegyző 

98/136



1. sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének   …./2010. (..) ÖKT 

rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) ÖKT  r. módosításáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949.évi  XX.  tv.  44/A.  §.  (2)  bekezdésében  és  az  Önkormányzatokról  szóló  1990.  LV.  Tv.  16  §  (1) 
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének   a lakások bérletéről szóló 12/2001. 
(III.29) ÖKT  rendelete (Továbbiakban R.)  2/A.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„(1) A szociális helyzete alapján jogosult az önkormányzati lakásra az:
akinek a családjában- a vele együtt költöző illetve közös háztatásban élő családtagokat számítva- az egy  
főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum …
…szeresét és a vele együtt költöző  családtagok- ingatlannal vagy nagyértékű személygépkocsival nem 
rendelkeznek, kivéve a külterületi és a haszonélvezettel terhelt ingatlant.
Ez  a  kizáró  ok  csak  akkor  alkalmazható,  ha  a  vagyontárgyak  együttes  értéke  a  2.000.000,-Ft-ot  
meghaladja.”

2.§
Záró rendelkezések

(1) A R. egyebekben változatlanul érvényes.

(2) Ez a rendeletmódosítás  kihirdetése napján lép hatályba.

Viniczay Tibor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester                                                              jegyző

Kihirdetve:
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3.sz. melléklet:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének      /2010. (---- ) ÖKT

rendelete a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) ÖKT rendelet  módosításáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949.évi XX. tv.  44/A.  §.  (2)  bekezdésében és  az Önkormányzatokról  szóló 1990.  LV. Tv.  16 .§.  (1) 
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) ÖKT 
rendelet (továbbiakban Rendelet). 4. §. (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke 140.- Ft/m2, ha az egy 
főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum …
……-szeresét. 

2.§

A Rendelet 4. §. (2) bekezdése  helyébe a következő szöveg lép:

(2)Költségelven bérbe adott  lakások esetén  (amennyiben az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem 
meghaladja a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum ………-szeresét),  a havi lakbér általános 
mértéke a következő korrekciókkal módosul: 

Amennyiben a jövedelmi határok 
a  4.§  (1)  bek.  szerinti  mértéket 
meghaladják

A havi  általános lakbér emelésének 
mértéke  a  4.§  (1)  bek.  szerinti 
lakbérhez képest:

0 -10.000.-                    Ft-tal 50 %
10.000 - 20.000.-         Ft-tal 70 %
Több, mint 20.000.-     Ft-tal 100 %

3.§
Záró rendelkezések

(1) A Rendelet egyebekben változatlanul érvényes.

(2) Ez a rendeletmódosítás  kihirdetése napján lép hatályba.

                Dr. Dancsecs Zsolt                                           Viniczay Tibor
                         jegyző                                                       polgármester

Kihirdetve: 2010………………….
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010.szeptember 1-i ülésére

Tárgy : Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti garázs bérbeadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Petrovics Gyula Szentgotthárd, Deák F. u. 5/8. sz. alatti  lakos a mellékelt kérelemmel (1.sz. melléklet) 
fordult az Önkormányzathoz, melyben kéri a T. Testület hozzájárulását a Szentgotthárd,  Deák F. u. 12. 
szám alatti társasház udvarán lévő 1334/A/9 hrsz-ú 22 m2-es, jelenleg üresen álló garázs számára történő 
bérbe adásához.

A Képviselő-testület korábban a 32/2010. számú határozatával elrendelte a Szentgotthárd,  Deák F. u. 12. 
szám alatti  társasház udvarán lévő 1334/A/9 hrsz-ú  22 m2-es garázs  helyben szokásos  módon történő 
meghirdetését bérbeadásra. Akkor bérleti ajánlat nem érkezett.

Lehetőség van a  garázsingatlan bérbeadásra való meghirdethetésére is.
A garázs határozott vagy határozatlan időre is bérbe adható. 
Javasoljuk határozatlan időre történő bérbeadás esetén 3 hónap felmondási idő kikötését.

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Szentgotthárd, Deák F. u. 12. 
szám alatti  társasház  udvarán  lévő  1334/A/9  hrsz-ú  22  m2 alapterületű garázs  Petrovics  Gyula  (szül.: 
1983.12.27.  anyja  neve:  Molnár  Ildikó)  Szentgotthárd,  Deák  F.  u.  5/8.  sz  alatti  lakos  részére  történő 
bérbeadásához határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idővel.
Bérleti szerződés megkötése az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat közlése szerint.
Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre 2010. szeptember 15.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető tanácsos, Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat

2./ A Képviselőtestület a Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti társasház udvarán lévő 1334/A/9 hrsz-ú 
22  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 
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

Szentgotthárd, 2010. július 26.
                                                                                     
                                                                                                             Fekete Tamás

                                            műszaki irodavezető 
Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1.sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. szeptember 1-i ülésére

Tárgy : Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft.  100%-os üzletrész értékesítése

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  188/2010.  számú  határozata  alapján 
elrendelte  az  Önkormányzat  kizárólagos  tulajdonát  képező,  Szentgotthárd  Városi  Televízió  és 
Kábelüzemeltető  Nonprofit  Kft.   100%-os  üzletrészének  az  Önkormányzat  vagyonáról  szóló  többször 
módosított 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (1) bekezdés és a 16. § szerinti értékesítését.
A pályázat feltételei az alábbiak voltak:
A pályázatot előminősítő eljárás nem előzi meg. A pályázat nyílt, egyfordulós, alternatív ajánlat 
nem tehető.
Az  irányár  250.000.000.-  Ft  amely  ÁFA-t  nem  tartalmaz.  A HVG,  a  Népszabadság  és  a 
Világgazdaság című újságokban kerül meghirdetésre az üzletrész. A pályázatokat az utolsó 
megjelenéstől számított 20. napig kell  beadni két példányban magyar nyelven. A pályázattal 
kapcsolatban  egy  tenderdokumentáció  készült,  amely  dokumentáció  tartalmazza  a  bírálati 
szempontokat. A bírálati szempont az ár.
A pályázatokban és az adásvételi szerződésben kötelezettséget kell vállalni a városi televízió 
további  működtetésére  is  azzal,  hogy  az  ajánlattevőnek  a  Városi  Televízióval  kapcsolatos 
pályázatból eredő működtetési kötelezettségeit legalább 2013-ig változatlanul vállalnia kell, és 
az  önkormányzat  továbbra  is  érvényesnek  tekinti  és  értelemszerűen  érvényesíti  a 
„Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Kommunikációs  kötelezettségvállalása  a  városi 
televíziózás  kapcsán”  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  86/2009.  számú 
Képviselőtestületi határozatban megfogalmazottak teljesítését.
A  tenderdokumentáció  tartalmazza  a  kommunikációs  kötelezettségvállalás  részleteit, 
tartalmazza  testület  határozatát.  A  tenderdokumentációt  nettó  50.000.-  Ft-ért  lehet 
megvásárolni  a  Polgármesteri  Hivatalban.  A  pályázattal  kapcsolatban  információ  a 
Polgármesteri  Hivatalban  Dr.  Krajczár  Róbert  irodavezetőtől  kérhető  (06/94  553-017 
telefonszámon).
A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével írásban, lezárt borítékban fogadjuk el. A 
borítékra rá kell írni: „Városi Televízió üzletrészére vételi ajánlat”.
A vételi  szándék  bizonyítására  12.500.000.-  Ft  bánatpénz  fizetendő,  ami  az  irányárként 
meghatározott összeg 5%-a.
A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank 
NyRt-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. augusztusi rendes testületi ülés.
Az  adásvételi  szerződés  a  legmagasabb  érvényes  vételi  ajánlatot  tevő  pályázóval  kerül 
megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 7 
napon belül.  Az adás-vételi  szerződés elkészíttetése a vevő feladata  és  az  ezzel  felmerült 
költség is a vevőt terheli. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 banki 
napon belül egy összegben kell megfizetni.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához kötöttségét kizárja.
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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, 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.

A hirdetmény  a  meghatározott  újságokban  megjelentettük,  a  megadott  határidőig  az  alábbi  pályázat 
érkezett (pályázat 1. sz. melléklet):

Ajánlattevő: JuPiNet Távközlési Kft. (székhely: 9955 Szentgotthárd, Toldi u. 13., ügyvezető: Dékány 
István)

Ajánlati ár: 180.000.000,- Ft, azaz egyszáznyolcvanmillió forint.
A 12.500.000.-Ft bánatpénz befizetésre került.

A  Tisztelt Testület a beérkezett pályázat alapján az alábbi döntéseket hozhatja:
 
1.) Ugyan az ajánlott vételár nem éri el a pályázati kiírásban szereplő összeget, de  a beérkezett pályázat 

formailag megfelelő, a vagyonrendeletünk és a felhívásunk ezt az értékesítést nem zárja ki, tehát az 
Önkormányzat szerződést köt a JuPiNet Távközlési Kft-vel.
(Tájékoztatásul: Az Elvika Kft. által elkészített értékelés alapján a Városi Televízió és kábelüzemeltető 
Nonprofit Kft cégértékét 166 millió Ft-ban állapította meg.)

2.)  Ismételten  meghirdeti  eladásra  egy  alacsonyabb  áron,  akár  a  pályázó  által  ajánlott  összegért,  ami 
alapján a vagyonrendeletünk szerint kell ismételten eljárni, újra meg kell hirdetni. Ez a megoldás időbe 
telik, újabb többlet költségekkel jár a jelenlegi költségvetési helyzetünket eléggé hátrányosan érinti. 
Nem realizálódik rövid időn belül ez a bevétel, a befizetett bánatpénzt vissza kell utalni a Kft. részére, 
újra hirdetményt kell megjelentetni több százezer forintért. Az előző, a tisztelt képviselőtestület által 
kért,  több  országos  napilapra  módosított  hirdetmények  költsége  702.500.-Ft  volt  úgy,  hogy  a 
hirdetésszervezőktől még kedvezményes lehetőséget is kaptunk.

Továbbá kérdésként merül fel, hogy a jelenlegi pályázónak, amennyiben újra pályázni kíván, ismételten 
meg kell-e vásárolni a - változatlan műszaki tartalmú – pályázati dokumentációt. 

3.) A Képviselő-testület nem adja el a  Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft. 
100%-os üzletrészét, és az ügyet leveszi napirendről.

A jelenlegi  költségvetési  helyzetünkre  tekintettel  –  miután  a  rendkívüli  módon  hiányzó  bevétel  más 
irányból történő  pótlására nem volt javaslat, az 1.) pontban foglaltat javasoljuk elfogadásra.

Határozati javaslat

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  Szentgotthárd  Városi  Televízió  és 
Kábelüzemeltető  Nonprofit  Kft.   100%-os  üzletrészére  a  JuPiNet  Távközlési  Kft-vel  (9955 
Szentgotthárd, Toldi u. 13., ügyvezető: Dékány István) történő adásvételi szerződés megkötéséhez járul 
hozzá  a  188/2010.  sz.  testületi  határozattal  elfogadott  pályázati  kiírásban  szereplő  feltételekkel  és 
pályázó által ajánlott 180.000.000.-Ft vételárért. A szerződés elkészíttetése és költségeinek viselése a 
vevő feladata. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert valamennyi, a jogügylet létrejöttéhez 
szükséges dokumentum aláírására. 
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2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező, Szentgotthárd Városi  Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit  Kft.   100%-os üzletrészét az 
Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (1) bekezdés 
és a 16. § szerint meghirdeti eladásra.
A pályázatot előminősítő eljárás nem előzi meg. A pályázat nyílt, egyfordulós, alternatív ajánlat nem 
tehető.
Az  irányár  180.000.000.-  Ft  amely  ÁFA-t  nem  tartalmaz.  A …………….  című  újságban  kerül 
meghirdetésre az üzletrész. 
Pályázatok beérkezési határideje: 2010. szeptember 16. A pályázatot két példányban, magyar nyelven, 
konkrét összeg (forint) megjelölésével írásban, lezárt borítékban fogadjuk el. A borítékra rá kell írni: 
„Városi Televízió üzletrészére vételi ajánlat”.
A pályázattal kapcsolatban egy tenderdokumentáció készült, amely dokumentáció tartalmazza a bírálati 
szempontokat. A bírálati szempont az ár.
A pályázatokban és az adásvételi szerződésben kötelezettséget kell vállalni a városi televízió további 
működtetésére is azzal,  hogy az ajánlattevőnek a Városi Televízióval kapcsolatos pályázatból eredő 
működtetési kötelezettségeit legalább 2013-ig változatlanul vállalnia kell, és az önkormányzat továbbra 
is  érvényesnek  tekinti  és  értelemszerűen  érvényesíti  a  „Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Kommunikációs  kötelezettségvállalása  a  városi  televíziózás  kapcsán”  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának a 86/2009. számú Képviselőtestületi határozatban megfogalmazottak teljesítését.
A  tenderdokumentáció  tartalmazza  a  kommunikációs  kötelezettségvállalás  részleteit,  tartalmazza 
testület határozatát.  A tenderdokumentációt nettó 50.000.- Ft-ért lehet megvásárolni a Polgármesteri 
Hivatalban.  A pályázattal  kapcsolatban  információ  a  Polgármesteri  Hivatalban Dr.  Krajczár  Róbert 
irodavezetőtől kérhető (06/94 553-017 telefonszámon).
A  vételi  szándék  bizonyítására  9.000.000.-  Ft  bánatpénz  fizetendő,  ami  az  irányárként 
meghatározott összeg 5%-a.
A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank NyRt-
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. szeptemberi rendes testületi ülés.
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül megkötésre. Az 
adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 7 napon belül. Az adás-vételi 
szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel felmerült költség is a vevőt terheli. A vételárat az 
adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 banki napon belül egy összegben kell megfizetni.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához kötöttségét kizárja.
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, 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.

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező,  Szentgotthárd  Városi  Televízió  és  Kábelüzemeltető  Nonprofit  Kft.   100%-os  üzletrészét 
megfelelő vételi ajánlat hiányában nem értékesíti

Felelős: Viniczay Tibor polgármester
              Fekete Tamás Műszaki Irodavezető
Határidő: közlésre azonnal
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Szentgotthárd 2010. augusztus 23.

Viniczay Tibor
polgármester

Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. szeptember 1-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről az. államháztartásról 
szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  79.§  (1)  bekezdésében  foglaltak  figyelembe  vételével  az  alábbi 
tájékoztatást adom:

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetését 2.268.793 e/Ft kiadási főösszeggel, bevételi 
főösszegét  (hitelfelvétel  nélkül,  pénzmaradvány  figyelembe  vételével)  1.701.071  e/Ft-tal,  hitellel 
finanszírozandó hiányát 567.722 e/Ft-tal tervezte. 
A Képviselő-testület által jóváhagyott kiadási főösszeg az I. félévben 49.189 e/Ft-tal nőtt 2.317.982 e/Ft-ra, 
a bevételi főösszeg 74.359 e/Ft-tal nőtt 1.775.430 e/Ft-ra, a 2010. évi költségvetés hitellel finanszírozandó 
hiánya 542.663 e/Ft (25.059 e/Ft-tal csökkent). 

2010. 06.30-i állapot szerint a működési célra igénybe vett hitel 255.101 e/Ft.

Az első félévben  letörlesztettük az előző évről áthúzódó 245.619 e/Ft folyószámla-hitelt,  valamint az 
Arany  János  Általános  Iskola  villamos  hálózat  felújítására  igénybe  vett  hitelből  3.055  e/Ft-ot.  Egyéb 
hiteltörlesztési kötelezettségünk 2010. I. félévében nem volt.

A bevételek és kiadások teljesítésének alakulását az alábbiakban részletezzük:

Bevételi források és azok teljesítése:
( 4. sz. melléklet)

Költségvetés eredeti bevételi előirányzat főösszege
(hitelekkel  együtt):  

 
Költségvetés módosított bevételi előirányzat főösszege
(hitelekkel együtt):                

A változás a következő volt:
Intézményi működési bevétel 
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel
Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Támogatás értékű bevétel – Rendelő előző évi pénzmaradv.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Hitelek (működési):
Hitelek (felhalmozási):
Előző évi pénzmaradvány működési
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási

2.268.793 e/Ft 

2.318.093 e/Ft               

                 
232 e/Ft

18.320 e/Ft
10.135 e/Ft

47 e/Ft
111 e/Ft

1.896 e/Ft
268 e/Ft

- 25.219 e/Ft
   160 e/Ft

35.803 e/Ft
  7.547 e/Ft

Összesen: 49.300 e/Ft

Működési bevételek:
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Az intézményi működési bevételek a félév folyamán  90,2 %-on teljesültek. 

Önkormányzatok sajátos bevételei:

Helyi adók.
Kommunális adó bevétel 50,1 %-os teljesítést mutat.
Idegenforgalmi adó bevételünk 2.534 e/Ft június 30-ig, ami 31,7 %-os teljesítést jelent. 
Helyi  iparűzési  adó bevétel  63,1 %-ra teljesült  az  első félévben.  A 2009.  évi  adóbevallások alapján a 
második félévi várható bevétel a tervezett szint alatt fog alakulni. 

Átengedett  központi  adók:  közül  az  SZJA  helyben  maradó  részét  időarányosan  kapta  meg  az 
Önkormányzat és időarányosan történt a jövedelemdifferenciálás mérséklése miatti elvonás is.

Gépjárműadó bevételünk 65,8 %-os teljesítést mutat félévkor, év végére a tervezett bevétel realizálható.

Támogatások:

Önkormányzatok költségvetési támogatása (e/Ft):

Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés %
Normatív támogatások 226.247 226.247 121.810 53,8
Központosított előir. 0 18.320 18.320 100,0
Normatív  kötött  fel-
használású előirányzat:
-költségvetési tv. szer.
-tervezhető támogatás 91.190 91.190 42.244 46,0
Összesen: 318.156 336.476 182.374 54,2

Az önkormányzatok támogatása előirányzat a következők miatt változott:
- lakossági közműfejlesztés támogatása:       37 e/Ft
- határátkelőhelyek fenntartásának támogatása:  1.381 e/Ft
- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás:     703 e/Ft
- helyi szervezési int. kapcs. többletkiad. tám. (Prémium évek pr.)  1.089 e/Ft
- gyermekszegénység elleni program – nyári étkeztetés:     859 e/Ft
- Bérpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés)          14.251 e/Ft
Összesen:            18.320 e/Ft.

Felhalmozási és tőke jellegű bevétlek:

Földterület értékesítés címén 1.066 e/Ft bevétel realizálódott (teljesítés 177,7 %).  Önkormányzat sajátos 
felhalmozási és tőke jell. bevétele: 6.812 e/Ft ezen belül: Önkormányzati lakások értékesítése  a tervezett 
10.400 e/Ft előirányzattal szemben 192 e/Ft bevétel teljesült a félév végére, amely  1,8 %-os teljesítést 
jelent. Az  önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (Vasivíz fejlesztési tám.) 6.620 e/Ft. 
Önkormányzati lakótelkek értékesítése címén viszont bevételt nem realizáltunk 2010. I. félévben.  
Pénzügyi befektetések bevételei 
Osztalék és hozambevétel előirányzaton a félév végére a teljesítés 85 e/Ft. 

Támogatás értékű bevételek

Támogatás értékű működési bevétel
Társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz: az első félévben a teljesítés 47,7 %. 
Az  Önkormányzatoktól  átvett  pénzeszköz a  2010.  évi  előirányzattal  -  2.650 e/Ft  -  szemben 374 e/Ft, 
mindössze 14,1 %-os teljesítést mutat.
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Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete  működési kiadásihoz történő hozzájárulás címen a 16.650 
e/Ft eredeti előirányzattal szemben a teljesítés 6.742 e/Ft (40,5 %) volt.
Többcélú  Társulás  mozgókönyvtári  finanszírozás: előirányzaton  2010.  első  félévében  bevételt  nem 
számoltunk el.
Többcélú Társulás házi segítségnyújtás finanszírozása előirányzaton a teljesítés 305 e/Ft.
Elkülönített  állami  pénzalapoktól  átvett  pénzeszköz címén  az  önkormányzat  1.302  e/Ft,  a  III.  Béla 
Szakképző 1.808 e/Ft-t kapott pályázati támogatásként.  
Fejezeti kezelésű előirányzattól 4.151 e/Ft bevétel származott.

Támogatás értékű felhalmozási bevételként  2010. I.  félévben fejezeti  kezelési  előirányzattól  6.196 e/Ft 
bevételt realizált az Önkormányzat.

Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel 5.643 e/Ft, melyből EU költségvetésből pályázati támogatás 5.455 e/Ft.

Felhalmozási  célú  pénzeszköz átvételként  terveztük  12.057  e/Ft-t,  a  teljesítés  9.439  e/Ft  (EU 
költségvetésből 9.257 e/Ft, háztartásoktól 182 e/Ft (lakossági közműcsatlakozás díjai – gáz, szennyvíz)).

Pénzmaradvány: A 2009. évi pénzmaradvány elszámolásakor működési pénzmaradványként 38.025 e/Ft-t, 
felhalmozási pénzmaradványként 304.433 e/Ft-ot számoltunk el. 

Hitelek:
A tervezett működési célú hitelből 59,0 %-os teljesítéssel félév végén 255.101 e/Ft a hitelállomány. 
Felhalmozási célra a tervezett hitelt 2010. I. félévben nem vettünk igénybe.

II. Kiadások alakulása

(Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás, valamint pénzmaradvány elvonás nélkül.)

(adatok ezer forintban)
Kiadások Eredeti előirányzat Módosított elői. Teljesítés Teljesítés %-a

Működési, fennt. 1.419.598 1.502.248 727.052 48,4
Műk., fennt. %-a 62,6 64,8 58,1 -
Beruházás, felújítás 456.159 475.239 278.463 58,59
Beruh., felúj. %-a 20,1 20,5 22,3 -
Tartalék  és  2009. 
évi hitel 393.036 340.495 245.619 72,1
Tartalék  és  2009. 
évi hitel %-a 17,3 14,7 19,6 -
Összesen: 2.268.793 2.317.982 1.251.134 53,98

Működési kiadás megoszlásai (e/Ft)

Kiadások Eredeti előirányzat Módosított elői. Teljesítés Teljesítés %-a
Személyi juttatás 408.923 432.040 213.383 49,4
Munkaadói járulék 107.943 113.695 56.140 49,4
Személyi és madói. 
járulék aránya (%) 36,4 36,3 37,1
Dologi kiadás 403.692 458.923 246.696 53,7
Dologi  kiadás 
aránya (%) 28,4 30,6 33,9
Ellátottak pénzb jutt 1.114 2.034 1.406 69,1
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Ellátottak pénzb jutt 
aránya (%) 0,1 0,1 0,2
Spec. célú tám. 497.926 495.556 209.427 42,3
Spec.  célú  tám. 
aránya (%) 35,1 33,0 28,8
Összes kiadás: 1.419.598 1.502.248 727.052 48,4

Az önkormányzati költségvetés összkiadásainak teljesítése 53,98 %, ezen belül a beruházási és felújítási 
előirányzat teljesítése 58,59 %, a működési-, fenntartási kiadásoké 48,4 %. 

A kiadási  előirányzat változását a pótelőirányzatokat és a zárszámadást a félév folyamán a Képviselő-
testület  rendelet módosításban jóváhagyta.

A kiadások teljesítését az első félévben megvalósított feladatokat a teljesség igénye nélkül az alábbiakban 
részletezzük:

Erdőgazdálkodási feladatok: Az erdőgazdálkodó részére történt kifizetés járulékokkal együtt 532 e/Ft.

Települési hulladék begyűjtése, szállítása: itt számoltuk el a Közszolgáltató Vállalatnak szerződés alapján a 
közterületek tisztítására és a törmeléklerakó telep fenntartására,  határátkelőtől hulladék elszállítására és 
takarítására fizetett összegeket, valamint a Müllex Kft.-nek fizetett hulladékszállítási díjakat. A teljesítés 
június 30-ig összesen 5.288 e/Ft volt (28,8 %).

Közutak, hidak üzemeltetése: szakfeladaton a teljesítés 3.740 e/Ft.

Nem lakóingatlan bérbeadása, hasznosítása körében került elszámolásra az önkormányzat által bérbe adott 
helyiségek üzemeltetési költsége 5.492 e/Ft, ami az előirányzat  42,0 %-a.

Állategészségügyi feladatokra   89 e/Ft-t fizettünk ki gyepmesteri feladatokra.

Zöldterület kezelés:
Ezen  szakfeladaton  az  7.759  e/Ft  a  teljesítés,  amelyet  elsősorban  a  Közszolgáltató  Vállalat  részére 
szerződéses feladatokra (parkok, közterületek parkosítása, gondozása), valamint eseti feladatokra fizettünk 
ki.

Közigazgatás:

Önkormányzati  jogalkotás: jogcímen  kerültek  elszámolásra  a  képviselői  tiszteletdíjak,  ill.  az 
önkormányzati  jogalkotás  feltételeinek  megteremtésével,  a  képviselő-testületi  és  bizottsági  ülések 
lefolytatásával kapcsolatos kiadások. 2010. I. félévben a teljesítés 8.127 e/Ft (47,8 %).

Önkormányzati  igazgatási  tevékenység: szakfeladat  teljesítése  131.669 e/Ft  (47,8  %).  A Polgármesteri 
Hivatal működésével, az önkormányzat szintű feladatok ellátásával (pl. vagyonbiztosítás, posta, telefon stb. 
költségek) kapcsolatos kiadások kerültek elszámolásra ezen a jogcímen.

Az országgyűlési képviselők választása során felmerült kiadás 1.999 e/Ft-ot jelentett 2010. I. félévében.

Adók  kiszabása,  beszedése,  ellenőrzése szakfeladaton  számoltuk  el  a  helyi  adóhatósági  feladatok 
ellátásával kapcsolatos kiadásokat, a teljesítés 2010. június 30-ig 4.001 e/Ft volt.
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Helyi  Kisebbségi  Önkormányzatok igazgatási  tevékenységével  kapcsolatos  kiadásként  a  Szlovén 
Kisebbségi Önkormányzat tekintetében 180 e/Ft, a Német Kisebbségi Önkormányzat esetében 1.486 e/Ft, 
míg a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 281 e/Ft volt a felhasználás az I. félévben.

Közvilágítás: A város közvilágítási hálózatának üzemeltetése az előirányzat 60,5 %-a, 18.440 e/Ft került 
felhasználásra.

Város  és  Községgazdálkodás szakfeladaton  9.595  e/Ft-ot  számoltuk  el,  kisebb  tervezési  kiadásokra, 
karácsonyi  díszkivilágítás  áthúzódó  kiadásaira,  Ipartelep  fenntartás  időarányos  kiadásaira  és  a  városi 
energetikus díjának finanszírozására. 

Tűzoltás, műszaki mentés: előirányzaton a teljesítés félév végén 345 e/Ft volt.

Ár-, és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység keretében a felhasználás 1.116 e/Ft 2010. június 30-ig.

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások pénzügyi teljesítése 44,4 % a félév végén. 

Bölcsődei ellátás  jogcímen szerepeltettük a Tótágas Közalapítványnak a bölcsőde működtetésére átadott 
pénzeszközt 10.015 e/Ft (50,0 %).

A közcélú foglalkoztatás kiadásai 14.359 e/Ft-ot 33 % -os teljesítést jelentett az I. félévben.

Közművelődési tevékenység kiadásaiból a Pannon Kapu Kulturális Egyesület részére 16.852 e/Ft (teljesítés 
62,5 %), a Mozi üzemeltetéséhez 425 e/Ft (teljesítés 47,2 %), a közművelődési klubok fenntartásához 950 
e/Ft (teljesítés 37,3 %) került elszámolásra.

Sport tevékenység címén a sportlétesítmények működtetésére 1.500 e/Ft-ot (ÖKV által ellátott feladat), az 
Egyesületek részére támogatásként 1.430 e/Ft-ot számoltunk el.

Temetkezéssel  kapcsolatos  szolgáltatások: Ezen  szakfeladatra  1.879  e/Ft  került  elszámolásra  az  első 
félévben.

Intézmények  takarítása,  karbantartása előirányzaton  a  felhasználás  50,1  %-os  teljesítést  (28.794  e/Ft) 
mutat.

A Gotthárd Therm Kft. részére működési kiadások finanszírozására kölcsönként 40.803 e/Ft fizettünk ki 
június 30-ig.

Egészségügyi feladatokat ellátó  Rendelőintézet tervezett  bevételeinek teljesülése 63,0 %, a működési 
kiadások előirányzatot az intézmény a fél év végére 50,3 %-ban teljesítette. 

Oktatási-, közművelődési feladatok  :  
A  III.  Béla Szakképző Iskola – bevételeinek teljesítése  76,2 % az  időarányos szint  felett  teljesült,  a 
kiadások 54,3 %-os teljesítést mutatnak. 
A közművelődési tevékenység esetében a Móra Ferenc Városi Könyvtár bevétele 57,9 %-ra teljesült, míg 
a kiadások alakulása összességében 46,8 %.

Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott  szentgotthárdi 
székhelyű, önkormányzati alapítású intézmények működési bevételeinek-, és kiadásainak alakulását az 
alábbiakban mutatjuk be:
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Intézmény Bevételek teljesítése (%) Kiadások teljesítése (%)
SZOI 59,5 54,2
Játékvár Óvoda 50,0 50,6
Családsegítő  és  Gyermek-
jóléti Szolgálat 104,0 48,6
Városi Gondozási Központ 53,4 48,1

A beruházások, fejlesztési kiadások alakulása:

A beruházások, fejlesztési kiadások az első félév végére 56,6 %-os teljesítést mutatnak, ami 256.735 e/Ft-ot 
jelent. Az első félévben jelentős beruházás volt a Fürdő szabadtéri fejlesztése, és kapcsolódó beruházások, 
melyre  222.599  e/Ft-ot  fordítottunk,  továbbá  a  Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  pályázati  támogatásból 
informatikai és irodatechnikai eszközöket  vásárolt  1.017 e/Ft  értékben. A beruházási  kiadások körében 
számoltuk el Fürdő szabadtéri fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA befizetést 9.047 e/Ft (fordított ÁFA). 

Felhalmozási célú folyó támogatás:
• Az első lakáshoz jutók támogatása előirányzaton a teljesítés 1.200 e/Ft volt.
• A Vasivíz felé elszámolt fejlesztési támogatás 6.620 e/Ft.
• A  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  felé  fizetett 

fejlesztési támogatás 4.524 e/Ft volt.
• A Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott integrált oktatási intézmény Arany János Általános 

Iskolájának fejlesztésére benyújtott pályázat előkészítéséhez 6.400 e/Ft-ot fizettünk ki.

Hiteltörlesztés és hitelkamat:
• I.  félében az Arany János Általános  Iskola  villamos hálózat  felújításához felvett  hitel  esedékes 

tőketörlesztését 3.055 e/Ft és a kapcsolódó kamatkiadás 684 e/Ft volt.

Felújítások körében:
• Önkormányzati lakások felújítására 734 e/Ft-ot fordítottunk,
• árvízvédelmi létesítmények helyreállítására 5.047 e/Ft került kifizetésre,
• a városközponti funkcióbővítés pályázat előkészítésével kapcsolatban felmerült kiadás 8.162 e/Ft 

volt,
• az egészségügyi intézmények korszerűsítéséhez szintén pályázati előkészítés kiadásaként 1.694 e/Ft 

került felhasználásra, míg
• a Liget felújításához kapcsolódóan 841 e/Ft kiadást számoltunk el.

A  Társulás  által  fenntartott  intézmények esetén  pályázati  támogatásból,  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának hozzájárulásával – önrész biztosítása – 2010. I. félévben megvalósult beruházás:

• Közoktatási  hálózat  fejlesztés  (Arany  János  Általános  Iskola  bővítése)  NYDOP  pályázat 
előkészítésének kiadása 7.425 e/Ft volt (ebből Szentgotthárdot terhelő 6.400 e/Ft).

Felújítás körében került elszámolásra:
• SZOI Arany János Általános Iskolában infrastrukturális fejlesztés 16.423 e/Ft (önrész: 3.230 e/Ft),
• Játékvár Óvodában infrastrukturális fejlesztés 20.593 e/Ft (önrész: 4.200 e/Ft).

2010. évi költségvetésünk hasonlóan a korábbi évekhez igen szigorú gazdálkodást követel meg a T. 
Képviselő-testülettől.
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Függetlenül  attól,  hogy az  önkormányzat  költségvetésében megtervezésre  kerültek  bizonyos  feladatok, 
azok teljesíthetőségének határt szab a ténylegesen realizált bevételünk, valamint a vállalt kötelezettségeink. 
Komoly nehézséget okoz a napi munkában a bevételek és kiadások eltérő ütemben történő jelentkezése is. 
Finanszírozási gondjainkat a már fent említett bevételek és kiadások eltérő ütemben történő jelentkezésén 
túl a második félévben a következő nehézségekkel kell számolnunk:

• A 2010. évi költségvetésünk tervezésekor, ill. a módosított előirányzatot figyelembe véve 542.663 
e/Ft  működési  célú  hitellel  számoltunk,  ezzel  szemben  275.000  e/Ft  folyószámla-hitel  igénybe 
vételére van lehetőségünk.

• Az I. félévben ugyan a helyi adó bevételeink az időarányos szinten alakultak, de a II. félévben a 
2009.  évi  helyi  iparűzési  adó  bevallások  feldolgozását  követően  látható,  hogy  nem  fogjuk  a 
tervezett  szinten realizálni bevételeinket.  A legnagyobb adózónk esetében 97.000 e/Ft  túlfizetés 
jelentkezett, ami azt jelenti, hogy szeptemberben a 97.000 e/Ft-tal kevesebb adót fog fizetni ez az 
adózó. További 37.000 e/Ft túlfizetés rendezése ügyében is jelen Képviselő-testületi ülésen még 
dönteni kell (külön előterjesztés alapján) a T. Testületnek, amiből a külön anyag alapján 2010. évi 
fizetési kötelezettségünk 12.581 e/Ft.

• Figyelembe kell venni a II. félévben esedékes a Fürdő kivitelezés kapcsán még jelentkező óvadéki 
visszafizetési kötelezettségünket, ami 35.000 e/Ft.

• Komoly  gondot  jelent,  hogy  bevételként  a  megkötött  kölcsönszerződések  alapján  meg  kellett 
terveznünk a Gotthárd Therm Kft. részére nyújtott kölcsön visszafizetését, amely bevétellel reálisan 
nem  számolhatunk,  így  ez  az  eddig  folyósított  összegek  tekintetében  további  87.235  e/Ft 
(2010.11.30-i esedékesség) bevétel kiesést jelent.

• Nem  hagyható  figyelmen  kívül  tovább  az  a  tény  sem,  hogy  a  Gotthárd  Therm  Kft. 
kötvénykibocsátásához kapcsolódóan az Önkormányzat készfizető kezességet vállalt a kötvény tőke 
és kamat terhei tekintetében. Ismerve a Fürdő jelenlegi helyzetét a fizetendő kamat 118.525,25 CHF 
(jelenlegi számlakonverziós deviza eladási árfolyamon számolva 25.085 e/Ft), és az esedékes tőke 
419.836 CHF (88.854 e/Ft) összegével is számolni kell, mint fizetési kötelezettséggel a 2010. II. 
félévében.

• A Képviselő-testület a Fürdő működtetéséhez 2010. évben 50.000 e/Ft kölcsön keretet biztosított, 
amelyből 4.826.e/Ft nem került még kiutalásra az Önkormányzat finanszírozási problémái miatt. 
Mivel ezzel a várható kifizetéssel is kell számolnunk, ennek fedezetét is biztosítanunk kell.

Továbbra is  fontos a takarékos gazdálkodás szem előtt  tartása.  Előre nem tervezett  kifizetéseket 
kizárólag tényleges bevételi forrás mellett lehet teljesíteni. 
A kötelezettségvállalások során a célszerűség, a hatékonyság és az eredményesség szempontjait kell 
szem  előtt  tartani  mind  a  Képviselő-testületnek,  mind  pedig  az  egyes  költségvetési  szervek 
vezetőinek!

Tájékoztatjuk  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  folyószámla  hitelkeretünket  (275.000  e/Ft)  az 
előterjesztés készítésének időpontjában teljesen kimerítettük, jelentős a lejárt határidejű számláink 
és  egyéb  fizetési  kötelezettségeink  nagysága  eléri  a  80.000  e/Ft-ot.  Az  augusztusi  munkabérek 
finanszírozására munkabérhitelt vettünk fel, melyet minimális bevételeink mellett a mai napig nem 
tudtunk letörleszteni. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési gazdálkodásának 
I. félévi beszámolóját a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:
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Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2010.  I.  félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint megismerte.

Határidő: azonnal
Felelős:  Viniczay Tibor polgármester

Viniczay Tibor
  Polgármester

Szentgotthárd, 2010. augusztus 18.

Ellenjegyzem: 
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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TÁJÉKOZTATÓ
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. szeptember 01-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről

Tisztelt Képviselő-testület!

Legutóbb  2010.  januárjában  készült  beszámoló  a  Kistérségi  Társulás  munkájáról.  Az  elmúlt  fél  évet 
tekintve továbbra is jellemző, hogy havonta üléseznek a polgármesterek, amelyet rendszerint megelőz a 
kistérség jegyzőit / körjegyzőit magába foglaló Jegyzői Kollégium tanácskozása. Az elmúlt fél évben 6 
alkalommal ült össze a Társulás Társulási Tanácsa és 2 alkalommal a Fejlesztési Tanácsa, amelyek során 
összesen 38 határozat született. A határozatok részletes felsorolásától ezúttal eltekintünk: a határozatok 
többsége a Társulási  Tanács által  fenntartott  intézményekkel kapcsolatos, de a Társulás által  ellátott, 
kistérségi  szintű  szolgáltatások  magas  száma,  valamint  pályázatok  benyújtása  is  jó  néhány  döntést 
igényelt.

Korábban is jellemző volt ugyan, hogy egyes kistérségi és a városi ügyek (ügyintézések) között nehezen 
húzható  határvonal,  mára  már  azonban  a  város  és  a  kistérség  vonatkozásai  sok  esetben 
összemosódnak. Elsődleges oka ennek természetesen a város jelentősége / nagysága a kistérséghez 
viszonyítva,  másrészt  a  Szentgotthárdi  kistérségre  jellemező  sajátos  intézményfenntartói  struktúra:  a 
városi  intézmények  kistérségi  fenntartása  illetve  az  ezekhez  kapcsolódó,  növekvő  számú  községi 
tagintézmény. 

Ez  utóbbi  tendenciához  kapcsolható  döntéshozatalok  időtere  alapvetően  az  év  első  fele  volt:  ekkor 
született  például  döntés  arról,  hogy  a  Játékvár  Óvoda  2010.  július  01.  időponttól  Szentgotthárd  és 
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményként működik tovább, 4 községi tagóvodával és a 
bölcsődei  feladatellátással  kiegészülve.  Azóta  elmondhatjuk,  hogy  ez  a  rengeteg  adminisztrációs 
teendővel  járó  átszervezés  viszonylag  zökkenőmentesen  lezajlott,  nem  kis  mértékben  az  intézmény 
vezetésének is köszönhetően.

Fontos eseménye volt az elmúlt hónapoknak, hogy megjelent a Nyugat-dunántúli Operatív Program „Kis 
és  mikrotérségi  oktatási  hálózatok  és  központjaik  fejlesztése”  (Kódszám:  NYDOP–2010-5.3.1/A)” 
pályázati felhívás, amely a korábban megkezdett előkészítő munkálatoknak végre szabályozott keretet 
adott. Miután többszöri egyeztetéseket és folyamatos kapcsolattartást követően elkészültek a tervezett 
felújítások  és  bővítések  komplett  engedélyezési  tervei,  valamint  a  további  dokumentumok 
(megvalósíthatósági tanulmány, szakértői anyagok, engedélyek, megállapodások stb.), a pályázat - amely 
alapvetően a SZOI Arany János úti telephely tömbjéhez történő új művészeti szárny építésére, valamint a 
SZOI magyarlaki - csörötneki tagiskola épületének felújítására irányul - „Esélyteremtés minőségi oktatás 
és  energiatakarékos működés feltételeinek  javítása  a  szentgotthárdi  kistérség hálózati  elven működő 
oktatási intézményében” címmel benyújtásra, és azóta az elbíráló szervezet által befogadásra is került.

2010.  januárjában  jelent  meg  az  1/2010.  (I.19.)  ÖM  rendelet,  amely  a  bölcsődék  és  közoktatási 
intézmények  infrastrukturális  fejlesztéséről,  valamint  közösségi  buszok  beszerzése  támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről szól. A pályázat tavalyi kiírásán sikeresen vett részt a Társulás, a 
pályázaton nyert  összegből azóta be is fejeződtek a felújítási  munkálatok a Játékvár Óvoda székhely 
óvodájában,  a  rönöki  Kerekerdő  Tagóvodában,  valamint  a  SZOI  Arany  János  Általános  Iskola  1-4. 
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Évfolyamos intézményében. A 2010. évi felhívásra is pályázatot nyújtott  be a Társulás, amely szintén 
pozitív elbírálásban részesült:  idén nyáron a csörötneki  óvodaépület  fűtési  rendszer korszerűsítésére, 
keleti épületszárnyának utólagos hőszigetelésére, illetve a nyílászárók cseréjére kerül sor.

A  Kistérségi  Társulás  pályázatot  nyújtott  be  a  NYDOP-2009-5.1.1/C  pályázati  felhívásra  a  Városi 
Gondozási Központ épületének akadálymentesítésére is, amely szintén pozitív elbírálásban részesült. A 
munkálatok elvégzésére kiírt beszerzési eljárás során – tekintettel a nyár végi teljesítési határidőre - nem 
került ajánlat benyújtásra, így újból kiírásra került a felhívás. Az októberi teljesítési határidővel kiküldött 
felhívásra már érkezett be ajánlat, így a kivitelezői szerződés azóta már megkötésre is került. 

Bár önkormányzati pályázatról beszélünk akkor, amikor a Moravske Toplice Önkormányzat,  a Maribori 
Egészségvédelmi Intézet és a Városi Gondozási Központ partnerségével pályázatot nyújtottunk be és 
nyertünk a  Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési  program 2007-2013 program 2. 
prioritására, a MENTAL HEALTH címet viselő projekt kistérségi vonatkozású is: a következő hónapokban 
egy,  a kistérség egészére kiterjedő helyzetfelmérés,  adatbázis kerül  létrehozásra a lakosság mentális 
egészségi  állapotáról  és  szükségleteiről.  A  projekt  kapcsán  nemsokára  elkészül  az  a  szakértői 
munkaanyag is, amely a helyzetelemzés és adatbázis alapján tartalmazza az eredmények értelmezését 
és értékelését, valamint a szükséges stratégia kialakítását. 

A  Kistérségi  Társulás  a  korábbi  években  kistérségi  szinten,  szinte  valamennyi  térségi  település 
csatlakozásával valósított meg közmunkaprogramot, nem egyszer 30-40 fővel. A 2010. esztendő ugyan 
erre  nem  kínált  lehetőséget,  de  a  Társulás  közreműködött  annak  a  pályázatnak  a  benyújtásában, 
amelynek  köszönhetően  közcélú  foglalkoztatást  szervező  kerülhetett  alkalmazásra.  Szintén  pályázati 
támogatásnak  köszönhető,  hogy  a  térségi  közcélú  foglalkoztatáshoz  kapcsolódó  anyag-  és 
eszközbeszerzésekre pályázati támogatás volt lehívható.

A néhány évvel ezelőtt beindított iskolabusz szolgáltatás nemcsak teljes kihasználtsággal működik, de 
komoly „sorbanállás” mutatkozik a helyekre. A Társulási Tanács továbbra is a kor elv alapján határozta 
meg a férőhelyek kiosztásának módját, vagyis a legkisebbek utazhatnak a buszon.

Korábban  már  említettük,  tavaly  óta  egyes  szolgáltatások  finanszírozási  rendszere  megváltozott,  a 
korábbi normatívák kizárólag pályázat benyújtása után elérhetőek. A Társulás szolgáltatásai közül ez az 
alábbi közfeladatokat érinti: támogató szolgálat, közösségi ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 
Ezek azok a szolgáltatások tehát,  amelyek finanszírozásának biztosítására folyamatosan pályázatokat 
kell benyújtani – eddig sikerrel tette ezt a Társulás.

A számos nyertes pályázat mellett nem hallgathatjuk el, hogy sajnos akadt egy sikertelenül benyújtott 
pályázat  is:  ilyen  a  TÁMOP -6.1.2/A/09/1  kódszámú  „Egészségre  nevelés  a  SZOI  keretén  belül”  c. 
pályázat. 

A Társulás  megalakulásakor  valamennyi,  szentgotthárdi  kistérséghez  tartozó  települési  önkormányzat 
vállalta, hogy a mozgókönyvtári szolgáltatásból adódó feladatokat társulási szinten, közösen látja el. A 
mozgókönyvtári  feladatellátást  nemcsak  a  Társulási  Megállapodás  tartalmazza,  de  a  szolgáltatás 
ellátására megállapodást kötött a Társulás és a Móra Ferenc Városi Könyvtár is. 2010. februárjában - a 
tavalyihoz  hasonlóan  -  arról  döntött  a  Társulás,  hogy  pénzügyi  hozzájárulást  biztosít  a  községi 
szolgáltatóhelyek  nyitva  tartásához  -  a  hozzájárulás  fejében  a  községi  könyvtári  szolgáltató  helyek 
hetente legalább 2 napon, hetente összesen minimum 6 órás nyitvatartást biztosítanak.

117/136



A szentgotthárdi  kistérség  valamennyi  településének,  továbbá  az  Őrség  településeinek  bemutatását 
tartalmazta  a  Kistérségi  Társulás  által  2010.  februárjában  megjelentetett  és  finanszírozott  KILÁTÓ 
kiadvány.  Az  idei  évben  némiképp  másképp,  módosított  (bővített)  tartalommal,  szállás-  és 
gasztrotérképpel,  kevésbé programajánló,  mint  inkább  turisztikai  kiadvány jelleggel  jelent  a  kiadvány, 
amelyre nagy szükség van, hiszen ez az egyetlen olyan térségi szintű kiadvány, amellyel népszerűsíteni 
lehet  az  egész  környéket.  A  nagyobb  rendezvényeken,  lásd:  Utazás-kiállítás,  nagyon  komoly 
kelendőségnek örvend a kiadvány, amely - egységesen 250,- forintért – elérhető a térség valamennyi 
fontosabb turisztikai / kulturális szolgáltatójánál. 

Korábban  már  szó  esett  a  KALAND  &  JÁTÉK térségi  turisztikai  program  indításáról  is,  amelynek 
tesztnapja 2010. március 13-ára esett. A tesztnap kiválóan sikerült, amelyhez Görög László színművész 
személyes közreműködése is nagymértékben hozzájárult. A program kialakításra került, amelyben végül 4 
szentgotthárdi helyszín is helyet kapott, ezek: a barokk templom, a néprajzi múzeum, a temetőkápolna és 
a termálfürdő. A játékcsomag május eleje óta - egységesen 2500,- forintért - a szentgotthárdi és az őrségi 
térség valamennyi fontosabb turisztikai / kulturális pontján megvásárolható.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. év elején pályázatot írt ki Helyi Vidékfejlesztési 
Iroda (HVI) cím elnyerésére, amelyre a Társulásunk sikerrel pályázott, így 2007. május 15. óta a Társulás 
látta el a szentgotthárdi kistérségben az FVM – VKSZI által meghatározott vidékfejlesztési feladatokat 
(ÚMVP, LEADER, stb.). A HVI-k működését, finanszírozását szabályozó rendelet valamint az FVM és a 
Társulás között létrejött megállapodás alapján a Társulásunk 2013. június 30. időpontig jogosult a cím 
viselésére és  az  ezzel  járó finanszírozásra.  A 2010.  június  30-án (!!!)  megjelent  rendelet  értelmében 
azonban 2010. július 01. időponttól már nem vehető igénybe a támogatás a Helyi Vidékfejlesztési Iroda 
működtetésére, ezért a Társulás a továbbiakban várhatóan nem tudja ellátni ezt a feladatot (a Társulás a 
szeptember 02-i ülésén tárgyalja).

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kistérségi ügyekkel elsősorban foglalkozó Kistérségi 
Iroda és Pénzügyi Iroda a város szinte valamennyi intézményével (SZOI, III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium, Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Gondozási Központ, Móra Ferenc Városi Könyvtár, Rendelőintézet) kapcsolatos önkormányzati 
igazgatási  feladatokat  és  a  város  kulturális,  közművelődési  feladataihoz  kapcsolódó  önkormányzati 
teendőket is folyamatosan ellátja. 

A  TK  Társulás  költségvetésében  támogatásértékű  bevételként  szerepel  a  fenntartott  intézmények 
önkormányzati  támogatása. Függetlenül attól,  hogy az önkormányzatok költségvetésében elfogadásra, 
megtervezésre  kerültek  az  ezen  feladatok  ellátásához  a  támogatás,  a  támogatás  utalása  többszöri 
felszólítások ellenére sem folynak be. A Társulásnak igen komoly nehézségeket okoz, hogy a kistérségi 
fenntartású  intézmények  után  jelentős  késésekkel  kapja  meg  az  érintett  önkormányzatoktól  -  így 
Szentgotthárd Város Önkormányzatától is - az intézményfenntartási hozzájárulásokat!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megismerni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában folytatott tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.
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Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2010. augusztus 19.

                                                                                                       Dr. Gábor László
                                                                                                          irodavezető

Ellenjegyezte:
                       Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2010. szeptember 1-i ülésére

a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:

Lejárt határidejű határozatok:

250/2009. számú képviselő-testületi határozat:

A Szentgotthárd  -  Rábafüzes  Alkotmány  u.  49.  számú,  2387/1.  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonú,  a 
fiókkönyvtárnak is helyt adó épület átalakítása, bővítése tárgyában a Képviselő-testület 250/2009. számú 
határozatával  kinyilvánította  elvi  egyetértését,  tulajdonosi  hozzájárulását  megadta.  A határozat  utolsó 
mondatában az volt, hogy a terveket az önkormányzatnak be kell mutatni.
Tájékoztatom  a  Képviselő-testületet,  hogy  az  engedélyezési  tervek  elkészültek,  a  Műszaki  Irodában 
megtekinthetők.

57/2010. számú képviselő-testületi határozat:

A  Képviselő-testület  57/2010.  sz.  határozatában  elrendelte  az  idegenforgalmi  adó  ellenőrzések 
tapasztalatairól negyedévente a Képviselő-testület felé történő beszámolást.
Ezúton  tájékoztatjuk  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  2010.  II.  negyedévében kettő  idegenforgalmi  adó 
beszedésre kötelezett  esetében folytatott  le ellenőrzést adóhatóságunk. Az egy magánszálláshely és egy 
kereskedelmi szálláshely tekintetében az alábbiak kerültek megállapításra:

• mindkét  esetben az ellenőrzés adóhiányt állapított meg, összesen: 4.560,- Ft, 
• a megállapított adóhiányra tekintettel 2.280,- Ft adóbírságot, 2.090,- Ft mulasztási bírságot, és 176,- 

Ft késedelmi pótlékot szabtunk ki a vizsgált adóbeszedésre kötelezettek esetén.

172/2010. számú képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület  172/2010.  sz.  határozatában  elrendelte,  hogy  az  Önkormányzati  Közszolgáltató 
Vállalat  Közüzemmé  alakítása  érdekében  a  Közüzem  alapító  okiratát végleges  formában  a  2010. 
augusztusi  ülésre  terjesszük  elő.  Tájékoztatom  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  az  egyes  gazdasági  és 
pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, ill. módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény hatályon kívül 
helyezte  a  költségvetési  szervek  jogállásáról  és  gazdálkodásáról  szóló  2008.  évi  CV.  törvényt 
(Státusztörvény),  amely  alapot  jelentett  volna  a  Közszolgáltató  Vállalat  közüzemmé  alakításához.  A 
Státusztörvényben  meghatározott  költségvetési  szervek  differenciálása  megszüntetésre  kerül,  ezáltal  a 
közüzem megalapítása jelenlegi ismereteink szerint okafogyottá válik.

177/2010. számú képviselő-testületi határozat:

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 

Tel: 94/554-106

e-mail: muvhaz@sztgnet.hu
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A Képviselő-testület  2010.  júniusi  testületi  ülésén  177/2010.  számú  Képviselő-testületi  határozatban 

elfogadta „Szentgotthárd város Idegenforgalmi Intézkedési Terve III. 2010-2012” című dokumentumot.

A határozatban a Képviselő Testület a következő kiegészítést tette: 

„A program végrehajtásáról és annak a társadalomra gyakorolt hatásáról a Képviselő-testület felé évente 

négy alkalommal, negyedévente kell jelentést tenni.”  Ezzel a határozattal szakmai szempontok figyelembe 

vételével nem értek egyet, javasolnám, hogy a Tisztelt Testület a következők szerint módosítsa: Évente 

kétszer  kelljen  beszámolni:  az  áprilisi  és  az  októberi  üléseken.  Ennek  indoklása  a  következő:  A 

turisztikai szezon széthúzása minden idegenforgalmi desztináció célja, azonban a szezon mégiscsak a nyári 

időszakra esik, így van egy úgynevezett felkészülési szakasz, illetve a szezon. Ezt a két időszakot lehet 

szakmai szempontok szerint  értékelni: hogyan, milyen módon, mivel sikerült várni a turistákat, illetve 

mennyire volt sikeres a szezon, mik a pozitív, vagy a negatív tapasztalatok.

Az  előző  időszak  Idegenforgalmi  Intézkedési  Tervek  megteremtették  az  alapját  a  fenntartható  és 

versenyképes  turizmus  városunkban  történő  meghonosításának.  A következő  időszak  fő  feladata  ezen 

eredmények megtartása és tovább fejlesztése. A logikai vázát most is intézkedési iránymutatások adják: a 

komplexitás megteremtése területi és kínálati szinten, a kínálat és minőség fejlesztése, a termékfejlesztés, a 

hatékonyság és a marketing fejlesztése adja. Ebben az évben is –a hiányos erőforrások ellenére is-sikerült 

ezeken a területek eredményeket elérni.

Az Intézkedési  Tervek alapját  adó intézkedés  csoportokban megfogalmazott  célok közül  az   ez  évben 

megvalósultakat  nem lehet  „  vegytisztán”  csak  az  egyik,  vagy másik  intézkedési  csoportba  besorolni, 

hiszen ezek átfedéseket mutatnak.   

I. Komplexitás megteremtése: területi és kínálati szinten:   

• Legfontosabb tevékenységünknek a Turisztikai Információs Látogatóközpont működtetését 

tekintem.  Egész  évben  folyamatos  nyitva  tartást  biztosítunk,  ügyelve  a  kiállítások 

megtekintésének  biztosítására  is,  illetve  hangsúlyt  fektetünk  arra,  hogy  komplett 

szolgáltatásokat nyújtsunk. Például:  

• A város,  a  szentgotthárdi  és  szomszédos  kistérségek  turisztika  és  kulturális  ajánlatait 

gyűjtjük össze és ajánljuk tovább. 

• Konkrét, komplett programot ajánlunk, illetve szervezünk igén szerin, attól függően, hogy 

családosan érkeztek, idősek vagy fiatalok, van autójuk vagy nincs, természetjárók, vagy a 

kulturális örökségek iránt érdeklődnek, vagy kimondottan a termálfürdő miatt érkeztek stb. 
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• A  Látogatóközpontban  folyamatosan  pótoljuk,  bemutatjuk  a  térség  éttermeinek, 

szálláshelyeinek szórólapjai, árajánlatai. 

• A térség településeinek ismertető kiadványai folyamatosan feltöltésre kerülnek és elérhetőek 

a Látogatóközpontban.

• A  térség  programjai,  rendezvényei,  napi/  heti  rendszerességgel  elektronikus  úton 

továbbításra kerülnek a szállásadóknak, tourinform irodáknak és éttermeknek.

• Állandó kapcsolattartás folyik a helyi és térségi települések önkormányzataival.

• Elindult  a  „Hét  ajánlata”  hírlevél,  mely  minden héten  egy kiemelt  programot  (aktív  és 

passzív  turisztikai  ajánlatok  között  egyaránt  válogatva)  ajánl  a  PKKE  partnereinek. 

Nyomtatott formában elérhetőek ezek a Látogatóközpontban is.

• Szentgotthárd  városának  havi  programajánlata  állandó  rendszerességgel  elérhető  a 

Látogatóközpontban.

• Városi  körséta  több  ízben  is  megszervezésre  került,  mindemellett  a  Látogatóközpontba 

betérők  tájékoztatást  kapnak  az  aktuális  programokról,  szálláslehetőségekről.  A Városi 

Galériaként  működő  színházi  aula  az  év  során  rendszeresen  helyt  ad  különböző 

kiállításoknak, ezek rendszeres ajánlása és bemutatása történik.(idegen nyelven is)

• Igény esetén a város történetének fő látványosságainak (barokk templom, Színház épülete, 

Barokk kert) bemutatása történik. (idegen nyelven is)

• Lépést tartva a technikai fejlődéssel a PKKE több internetes fórumon is képviselteti magát, 

ajánlva különböző programjainkat.

• Különböző  helyi  termékek,  emlék-  és  ajándéktárgyak  árusítása  folyik  a 

Látogatóközpontban.  A Kilátó  kiadvány  és  a  Kaland  és  játék  csomag  a  legkedveltebb 

árucikkek  közé  tartozik,  de  képeslapok  és  a  térséggel  kapcsolatos  egyéb  tárgyak  is 

kelendőek. 

• Gotthard kártya igényelhető a Látogatóközpontban, mely főképp a szentgotthárdi lakosság 

körében örvend nagy népszerűségnek. 

• Bizományi szerződések megkötése által elérhetővé tesszük más településeken is  a Kilátó 

nevű kiadványt és a Kaland és Játék csomagot

II. Kínálat, minőség fejlesztése:    

   

• A Kaland és Játék interaktív játék bevezetésre került: nagyszerű programlehetőség, és egyben a 

várost és térségét megismerhetik általa a turisták. 
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• A város és térsége vendéglátóhelyei folyamatosan bővítik kínálati palettájukat, különböző speciális 

menüket  állítanak  össze  az  ünnepekre,  hétvégékre  és  az  gasztronómiai  élvezetek  mellé  egyéb 

szórakoztató programokat is kínálnak. 

• A  szálláshelyek  sokrétű  csomagajánlatokat  készítenek,  amelyek  a  szálláslehetőségek  mellett 

komplex kulturális és aktív turisztikai lehetőségeket kínálnak. 

• A város egyre több pontján megtalálhatóak a különböző várost  bemutató kiadványok, térképek, 

szolgáltatások jegyzéke, így  egyszerűbben  rátalálnak a   turisták a nevezetességekre, látnivalókra. 

• A Főtéren és a város több pontján a nyár folyamán a civilek és a vállalkozók összefogásával több 

kulturális, sport és szórakoztató program várta a kilátogatókat.

• A kommunikáció a város , az intézmények, városlakók, szálláshelyek, turisták között sokat javult, 

naprakészek az  információk, folyamatos az  áramlás, pontos a visszacsatolás.

• A város több pontján kaphatóak helyi képeslapok, ajándéktárgyak, ezek kínálati palettája is bővül. 

•  Helyi vállalkozók szervezésében bevezetésre került a GotthardCart rendszer, melynek segítségével 

több szolgáltatást kedvezményesen vehetnek igénybe akár a szentgotthárdiak.

III:  Termékfejlesztés:  

Egészségesen-természetesen!- jegyében:

• A szentgotthárdi csónak -  kikötőhelyen,  kempingben az információs szolgáltatásokat bővítették, 

szolgáltatások közvetítésének palettáját növelték (pl. szervezett túrák, sporteszközök kölcsönzése).

• Egyre több szálláshelyen lehet kerékpárt bérelni, a vendéglátóhelyek egy része már kerékpárbarát. 

• A kistérségi településeken nőtt a természetjárásra invitáló programok száma. 

• A St. Gotthard Spa és Wellness fürdőben számos új szolgáltatást vezettek be, illetve a minőség 

emelése  érdekében  hajtottak  végre  több  változtatást:pl.  csomagajánlatok,  születésnapi 

kedvezmények,  csoportos  kedvezmények  ,step-aerobik,,sókabin  ,  egész  napos  animációs 

programok

Tradíció –kultúra –művészet! Jegyében:            

• Városnéző programok szervezése, kiközvetítése a szálláshelyek felé. 

• A barokk templom folyamatos látogatásának és bemutatásának biztosítása. 

Szent Gotthárd, a város névadó szentje,  „ Gotthárd-barát” kultusz erősítése( pl. Gotthárd- barát vásár, 

lakoma)  

• A kulturális programok profiljainak, pozíciójának megerősítése ( pl. Szentgotthárdi Történelmi 

Napok, Városházi Esték )  
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IV. Hatékonyság növelés:

-  A lakosság  „felkészítése”  a  turisták  tájékoztatására:  a  városi  rendezvényeken,  egyéb  kulturális 

programokon a várost népszerűsítő kiadványok, szolgáltatások megismertetése, a St. Gotthard Spa és 

Wellness Fürdő interaktív megjelenése:

• A Civil Fórum szervezetinek folyamatos, naprakész kommunikációja. 

• A civil szervezetek egyre aktívabb részvétele és önállósága a város és térsége kulturális életében 

(pl. városrészi napok, Baba-börze stb.)

• A civil szervezetek részvétele az épített és természeti értékek megőrzésében( pl. szabadtéri színpad 

felújítása, Hársas –tó fenntartása)

• A nyelvi  és  turisztikai  szakma képzési  lehetőségek  bővülése  (  pl.  III.  Béla  Szakképző  Iskola, 

nyelviskolák Stb) 

V. Marketing fejlesztés :

• A  Kilátó  című,  három  nyelven  megjelent  turisztikai  kiadvány  megjelentetése:ez  egy  sokrétű 

bemutatkozó füzet, amely tartalmaz pl. kistérségi térképet, gyalogos, kerékpáros túraútvonalakat.

• Vásárokon  és  kiállításokon   való  megjelenés:  (  pl.  Nemzetközi  Utazás  Kiállítás,  Főszezon, 

Fürstenfeld Stadthalle stb. )  

• A direkt marketing alkalmazásának kibővítése-elsősorban internetes elérhetőségeken keresztül – a 

potenciális  vendégeket,  partnereket  személyes  megkeresése  (  pl.  PKKE  programajánló,  a  St. 

Gotthárd Spa  és Wellness Fürdő újdonságok, lehetőségek, akciók, meghívók küldése szállásadói, 

utazásirodai,  thermalpark.hu  hírlevél  partnereinknek  és  a  honlapon  feliratkozott  potenciális 

vendégek részére, a vendéglátóhelyek, szálláshelyek hírlevelei) . 

• A város turisztikai és kulturális értékeiről, a St. Gotthard Spa & Wellnessről számtalan médium 

közvetít (pl. Vas Népe, Régió Fókusz, Nők Lapja stb. ) 

• St.  Gotthard  Spa  &  Wellness,  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  illetve  a  szálláshelyek  és 

vendéglátóhelyek  egy  része  remekül  alkalmazza  a  szponzorációt  (  pl.   Csatafutáshoz 

kapcsolódóan ) . 

Dr.Gáspár Károly, a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonának intézményvezetője levélben 
tájékoztatott nyugdíjba vonulása alkalmából. Megköszönte a Képviselő-testület és a Hivatal valamennyi 
dolgozójának az intézmény szakmai működését elősegítő hasznos támogatását és együttműködését. 
Megköszönte Szentgotthárd lakosságának az intézmény lakóival szemben tanúsított megértő, empatikus, a 
másságot is elfogadó toleráns hozzáállását, mellyel jelentősen elősegítették a gyakran önhibájukon kívül 
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sérültté vált embertársaink beilleszkedését Szentgotthárdon. A Képviselő-testület és a Hivatal dolgozói 
nevében írtam Intézményvezető Úrnak, megköszönve munkáját, és gratuláltam nyugdíjba vonulása 
alkalmából.

Kistérségi Iroda

Tantárgyfelosztás 2010/2011-es tanévben:

Szentgotthárd oktatási intézményei megküldték az előzetes tantárgyfelosztás tervezeteket.
A  tervezetekről  megállapítható,  hogy  összességében  megfelelnek  a  jogszabályi  előírásoknak;  mivel 
azonban a közoktatásról szóló törvény alapján sem a SZOI-ban, sem a III. Béla Szakképző Iskolában nem 
kérték ki a tantárgyfelosztásról az adott nevelőtestület véleményét, így a fenntartó, mint csak tervezeteket 
tekintette azokat át.
A nevelőtestületek véleményét az intézményekben a tanévnyitó értekezleteken kérik ki.

Megállapíthatjuk,  hogy az intézmények törekedtek arra, hogy a lehetőségekhez mérten minél kevesebb 
túlórával lássák el az oktatás-nevelési feladatokat.
A SZOI-ban továbbra is alkalmazzák az áttanítás lehetőségeit-  elsősorban az általános iskolák egymás 
között, de általános iskola és gimnáziumi áttanítás is van. Ezek a lépések a munkaerő-gazdálkodás mind 
jobb kihasználása érdekében történnek.
A  SZOI  3  intézményében  –  SZOI  Arany,  SZOI  Széchenyi,  SZOI  Csörötnek-Magyarlak-  az 
intézményegység-vezető  helyettest  segítő  pedagógus  órakedvezményét  szeptember  1-jétől  9  órában 
határozták meg az eddigi 5 helyett.

A tervezetek áttekintését az alábbiakban összegezzük:

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama:
Az ellátott órák a 16 általános iskolai, 2 eltérő,14 napközis csoport, 2 fejlesztő pedagógus és könyvtáros 
tanár óráiból tevődik össze.
A tervezett 22 óra túlórából 15 az általános iskolai oktatásban – ebből is 12,5 óra a német oktatás -, 5 az 
eltérő tantervű tagozaton, 2 a napközi otthonban keletkezik. A tavalyi túlórához képest nem emelkedett az 
intézményegység túlóraszáma.
Ma már a német nyelv ellátására 4 fő pedagógus a kötelező óráit csak az alsó tagozaton látja el. Továbbá 8 
fő  (   4  testnevelő  ,  4  nyelvszakos  )  áttanít  a  SZOI  Általános  Iskola  Széchenyi  István  5-8.Évfolyam 
intézményből.
Az első évfolyamon  szlovén nyelv oktatására 5 órát biztosít az intézmény – ezt a pedagógus túlórában látja 
el -, illetve 2 szakköri órát is biztosít angol nyelvből , melynek következtében szintén túlóra keletkezik. 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama:
Az intézményegységben az egy hétre tervezett túlórák száma 35 óra. Az ellátott órák 12 iskolai osztály és 1 
napközis csoport óráiból állnak. A túlóra az iskolai képzésen keletkezik, mely a tavalyihoz képest a felére 
csökkent.  Legmagasabb  túlóraszám 4,5  óra,  2  fő  testnevelőnek  és  1  fő  német  szakos  kollégának 3-3 
túlórája van, a többi órakedvezményekből tevődik össze.
Jelenleg betöltetlen a határozott időre szóló gyógypedagógiai álláshely.
Többen is  áttanítanak  az  intézményegységből,  nemcsak az  alsó  tagozatra,  hanem a  SZOI Vörösmarty 
Mihály  Gimnáziumába,  SZOI  Csörötnek-Magyarlak  Általános  Iskolába.  7  fő  pedig  másik 
intézményegységből jár át ellátni az órákat.

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma:
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Az intézményegységben a 13 osztály ellátott óráinak száma 607,5 óra. A túlóra 65 óra, ami a tavalyihoz( 
83,5 óra) képest csökkenést mutat, de még mindig magas.1 főnek 7 túlórája van – mely elsősorban a nyelvi 
munkaközösség vezetéséért járó órakedvezményből adódik. 4 főnek van 5-5 túlórája, 2 főnek 4-4 túlórája.
Az intézményegységből jelenleg 4 fő tanít át, az intézményegységbe a Széchenyiből 1 fő jár át.

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája:
A tagintézményben az összes ellátott órák száma 265,5 óra, melyből 14,5 óra a túlóra. Csak a tagintézmény 
vezető túlóraszáma magas – heti 6,5 óra -, a többi pedagógus túlórája elenyésző.

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:
Az intézményegységben a tervezett ellátott heti óraszám:273,5 óra,ebből kötelező 254,5 óra, azaz a heti 
túlóraszám : 19 óra, melyből 11 óra nem a művészetoktatási intézményben teljesül, hanem a SZOI másik 
intézményegységeiben, mivel 2 fő pedagógus áttanít.
A képzőművészeti szakon nincs túlóra.

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium:
A pontos  ellátotti  órák  száma nem ismert.  A nyár  folyamán  több  álláshely  üresedett  meg,  betöltésük 
szeptember 1-jétő lesz. 
A tervezet szerint az intézmény heti túlóraszáma nem éri el a 40 órát, ez a tavalyihoz ( 68,5 óra ) képest 
csökkenést mutat. 1 pedagógusnak van heti 4 óra, 3 főnek heti 3 óra túlórája, a többieknek elenyésző. Így 
az intézményben pedagógusra lebontva nincs heti 1 túlóra.
Az  intézmény  létszáma július  16-tól  1  fővel  csökkent,  a  SZOI  Széchenyi  István  intézményegységből 
könyvtárosi feladatok ellátására az áttanítás 2010.szeptember 1-jétől megszűnik.

Mivel  a  Tantestületek  nem véleményezték  a  tantárgyfelosztásokat  ,ezért  a  Képviselő-testület  csak  a  
szeptemberi  ülésén  tudja-  a  már  végleges,  pontos  túlóraszámmal  meghatározott  dokumentumokat  
elfogadni.

Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozat

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2010. július 29. és augusztus 01. között 
immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozatot, amelynek fő 
célja, hogy a város méltón emlékezzen történelme talán legismertebb eseményére, az 1664. augusztus 1-jén lezajlott 
szentgotthárdi  csatára. A rendezvénysorozat nagyközönségnek szóló programjai  bővelkedtek a már hagyományos 
kulturális  és  sporteseményekben,  így:  történelmi  felvonulás,  vásár,  játszóházak,  hagyományőrző  egyesületek 
bemutatói, íjász bemutató, vízitúra,  és a már ismert Csatafutás és homokfoci bajnokság zajlott. 
Az idei  rendezvénysorozat attrakciója volt  a  szentgotthárdi  csata megelevenítése  július  31-én,  szombaton este.  A 
csatajeleneteknek pozitív visszhangja volt a lakosság körében is. Köszönet illeti nemcsak a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület  munkaszervezetének  tagjait,  de  azon  városlakókat  és  egyéb  közreműködőket  is,  akik  hozzájárultak  a 
produkció sikeréhez! 
Vasárnap a már szintén hagyományosnak mondható Fúvóstalálkozóval ért végett a rendezvény.

Beszámoló

Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  fenntartásában  működtetett  Városi 
Gondozási Központ szociális szolgáltatásai a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – hivatalból- ellenőrzési 
eljárást folytatott le a szociális szolgáltatók és intézmények működési engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
szóló 321/2009. (XII.29.) Korm. R. 15. §(1) bekezdése és az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 
291/2006. (XII.23.) Korm. R. 5. § (1) bekezdése e) pontja alapján. 
Az ellenőrzés során vizsgálatra került, hogy a szociális intézmény működése, tevékenysége (étkezés, házi 
segítségnyújtás,  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás,  nappali  ellátás,  támogató  ellátás,  közösségi 
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pszichiátriai  ellátás)  megfelel-e  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III. 
törvényben, valamint a végrehajtási rendeleteiben foglalt követelményeknek. 

Hatósági és Okmányiroda:

1. 2010. július hónapban 1 fő közfoglalkoztatott munkaviszonya szűnt meg, (Polgármesteri Hivatalban 
adminisztratív munkakörben  foglalkozatott) mert  más  munkahelyen  helyezkedett  el.  2010. 
augusztus hónapban az ő helyére új közfoglalkoztatott került. Két státusz betöltetlen, nem sikerült a 
Pannon-Kapu  Kulturális  Egyesülethez  idegenforgalmi-adminisztratív  és  a  Városi  Gondozási 
Központba  szociális  gondozó  munkakörbe  közfoglalkoztatottat  felvenni,  aki  megfelelő  iskolai 
végzettséggel rendelkezne. 

2. A  szociális  ellátásokról  és  szociális  igazgatásról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  szerint  házi 
segítségnyújtás  2008-tól  az  ellátást  igénylők  részére  csak  meghatározott  gondozási  szükséglet 
fennállása esetén nyújtható.  A gondozási szükséglet  vizsgálata  céljából  működő bizottság 2010. 
július  hónapban  4,  augusztus  hónapban  5  házi  segítségnyújtást  kérelmező  személy  esetében 
vizsgálta a házi segítségnyújtásra való jogosultsághoz szükséges gondozási szükséglet fennállását. 
Az egyes  egészségügyi  és  szociális  tárgyú  törvények módosításáról  szóló  2010.  évi  LXXXIX. 
Törvény  módosította  a  házi  segítségnyújtás  igénybevételéhez  kapcsolódó  gondozási  szükséglet 
vizsgálatokra  vonatkozó  szabályozást.  A gondozási  szükséglet  vizsgálatokat  a  törvény  hatályba 
lépését, 2010. augusztus 17-ét követően az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért 
szakértő végzi. A már beadott kérelmek esetében a gondozási szükséglet megállapítására irányuló 
eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát a korábban hatályos szabályok alapján kellett lefolytatni. 

3. A Nemzeti   Fogyasztóvédelmi  Hatóság  Nyugat-dunántúli  Regionális  Felügyelősége   az  alábbi 
témavizsgálatokat folytatta le Szentgotthárdon :

- elektronikus  hírközlési szolgáltatók ellenőrzése 
- vízi csúszdák ellenőrzése  

A vizsgálatok lefolytatásakor  jogszabálysértést nem tapasztaltak. 

4. 10  fő   egyéni  vállalkozó működésének törvényességét   vizsgálta  a  Hatósági  és  okmányiroda  . 
Megállapítást  nyert,  hogy a vállalkozók betartják a hatályos jogszabályi előírásokat,  a folytatott 
tevékenységek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul  megfelelnek.

5.  A kisebbségi  önkormányzati  választás  2010.  július  26.  napján  kitűzésre  került  3  kisebbség 
vonatkozásában. A cigány kisebbség névjegyzékén 32 fő, a német kisebbség névjegyzékén  62 fő, a 
szlovén kisebbség névjegyzékén 166 fő összesen 260 fő regisztráltatta magát.
Megalakult a helyi választási bizottság 2010. augusztus 11-én.
Megalakult  a  kisebbségi  szavazatszámláló  bizottság  5  választott  fővel,  a  kisebbségi  szavazókör 
helye Szentgotthárd Arany János utca 2. Általános Iskola.
2010. augusztus 16 és  augusztus 19. között az értesítő szelvények és ajánlószelvények kézbesítésre 
kerülnek a választópolgárok számára.
Szentgotthárdon a névjegyzék készítés időpontjában 6862 a választópolgárok száma.
Az  ajánláshoz  szükséges  küszöb  számok  képviselőnél:  6862  vál.polg.  1  %-a,  vagyis  69; 
polgármester esetén: 6862 választópolgár 3 %-ka vagyis 206 db érvényes ajánlás kell. 
2010. szeptember 03 napján 16,00 óráig a jelölést/ajánlást le kell adni.

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének információs 
jelentése, 2010. június 
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Nyilvántartott álláskeresők száma: 713 fő. Az elmúlt időszakban, a regisztrált álláskeresők száma az előző 
hónaphoz  képest  4,2  %-al,  31  fővel  csökkent.  Tárgyidőszakban  86  fő  lépett  be  a  kirendeltségi 
nyilvántartásba, 16 fővel többen, mint az előző időszakban. A belépők összetételét vizsgálva 75 fő volt már 
korábban  nyilvántartott,  11  fő  pedig  első  ízben  került  regisztrálásra.  Ágazat  szerint  legtöbben  a 
fafeldolgozásból 10 fő fémfeldolgozásból 8 fő, területen kívüli szervezetből 8 fő, textíliagyártásból 6 fő,  
vendéglátásból 6 fő érkeztek. A nyilvántartott pályakezdők száma 48 fő, 6 fővel, 14,3 %-al nőtt az előző 
időszakhoz képest.

Tárgyidőszakban  kilépők  száma:  117  fő,  ez  41  fővel  kevesebb,  mint  az  előző  időszakban  (158  fő). 
Legtöbben  az  együttműködés  hiánya  (42  fő),  önálló  elhelyezkedés  (38  fő),  ill.  rövid  idejű 
keresőtevékenység (17 fő) miatt léptek ki. 12 fő helyezkedett el közvetítéssel. Az egyik zalaegerszegi cég 
és az általa megbízott munkaerő-kölcsönző cégek szeretnének beléptetni nagy létszámban álláskeresőket.  

Nagyobb létszámú állásajánlatok: egy Kft. (gazdasági szolgáltatás): gyártósori összeszerelő, gépkezelő,  
minőségi ellenőr
Hiányszakmák: karbantartó szerelő, minőségi ellenőr
M.T szerinti csoportos létszámleépítés nem volt.
A beérkező álláshelyek száma (123 fő)  az előző hónaphoz képest  (119 fő)  4  fővel  nőtt.  A beérkezett 
ajánlatok zöme (100 fő) nem támogatott álláshely. Jellemző munkakörök, amelyekre a munkaerő-igények 
beérkeztek:  minőségi  ellenőr  (11  fő),  gépkezelő  (10  fő),  gyártósori  összeszerelő  (51  fő),  egyéb 
segédmunkások  (16  fő).  Az  általános  jellegű  állásajánlatok  közül  a  legnagyobb  létszámigényűek  egy 
munkaerő-kölcsönző  cégtől  érkeztek;  a  zalaegerszegi  partnercégük  számára  toboroznak  munkaerőt 
(gyártósori összeszerelő, gépkezelő, minőségi ellenőr); ezekkel a munkaerő-igényekkel összefüggésben a 
cég számára csoportos behívást szervezett a kirendeltség. Bizonyos szakmák ebben az időszakban, ebben a 
térségben hiányszakmák (szakács,  felszolgáló).  Ezek  az  álláskeresők ilyenkor  Ausztriában  keresnek és 
találnak  munkát.  A foglalkoztatókat  valamennyi  járulék  és  bérkedvezmény  érdekli;  beléptetések  előtt 
gyakran egyeztetnek a kirendeltséggel. 
A 2010Q2 munkaerő-gazdálkodás a partneri cégekkel lezárult; az általunk felkeresett és választ is adó 26 
vállalat  közül  9  (34  %)  tervez  létszámbővítést,  a  megkérdezést  követő  három  hónapon  belül 
(létszámfelvételben érintettek: 30 fő). A válaszadó vállalatok közül 16
(61 %) nem tervez munkaerő felvételt, a megkeresést követő három hónapban. A felkeresett és számunkra 
adatokat szolgáltató szervezetek közül 1 (4%) leépítéssel számol az elkövetkező három hónapban. A 2010. 
évi munkáltatói elégedettség-felmérés lezárult. 
Leggyakrabban  keresett  állások:  segédmunkás  (77  fő),  eladó  (48  fő),  gyártósori  összeszerelő  (29  fő), 
felszolgáló (26 fő), varrónő (24 fő), konyhai kisegítő (23 fő), bútorasztalos (19 fő). A legtöbben idegen 
nyelv, és szerkezetlakatos képzettség megszerzésére irányuló képzések után érdeklődtek.

Bértámogatás után legnagyobb az érdeklődés.  A TÁMOP 1.1.2: sajnos már csak a program keretében, 
képzésbe  bevont  álláskeresők  foglalkoztatása  támogatható,  rendkívül  korlátozott  létszámban.  TÁMOP 
1.1.1: bérköltség támogatásra lenne igény; bizonyos ágazatokból (kereskedelem, vendéglátás) nagyobb az 
érdeklődés  a  megváltozott  munkaképességű  dolgozók  után,  egyszerűen  nincs  elegendő  létszámú  és 
minőségű,  érdemben  foglalkoztatható  álláskereső.  A  válság  következtében  munkahelyüket  elvesztők 
támogatására  1  kérelem  érkezett.  A  szakképzettséggel  rendelkező  pályakezdők  munkatapasztalat 
szerzésének támogatására kérelem nem érkezett. A MKKV járulékkedvezményt ritkábban veszik igénybe a 
relatív sok kötöttség miatt. Népszerű a START kártya program. 

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének információs 
jelentése, 2010. július 

Nyilvántartott álláskeresők száma: 747 fő. Az elmúlt időszakban, a regisztrált álláskeresők száma az előző 
hónaphoz képest 4,8 %-al, 34 fővel nőtt. Tárgyidőszakban 111 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba, 
25 fővel többen, mint az előző időszakban. A belépők összetételét  vizsgálva 91 fő volt  már korábban 
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nyilvántartott, 20 fő pedig első ízben került regisztrálásra. Ágazat szerint legtöbben a feldolgozóiparból 45 
fő, vendéglátásból 10 fő, kereskedelemből 8 fő érkeztek. A nyilvántartott pályakezdők száma 57 fő, 9 fővel, 
18,8 %-al nőtt az előző időszakhoz képest.

Tárgyidőszakban kilépők száma: 76 fő, ez 41 fővel kevesebb, mint az előző időszakban. Legtöbben az 
együttműködés hiánya (33 fő), önálló elhelyezkedés (27 fő), ill. rövid idejű keresőtevékenység (7 fő) miatt 
léptek ki. 4 fő helyezkedett el közvetítéssel. Munkáltató, mely nagyobb létszámban fogadott álláskeresőket, 
nem volt.
Nagyobb létszámú állásajánlatok: egy  Kft. részéről (fémfeldolgozás): lakatos, hegesztő; egy másik Kft 
részérő. (fafeldolgozás): tűzőgép-kezelő; egy további Kft részéről (gazdasági szolgáltatás): ügyfél-
tájékoztató
A beérkező álláshelyek száma (32 fő) az előző hónaphoz képest (132 fő) 100 fővel csökkent. A beérkezett 
ajánlatok  zöme  (30  fő)  nem  támogatott  álláshely.  Az  általános  jellegű  állásajánlatok  drasztikus 
visszaesésének legfőbb oka, hogy a térség nagyobb foglalkoztatóinak ebben az időszakban van a nyári 
leállása. Ez a 2010Q3 adatok begyűjtésében is problémát okozott. A nagyobb gyártó- és feldolgozóipari 
foglalkoztatók 3-4 hetes leállást tartanak. A vendéglátó-ipari cégek teljes létszámmal dolgoznak és csak a 
fluktuáció pótlásával kell foglalkozniuk (időközi kilépések nem jellemzőek).
Tartósan betöltetlen álláshelyek az egyik szentgotthárdi fafeldolgozó-ipari cégnél vannak. A munkáltató 
elsősorban szentgotthárdi  munkaerőt keres  több műszakos betanított  munkára.  A közvetítés problémás, 
mivel a célcsoportból több álláskereső is megfordult a foglalkoztatónál.
A 2010Q3 felmérés a 30 db partnercéggel júliusi hónap végével befejeződött, az adatok kiértékelése ezután 
következik.  Elsősorban  forráshiány  miatt  a  foglalkoztatást  bővítő  aktív  eszközök  igénybevételére  a 
tárgyidőszakban egy alkalommal került sor.

Leggyakrabban keresett állások: kereskedő (46 fő), segédmunkás (78 fő), gyártósori összeszerelő (30 fő), 
felszolgáló  (28  fő),  varrónő  (23  fő),  konyhai  kisegítő  (27  fő),  bútorasztalos  (21  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 szerkezetlakatos képzettség megszerzésére irányuló képzések után érdeklődtek.

Műszaki Iroda:

• Megtörtént a Szentgotthárd, Alsó utca (132/2. hrsz-ú) déli oldalán lévő teljesen eliszapolódott 
120,0  fm  hosszúságú  árok  iszapolása,  az  árok  melletti  padka  rendezése,  illetve  az  árok 
folytatásában  lévő  áteresz  leszakadt  hídfejeinek  helyreállítása  (2  db).  Kivitelező: 
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat;

• Megtörtént a Szentgotthárd, Mikes K. utca – Duxler utca torkolatában, illetve a Duxler utca 
folytatásában  lévő  teljesen  eltömődött  3  db  áteresz  tisztítása,  illetve  mosatása.  Kivitelező: 
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, HEPI-HP Kft. Bucsu 

• Megtörtént a Szentgotthárd, József A. úton a Rába parton lévő megrongált drótfonatos kerítés 
kidöntött kerítés oszlopának helyreállítása. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat; 

• Megtörténtek  az  alábbi  eltömődött  zárt-csapadékcsatorna  hálózatok,  átereszek   mosatása: 
Szentgotthárd, Kossuth L. utcai óvoda bejáratánál 2 db bekötővezeték; Szentgotthárd, Május 1. 
út 1 db áteresz, Szentgotthárd - Rábatótfalu, Szvétecz E. utca temető északkeleti sarkán lévő 1 
db áteresz, Szentgotthárd, Május 1 utca 140,00 fm hosszúságú szakasza. Kivitelező: HEPI-HP 
Kft. Bucsu 

• Megtörtént a  Szentgotthárd,  József A. út  5.  számú ingatlan előtt  leszakadt,  balesetveszélyes 
rácsos csapadékvíz összefolyó akna helyreállítása. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató 
Vállalat

• Megtörtént a Szentgotthárd, Május 1. úton (Baross G. utca – Malom u. közötti szakaszán) lévő 
zárt-csapadékcsatorna 140,00 fm hosszú szakaszának kamerázása. 
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• Megtörtént  a  Szentgotthárd,  Kossuth  L.  utcai  parkolóban  (Óvoda  bejárata  előtt)  lévő  zárt-
csapadékcsatorna Kossuth L. utcai csapadékcsatorna gerinchálózatra történő bekötésének (11,00 
fm) kivitelezése. Kivitelező: UTPLAN Kft. Zalaegerszeg

• Megrendeltünk 8 db utcanévtábla tartó, illetve 16 db utcanévtábla elkészítését és kihelyezését 
Szentgotthárd-Rábafüzes  városrészre,  illetve  Szentgotthárd,  Weöres  S.  utcába.   Igényelt 
teljesítési határidő: 2010. szeptember 30. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, 
Leposa János Csákánydoroszló

• Megtörténtek  az  eseti  jelleggel  gondozott  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok  kaszálása  a 
városban, illetve a városrészeken. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat

• A VASIVÍZ Zrt Közgyűlése 2010. július 1-i rendkívüli közgyűlésén  - nyugdíj korhatár elérése 
miatt - visszahívta beosztásából  Wágner József vezérigazgatót és elrendelte a Zrt Igazgatósága 
részére  a  vezérigazgatói  pályázati  felhívás  tervezetének  elkészítését.  A  pályázati  felhívás 
tervezetét a 2010. szeptember 14.-ére összehívott tulajdonos önkormányzatokból és a Megyei 
Önkormányzatból álló Közgyűlés jogosult elfogadni. A 201 önkormányzat tulajdonában levő 
VASIVÍZ Zrt-ben önkormányzatunk 4, 6 % a tulajdonosi/szavazati hányaddal rendelkezik.

Tájékoztató

Tárgy: „Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése” pályázat 
benyújtásának meghiúsulása

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot tervezett benyújtani a KEOP 1.2.0/B Szennyvízelvezetés 
és  tisztítás  pályázati  konstrukció  egyfordulós  alkomponensére  Máriaújfalu  szennyvízcsatornázásának 
megvalósítása tárgyában. Az első április 30-i határidőre a pályázatot az NFÜ hivatalos honlapján közzétett 
programok  és  benyújtandó  dokumentumok  (CBA:  költség-haszon  elemzés)  hibája  miatt  –  más 
önkormányzatokhoz  hasonlóan  –  benyújtani  nem  tudtuk.  A  pályázat  kidolgozása  ezt  követően  is 
folytatódott, hogy a következő július 16-i határidőig benyújtható legyen. Meghívásos beszerzési eljárásban 
kiválasztásra  került  a  GRESS-ING  Területfejlesztési  Mérnökiroda,  akik  elkészítették  volna  a 
megvalósíthatósági tanulmányt és költség-haszon elemzést, de már a szerződéskötést megelőzően jelezték, 
hogy véleményük szerint a 2. pontban jelzett probléma miatt az Önkormányzat pályázata nem részesülhet 
támogatásban. Így szerződéskötésre végül nem került sor, írásos szakvéleményük a 2. pontban olvasható. 
Időközben egyéb ugyancsak súlyos problémák is felmerültek, amelyek a pályázat benyújtását, a támogatás 
elnyerését gátolják, ezek a következők:
 
1)  A     hálózatra  csatlakozási  vállalás  lakossági  felmérésének eredménye nem éri  el  a  pályázatban előírt   
értékeket:
169 ingatlan a felmérési lap szerint (terv szerint 174 bekötés lenne, tehát a százalékos arány még rosszabb)
127 vállalja a rákötést az üzembe helyezés évében 75,14 % (elvárt 75 %)
3 ingatlan a 2. fenntartási évben 1,7 %
14 ingatlan az 5 . évben 8,28 %
Összesen: 85,2 % (elvárt 92 % helyett)
 
2) A máriaújfalui projekt nem felel meg a 26/2002. (II. 27.) Korm. rendeletnek: GRESS-ING 
szakvéleménye
„Mint ismeretes a pályázat kapcsán cégünk arra az álláspontra jutott, hogy jelen műszaki (vízjogi létesítési 
engedélyes) tervek alapján a pályázat KEOP-1.2.0/B pályázati konstrukció keretében történő megvalósítása 
gazdaságosan nem lehetséges, így a pályázat befogadásának nincs ugyan akadálya, azonban támogatásban 
nem részesülhet. Mivel a pályázat befogadásra került volna, így (az elszámolhatóság miatt) a Cégünk által 
végzett valamennyi tevékenységet teljesítettnek kellett volna tekinteni, melynek következtében az elnyert 
díjat kiszámláztuk volna. Cégünk viszont tudatában annak, hogy a pályázat jelen műszaki paraméterekkel 
nem  támogatható  nem  kívánta  kényszerhelyzetbe  hozni  az  Önkormányzatot,  miszerint  eleve  vesztes 

130/136



pályázatért  fizessen  milliós  nagyságrendű  megbízási  díjat,  így  Cégünk  javasolta,  hogy  a  pályázat 
2010.07.16.  határnapra  ne  kerüljön  benyújtásra,  hanem  az  Önkormányzat  fontolja  meg  a  tervek 
átdolgozását, és azt követően a pályázat beadását. (október15-ig)

Álláspontunkat  a  megküldött  lakossági  csatlakozási  vállalásáról  szóló  felmérés  összefoglalójára,  az 
engedélyes tervdokumentációra, a pályázati útmutatóra, valamint a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési 
és  -tisztítási  Megvalósítási  Programmal  összefüggő  szennyvízelvezetési  agglomerációk  lehatárolásáról 
szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendeletre alapoztuk.
A pályázati útmutató alapján vizsgálatra kerül a pályázat gazdaságossága, amelynél az útmutató hivatkozik 
a  26/2002.  (II.  27.)  Korm.  rendeletre.  A kormány  rendelet  mellékletének  4.5/a  pontja  az  alábbiakat 
tartalmazza:

„4.5.  Az  alrendszerek  belső  gyűjtőhálózatának  kiépítésénél  a  szennyvízelvezetési  agglomeráción 
belüli település (rész) szennyvízcsatorna-ellátási körzetének lehatárolásának feltételei:

a) az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás érje el a 120 főt vagy a 45 lakást (hazai statisztikai 
adatok figyelembevételével átlagosan 2,7 fő/lakás)…”

A lakossági felmérés alapján a csatornázandó területen 387 fő lakos él, akik közül a fenntartási időszak 
végéig ~358 fő csatlakozna a hálózatra, ami a 174 bekötésből 161-t jelentene. Az engedélyes tervek alapján 
a kiépítendő releváns csatorna hosszúsága ~4,81 km. A fentiekből kifolyólag könnyen kiszámítható, hogy 
ha a teljes területet vizsgáljuk (nem pedig külön az öblözeteket), akkor 100% rákötés esetén is mindössze 
~80  fő/km,  illetve  36  lakás/km  fajlagos  értékeket  tudnánk  produkálni,  amelyek  a  Korm.  rendeletben 
elvártak kb. 2/3 jelentik. A prognosztizált rákötés esetében pedig ez 74 fő/km-re, illetve 33 lakás/km-re 
csökkenne. 
Sajnos a valós helyzet még ettől is rosszabb, ugyanis ezeket a fajlagos értékeket nem a teljes projektre és 
projektterületre  kell  vonatkoztatni,  hanem  az  egyes  öblözetekre  külön-külön.  Műszakis  kollegánk 
számításai alapján itt olyan öblözet is található, ahol az elvárt 45 helyett mindössze csak 31 lakás jut 1 km 
gerincvezetékre. Ezen fajlagos értékek alapján belátható, hogy jelen műszaki tervek alapján valóban nem 
csatornázható „gazdaságosan” a terület.

3.) banki önerő igazolás megszerzése – az Önkormányzat júliusi anyagi helyzetében a számlavezető bank 
sem a számlapénz, sem a hitelkeret terhére nem tudta volna leigazolni a 54.104.800,- Ft önerőt és a nem 
elszámolható (későbbiekben visszaigényelhető) 66.062.250,- Ft ÁFA-t. Az igazolás a pályázat kötelező 
melléklete, hiánypótlással teljesíthető, de hiányában nem fogadják be a pályázatot.
  
4)  A kormányváltást  követően a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökségen is  vezető váltás  történt.  Az átadás-
átvételi eljárás elhúzódása és a pályázati folyamatok részleges blokkja miatt az NFÜ honlapján a hivatalos 
pályázati dokumentáció júliusig – illetve a mai napig - nem került javításra vagy frissítésre.
 
Mindez azt jelenti, hogy a jelen pályázati feltételek alapján a településrészre nem tudunk nyerési eséllyel 
pályázni.  
Egyéb pályázati  lehetőség az NFÜ honlapján jelenleg nem  érhető el.  A KEOP-2009-1.2.0 kétfordulós 
kiírásra  csak  az  első  fordulón  már  túljutott  kedvezményezettek  pályázhatnak.  A Regionális  Operatív 
programon belül a NYDOP-2009-4.1.1/A Kistelepülések szennyvízkezelése konstrukció 2009-ben lezárult. 
Ha  2011-2012-ben  ismételten  kiírásra  kerül,  akkor  sem  pályázhatunk  rá,  hiszen  ez  2000  LE  alatti 
települések számára jelent megoldást. 

Szentgotthárd, 2010. augusztus 23.

EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport
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Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 3
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 2
- 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: 12
- Építésrendészeti eljárások száma: 2
- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma 4
- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 3

Pénzügyi Iroda:

Beszámoló a két ülés között történtekről:

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

Folyószámla hitelünk 2010. június 1-én:    - 177.052.530,- Ft
Bevételek június 1 – július 31.:                    96.039.642,- Ft
Kiadások június 1 – július 31.:      - 193.478.704,- Ft
Elszámolási számla egyenlege július 31-én:        - 274.491.592,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy  folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti 
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 275.000 e/Ft.
Az Önkormányzat költségvetési helyzetéről részletes tájékoztatót olvashatnak a T. Képviselők  a 2010. évi 
I.  félévi  beszámoló,  valamint  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény 50/A.§  (4)  bek. 
előírása alapján készült tájékoztatóban, ezért további adatokat a két ülés közti beszámolóban e témában 
nem közlünk.

Adóhatósági munka:
Folyamatosan készítjük és küldjük ki az adózók részére az egyes adónemek tekintetében az adószámlákról 
készült értesítőket.

Beszámolók, jelentések:
-  Elkészítettük  és  benyújtottuk,  mind  az  Önkormányzat,  mind  pedig  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
esetében a MÁK részére a 2010. 1-6 hóra vonatkozó időközi költségvetési jelentést (PMINFO) 
-  Elkészítettük  és  benyújtottuk,  mind  az  Önkormányzat,  mind  pedig  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
esetében a MÁK részére a 2010. I. félévi mérlegjelentést,
-  Elkészítettük  és  benyújtottuk,  mind  az  Önkormányzat,  mind  pedig  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
esetében  a  MÁK  részére  a  2010.  évi  normatív  állami  hozzájárulások  és  támogatások  július  31-i 
lemondásának-, és pótigénylésének adatszolgáltatását.

Egyéb:
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A  közbeszerzési  eljárásokban  megkötött  szerződésekkel  kapcsolatos  esedékes  közzétételi 
kötelezettségeinket  a  Közbeszerzések  Tanácsa  Szerkesztőbizottságánál  kezdeményeztük  (tájékoztató  a 
szerződés  részteljesítéséről:  SZITÁR,  Informatikai  üzemeltetés,  Közétkeztetés,  ill.  a  Társulásnál  a 
szerződés teljesítéséről tájékoztató közzé tételét - Infrastrukturális fejlesztés).
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Intézmény Bölcsődei intézményegységében 
étkeztetés  biztosítására  kiírt  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárásunk  ellen  indított 
jogorvoslati  eljárásban  a  Közbeszerzési  Döntőbizottság  az  eljárást  megindító  ajánlattételi  felhívást, 
dokumentációt  és  minden,  az  eljárásban hozott  döntést  megsemmisített,  egyéb  intézkedést  nem került 
foganatosításra.
A Bölcsődei étkeztetésre a fenntartó Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás nevében 
kiírtuk  az  ajánlattételi  felhívás  közzétételével  indított  általános  egyszerű  közbeszerzési  eljárást.  Az 
ajánlattételi határidő szeptember 7.

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

SZMSZ-ünk  értelmében  az  egy  évvel  korábbi  rendeletek  hatályosulását  figyelemmel  kísérjük  és  ha 
szükséges korrigáljuk.

Rendeletek felülvizsgálata:

-    A 17/2009.(VIII.27.)  rendelet   a települési folyékony hulladék összegyűjtéséről,
              elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló rendelet  módosításáról 
              módosítást nem  igényel.

  -    A 18/2009.(VIII.27.) rendelet a  helyi környezetvédelem szabályairól szóló  rendelet    
       módosításáról  a  2010. júniusi képviselő-testületi ülésen került módosításra.

        -   A 19/2009.(VIII.27.)  rendelet   a Szentgotthárd József Attila és Deák Ferenc utcai  
            tömbjének Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének elfogadásáról 
            valamint a  Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási  
            tervének egységes szövegéről szóló  rendelet  módosításáról  módosítást nem  igényel.

Képviselői felvetésre adott válasz  :  

Kissné Köles Erika : A Radnóti úti városrészi játszótér játékainak, csúszdájának karbantartási és javítási 
munkáit  a  Közszolgáltató  Vállalat  elvégezte,  a  területen  a  füvet  lenyírta.  A  következő  fűnyírásra 
szeptember hónapban kerül sor.

Dömötör  Sándor :  A Farkasfa  városrészen  levő  kultúrház  tetőjavítási  munkáira  ismételten  árajánlatot 
kértünk. A legszükségesebb tetőszerkezet stabilizálási munkák költsége : bruttó 172.681,- Ft

Szentgotthárd, 2010. augusztus 25.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2010. augusztus 23-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. A 
vízkezelő épület engedélyes tervei 

elkészültek, következő lépés az 
építési engedély megszerzése.

Pályázat 2. fordulóra történő 
benyújtása: 2010. szeptember 6.

Szentgotthárdi 
Kistérség közcélú 
foglalkoztatásához 
anyag- és 
eszközbeszerzése

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

Elnyert 
támogatás:

3.404.754,- Ft

Elszámolása 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.
Szerződéskötés: 2010. szept. 7.
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

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 9 hónapjára 
vonatkozó útvonalterv elkészült.

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

Kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás kezdete: 

2010. szeptember

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

Nem szükséges

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. augusztus 23-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!

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.


