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1. Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2011. évi tevékenységéről.    

2. 6/2011.(II.24) sz. ÖKT. Rendelet módosítása. 

3. 2012. évi víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak megállapítása. 

4. 2012. évre vonatkozó lakossági szilárd hulladékszállítási szolgáltatási díj 

megállapítása 

5. 2012. évre vonatkozó lakossági folyékony hulladékszállítási szolgáltatási díj 

megállapítása. 

6. A fizető parkolásról szóló rendelet módosítása. 

7. Dr. Augustin-Gyurits Katalin kérelme (telekcsere Szentgotthárd 04/3. és 04/8. 
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8. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt 

határidejű határozatokról. 

9. Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 

vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tag 

beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló 

az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

10. 2012.évi Képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása 

11. Beszámoló a 2011. évi közbeszerzésekről. 
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Beszámoló 

 

a Képviselő-testület 2011. december 14.-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2011. évi   

            tevékenységéről. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 A Beszámoló mellékletei  a  városrészi önkormányzatok által, a   

 városrészekre vonatkozóan  kitöltött kérdőívek. 

 

   Ez az anyag az utóbbi években a városrészi önkormányzatokról   

 (továbbiakban     részönkormányzatok) minden decemberben kötelezően 

előírt feladat. A tavalyi évben mivel még nem alakultak meg a 

részönkormányzatok, e témát nem lehetett napirendre tűzni. 

 

A most visszaküldött, részönkormányzatok által kitöltött szokásos kérdőívek 

alapján látszik, hogy üléseket általában negyedévente tartottak. 

 

A városri önkormányzattól többségében a klubok működtetését, közterületek 

rendben tartását (fűnyírás stb.) vállalták át a részönkormányzatok, s végezték 

néhol példaértékűen az általuk megnevezett egyesületeken keresztül. 

 

A városrészek nagy részében az idén is tartottak hagyományőrző és egyéb 

kulturális programot (pl. falunapok, idősek napja, Adventi rendezvények stb.).  

A civil keretből kapott támogatást nagyobb részt ezen rendezvényekre 

használták fel. 

 

Sok megoldandó probléma merült fel a városrészek részéről: pl. Farkasfán a 

Kulturház tetőszerkezetének életveszélyes állapota!!!,  Máriaujfalu városrészen 

a szennyvízhálózat kiépítésének hiánya, Rábatótfaluban a temetőhöz vezető út 

kátyúzása , a mellékutak kritikán aluli állapota, a városrészen átvezető járda 

balesetveszélyessége, a ravatalozó rossz állapota, tagkönyvtár áthelyezése, 

Rábafüzesen a csapadékvíz elvezetés problémáinak rendezése, utak felújítása ,  

városi televízió kiépítésének lehetősége, Rábakethelyen klub, alapítvány 

létrehozása stb. Többnyire olyan jogos igények, melyekre valamilyen pénzügyi 

megoldást jó lenne találni, de többnyire legfeljebb pályázati úton lehet forrást 

találnia Szentgotthárd város Önkormányzatának.  Idén is megállapítható, hogy 

többnyire megfelelő gazdái voltak a részönkormányzatok a településrészeknek, 

összefogták az ott élőket, több esetben is figyelemre méltó kezdeményezéseik 

voltak (pl. a lomtalanítás idején). A legjobb eredmények ott voltak, ahol 
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városrészi civil szervezet is van és segíti a részönkormányzat munkáját. 

Megfontolandó, hogy ahol ilyen nem létezik (Rábakethyen, Rábatótfalun), ott 

mielőbb jó lenne egy ilyen megalakítására az ott élőket rábírni.  

 

 

Kérem, hogy a Testület a beszámolót tárgyalja meg és azt fogadja el. 

  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja 

Rábakethely, Zsida-Zsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes 

és Rábatótfalu településrészi önkormányzatai vezetőinek a 2011. évi 

munkájukról szóló beszámolóit. Köszöni és elismeri a részönkormányzati 

vezetők tevékenységét. Elismerését és köszönetét fejezi a településrészeken 

önkéntes munkát végző polgároknak és civil szervezeteknek a 2011. évben 

végzett tevékenységért.  

Határidő: a közlésre azonnal. 

Felelős közlésért: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2011. december 5. 

 

                                                                           Huszár Gábor 

                                                                            polgármester      

 

Ellenjegyzem: 
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          K É R D Ő Í V 

         a településrészi önkormányzatok 

            a 2011.évi beszámolójához 

 

1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése:……Szentgotthárd 

Zsida…………………………    

     

……………………………………………………………………………... 

 

2./2011 .évben tartott üléseik száma:………3. 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája:A városrészen lévő problámák 

feltárása, van bőven utak állapota  csapadékviz elvezetés stb. Ezen 

problémák lehetőség szerinti megoldása .…………………………….. 

    

……………………………………………………………………………… 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

……………………………………………………………………………….    

 

4./ Az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítése, ( pl. klub működtetés 

stb.)  

     ahol ilyen van:………nincs 

……………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

 

5./Az Önkormányzat civil kerete által nyújtott támogatási összeg 

felhasználásáról beszámoló: 

    A településrészen a Tűzoltó egyesület és a SZEMLE kapott. 

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 
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………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

 

6./ A városrész 2011. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei: …….. 

     …A nyári zsida Daj-Daj, nyugdijas …találkozó ,zsidai advent. 

…………………………………………………………………………… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 
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………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

 

7./ 2011.évi városrészi önkormányzati beruházások, fenntartási munkák 

fejlesztések a városrészen.(út,karbantartás stb.)…Forrás hiány miatt ilyen 

nem történt. …………………. 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 
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………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

 

 

 

8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munka): ……A 

tavaszi szemétszedés,a városrészen található rossz minőségű utakra 
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kiszálitott zúzalék elteritése ill. a felsorolt rendezvények mind társadalmi 

munkában lettek és lesznek megrendezve.…………………………..      

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

…. 
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………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

 

9./ Egyéb vélemény, információ,a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak 

tartott közlendő: 

     

………………………………………………………………………………

… 

     

………………………………………………………………………………

… 

     

………………………………………………………………………………

… 

     

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 
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Szentgotthárd, 2011.11.26.……………….. 

 

 

                                                                                   Vadász József  

…………………………… 

                                                                           Településrészi  önkormányzat 

                                                                                                Elnöke sk. 
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          K É R D Ő Í V 

         a településrészi önkormányzatok 

            a 2011.évi beszámolójához 

 

1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése:Szentgotthárd-

Máriaújfalu…………………………    

     

……………………………………………………………………………... 

 

2./2011 .évben tartott üléseik száma: 5………. 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája:………………………………….. 

- megbízólevelek átadása, alakuló ülés 

-a Civil Alapból kérhető városrészi igények felmérése, számszerűsítése 

- a városrészen a virágosítás megszervezése 

-a falunapi program összeállítása, lebonyolítása 

- a falunapi rendezvény költségeinek elszámolása 

-a  december hónapban esedékes Idősek Karácsonya elnevezésű ünnepség 

megszervezése 

- aktuális városrészi igények és problémák megtárgyalása 

………………………………………………………………………… 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

……………………………………………………………………………….    

 



 13 

4./ Az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítése, ( pl. klub működtetés 

stb.)  

     ahol ilyen 

van:……………………………………………………………… 

     ……- a városrészen 2 egyesület működik: 

1. Máriaújfaluért Egyesület 

2. Máriaújfalui Sportegyesület 

………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

 

5./Az Önkormányzat civil kerete által nyújtott támogatási összeg 

felhasználásáról beszámoló: 

    …Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 

Városrészi Önkormányzat részére megszavazott, és az együttműködési 

megállapodásban foglalt összegek az alábbiak szerint kerültek 

felhasználásra: 

1. 40.000 Ft-ot igényeltünk virágosításra, ebből 20.000 Ft-ot ténylegesen 

el is költöttünk, a maradékot- tekintettel a szűkös költségvetési 

helyzetünkre- az Idősek Karácsonya elnevezésű ünnepségünkre 

fordítjuk. 

2. 100.000 Ft-tot kaptunk a falunapi programunk lebonyolítására, mely 

összeget teljes egészében felhasználtunk. 

3. 60.000 Ft-ot kaptunk az Idősek Karácsonya elnevezésű 

ünnepségünkre, amelyhez még hozzátesszük a virágosításból 

megmaradt 20.000 Ft-

ot.………………………………………………………………………
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…….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 
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………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

 

6./ A városrész 2011. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei:  

 

1. augusztus 27.  FALUNAP 

2. december 11. IDŐSEK KARÁCSONYA…….. 

     

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 
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………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

 

7./ 2011.évi városrészi önkormányzati beruházások, fenntartási munkák 

fejlesztések a városrészen.(út,karbantartás stb.) Sajnos a városrészen 

továbbra is égető probléma és jelentős  hiányosság, hogy nincs kiépített 

szennyvíz-hálózat. Az utak és járdák majdhogynem járhatatlanok. Vannak 

olyan utcák, ahol még mindig nincs aszfaltozott útfelület, ami rendkívül 

balesetveszélyes. Mindezek a körülmények rendkívül nehézkessé teszik az ott 

élők mindennapjait. Ebből is látszik, hogy a városrészen sem az idei évben, 

sem a korábbi években nem történt kiemelkedő önkormányzati beruházás. 

Amiről még szót kell ejtenem, hogy október hónapban a Kis utcában történt 

kátyúzás, útkarbantartás gyanánt. Remélem, hogy ennek a jövőben is lesz 

folytatása.…………………. 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 
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………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

 

 

 

8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munka): 

…………………………………..      

    …- a városrész szebbé tétele virágosítás keretében 

       - lomtalanítás, azaz a fémhulladékokat a Sportegyesület tagjai maguk 

gyűjtötték össze, s az így befolyt összeget ( közel 350.000 Ft-ot) fejlesztésre 

tudják 

fordítani.……………………………………………………………………… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 
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………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

 

9./ Egyéb vélemény, információ,a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak 

tartott közlendő: 
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………………………………………………………………………………

… 

     

………………………………………………………………………………

… 

     

………………………………………………………………………………

… 

     

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

 

Szentgotthárd, 2011. november 24..……………….. 

 

 

                                                                          ………dr. Sütő Ferenc 

………………………… 

                                                                            Településrészi önkormányzat 

                                                                                                Elnöke sk. 
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K É R D Ő Í V 

a településrészi önkormányzatok 

a 2011.évi beszámolójához 

 

1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése:  

  

 Szentgotthárd Rábatótfalu Településrészi Önkormányzat 

 

2./2011 .évben tartott üléseik száma:  6 alkalom 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája:  

 

 a városrész pénzügyi lehetőségei 

 rendezvényeink számbavétele 

 társadalmi munkák megszervezése  

 bevételeink növelésére tett intézkedések 

 faluszépítés  

 

4./ Az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítése, (pl. klubműködtetés 

stb.)  

     ahol ilyen van: 

 

   A kultúrház környékének rendbetétele megkezdődött. A melléképület 

lebontásra került. A kaszálások megtörténtek. A kultúrház színpada fel lett 

újítva, a belső helyiségek ki lettek festve. A színpadi és ablakfüggönyök 

szintén megújhodtak. 

Tárgyalások folynak a nyílászárók cseréjét illetően. 

  

    A temető kerítésének cseréje 90%-ban megtörtént, szintén társadalmi 

munkában.  

 

5./Az Önkormányzat civil kerete által nyújtott támogatási összeg 

felhasználásáról beszámoló: 

   A civil alap felhasználása a Tisztelt Testület által elfogadott határozat, 

majd egy átcsoportosítási kérelem elfogadása után megtörtént.   

 

6./ A városrész 2011. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei:  

 májusfa kitáncolás  

 hulladékgyűjtési akció ( kultúrház felújítása, kondi gép vásárlása) 

 városrészi napok 

 idősek karácsonya 
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 havonta vásár a kultúrházban 

 programok, előadások és műsorok szervezése 

 amatőr művészeti csoportok próbáinak biztosítása 

 

7./ 2011.évi városrészi önkormányzati beruházások, fenntartási munkák 

fejlesztések a városrészen.(út,karbantartás stb.) 

 

2011 évben a városrészen nem volt beruházás. A november elején egyetlen 

kérés volt, hogy a temetőbe vezető út kátyúzása történjen meg. A 

Polgármester úr ígérete ellenére önhibáján kívül, sajnos nem valósult meg 

még ez az apró fejlesztés sem.  

 

 

 

8./ A Városrészen városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munka): ld. feljebb 

 

9./ Egyéb vélemény, információ,a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak 

tartott közlendő: 

     A mellékutak állapota kritikán aluli. A falun átvezető járda egyes 

szakaszai élet és balesetveszélyesek.  

 

   Az egész megyében nem található olyan rossz állapotú ravatalozó 

(hullaház) mint Rábatótfaluban amiért sajnos egyre csak szégyenkeznünk 

kell.  

  

    A közművelődés terén a legfontosabb prioritás, hogy a Móra Ferenc 

tagkönyvtárnak mielőbb más helyet kell találnunk. Jelenleg a kultúrház 

öltözőjében működik, ezzel lehetetlenné teszi azt, hogy különböző 

rendezvények alkalmával a fellépők azt használhassák. A tagkönyvtárnak 

kiváló helye lehetne a volt óvodában, vagy a tűzoltó szertár melletti 

szobában. A könyvtár látogatottsága átlagon felüli, programjaival színesíti a 

településrész kulturális életét, vagyis nem a létével, hanem a helyével van 

probléma.                             

 

    A kultúrház udvarában lévő fenyőfák kivágása több okból is kívánatos. 

Egyrészt kiöregedtek, másrészt a szomszédok ingatlanjait beárnyékolják és 

károsítják a tetőszerkezetet. A vágás után az udvarra szeretnénk áttelepíteni a 

volt óvoda játszótéri játékait és kialakítani egy szabadtéri színpadot, ahol 

különböző rendezvényeket tarthatnánk már 2012-ben, gyermekprogramok, 

falunap, családi nap.  

 

Szentgotthárd-Rábatótfalu, 2011. 12.01. 
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                                                                                       Labritz Béla sk 

                                                                            Településrészi önkormányzat 

                                                                                                elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          K É R D Ő Í V 
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         a településrészi önkormányzatok 

            a 2011.évi beszámolójához 

 

1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése: Rábakethelyi településrészi 

Önkormányzat 

 

2./2011 .évben tartott üléseik száma:  
 

   4 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája: 
 

    1. 03.09.- Alakuló ülés 
 

    2. 03.28.- Éves munkaterv 

                  - Játszóterek állapota 

                  - Hősök szobra 

                  - Zászló 

                  - Ravatalozó 

                  - Csapadékvíz elvezetés 
 

   3. 05.24. - Falunap kérdése 

                  - Szelektív szemetes konténerek helye 

                            - Közterületek szemetessége 

                  - Hősök szobra körüli terület rendje 

                  - Parkolás rendje 
 

   4. 11.08. - Adventi hangverseny 

                  - Idősek Karácsonya 
 

4./ Az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítése, ( pl. klub működtetés 

stb.)  

     ahol ilyen van:  
 

Részönkormányzatunk területén önkormányzati klub, sport egyesület, 

közösségi ház jellegű ingatlan, közcélú alapítvány nincs.  

 

5./Az Önkormányzat civil kerete által nyújtott támogatási összeg 

felhasználásáról beszámoló: 
 

Bevétel 

          Szerződés szerint:       190000,-                                 

          Kiadás 

          Adventi hangverseny:  35000,- 

          Idősek Karácsonya:    105000,- 
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          Zászló beszerzése:         8000,- 

 

6./ A városrész 2011. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei: 
 

    - Adventi hangverseny a Rábakethelyi templomban 

    - Idősek Karácsonya a Rábakethelyi plébánia hittan termében     

 

7./ 2011.évi városrészi önkormányzati beruházások, fenntartási munkák 

fejlesztések a városrészen.(út,karbantartás stb.)  
 

    - A Brenner János téren a Rábakethelyi Hősök emlékműve zászló árbóc 

átvizsgálása, igazítása 

    - Az emlékmű körülötti virágágyások rendbetétele 

    - A Kethelyi-patak hídján az átjárhatóság biztosíttatása 

Éves munkatervünkben nem szerepelt beruházás típusú munka. 

 

8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munka): 

   

    - Adventi hangverseny 

    - Idősek Karácsonya 

 

9./ Egyéb vélemény, információ, a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak 

tartott közlendő: 
 

 Részönkormányzatunk területén önkormányzati klub, sport egyesület 

közösségi ház jellegű ingatlan közcélú alapítvány jelenleg nem működik 

Keressük a lehetőséget helyi kötődésű civilszervezet, klub, alapítvány  

létrehozására. 

 

Szentgotthárd, 2011.december 01. 

 

 

                                                                                      Dr. Haragh László sk. 

                                                                            Településrészi önkormányzat 

                                                                                                elnöke 

 

 

 

 

 
 

 



 25 

 

  K É R D Ő Í V 

a településrészi önkormányzatok 

a 2011.évi beszámolójához 

 
1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése: 

Jakabháza Városrészi Önkormányzat 

 

2./2011 .évben tartott üléseik száma:   

- kettő alkalom az alakuló üléssel együtt, ezeken kívül telefonon tartjuk a kapcsolatot. 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája: 

- Március 7.-én tartottuk alakuló ülésünket Huszár Gábor polgármester és Fekete Tamás 

irodavezető urak jelenlétében. A részönkormányzati tagok megválasztását követően a 

munkahelyteremtésről, a parkolási rendszerről, a hó eltakarításról, a nyári strandolásról, 

az egyesületek és városrészek támogatásáról, az elkerülő gyorsforgalmi útról, a rábafüzesi 

bekötőút melletti kerékpárútról, a szennyvízhálózatról, a temetői cédrusfákról, az 

elhanyagolt környezetű városrészi ingatlanokról, a tyúkteleppel kapcsolatos 

problémákról, a volt Mese étterem melletti rönkhídról tettek fel kérdéseket a megjelentek.  

 

- December 2.-án kezdtük el a felmérési- és szervezési munkát a bezárt Áfész bolt miatt 

kialakult ellátási nehézségek kiküszöbölésére. Terveink szerint vállalkozó bevonásával 

heti két alkalommal előrendeléses rendszerben oldanánk meg a nehezen kimozduló 

városrészi lakosok ellátását. 

- Megtárgyaltuk továbbá a beszámoló tervezett anyagát.  

Az „egyebek” napirendi pontban ismét beszélgettünk a tyúkteleppel kapcsolatos 

tapasztalatokról. A részönkormányzati tagok elmondták, hogy időnként elviselhetetlen 

bűz terjed Jakabháza irányába. A csirkeszállításokat követő fertőtlenítési időszakban 

patkányok jelennek meg a lakóházaknál. A telep kutyáját is gyakran látják éjszakánként 

kóborolni a településrészen. Ez a tevékenysége rendszerint nagy hangzavart szokott 

okozni.   

Mivel a településtől távolabb, a vasúti sínek mellett található istállók információink 

szerint megüresedtek, esetleg a tyúktelep áthelyezhető lenne oda. Amennyiben van rá 

mód, vagy jogalap, úgy kérnénk ennek hivatal általi kezdeményezését. 

 

           4./ Az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítése, ( pl. klubműködtetés stb.) ,ahol 

ilyen van.  

-A városrészi Önkormányzat nem vállalt át ilyen feladatokat, mert azokat a Jakabházi 

Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület végzi.  

Az egyesülettel van megállapodás a klub működtetésére, valamint a 8-as főútvonal 

mentén az elszórt hulladék folyamatos összegyűjtésére (Kodály Zoltán utcától Jakabháza 

irányába a város közigazgatási területének határáig, évi négyszeri gyűjtés van előírva, 

valamint a kihelyezett hulladékgyűjtők rendszeres ürítése is feladatuk. A városrész 

önkormányzati területeit rendszeresen kaszálják az egyesületi tagok. 

 

 

 

5./Az Önkormányzat civil kerete által nyújtott támogatási összeg felhasználásáról 

beszámoló: 
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- A településrész virágosításához kapott 20 ezer Forintból virágokat, tápoldatokat, 

virágföldet   vásároltak az egyesület tagjai. A Nyugdíjasok Karácsonya rendezvényhez 

biztosított 30 ezer Forint összeggel majd a rendezvényt követően tudnak elszámolni. Az 

elszámolást mindkét részösszeg esetében számlák bemutatásával fogják megtenni. 

 

6./ A városrész 2011. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei:  

            -A városrészi önkormányzat  tagjai egyesületi tagként is tevékenykednek.  

            -Március 12: Nőnapi rendezvény 

            -Április 23: Nagyszombati tűzrakás 

            -Április 30: Májusfa állítás 

            -Május 31: Májusfa kitáncolás 

            -Május 11: Férfinapi rendezvény 

            -Augusztus: Kerti party  

 -Augusztus 20: Kirándulás 

 -A beszámoló elkészítését követően kerül sor az Idősek karácsonya rendezvényre. 

        

 

7./ 2011.évi városrészi önkormányzati beruházások, fenntartási munkák fejlesztések a 

városrészen.(út, karbantartás, stb.) 

            -  A temetőhöz vezető út mellett lévő veszélyes fákat a terület kezelőjével kivágatták. 

            - A kerékpárút mellett az árokba kitorkolló áteresznél iszapoltatta az önkormányzat az 

árkot. 

 

 

8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy közreműködésével 

végzett társadalmi munka (önkéntes munka):  

- Csatornatisztítások, buszmegálló- és kultúrház környékének takarítása, szervezési 

munkák. 

 

9./ Egyéb vélemény, információ, a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak tartott közlendő: 

- A tyúktelepi probléma megoldásához segítséget szeretnénk kérni. 

- Kérjük továbbá a közvilágítási rendszer átvizsgáltatását és javíttatását, mert a főútvonal 

mellett gyakran kapcsolnak ki-be egyes világítótestek. 

- Továbbra is igényeljük a szennyvízhálózat és a kábeltelevíziós hálózat kiépítését. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2011-12-05 

                                                                                      Virányi Balázs sk. 

                                                                              Településrészi önkormányzat 

                                                                                                elnöke 

 

 

 

 

 

          K É R D Ő Í V 

         a településrészi önkormányzatok 
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            a 2011.évi beszámolójához 

 

1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése Rábafüzes Városrészi 

Önkormányzata 
 

2./2011 .évben tartott üléseik száma:5 alkalom 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája: 

1. 2012. március 11-én alakult meg a városrészi önkormányzat és 

ekkor kerültek megválasztásra a  városrészi önkormányzati tagok, 2011. 
évi költségvetés, egyebek.  

2. 2011. április 26. Kocsis Rita helyiségigénye, véleményezése- a 

képviselő-testületi ülésre. Aktuális témák megbeszélése. 

3. 2011. május 31-én javaslatot tettünk a szentgotthárdi 2312/2 hrsz-ú, 

2193 m2 alapterületű, kivett épület és udvar megnevezésű belterületi ingatlan, 
ami régen ebédlő és könyvtárként funkcionált értékesítésére vonatkozóan, 
Kardos Zoltán részére. Aktuális témák megbeszélése. 

4. 2011. szeptember 1-én került sor a városrész bejárására. 

5. 2011. december 27. : tájékoztató a képviselő- testület 2011. évi 

tevékenységéről, városrészt érintő aktuális kérdések, továbbá szó esik a jövő 
évi elképzelésekről is. 

 

 

4./ Az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítése, ( pl. klub működtetés 

stb.)  

ahol ilyen van:  

Kodály Zoltán u. 11. klubhelyiség fenntartása- Rábafüzesért Egyesület 

által.  

 

5./Az Önkormányzat civil kerete által nyújtott támogatási összeg 

felhasználásáról beszámoló: 
    A Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő-testülete Rábafüzesi 
Városrész Önkormányzata részére -Német Kisebbségi Önkormányzat  és a 
Rábafüzesért Egyesület által megvalósított  programokra, karbantartásra a Civil 
Alapból 200 000,- forint összegű támogatást biztosított. A keretből a Német 
Kisebbségi Önkormányzat 95 000 Ft, a Rábafüzesért Egyesület 105 000 Ft 
támogatásban részesült. Az összeget a megállapodásban rögzített   programok 
megvalósítására fordították.  
 

6./ A városrész 2011. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei:  
A városrész és az itt élő német kisebbség összefogásának 

összetartozásának hű  példáját mutatják  a rendkívül sokrétűek, nagyszabású, 
színvonalas rendezvények.   
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A főbb megvalósult programok: 
 

- 2011. május 14-én NKÖ Szentgotthárd-Rábafüzes  Kitelepítés 65. 
évfordulója alkalmából emléktábla megkoszorúzása és 26. Szülőföld 
találkozó (Heimettreffen), 

- a NKÖ Szentgotthárd-Rábafüzes, Móra Ferenc Városi Könyvtár és 
rábafüzesi Fiókkönyvtár által a Magyarországi Hianzek Honismereti, 
Kézműves Olvasó Tábor, 

- a Rábafüzesért Egyesület által szervezett Rába-menti kulturális fesztiválra 
(Időpontja. 2011. július 2. sportpálya), 

- 2011. november 19. a rábafüzesi Hianz-Heimatmuseum kibővített 
képtárának megnyitója és a Rábafüzesi Asszonykórus 35. évfordulója. 

 
A városrészen működő civil szervezetek irányításával még számos 
program megvalósult, szinte minden hónapra esik belőlük: farsang, 
gyereknap, Barka-túra, tökparti, mikulásvárás, idősek karácsonya. Ők 
gondoskodnak ingatlanok karbantartásáról, szépítéséről, szemétszedési 
akciót szerveznek a környezetük megtisztítása végett.  

 

 

7./ 2011.évi városrészi önkormányzati beruházások, fenntartási munkák 

fejlesztések a városrészen.(út,karbantartás stb 
2011. szeptember 1-én került sor a városrész bejárására. Részvevők a 

Polgármesteri Hivatal részéről Fekete Tamás műszaki irodavezető, Doncsecz 
András munkatárs, Kardosné Kovács Márta és Paukovits Helmut városrészi 
önkormányzat  vezetője és tagja.  

 
A bejárásról feljegyzés készült, majd a műszaki iroda levélben tájékoztatta a 
városrészi önkormányzatot a tett intézkedésekről: 
- elkészült az egységes csapadékvíz elvezetési üzemeltetési engedélyezési 

terv 
- ingatlan tulajdonosok felszólításra kerültek a rendezetlen telkek, tulajdonost 
terhelő vízelvezetési problémák tekintetében. 

 
A városrészen, mind a csapadékvíz elvezetés problémák rendezése, mind az 
elkopott utak felújítása  fontos, megoldandó feladat. A problémák megoldására 
a város költségvetésében keresni kell a forrás biztosítás lehetőségét, továbbá 
a pályázati források folyamatos figyelését. 

 

 

8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munka):   

A Rábafüzesért Egyesület és Német Kisebbségi Önkormányzat 

szervezésében valósult meg tavaszi szemétszedés és vashulladék gyűjtés. A 

falunapot megelőzően a sportpálya kaszálása önkéntes munka felajánlásával 

valósult meg.  
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9./ Egyéb vélemény, információ,a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak 

tartott közlendő: 
    Az  városrészi gyűlések  alkalmával elhangzottak a városrészen, legfontosabb 
megoldandó feladatok: vízrendezési és belvíz elvezetési problémák, a temetőben 
lévő régi Hienz sírok megőrzése, városi tv kiépítés lehetősége, utak állapotának 
javítása, önkormányzati ingatlanok állagmegóvása, hasznosítása, elhanyagolt 
ingatlanok tulajdonosainak felszólítása a karbantartásra.  
 

Szentgotthárd, 2011. december 2.  

                                                                          Kardosné Kovács Márta sk. 

                                                                        Településrészi önkormányzat 

                                                                                           elnöke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

A Képviselő-testület 2011. december 14.-ei ülésére 

 

 

Tárgy: 6/2011.(II.24) sz. ÖKT. Rendelet módosítása. 
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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A 2011.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. A 2010.évi CLXIX. tv.5.sz. mellékletében központosított előirányzat 

    terhére biztosított pótelőirányzat 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - Szakközépiskola 11-12-dik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása 

   III. Béla Szakképző Iskola /dologi.k/  -  10 e/Ft 

 Fedezetük: Központosított előirányzat  -  10 e/Ft 

 

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 

     Rendelőintézet  204 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 164 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 40 e/Ft 

     Móra F. Városi Könyvtár  49 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 38 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 11 e/Ft 

     Önkorm.igazg.tevékenysége  1 224 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 964 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 260 e/Ft 

     Adó kiszabása, beszedése, adóell.  25 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 20 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 5 e/Ft 

     Közterület rendjének fenntartása  62 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 48 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 14 e/Ft 

     III. Béla Szakképző Iskola  809 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 641 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 168 e/Ft 

     Működési céltartalék /2011. évi bér kompenzáció/ -  943 e/Ft 

 Fedezete: Egyéb központi támogatások  1 430 e/Ft 

 

3. Képviselő-testületi határozatok 

 - 69/2011. számú határozat Pável Ágoston Helytörténeti múzeum ablak cseréhez 

        Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 

   Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága Támogatásértékű felh.kiad. 571 e/Ft 

   Fedezete: Önkormányzati bérlemények felújítása zárolás -  571 e/Ft 

 

 

 

 

 - 187/2011. sz. határozat Rendelőintézet Sztg. Épületének tetőtér beépítés 

   Tervezés 

   Rendelőintézet tetőtér beépítés /felújítás/  600 e/Ft 

   Fedezete: Tervezési keret zárolás /beruházási kiadás/ -  600 e/Ft 

 - 188/2011 sz. határozat Ipari Park belterületbe vonás 

   Város és községgazd.szolg. /dologi kiadás/ 1 347 e/Ft 

   Fedezete: Általános tartalék zárolás  -  1 110 e/Ft 
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                   Működési céltartalék /Intézmény üzemeltetés elk.keret/ -  237 e/Ft 

 - 235/2011.sz. határozat Civil- és városrész alap kerete terhére átcsoportosítás 

   Civil alap   836 e/Ft 

   Ebből: műk.c.p.e.á.államh.kivülre 675 e/Ft 

               Dologi kiadás 161 e/Ft 

   Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  395 e/Ft 

   Ebből: Személyi jutt.  120 e/Ft 

               Munkaa.terh.jár. 29 e/Ft 

               Dologi kiadás 246 e/Ft 

   Fedezete: Működési céltartalék zárolás /Civil alap/ -  1 051 e/Ft 

                   Int. Működési bevétel  180 e/Ft 

 - 248/2011.sz.határozat  

   Gotthárd-Therm Kft 

   Felhalmozási célú kamatmentes kölcsön   37 670 e/Ft 

   Fedezete: Fejlesztési céltartalék zárolás/kötvény kezességváll./ -  37 670 e/Ft 

   Felhalm.c.p.e.átadás államh.kívülre  639 e/Ft 

   Fedezete: Önkormányzati telek értékesítés 639 e/Ft 

 

4. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - Normatív hozzájárulások 

   III. Béla Szakképző Iskola /dologi kiadás/ 1 716 e/Ft 

   Fedezete: Működési céltart. zárolás /ingyenes tankönyv/ -  1 716 e/Ft 

   Fürdő, szabadtéri strandhoz út, parkoló építés 21 627 e/Ft 

   Ebből: beruházás 18 209 e/Ft 

              Fordított Áfa 3 418 e/Ft 

   Fedezete: Fejlesztési céltartalék zárolás  -  18 209 e/Ft 

                  Fordított adózás m. Áfa bevétel  3 418 e/Ft 

 

5. 2011. évi népszámlálás összeírási feladataira átvett pénzösszeg 

 Kiadási pótelőirányzat 

 Statisztikai tevékenység  4 882 e/Ft 

   Ebből: Személyi jutt.  3 687 e/Ft 

               Munkaa.terh.jár. 896 e/Ft 

               Dologi kiadás 299 e/Ft 

 Fedezete: Működési c. tám.ért.bevétel központi kvi.sz.-től 4 882 e/Ft 

 

 

 

 

 

 

 

6. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0971 Informatika infrastruktúra fejlesztése a Sztg-i 

    III. Béla Szakképző Iskolában 

 Kiadási pótelőirányzat 

 III. B. Szakképző Iskola TIOP Inform.infrastrukt.pály 8 331 e/Ft 

   Ebből: Személyi jutt.  278 e/Ft 

               Munkaa.terh.jár. 75 e/Ft 

               Dologi kiadás 307 e/Ft 

               Beruházási kiadás 7 671 e/Ft 
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 Fedezete: Működési c. tám.ért.bevétel fejezettől 660 e/Ft 

                 Felhalm.c.tám.ért.bev.fejezettől  7 671 e/Ft 

 

7. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás fedezetének előirányzat rendezése.  

 Kiadási pótelőirányzat 

 III. Béla Szakképző Iskola  5 e/Ft 

 Ebből : személyi jutt. 3 e/Ft 

              munkaa.terh.j. 2 e/Ft 

 Rendelőintézet  5 e/Ft 

 Ebből : személyi jutt. 5 e/Ft 

 Móra F. Városi Könyvtár  5 e/Ft 

 Ebből : személyi jutt. 5 e/Ft 

 

 Működési céltartalék zárolás /Közc.fogl.pály.önrész/ -  15 e/Ft 

 

7. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat 

    módosítása 

 a./ Polgármesteri Hivatal 

    - Többletbevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok rendezése 

      Háziorvosi rendelő komplex akadálymentesítése  97 e/Ft 

      Ebből: Beruházási kiadás -  40 e/Ft 

                  Felújítás 87 e/Ft 

                  Dologi kiadás 50 e/Ft 

     Fedezete:  Intézményi működési bevétel  97 e/Ft 

 

      Város és közsséggazdálkodás szolg. /dologi kiadás/ 280 e/Ft 

     Fedezete:  Intézményi működési bevétel  280 e/Ft 

 

 b./ Többletbevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok rendezése 

      Móra F. Városi Könyvtár /dologi kiadás/ 35 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev. önkormányzatoktól 15 e/Ft 

                     Tám.é.műk.bev. központi kvi. szervtől 20 e/Ft 

      Móra F. Városi Könyvtár /közcélú fogl/  126 e/Ft 

      Ebből : személyi jutt. 115 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 11 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev. elkül. alapból 126 e/Ft 

 

 c./ Többletbevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok rendezése 

      Rendelőintézet  117 e/Ft 

      Ebből: személyi jutt 98 e/Ft 

                 Munkaa.terh.j. 19 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól 117 e/Ft 

 

 d./ III. Béla Szakképző Iskola   8 793 e/Ft 

      Ebből: személyi jutt 131 e/Ft 

                  Munkaa.terh.j. 23 e/Ft 

                  Dologi kiadás 50 e/Ft 

                  Ellátottak pénzb.jutt. 2 510 e/Ft 

                  Beruházási kiadás 6 079 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól 2 664 e/Ft 

                     Tám.é.műk.bev. ön.kvi.sz-től  50 e/Ft 
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                     Felhalm.c.p.e.átvétel államh. Kívülről vállalk. 6 079 e/Ft 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2011. évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek. 

 

 

Szentgotthárd, 2011. december 5 

 

 

                                                                              Dr Dancsecs Zsolt  

                                                                                       Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2011.(… ./… ..) önkormányzati rendelete 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 

6/2011. (II.24.)  önkormányzati rendelet módosításáról 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 

évi XXXVIII. törvény 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 

2010. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2011. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

1.§  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II.24.) 

ÖKT. rendeletének /továbbiakban: Rendelet/ 2.§.(1)-(3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2.229.419,3 e/Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-kettőszázhuszonkilencmillió-

négyszáztizenkilenezer  háromszáz forintban, 

b) bevételi főösszegét 1.807.441,3 e/Ft azaz Egymilliárd-nyolcszázhétmillió-

négyszáznegyvenegyezer háromszáz forintban,  

c) hiányát 421.978 e/Ft-ban, azaz Négyszázhuszonegyillió-kilencszázhetvennyolcezer 

forintban állapítja meg. 

 

(2)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását 

szolgáló pénzforgalom nélküli bevétek összege: 66.229 e/Ft, melyből 

a)működési pénzmaradvány:        5.869 e/Ft 

b)felhalmozási pénzmaradvány: 60.360 e/Ft. 

 

(3)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását 

meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege: 355.749 e/Ft, melyből 

a)működési célú hitel: 355.749 e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel:       0 e/Ft”. 

 

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

 

„3.§ A rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok 

összegét a rendelet 2. és 4. mellékletében részletezettek alapján az alábbiak szerint 

határozza meg: 

(2) Működési bevételek     1.313.732,3 e/Ft 

 

a) intézményi működési bevételek:    112.939 e/Ft,  

 

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele  698.698 e/Ft, ebből 

ba) helyi adók    553.000 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók    143.998 e/Ft, 

cc) bírságok, pótlékok        1.700 e/Ft; 

 

 

c) Működési támogatások:     330.959,3 e/Ft, ebből 

ca) normatív támogatások    264.641 e/Ft, 

cb) központosított előirányzatok        3.611,3 e/Ft, 

cc) normatív kötött felhasználású támogatások    58.372 e/Ft; 

cd) egyéb központi támogatás        4.335 e/Ft 

 

d) Egyéb működési bevételek:    171.136 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű működési bevétel   169.413 e/Ft,  
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db) működési célú pénzeszk. átvét.államh. kívülről      1 723 e/Ft, 

dc) előző évi költségvetési kieg. visszatér.   0 e/Ft; 

 

(3) Felhalmozási bevételek     461.770 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek   313.629 e/Ft, ebből 

aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.     69.000 e/Ft, 

ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. bev.    28.579 e/Ft, 

ac) pénzügyi befektetések bevételei   216.050 e/Ft; 

 

b) Felhalmozási támogatások     0 e/Ft. 

ba) Központosított ei.-ból fejlesztési célú   0 e/Ft 

bb)fejlesztési célú támogatások     0 e/Ft 

 

c) Egyéb felhalmozási bevételek   148.141 e/Ft 

ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel   136.524 e/Ft 

cb) felhalm. célú pénzeszk. átvét államh. kívülről      11.617 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.    31.939 e/Ft 

a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről     31.939 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:   1.807.441,3 e/Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 66.229 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:    66.229 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány        5.869 e/Ft, 

gb) felhalmozási pénzmaradvány       60.360 e/Ft. 

 

(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási 

bevétel 355.749 e/Ft 

b) hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 355.749 e/Ft, ebből 

ba) működési célú hitel felvétele    355.749 e/Ft, 

bb) felhalmozási célú hitel felvétele    0 e/Ft. 

 

(8) Finanszírozási bevételek összesen:   421.978 e/Ft 

 

(10) Működési bevételek: 

a) az intézményi működési bevételek: 

aa) III. Béla Szakképző Iskola  26.029 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet   22.643 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár   1.572 e/Ft, 

ad) Polgármesteri Hivatal   58.277 e/Ft, 

ae) ingatlan eladás ÁFA      1.000 e/Ft; 

af) felh.kiad-hoz kapcs. Ford.ÁFA 3 418 e/Ft 

 

b) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 

ba) helyi adók 553.000 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók 143.998 e/Ft, 

bc) bírságok, pótlékok     1.700 e/Ft.” 

 

3.§ A Rendelet 5.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„5.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 

a) működési kiadások előirányzatra    1.394.310,8 e/Ft-ot, ebből 

aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás      249.526 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet működési kiadás       168.247 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       35.137 e/Ft, 

ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     304.594 e/Ft, 

ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás      611.988,8 e/Ft, 

af) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

ag) Arany J. villamos felúj. hitel kamat           1.400 e/Ft, 

ah) felhalm. bevét után fiz. ÁFA            1.000 e/Ft 

ai) felh.kiadásokhoz kapcsolódó ford.ÁFA          3.418 e/Ft 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra       288.160 e/Ft-ot, ebből 

ba) beruházási kiadások         121.542 e/Ft, 

bb) felújítási kiadások           79.574 e/Ft, 

bc) egyéb felhalmozási kiadás           87.044 e/Ft; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására         76.387 e/Ft-ot, 

ca) működési kölcsön           16.000 e/Ft 

cb) Felhalmozási kölcsön           60.387 e/Ft 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra       194.553,5 e/Ft-ot,ebből 

da) általános tartalék             1.172 e/Ft, 

db) Működési céltartalék            22.818,5 e/Ft, 

dc) fejlesztési céltartalék          170.563 e/Ft; 

e) hiteltörlesztésre           276.008 e/Ft-ot, ebből 

ea) működési célú hitel törlesztés       272.953 e/Ft, 

eb) felhalmozási célú hitel törlesztés           3.055 e/Ft; 

határoz meg.” 

 

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

„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata              416.452 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata            110.576 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              429.395,8 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra    428.052 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    315.482 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     40.155 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     72.415 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                 9.835 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:         1.394.310,8 e/Ft. 

 

(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként a kiemelt 

előirányzatok a következők: 

a)III. Béla Szakképző Iskola   249.526 e/Ft, 

aa) személyi juttatások előirányzata  147.076e/Ft, 

ab) munkaadót terhelő járulékok előir.    38.112 e/Ft, 

ac) dologi kiadások előirányzata    56.087 e/Ft, 

ad) egyéb működési kiadás előirányzata        126 e/Ft, 

ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.     8.125 e/Ft; 

 

b) Rendelőintézet      168.247 e/Ft, 
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ba) személyi juttatások előirányzata     70.867 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.     18.049 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata     79.331 e/Ft; 

 

c) Móra Fernc Városi Könyvtár      35.137 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata     17.348 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.       4.416 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata     13.373 e/Ft; 

 

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei  304.594 e/Ft, 

da) támogatás értékű működési kiadás   304.594 e/Ft, 

 

e) Polgármesteri Hivatal    611.988,8 e/Ft, 

ea) személyi juttatások előirányzata  181.161 e/Ft, 

ae) munkaadót terhelő járulékok előir.    49.999 e/Ft, 

ec) dologi kiadások előirányzata  255.786,8 e/Ft, 

ed) egyéb működési kiadás előirányzata 123.332 e/Ft, 

ee) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.     1.710 e/Ft; 

 

f) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

g) Arany J. villamos felúj. hitel kamat          1.400 e/Ft, 

h) felhalm. bevét után fiz. ÁFA           1.000 e/Ft 

i) felh.kiadásokhoz kapcsolódó ford.ÁFA          3.418 e/Ft 

 

(3) A 6.§ (1) bekezdés a) pontjában szereplő személyi juttatás előirányzaton belül 

intézményenként a jutalmazásra – ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés, 

személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is - az eredeti rendszeres személyi juttatás 

következők szerinti hányada fordítható: 

a) III. Béla Szakképző Iskola az eredeti személyi juttatás 0 %-a, 

b) Rendelőintézet az eredeti személyi juttatás 0 %-a, 

c) Móra Ferenc Városi Könyvtár az eredeti személyi juttatás  0%-a, 

d) Polgármesteri Hivatal az eredeti személyi juttatás 0 %-a. 

 

(4) Az 5. § da) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 

1.172 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete     172 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap           1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék                0 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  193.381,5 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:      22.818,5 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:     170.563 e/Ft. 

 

(5) Az (4) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) normatív hozzájárulás, melyen belül 

aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás                       96 e/Ft, 

ab) pedagógus szakvizsga               0 e/Ft, 

ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás             0 e/Ft, 
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ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás            0 e/Ft, 

ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok             0 e/Ft; 

b) képviselők, polgármester, alpolgármester, tiszteletdíjról lemondása   1.060 e/Ft, 

c) pályázati alap működési            827 e/Ft, 

d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások       676 e/Ft, 

e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret               0 e/Ft, 

f) Környezetvédelmi Alap               1.000 e/Ft, 

g) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra          497 e/Ft, 

h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész         717 e/Ft, 

i) intézményüzemeltetési elkülönített keret         346,5 e/Ft, 

j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott 

pályázat 

ja) Polgármesteri Hivatal          7.034 e/Ft, 

jb) Városi Gondozási Központ         9.565 e/Ft, 

k) Pannon Kapu Kulturális Egyesület idegenforgalmi költségek     1.000 e/Ft. 

l) Költségvetési szervek fogl. 2011. évi kompenzáció (előleg)            0 e/Ft 

 

(6) Az (4) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott 

pályázat            3.959 e/Ft, 

b) pályázati alap           5.000 e/Ft, 

c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás    155.613 e/Ft, 

d) KEOP-2.1.2. Árvízvédelmi pályázati önrész        1.200 e/Ft, 

e) fürdő szabadtéri strandhoz út-, parkoló, terv, engedélyek, építés, beléptető rendszer 

kialakítása             4.791 e/Ft. 

 

(7) A céltartalékban tervezett 193.381,5 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

a) a (5) bekezdés a) pont a központi támogatás finanszírozásakor, 

b) a (5) bekezdés b) és f) pont, valamint a (6) bekezdés e) pont testületi döntés alapján, 

c) a (5) bekezdés c), g) és h) pont, valamint a (6) bekezdés b) pont a pályázat elnyerését 

követően, 

d) a (5) bekezdés d),i) és j) pont, valamint a (6) bekezdés a) pont a számla esedékességekor, 

e) a (5) bekezdés e) pont a rendezvényt követően, 

f) a (5) bekezdés k) pont a féléves elszámolás alapján június 30., és december 30. 

g) a (5) bekezdés c) pont a banki kötelezés szerint.” 

 

 

 

5.§ A Rendelet 8.§. a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„8.§ (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzatának önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szervei működési kiadásaira 1.394.310,8 e/Ft előirányzatot hagy 

jóvá. A tervezett előirányzatból 253.590 e/Ft-ot az önkormányzati igazgatási feladatokhoz, 

8.928 e/Ft-ot, az önkormányzati jogalkotási feladatokhoz, míg 374.288,8 e/Ft-ot a 

Polgármesteri Hivatal által ellátott működési jellegű feladatokra, 452.910 e/Ft-ot 

Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeinek működési feladataira, 304.594 e/Ft-ot 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szentgotthárdi 

intézményeinek finanszírozásához biztosítja.” 

„8.§ (2) A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, 

közösségi szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja: 
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a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása – Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat: 29.590 e/Ft 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 29.267 e/Ft. 

 

6.§ A Rendelet 9.§.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„9.§ (1) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi 

és kiadási főösszegét a kisebbségi önkormányzatok által hozott határozatok alapján az 

alábbiak szerint rögzíti: 

a) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 2.995 e/Ft a NKÖ 

36/2011. sz. határozata alapján, 

b) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 818 e/Ft a SZKÖ 

27/2011. sz. határozata alapján, 

c) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 435 e/Ft a CKÖ 

12/2011. sz. határozata alapján.” 

 

7.§ A Rendelet 10.§. a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen 

264.641 e/Ft normatív állami támogatásban részesül, normatív kötött felhasználású 

támogatás 58.372 e/Ft. Központosított előirányzatok 3.611,3 e/Ft. Egyéb központi 

támogatás 4.335 e/Ft  

 

Záró rendelkezések 

8.§ (1) A Rendelet egyebekben nem változik. 

(2) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 …………………………………  ………………………………. 

    Huszár Gábor                                          Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                    jegyző 

 

Indokolás: 

A folyamatos költségvetési változásokat a költségvetési rendeleten is át kell vezetni. A 

2011.évi költségvetés módosítását a tervezetben megjelölt területeken indokolt illetve 

szükséges végrehajtani. 
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Előterjesztés 

 
A Képviselőtestület 2011. december 14-i ülésére. 

 

Tárgy: 2012. évi víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak megállapítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak mértéke a 2/1994. (I.27.) ÖKT. rendelet 

1.sz. mellékletében került megállapításra.  
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Az alaprendelet 1.sz. mellékletét Szentgotthárd Város Képviselőtestülete legutóbb a 39/2010. 

(XII.16.) számú ÖKT. rendelettel módosította.  

 

2011-ben érvényes díjak 

 víz szennyvíz összesen 

 Lakosság Közület Lakosság Közület Lakosság Közület 

Képv.-test. által 

elfogadott 

(Ft/m3+ÁFA) 

235,- Ft 294,- Ft 341,- Ft 426,- Ft 576,- Ft 720,- Ft 

 

 

 

A VASIVÍZ ZRt. közgyűlése Szentgotthárd esetében a következő évre  az alábbi víz- és 

csatorna díjakat fogadta el: 

 

A VASIVÍZ Zrt. víz-és csatornadíj javaslata a 2012. évre 

 víz szennyvíz összesen 

 Lakosság Közület Lakosság Közület Lakosság Közület 

2011-ben 

(Ft/m3+ÁFA) 
235,- Ft 294,- Ft 341,- Ft 426,- Ft 576,- Ft 720,- Ft 

2012-ben 

(Ft/m3+ÁFA) 247- Ft 314,- Ft 350,- Ft 445,- Ft 597,- Ft 759,- Ft 

Emelkedés (%) 5,11 % 6,80 % 2,64 % 4,46 % 3,65 % 5,42 % 

 

Szentgotthárdon 2007. évtől a korábbi évekkel ellentétben már a Vasivíz Zrt. közgyűlése által 

elfogadott díjakat állapította meg a Képviselő-testület, ezért nem volt szükség a díjak 

eltérítésére, hogy azok fedezzék az alacsony lakossági szennyvízdíj miatt kialakuló 

árkülönbözetet.  

 

 Az Európai Unió egyik legfontosabb jogelvének, a diszkrimináció tilalmának 

figyelembevételével idén is egy maximalizált víz-, illetve szennyvízdíjat kell meghatározni, 

amelyből a lakossági fogyasztók kedvezményt kaptak.  

 

 

 

A 2012. évre vonatkozóan víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak tekintetében három 

változatot terjesztünk elő. 

 

„A” változat: 
 

Az „A” változat szerinti díjemelési javaslat a Vasivíz Zrt. közgyűlése által javasolt díjakat 

tartalmazza.  

 
„ A” változat a Vasivíz Zrt. javasolt díjai 

2012. évi víz- és szennyvíz-elvezetés, - tisztítás szolgáltatási díjak 
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módosító javaslata 

 Víz Szennyvíz Összesen: 

Lakosság Közület Lakosság Közület Lakosság Közület 

Kpv. 
Test. 
2011. 
évi 

235,- Ft 294,- Ft 341,- Ft 426,- Ft 576,- Ft 720,- Ft 

Vasivíz 
Zrt. 
2012. 
évi 

247- Ft 314,- Ft 350,- Ft 445,- Ft 597,- Ft 759,- Ft 
„A” jav. 
2012. 
évi 

247- Ft 314,- Ft 350,- Ft 445,- Ft 597,- Ft 759,- Ft 
Emelk. 
(%) 

5,11 % 6,80 % 2,64 % 4,46 % 3,65 % 5,42 % 

 

A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák ! 

 

„B” változat: 
 

A „B” változat szerint a lakossági és közületi szennyvíz díjban egységesen 70,- Ft/m
3
 + ÁFA 

többlet díjemelést tartalmaz. Ezen díjak elfogadása esetén 2012-ben a szennyvíz díjakból 

32,00 mFt
*
  többletbevétel keletkezne. Ez a többletbevétel teljes egészében a város 

szennyvízcsatorna hálózatának bővítésére, korszerűsítésére kerülne felhasználásra. A 

szolgáltató Vasivíz Zrt. megállapodás alapján saját beruházásában megépíthetné például a 

Máriaújfalui városrész szennyvízhálózatát, amelynek kiépítése ideális esetben jövőre el is 

kezdődhetne. A szennyvízdíjakba már évek óta beépített használati díjból jelenleg 43,00,- mFt 

forrás van fenntartva Szentgotthárd város részére, amely csak és kizárólag a 

szennyvízcsatorna hálózat bővítésére, korszerűsítésére használható fel. Más szomszédos 

városok hasonló módon, többlet díjemeléssel oldják meg a szennyvízcsatorna-hálózat 

fejlesztését. 

 
*
 2009. évi éves szennyvíz-elvezetési adatokkal számolva 

 
„B” változat (egységesen 70,- Ft/m3 többlet díjemelés a 

szennyvízdíjakon) 

2012. évi víz- és szennyvíz-elvezetés, - tisztítás szolgáltatási díjak 
módosító javaslata 

 Víz Szennyvíz Összesen: 

Lakosság Közület Lakosság Közület Lakosság Közület 

Kpv. 
Test. 
2011. 
évi 

235,- Ft 294,- Ft 341,- Ft 426,- Ft 576,- Ft 720,- Ft 

Vasivíz 
Zrt. 247- Ft 314,- Ft 350,- Ft 445,- Ft 597,- Ft 759,- Ft 
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2012. 
évi 

„B” jav. 
2012. 
évi 

247- Ft 314,- Ft 420,- Ft 515,- Ft 597,- Ft 759,- Ft 
Emelk. 
(%) 

5,11 % 6,80 % 
23,17 % 20,89 % 

3,65 % 5,42 % 

 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

 

 

 

 

„C” változat: 
 

A „C” változat szerint a lakossági és közületi szennyvíz díjban egységesen 50,- Ft/m
3
 + ÁFA 

többlet díjemelést tartalmaz. Ezen díjak elfogadása esetén 2012-ben a szennyvíz díjakból 

23,00 mFt
*
  többletbevétel keletkezne. Ez a többletbevétel teljes egészében a város 

szennyvízcsatorna hálózatának bővítésére, korszerűsítésére kerülne felhasználásra. A 

szolgáltató Vasivíz Zrt. megállapodás alapján saját beruházásában megépíthetné például a 

Máriaújfalui városrész szennyvízhálózatát, amelynek kiépítése ideális esetben jövőre el is 

kezdődhetne. A szennyvízdíjakba már évek óta beépített használati díjból jelenleg 43,00,- mFt 

forrás van fenntartva Szentgotthárd város részére, amely csak és kizárólag a 

szennyvízcsatorna hálózat bővítésére, korszerűsítésére használható fel. Más szomszédos 

városok hasonló módon, többlet díjemeléssel oldják meg a szennyvízcsatorna-hálózat 

fejlesztését. 

 
*
 2009. évi éves szennyvíz-elvezetési adatokkal számolva 

 
„C” változat (egységesen 50,- Ft/m3 többlet díjemelés a 

szennyvízdíjakon) 

2012. évi víz- és szennyvíz-elvezetés, - tisztítás szolgáltatási díjak 
módosító javaslata 

 Víz Szennyvíz Összesen: 

Lakosság Közület Lakosság Közület Lakosság Közület 

Kpv. 
Test. 
2011. 
évi 

235,- Ft 294,- Ft 341,- Ft 426,- Ft 576,- Ft 720,- Ft 

Vasivíz 
Zrt. 
2012. 
évi 

247- Ft 314,- Ft 350,- Ft 445,- Ft 597,- Ft 759,- Ft 
„B” jav. 
2012. 
évi 

247- Ft 314,- Ft 400,- Ft 495,- Ft 597,- Ft 759,- Ft 
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Emelk. 
(%) 

5,11 % 6,80 % 
17,30 % 16,20 % 

3,65 % 5,42 % 

 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

 

Továbbá a Részvénytársaság javaslata alapján az ivóvíz, illetve a csatorna szolgáltatásnál 

megállapított – felszerelt órák átmérőjétől függő – 2012. évre vonatkozó alapdíjak nem 

emelkednek az előző évben megállapított díjakhoz képest!  

 

Vízszolgáltatási alapdíj: 

Vízmérő átmérője (mm):     Alapdíj: 

13 - 20 220,- Ft/hó 

25 - 30 840,- Ft/hó 

40 - 50 3.400,- Ft/hó 

80 7.800,- Ft/hó 

100 10.000,- Ft/hó 

150  12.900,- Ft/hó 

200 15.500,- Ft/hó 

Vízmérő nélküli fogyasztóhely                  140,- Ft/hó 

 

Csatorna szolgáltatás alapdíja: 

Vízmérő átmérője (mm):     Alapdíj: 

13 – 20, vízmérő nélküli fogyasztási hely 200,- Ft/hó 

25 - 30 800,- Ft/hó 

40 - 50 3.000,- Ft/hó 

80 4.000,- Ft/hó 

100 5.000,- Ft/hó 

150  6.000,- Ft/hó 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Előterjesztés 1. számú melléklete a rendelettervezet. A 2. számú melléklete a Vasivíz Zrt-

től kapott közgyűlési határozat kivonat a 2012. évi szolgáltatási díjakról. Kérem az 

előterjesztés megtárgyalását és a szolgáltatási díjak megállapítását a mellékelt rendelet 

elfogadásával. 

 

Szentgotthárd, 2011. december 06.  

  

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

...../2011. /----./ rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának víz-és csatornaszolgáltatási  

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

módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) 

bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el 

 

1.§. Szentgotthárd Város Önkormányzatának víz-és csatornaszolgáltatási díjak 

megállapításáról szóló 2/1994. (I.27.) számú ÖKT. Rendelet  (továbbiakban Rendelet) 1. 

melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

2.§ Záró rendelkezések 

 

(1) A Rendelet egyebekben változatlanul érvényes. 

 

(2) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályt 

veszti. 

 

 

   Huszár Gábor   Dr. Dancsecs Zsolt 

    polgármester              jegyző 
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1. Melléklet a -----/2011. (----) önkormányzati rrendelhez 

  

„A  2/1994. (I.27.) számú ÖKT. Rendelet 1. mellékleté 

Szentgotthárd Város Önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz 

szolgáltatás, szennyvízelvetés, szennyvíztisztítás -és kezelés díjai az alábbiak: 

 

 1./ ivóvíz szolgáltatás díja:  ---,- Ft/m
3 

  
A lakossági kedvezmény mértéke: --,- Ft/m

3 

 

 
2./ szennyvízelvetés, 

  szennyvíztisztítás és 

  kezelés díja:   ---,- Ft/m
3 

  
A lakossági kedvezmény mértéke: --,- Ft/m

3 

 

Vízszolgáltatási alapdíj: 

Vízmérő átmérője (mm):     Alapdíj: 

13 - 20 220,- Ft/hó 

25 - 30 840,- Ft/hó 

40 - 50 3.400,- Ft/hó 

80 7.800,- Ft/hó 

100 10.000,- Ft/hó 

150  12.900,- Ft/hó 

200 15.500,-Ft/hó 

Vízmérő nélküli fogyasztóhely 140,- Ft/hó 

 

Csatorna szolgáltatás alapdíja: 

Vízmérő átmérője (mm):     Alapdíj: 

13 – 20, vízmérő nélküli fogyasztási hely 200,- Ft/hó 

25 - 30 800,- Ft/hó 

40 - 50 3.000,- Ft/hó 

80 4.000,- Ft/hó 

100 5.000,- Ft/hó 

150  6.000,- Ft/hó 

 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.” 

 

Kihirdetés napja:  
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Indokolás: 

 

Az évente esedékes változás oka az infláció alakulása a szolgáltatáshoz kapcsolódó kiemelt 

költségelemek változása. Az ennél magasabb emelkedés indoka, hogy az egyes városrészeken 

hiányzó szennyvízcsatorna hálózat megépítésére eddig nem sikerült sem pályázati, sem 

önkormányzati forrást biztosítani. A többlet díjemelés elfogadásával ideális esetben jövőre 

megkezdődhetne például Máriaújfalu városrészen a hálózat kiépítése.  Mindezt 

rendeletmódosítás útján lehet rendezni.
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2. számú melléklet  
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E L Ő T E R J E S Z T É S   
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a Képviselőtestület 2011. december 14-i ülésére. 

 

Tárgy:   2012. évre vonatkozó lakossági szilárd hulladékszállítási szolgáltatási díj   

 megállapítása 

 

Tisztelt Képviselőtestület ! 

 

A jelenlegi helyzet 

A települési szilárd hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos díjakat Szentgotthárd 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének 38/2010. (XII.16.) ÖKT rendeletével módosított 

41/2002. (XI.29.) ÖKT. rendelete szabályozza. 

Szentgotthárd Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését, 

elszállítását és ártalommentes elhelyezését - a 2002. november 12-én kötött 10 évre szóló 

hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés alapján - a MÜLLEX - Körmend Kft látja el. 

A MÜLLEX-Körmend Kft. megküldte a 2012. évre vonatkozó díjmódosító javaslatát. A 

mellékelt díjmódosító javaslat alapján a települési szilárd hulladékkezelés teljes költsége 

2012-ben: 50.322.116,- Ft + ÁFA összesen 63.909.087,- Ft lesz. A díj az ingatlanonkénti 

hulladékszállítás (maradék-, ill. szerves) mellett tartalmazza a tavaszi lomtalanítási akciót is, 

sütőolaj gyűjtés költségét, valamint a hulladékgyűjtő szigeten és a sárga zsákos gyűjtés során 

szelektíven összegyűjtött csomagolási hulladékok elszállítását és átadását kezelő 

szervezetekhez. A szolgáltató feladata továbbá a gyűjtőedények, illetve a hulladékgyűjtő 

zsákok biztosítása. Az év hátralevő részében a háztartási lomok elhelyezésére a 

közszolgáltató vállalat telephelyén elhelyezett 30.0 m
3
-es lomgyűjtő konténerben van 

lehetősége ingyenesen a lakosságnak. Ebben a konténerben összegyűjtött hulladék 

elszállítási és ártalmatlanítási díjának elszámolása külön szerződés keretén belül 

történik, amelynek költségeit az önkormányzat költségvetéséből kell állni. Ez a konténer 

mára már annyira népszerű lett, hogy ebben az évben eddig már tizennégy alkalommal 

kellett üríttetnünk, amely eddig bruttó 976.595,- Ft-ba került (az ürítés díja a hulladék 

mennyiségének függvénye). Az is igaz, hogy mindenképpen olcsóbb az így összegyűjtött 

hulladékot elszállíttatni, mint az illegálisan elhagyott, elszórt hulladékot összegyűjteni és 

elszállíttatni. Továbbá az építési törmelékek elhelyezésére is átmenetileg az ÖKV 

telephelyén lévő 8,00 m
3
-es gyűjtőkonténerben van lehetőség. 

 

A Képviselő-testület 38/2010. (XII. 16.) ÖKT rendeletében az alábbiak szerint állapította meg 

a lakossági által fizetendő 2011. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díjat: 

 

2011. évre 

Háztartásban élők 

száma 

Minimálisan 

igénybevehető 

edényméret 

Egyszeri ürítési díj  

(Ft/ürítés + ÁFA) 

Éves díj összege 

háztartásonként 

Ft/év + ÁFA 

1 fő 80 l 222.- Ft/ürítés + ÁFA 11.544.- Ft + ÁFA 

2 fő 80 l 325.- Ft/ürítés + ÁFA 16.900.- Ft + ÁFA 

3- főtől 120 l 416.- Ft/ürítés + ÁFA 21.632.- Ft + ÁFA 

 

Ezen díjak többlet díjemelést tartalmaztak, amelyből befolyó többletbevétel a Képviselő-

testület döntése értelmében a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás működéséhez szükséges önkormányzati hozzájáruláshoz biztosít 

fedezetet. Ez a projekt számol többek között Szentgotthárdon egy hulladékudvar 

megépítésével is. 
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A javasolt módosítások: 

 

A leírtakat figyelembe véve 2012. évre vonatkozóan a hulladékszállítási díjak módosítása 

tekintetében két változatot terjesztünk elő. 

 

A „A” változat szerinti díjemelési javaslat a tavalyi évhez hasonlóan olyan mértékű többlet 

díjemelést tartalmaz, amelyből befolyó többlet bevétel a NYDRHP-hez szükséges 

önkormányzati hozzájárulás mértékét ideális esetben fedezné (600,- Ft/fő/év). Az „A” 

változat 1 fős háztartások esetén 832,- Ft/év + ÁFA, 2 fős háztartások esetén 1.248,- Ft/év 

+ ÁFA, 3 főnél nagyobb háztartások esetén 1.612,- Ft/év + ÁFA összegű emelést 

tartalmaz, amely díjak elfogadása esetén 5.375.864,- Ft + ÁFA többlet bevétel 

keletkezne. Ez ideális esetben, amennyiben mindenki befizeti a hulladékszállítási díjat, már 

fedezné a NYDRHP-hez szükséges önkormányzati hozzájárulás mértékét (600,- Ft/fő/év).  
 

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

Háztartásban 

élők száma: 

Háztartások 

száma: 

(db) 

Ürítési díj 

(Ft/ürítés+ÁF

A) 

Éves díj 

összege 

(Ft/év+ÁFA

) 

Lakosságtól 

befolyó összeg 

(Ft/év+ÁFA) 

Emelkedés 

2011. évhez 

képest (%) 

1 769 238 Ft 12 376 Ft 9 517 144 Ft 7,21 

2 822 349 Ft 18 148 Ft 14 917 656 Ft 7,38 

3 1345 447 Ft 23 244 Ft 31 263 180 Ft 7,45 

Összesen 2936     55 697 980 Ft   
 

„A” változat szerinti díjak elfogadása esetén 2012-ben a lakosságtól befolyó összeg 

55.697.980,- Ft + ÁFA  összesen 70.736.435,- Ft lesz. A lakosságtól a fenti díjak elfogadása 

esetén befolyó összeg és a  MÜLLEX - Körmend Kft. felé fennálló kötelezettség közötti 

különbözet így 55.697.980,- Ft + ÁFA    – 50.322.116,- Ft + ÁFA  = 5.375.864,- Ft lesz, 

amely a NYDRHP-hez szükséges önkormányzati hozzájárulás biztosítására kerülne 

elkülönítésre. Ez a plusz díjemelés abban az esetben fedezné a 2012-ben érvényes 

önkormányzati hozzájárulás mértékét (600,- Ft/fő/év), amennyiben mindenki befizetné a 

hulladékszállítási díjat, ezért ezen díjak elfogadása esetén az önkormányzat költségvetésében 

célszerű lenne erre az esetre fedezetet képezni.  
 

A „B” változat szerinti javaslat átlagosan 9,21 %-os díjemelést tartalmaz  az előző évben az 

önkormányzat által megállapított 2011. évi nettó díjakhoz képest. Ennek indoka az 

önkormányzat kritikus pénzügyi helyzete. Továbbá a fentiekben már leírtuk, hogy az „A” 

változat szerinti többlet díjemelés beépítésével nagy valószínűséggel teljesen nem fedezhető a 

NYDRHP-hez szükséges önkormányzati hozzájárulás mértéke, illetve a lakosság részére 

biztosított ingyenes „többlet szolgáltatás”, a 30 m
3
-es lomgyűjtő konténer ürítésének 

költségeitől is tehermentesíteni lehetne részben a költségvetést. A „B” változat 1 fős 

háztartások esetén 1.040,- Ft/év + ÁFA, 2 fős háztartások esetén 1.560,- Ft/év + ÁFA, 3 

főnél nagyobb háztartások esetén 2.028,- Ft/év + ÁFA összegű emelést tartalmaz. 

Ezeknek a díjaknak az elfogadása esetén 6.351.800,- Ft + ÁFA többlet bevétel 

keletkezne.  
 

„B” változat szerinti javaslat (+ 9,21 % 2011. évi nettó díjakhoz képest) 

Háztartásban Háztartások Ürítési díj Éves díj Lakosságtól Emelkedés 
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élők száma: száma: 

(db) 

(Ft/ürítés+ÁF

A) 

összege 

(Ft/év+ÁFA) 

befolyó összeg 

(Ft/év+ÁFA) 

2011. évhez 

képest (%) 

1 fő 769 242 Ft 12 584 Ft 9 677 096 Ft 9,01 
2 fő 822 355 Ft 18 460 Ft 15 174 120 Ft 9,23 

3 ill. több fő 1345 455 Ft 23 660 Ft 31 822 700 Ft 9,38 

összesen: 2936     56 673 916 Ft   

 

Ezen díjak elfogadása esetén 2012-ben a lakosságtól befolyó összeg 56.673.916,- Ft + ÁFA  

összesen 71.975.873,- Ft lesz. A lakosságtól a fenti díjak elfogadása esetén befolyó összeg és 

a  MÜLLEX - Körmend Kft. felé fennálló kötelezettség közötti különbözet így 56.673.916,- 

Ft + ÁFA – 50.322.116,- Ft + ÁFA  = 6.351.800,- Ft + ÁFA lesz. Ez már nagy biztonsággal 

fedezetet nyújtana a NYDRHP-hez szükséges önkormányzati hozzájárulás biztosítására, 

illetve a fennmaradó része a lakosság számára biztosított „többlet szolgáltatás(ok)ra” is 

részben fedezetet nyújtana.  

 

  

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 

 Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a 2012. évre vonatkozó lakossági szilárd 

hulladékszállítás szolgáltatási díjának megállapítását az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti  rendelet tervezett elfogadásával.  

 

 

Szentgotthárd, 2011. november 30. 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

...../2011. / ---./ rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 

szóló 41/2002. /XI.29./ÖKT rendelet  

módosításáról. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) 

bekezdés a.) pontjában  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és 

elszállításáról szóló 41/2002. /XI.29./ÖKT rendelete (továbbiakban Rendelet) 1. számú 

melléklete helyébe a jelen rendelet 1.  melléklete lép. 

 

 

2.§ Záró rendelkezések 

 

(1) A Rendelet egyebekben nem változik             

 

(2) A jelen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

    Huszár Gábor      Dr. Dancsecs Zsolt 

    polgármester                  jegyző 
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1. melléklet a -----/2011. (---) önkormányzati rendelethez  

„A 41/2002. /XI.29./ÖKT rendelete 1.  melléklete 

A kötelező minimális hulladékszállítási szolgáltatás díja Szentgotthárd Város lakói 

lakcímének nyilvántartása alapján: 

 

 

2012. évre 

Háztartásban élők 

száma 

Minimálisan 

igénybevehető 

edényméret 

Egyszeri ürítési díj  

(Ft/ürítés + ÁFA) 

Éves díj összege 

háztartásonként 

Ft/év + ÁFA 

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

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

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

 

 

A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 

 

Müllex feliratú hulladékgyűjtő zsákok ára: 310,- Ft/db + 27 % ÁFA.” 

 

Kihirdetés: 
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Indokolás: 

 

Az évente esedékes változás oka a szolgáltató számára is folyamatosan emelkedő költségek, 

melyek mindenek előtt magukba foglalják az éves inflációt. Az ennél magasabb emelkedés 

indoka, hogy a Szentgotthárdon hiányzó hulladékudvar megépítése érdekében  a NYDRHP-

hez szükséges hozzájárulásra más költségvetési fedezet nem látszik mint az amit a 

hulladékszállítási díjakból be lehet fizettetni. Mindezt rendeletmódosítás útján lehet rendezni.  
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     2. számú melléklet 

 

 

          MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft.  
 Székhely: 9900 KÖRMEND, Rákóczi u. 5. I./1.    Postacím: 9900 Körmend, Pf. 6. 

Tel: 94 / 594 – 307, 94 / 594 – 308, 94 / 726 – 000 Fax: 94 / 594 – 309 
Telephely: 9784 HARASZTIFALU, Nyárfasor 

 Web: www.mullexkormend.hu               EE--mmaaiill::  iinnffoo@@mmuulllleexxkkoorrmmeenndd..hhuu 
 

 

 

 

Huszár Gábor 

Szentgotthárd 
 

Polgármesteri Hivatal 

9970 Szentgotthárd 

Széll K. tér 11. 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 

 

Díjmódosítási javaslatunkat a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet „A települési 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól”, illetve 

a KSH fogyasztói adatlapja alapján  készítettük el. Költségelemzésünk formátumát az ÁSZ 

ellenőrzés során kért adatsorok határozzák meg. A költségelemzés 1. táblázatában a 

közszolgáltatási, lakossági, intézményi és ipari tevékenységünk térfogat- átlagdíját és egy 120 

l-e edény településükre vetített díját határozzuk meg. Külön kihangsúlyozzuk, hogy díjaink 

településenként különbözhetnek, nagymértékben függnek a telephelyünktől való távolságtól, a 

lomtalanítás elszámolásától, a hulladékgyűjtő edények tulajdonviszonyaitól, valamint a 

szelektív hulladékgyűjtés módozatától.  

 

 A 2012. évre vonatkozó szolgáltatási árainkat a díjkalkulációban lévő számadatokkal és az 

alábbi fontos költségtényezőkkel kívánjuk alátámasztani: 

 

 

1. A közszolgáltatási tevékenységünk költséghatékonyságát rendkívül kedvezőtlenül 

érinti a gázolaj költségek folyamatos emelkedése. 

Az APEH által közölt gázolajárak 2010 november és 2011 november között 330 

Ft/liter összegről 407 Ft/liter bruttó összegre változott, ez 23 %-os emelkedés. 

Az üzemanyag költségek emelkedése az elemzésünk (1. melléklet) közvetlen anyag és 

anyag jellegű költségek sorában kerül bemutatásra. 

 

 

2. Az elmúlt évek során áremeléseink a tevékenységi körre vetített hivatalos inflációs 

ráta alatt maradtak  

 

3. A tevékenységi körre vonatkozó infláció 2011–ben szeptember 30–ig 106,3 %, 

(melléklet KSH. Adatlap). 

 

4. A behajtásra váró lakossági köztartásunk az elmúlt években folyamatosan 

emelkedik, 2008-ban átlagosan 3 %, 2009-ben átlagosan 4 %, 2010-ben átlagosan 4,5 

%., 2011-ben a már veszteségként leirt tartozásokkal együtt 6 %. 

http://www.mullexkormend.hu/
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5.  A jövő évi költségeink meghatározásakor bizonytalanságot okoz, hogy jelenleg 

törvényhozási szakaszban van számos, tevékenységünket érintő jogszabályi változás 

tervezet, melyek hatályba lépésekor szükségessé válhat szolgáltatási díjaink 

felülvizsgálata. 

 

 

 

Kérjük mellékelt áremelési javaslatunk elfogadását! 

 

 

Melléklet: 

 

3. Statisztikai hivatal adatlapja  

 

 

 Felhívjuk figyelmüket, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 56. 

(7) értelmében a hulladéklerakóra – a települési szilárd hulladék részeként – kerülő biológiai 

lebomló szervesanyag-mennyiséget tömegében mérve az 1995 –ben országos szinten 

képződött – a települési szilárd hulladék részét képező – biológiailag lebomló szervesanyag-

mennyiségéhez képest. 

 a. 2009. július 1. napjáig 50 %-ra 

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

Kérjük a lakosság tájékoztatását, hogy a fentieknek csak úgy tudunk eleget tenni, ha 

csökkentjük a lerakóra kerülő hulladék szervesanyag tartalmát, tehát a  szerves hulladékot 

az erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtőkbe helyezik, illetve lehetőség szerint a házi 

komposztálást helyezik előtérbe. 

           

 

 
 

Települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának költségelemzése 
2011., 2012  Ft/ m3  

Megnevezés 2011.várható 
2012. 

tervezett 
Áremelés 
mértéke % 

Begyűjtés, szállítás költsége 

Közszolgáltatás keretében 
begyűjtött hulladék 

mennyisége m3  107300 106000 98,8 

- közvetlen  
anyag+anyagjellegű költségek 436 520 119,3 

- közvetlen    
bérktg.+szem.jellegű 

ktg.+járulék 672 708 105,4 

- amortizációs költség 71 74 104,2 

- karbantartási, fenntartási ktg. 53 56 105,7 

- egyéb közvetlen költség 87 90 103,4 
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-üzemi általános költség 
(javítás) 103 107 103,9 

- központi költség 531 550 103,6 

- közvetett ktg.  
(elábé, adók, egyéb 

ráfordítások) 197 200 101,5 

Költséghelyek közötti 
átvezetések       

- konténeres szállítások 
költségei 10 11 110,0 

- lakossági szelektív gyűjtés 
előkezelési költsége 165 175 106,1 

Begyűjtés, szállítás költsége 
összesen 2325 2491 107,1 

Hulladék ártalmatlanítás 

- közvetlen  
anyag+anyagjellegű költségek 137 168 122,6 

- közvetlen    
bérktg.+szem.jellegű 

ktg.+járulék 82 87 106,1 

- amortizációs költség 133 140 105,3 

- karbantartási, fenntartási ktg. 95 97 102,1 

- egyéb közvetlen költség 5 6 120,0 

-üzemi általános költség 
(javítás) 11 12 109,1 

- központi költség 122 126 103,3 

- közvetett ktg.  
(elábé, adók, egyéb 

ráfordítások) 43 45 104,7 

Összesen 628 681 108,4 

-hulladéklerakási illeték (váltó)       

-hulladéklerakási illeték (t/m3) 0,000     

Hulladék ártalmatlanítás 
költsége összesen 628 681 108,4 

        

Hulladékkezelés költsége 
Szállítás+ártalmatlanítás 2953 3172 107,4 

Nyereség 255 255 100,0 

Egyéb költségek,edény, 
lom,szelektív 0 0   

Levonandó bevételek, szelektív 
gyűjtés, támogatások 364 372   

Hulladékkezelés összes 
költsége 2844 3055 107,4 
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Egy db 120 literes edényre jutó 
összes költség (Ft+ÁFA) 341 367 107,4 

 
 

Települési szilárd hulladék kezelési költsége 2012-ben: 

A 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján, ürítés számra vetített 

díjszabás esetén: 
 

 Hulladék ártalmatlanítás 

és szállítás költsége összesen 

Ft/ürítés + ÁFA 

80 literes edény 
( 1-2 fő ) 

298 

120 literes edény 

( 3 főtől ) 
367 

 

 A díjak tartalmazzák: vegyes és szerves (bió ) hulladék begyűjtés, szállítás, 

ártalmatlanítás, szelektív gyűjtőszigetes és zsákos, sütőolaj gyűjtés költségeit,  a 

gyűjtéshez szükséges edények és a  szelektív gyűjtőzsákok biztosítását.   

 A Müllex feliratú többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsákok ára:                             

310- Ft / db +  ÁFA. 

 A településen a behajtásra váró lakossági tartozások összege  5.123.318,- Ft. 

 Háztartások száma 2011-ben: 1 fős 769 db, 2 fős 822 db, 3 vagy több fő 1.345 db. 

 Az 1.100 literes konténer ürítés díja: 3.960,- Ft  /alkalom + ÁFA 

Bérleti díj: 1.990- Ft  /hó + ÁFA   

 A 30 m
3
-es konténer, vegyes hulladék szállítási díja: 300 Ft/km + ÁFA 

bérlet: - 

ártalmatlanítás: 6,90 Ft / kg + ÁFA 

 A 8 m
3
-es konténer, építési hulladék szállítási díja: 300  Ft/km + ÁFA 

bérlet: - 

ártalmatlanítás: 2,20 Ft / kg + ÁFA 
 

Fenti összegek a Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. hivatalos, 2012. naptári 

évre vonatkozó díjtételei.  Kérjük a közölt díjtételek elfogadását!  

Kérjük továbbá, hogy a pontos számlázás elősegítése érdekében a település lakólistájában 

bekövetkezett változásokat az I. félévben május 1-ig, a II. félévben november 1-ig írásban 

megküldeni szíveskedjenek. A fenti időpont után érkező módosításokat csak a következő 

számlázási időszakban tudjuk figyelembe venni. 
 

További jó együttműködés reményében, 

      tisztelettel:    

         Bauer Arnold 

                                                                                                    Ügyvezető igazgató 

Körmend, 2011. november 29.      

 

 

E l ő t e r j e s z t é s  
 

A Képviselőtestület  2011. december 14-i ülésére. 

 

 

Tárgy: 2012. évre vonatkozó lakossági folyékony hulladékszállítási szolgáltatási díj      

 megállapítása. 
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Tisztelt Képviselőtestület  ! 

 

 

A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 

elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási díjat Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 5/2002. (II. 28.) számú ÖKT rendelet 1. számú melléklete 

szabályozza. 

Az alaprendelet 1. sz. mellékletét a Képviselő-testület legutóbb a 37/2010. (XII.16.) számú 

ÖKT. rendelettel módosította, amely alapján a közszolgáltatási díj jelenleg az alábbiak szerint 

alakul: 

 

a) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT 

rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok 

részére 3.500,- Ft/m
3
 + 25 % ÁFA összesen 4.375,- Ft/m

3
 + szennyvíztelepi 

befogadási díj; 

b) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT 

rendelet hatálya alá nem tartozó ingatlantulajdonosok részére 1.470,- Ft/m
3
 

+ 25 % ÁFA összesen 1.838,- Ft/m
3
. 

 

 

A zsidahegyi elhelyező-telep bezárása következtében a szolgáltató által javasolt díj az elmúlt 

években jelentős mértékben megemelkedett, ezért a Képviselő-testület két díjat állapított meg, 

amelyek közül a szolgáltató által javasolt magasabb díjat – bruttó 4.375,- Ft/m
3
 + 

szennyvíztelepi befogadási díj – azok az ingatlanok fizetik, ahol a közcsatornára történő 

rácsatlakozási lehetőség megoldott, de valamilyen oknál fogva nem csatlakoznak a hálózatra. 

Ezek a talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT rendelet 

szerint talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok. Az alacsonyabb díjat – 

bruttó 1.838,- Ft/m
3
 – pedig a közcsatorna hálózatra történő rácsatlakozási lehetőséggel  nem 

rendelkező ingatlanoktól szedi a szolgáltató – vagyis azokon a városrészeken, ahol még nincs 

kiépített szennyvízhálózat: alapvetően Máriaújfaluban, Jakabházán és Farkasfán. Ezen 

ingatlanok esetén kialakuló különbözetet pedig az önkormányzat költségvetetésében erre a 

célra biztosított keretből térítjük meg a megbízási szerződésben részletezettek szerint. Ebben 

az évben eddig erre a célra 791.210,- Ft + 25 % ÁFA összesen 989.013,- Ft-ot fordított az 

önkormányzat. A 2010. évi költségvetésben 800,- eFt  volt elkülönítve erre a célra. 

Korábban gyűjtött információk alapján a heiligenkreuzi szennyvíztisztítóba történő szállítás 

esetén a szippantott szennyvíz befogadási díja a telepre beszállított szennyvíz szárazanyag 

tartalmának (1 % - 5 %) függvényében 3,97 Euro – 7,85 Euro között mozoghat. Továbbá 

számolni kell a szennyvíz bevizsgálásának költségeivel is legalább a szállítástól kezdődő első 

két hónapban, hogy a beszállított szennyvíz szárazanyag tartalmát meg tudják határozni és a 

későbbiekben ez alapján tudják a befogadási díjat megadni (náluk 15 Euro/mintavétel a 

vizsgálat díja). Sajnos ezen feltételek ismeretében az előzetes megbeszélések alapján nem 

találtunk olyan szolgáltatót, aki a heiligenkreuzi tisztítóba szállítaná a szippantott szennyvizet. 

 

 

A szippantott szennyvíz elszállításáról az önkormányzat jelenleg a SZIGETI SZÁM-ADÓ 

Számviteli, Szolgáltató és Környezetgazdálkodási Kft.-vel kötött megbízási szerződés alapján 

gondoskodik. A Kft. jelenleg a körmendi tisztítóba, kapacitásának hiányában pedig a 

szombathelyi szennyvíztisztítóba tudja elszállítani a folyékony hulladékot.  
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A szolgáltató SZIGETI SZÁM-ADÓ Kft. megküldte az előterjesztéshez 2. számú 

mellékletként csatolt 2012. évre vonatkozó díjmódosító javaslatát: 

A mellékelt díjmódosító javaslat alapján a SZIGETI SZÁM-ADÓ Kft. 3.650,- Ft/m
3
 +  ÁFA 

+ szennyvíztelepi befogadási díj (jelenleg 600,- Ft/m
3
 + ÁFA) szolgáltatási díj elfogadására 

tesz javaslatot. A díjemelés a nettó díj tekintetében 4,29 %-os mértékű emelést jelent az előző 

évhez képest. 

 

Továbbra is javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy két díjat állapítson meg, amelyek közül 

a szolgáltató által javasolt magasabb díjat – 3.650,- Ft/m
3
 +  ÁFA + szennyvíztelepi 

befogadási díj – azon ingatlanok tulajdonosai fizetnék meg, ahol a közcsatornára történő 

rácsatlakozási lehetőség megoldott, de valamilyen oknál fogva nem csatlakoznak a 

hálózatra. Ezek a talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT 

rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok.  

Az alacsonyabb díjat – jelenleg 1.400,- Ft/m
3
 + 25 % ÁFA összesen 1.750,- Ft/m

3
 – 

javasoljuk emelni 1.520,- Ft/m
3
 + 27 % ÁFA összesen 1.930,- Ft-ra, amely 5,00 %-os 

emelkedést jelentene az előző évhez képest ezen kedvezményes bruttó díj esetében. Ezt az 

alacsonyabb díjat a közcsatorna hálózatra történő rácsatlakozási lehetőséggel nem 

rendelkező ingatlanoktól szedné a szolgáltató és ezen ingatlanok esetén kialakuló 

különbözetet pedig az önkormányzat költségvetetésében erre a célra biztosított keretből 

kell megtérítenünk a megbízási szerződésben részletezettek szerint. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt rendelet módosítás elfogadását 

 

 

Szentgotthárd, 2011. november 30. 

 

 

    Dr. Dancsecs Zsolt 

     jegyző 
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1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

...../2011. /----./ rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a települési folyékony hulladék 

összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. /II.28./ 

ÖKT rendelet módosításáról. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) 

bekezdés a.) pontjában  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a települési folyékony hulladék 

összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. /II.28./ 

ÖKT rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. melléklete helyébe a jelen rendelet   mellékletét 

lépteti. 

 

2.§ Záró rendelkezések 

 

(1) A Rendelet egyebekben változatlan marad. 

 

(2) Jelen rendelet 2012. január 01-én lép hatályba. 

 

 

 

  Huszár Gábor       Dr. Dancsecs Zsolt 

   polgármester                          jegyző 
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1. melléklet a ----- /2011. (----) önkormányzati rendelethez  

 

„1. melléklet A települési folyékony hulladék összegyűjtésével, szállításával és 

ártalommentes 

elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díjról: 

 

c) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT 

rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok 

részére 3.650,- Ft/m
3
 + 27 % ÁFA összesen 4.636,- Ft/m

3
 + szennyvíztelepi 

befogadási díj; 

d) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT 

rendelet hatálya alá nem tartozó ingatlantulajdonosok részére 1.520,- Ft/m
3
 + 

25 % ÁFA összesen 1.930,- Ft/m
3
.” 

 

Kihirdetés napja:  
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2. számú melléklet 
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ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő – testület 2011. december 14.-i ülésére 

 

Tárgy: A fizető parkolásról szóló rendfelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő – testület! 

 

A szentgotthárdi fizető parkolási rendszert működtető Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

vezetője azzal kereste meg Szentgotthárd város önkormányzatát, hogy folyamatban van a 

fizető parkoló rendszer nyilvántartó felügyeleti rendszerének korszerűsítése. Ahhoz, hogy a 

rendszer minél kevesebb zökkenővel működjön elengedhetetlen  annak modernizálása. A most 

kialakítandó rendszer elemei:  

  - 1db Parking Assistance ügyfélszolgálati szoftver (PA)  

  - 1db Parking Assistance ellenőrző szoftver (PI)  

  - 2db PDA (kéziszámítógép) + hőnyomtatók 

beszerzése, beállítása és beüzemelése. Ezzel mind a parkolóőr munkája könnyebbé válik, 

mind pedig a rendszer megbízhatóbb, átláthatóbb és ellenőrizhetőbb lesz. A jelenlegi 

helyszíni manuális nyomtatványkitöltés illetve a kézi módszerrel történt kontroll helyébe az 

informatikai  segítség lép. A parkolóőrnél lévő kézi számítógép segítségével helyben azonnal 

elkészül a jegyzőkönyv, amit ha szükséges egyetlen gombnyomással a kívánt idegen nyelven 

is produkálni lehet. Ahogy a jegyzőkönyv elkészül, az ügyet a számítógép automatikusan 

beemeli az ÖKV belső nyilvántartó rendszerébe, ami szükségtelenné teszi, hogy az ÖKV-nál 

a papír alapon kitöltött jegyzőkönyveket manuálisan átvezessék a  papírt alapú belső 

nyilvántartásokba. Ezzel az adminisztrációs teher is, az esetleges hibázási lehetőség is 

megszűnik. Egyidejűleg a jegyzőkönyvi adatok rögtön meg is jelennek a jegy nélküli parkolás 

miatti pótdíjfizetésre kötelezettek listáján és a számítógépes rendszer kezeli a tartozásokat 

mindaddig amíg azokat be nem fizették. Ettől kezdve megszűnik az is, hogy a parkolóőrnél a 

helyszínen is lehessen megfizetni készpénzben a pótdíjat – ettől kezdve a parkolóőr pénzt 

semmilyen módon nem kezel.  

 

A rendeletünket mindezekre tekintettel  módosítani szükséges. Ugyanezt a fizető parkolásról 

szóló 11/2001. (III.29.) ÖKT  rendeletünket módosítottuk a 2011. november 30.-i ülésen a 

35/2011. (XII.1.)  számú önkormányzati rendelet elfogadásával, amely módosítás 2012. 

január 1-én lép hatályba, vagyis még nem hatályos.  

Ez a mostani  rendeletmódosítás ugyancsak a  11/2001. (III.29.) ÖKT rendelet módosítására 

irányul és ugyancsak 2012. januártól lép hatályba. A módosítás alatt álló még hatályba nem 

lépett jogszabályokat érintő módosításokra szigorú előírásokat tartalmaz a Jogalkotásról szóló 

törvény  végrehajtásáról szóló IRM rendelet.  

Ez a most emlegetett két módosítás azonban tartalmában teljesen más – olyan, ami külön 

intézkedéseket nem igényel.  

Kérem, hogy a napirendet megtárgyalni, a rendeletet pedig módosítani szíveskedjenek.  

Szentgotthárd 2011. december 5. 

 

                                                                             Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                   Jegyző 

  

   

 

 

 



 

68 

1. számú melléklet 

 

...../2011. /----./ ÖKT. rendelet 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ ÖKT rendelet módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) 

bekezdés a.) pontjában  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el 

 

 

1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete A fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ ÖKT rendelet 

(továbbiakban R.)  13.§ (3) bekezdése a következők szerint módosul: 
„(3) Jogosulatlan használat esetén a pótdíjfizetési felszólítást a gépkocsi szélvédőjére kell 

helyezni, amelyen fel kell tüntetni az ellenőrzés időpontját, a parkoló helyét, a gépkocsi 

rendszámát, valamint a szabálytalanság megnevezését és a pótdíj megfizetésére vonatkozó 

információkat. Jogosulatlan használat esetén a parkoló a polgári jog szabályai szerint létrejött 

parkolási szerződést megszegi, a szerződésszegés következménye a pótdíjfizetési 

kötelezettség. A pótdíj a parkolási szerződés teljesítését biztosítja. Erre tekintettel jogosulatlan 

parkolás esetén a  13.§ (2) a) és b) és c.) pontja esetén is meg kell fizetni egy órai parkolási 

díjat a R.2.sz.melléklete szerinti pótdíjon kívül. Amennyiben a jogosulatlan használat a 13. § 

c)alapján történt úgy az előre megfizetett parkolási díjon felül kell a pótdíjat megfizetni.” 

 

 (2) A R. 13.§ (4) bekezdésének szövege a következők szerint módosul: 

„(4) A pótdíjat a helyszínen a parkoló ellenőrnek nyugta ellenében készpénzben, későbbi 

fizetés esetén pedig csekken, vagy az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában készpénzben kell 

megfizetni. 

 

 

2.§ Záró rendelkezések:  

(1) A R. további részei változatlanul érvényesek. 

(2) A rendelet 2012. január 01-én lép hatályba. 

 

 

 

    Huszár Gábor      Dr. Dancsecs Zsolt 

    polgármester                   jegyző 

 

Kihirdetve: 



 

 69/95 

 

Indokolás: 

A Tervezet 1.§(1) bekezdéséhez: 

 

E bekezdés módosítására a fizető parkolás rendszerére bevezetendő informatikai támogató rendszer miatt van 

szükség. Az informatikai rendszer  egységesen mindenkivel szemben aki a fizető parkolásra vonatkozó 

előírásokat bármilyen módon megszegi ugyanazt a szankciót alkalmazza, vagyis minden szabályszegőnek egy 

órai parkolási díjat meg kell fizetnie.  Ezzel megszűnik ez a jelenlegi, szankciókban különbségeteket tevő 

rendszer. 

 

A Tervezet 1.§ (2) bekezdéséhez: 

 

A tervezett informatikai támogatás azzal is jár, hogy a pótdíj befizetésére a helyszínen nem lesz lehetőség, ezzel 

megvalósul az az egyébként is kívánatos rend, hogy az utcán, a parkolóban a területen dolgozó alkalmazott 

(parkolóőr) készpénzes befizetéssel, helyszíni „készpénzes elszámolással” ne foglalkozzon a jövőben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselőtestület 2011.december 14-i képviselő-testületi ülésére 



 

 70/95 

 

 

Tárgy: Dr.Augustin-Gyurits Katalin kérelme (telekcsere Szentgotthárd 04/3. és 04/8.hrsz.)  

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

I. 

1.) A kérelem: 

Dr.Augustin-Gyurits Katalin kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, telekcserét kezdeményezve. 1.sz. 

melléklet. A lényege: az ő tulajdonát képező ingatlanból egy részt az önkormányzatnak átadna, cserébe a 

szomszédos önkormányzati ingatlanból egy területrészt az ő területéhez hozzácsatolnánk.  

 

2.) A kérelem az alábbi telkeket érinti: (meglévő állapot 2.sz. melléklet) 

- az Önkormányzati tulajdonú, Szentgotthárd 04/8. hrsz-ú, külterületi földrészlet, melynek területe az ingatlan-

nyilvántartásban részben szántó, részben rét és erdő művelési ágú, a telek területe összesen 2 ha 1700 m 
2
(a 

továbbiakban: Önk-i telek) 

 

- a Dr.Augustin-Gyurits Katalin tulajdonában levő, Szentgotthárd 04/3. hrsz-ú külterületi földrészlet, melynek 

területe az ingatlan-nyilvántartásban részben szántó, részben legelő művelési ágú, a telek területe összesen 2 ha 

1438m 
2 
(a továbbiakban: Telek) 

     

 

3.) A telkekre vonatkozó hatályos helyi szabályozás telekcsere szempontjából lényeges elemei: (szabályozási 

tervlap részlete 3.sz. melléklet) 

- A Telket a tervezett, 22m szabályozási szélességű, KÖgy-1 jelű közút kettészeli. 

- Az Önk-i telek kb.1800 m 
2
 -nyi része és a Telek kb. ¾-ed része a TVt jelű építési övezetbe sorolt, tartalék 

településközpont vegyes terület, elsősorban közintézmények számára használható fel, beépítése előtt  

szabályozási terv készítendő; a 22m szabályozási szélességű, KÖgy-1 jelű közút tervezett nyomvonala ezt a 

telket is érinti.   

 

4.) A telekcserével kapcsolatos elképzelések: 

Dr. Augustin-Gyurits Katalin kérelme szerint, a tervezett KÖgy-1 jelű közút Telkét érintő „B” jelű, 2061 m 
2
 

területű részét (1.sz. melléklet) térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adná, cserébe az Önk-i telek „A” 

jelű, 1804 m 
2 

területű részéért, ha az Önkormányzat a telekalakítási vázrajz, a csereszerződés elkészítése és a 

földhivatali átvezetés során felmerülő költségeket vállalja.  

 

A kérelemhez (1.sz.melléklet) mellékelt helyszínrajz szerint a cserélendő területek közti különbözet 257 m 
2
 . ( 

A pontos terület a földmérő által készítendő terület-kimutatásból derül majd ki.)   

 

A 2007. júliusában, Dr. Augustin-Gyurits Katalinnal ugyanezen telke kapcsán készített ingatlan értékbecslés 

szerint a telekár: bruttó 4.200.- forint / m 
2 

volt, ebből kiindulva az érték- különbözet: 257 m 
2 

 x 4.200.- = 

1.079.400.- forint 

 

5.) A költségek: 

5.1.) A telekcsere kapcsán felmerülő, várható költségek:    

 

A földhivatali eljárások költségei:  

          - máscélú hasznosítási eljárás (közút miatt):  

 hiteles térképmásolat: 3.000.- 
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 terület-kimutatás elkészítése földmérő: 5.000.- 

 eljárási díj: 15.000.- 

 szakhat. díjak: 2.200.- + 12.000.- 

 talajvédelmi terv: 100.000.- (közút miatt) 

 

    -     telekalakítás: 

 vázrajz készítése: bruttó 80.000.-  

 eljárási díj: 52.000.-  

 szakhat.díj: 14.400.- 

 bejegyzés eljárási díj: 26.400.- 

 

       Az értékbecslés elkészítésének díja: bruttó 25.000.- forint / érintett telek = bruttó 50.000.- 

 

Összesen: 360.000.- forint. [Az előzetes információk szerint a földhivatali eljárásokhoz kapcsolódó díjak 2012. 

január 1-től lényeges emelkedni fognak, ezért az eljárásokat még az idei évben megindítjuk.]  

 

5.2.) A fenti eljárásoktól függetlenül felmerülő, az Önkormányzatot terhelő további költségek: 

 

- ÁFA befizetés: az összeg a későbbiekben határozható meg   

 

- Közút-terület művelésből való kivonásáért fizetendő:  

Kb. 120.000.- 

   

Ha az Önkormányzatnak a 2061 m 
2
 területet a 2007-ben készített értékbecslés szerinti 4.200.- forint / m 

2 

áron kellene megvásárolni, az Önkormányzatnak 8.656.200.- forintjába kerülne.      

 

II. 

 

Az önkormányzati tulajdonú 04/8. hrsz-ú telket érintő további fejlesztések: 

 

A Képviselő-testület a Szentgotthárd 93/2. hrsz-ú, sportpálya telkét a városi Kézilabda Klub részére tulajdonba 

adta, hogy a telken a Klub pályázati forrást felhasználva sportcsarnokot építsen. A pályázat kedvező elbírálása 

esetén, a telken levő tekepálya épület elbontásra kerül. Ennek pótlására megoldást kell keresni. 

Lehetséges megoldás, hogy az új tekepálya épülete éppen ezen a 04/8. hrsz-ú telekből kialakítandó új telken -  

4.sz. melléklet 5. jelű telek - legyen elhelyezve.  

 

A kialakuló 5. jelű telken belüli felhasználások a hatályos szabályozási tervlap szerint:  

- a TV5 jelű, sportlétesítmények és parkolók létesítésére kijelölt terület    

- a KÖi-1 jelű tervezett közút terület 

- a TV 3 jelű terület, melyen belül egy új építési telek kialakítása, és a 90. és 91. hrsz-ú magántulajdonú telkek 

tényleges használatnak megfelelő bővítése válik lehetővé. 

 

Ha az új tekepálya létesítése aktuálissá válik, és a létesítés részletes feltételi-lehetőségei körvonalazódnak a 

HÉSZ és a szabályozási terv módosításával az 5. jelű terület előírásait a Képviselő-testület megváltoztathatja.     

  

Lehetőségként felmerül, hogy mivel a Dr. Augustin-Gyurits Katalin által kezdeményezett telekalakítás szintén a 

04/8. hrsz-ú telket érinti, egy eljárás keretében a 4.sz. melléklet szerinti 5. jelű telek és a KÖgy-1 jelű út 

hosszabb szakasza is az ingatlan-nyilvántartásban rögzítve legyen. A KÖgy-1 jelű közút területét a művelésből 

ki kell vonni, az 5. jelű telek területe egyelőre a meglévő hasznosítású maradna, a kivonásra az új telekpálya 

építése előtt kerítenénk sort - az esetleges szabályozási módosítások ismeretében. 
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A KÖgy-1 jelű közút terület művelésből való kivonása kapcsán további kb. 700.000.- forint pluszköltség 

jelentkezik.  

   

Fentieket figyelembe véve a 4. számú melléklet szerinti telekalakítás jönne létre, az eredeti művelési ág csak a 

KÖgy-1 jelű közút terület esetében változna.    

      

Kérem a Képviselő-testültet döntése meghozatalára. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes tulajdonosi hozzájárulását adja 

a Szentgotthárd 04/3. és 04/8. hrsz-ú földrészleteket érintő, az Előterjesztés 4. számú melléklete 

szerinti telekcseréhez. Ennek során az Előterjesztés 5. számú mellékletében található Intézkedési 

Terv szerint kell eljárni. 

 

Határidő, közlésre: azonnal  

         Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

2. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, a   

         Szentgotthárd 04/3. és 04/8. hrsz-ú földrészleteket érintő, Dr.Augustin-Gyurits  

         Katalin által kezdeményezettek szerinti telekcseréhez és a Képviselő-testület a   

         Szentgotthárd 04/8. hrsz-ú földrészlet felosztását egyelőre nem kezdeményezi.  

 

Határidő közlésre: azonnal  

         Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2011. december 5. 

 

 

 

 Fekete Tamás 

 műszaki irodavezető 

 

 

Ellenjegyzem: 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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4.sz. melléklet 
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5. számú melléklet 

 

 

Intézkedési terv a szentgotthárdi 04/3 és 04/8 hrsz-ú ingatlanok közötti területcsere és 

telekalakításhoz 

 
 

1. Dr. Augustin-Gyurits Katalin kérelme szerint, a tervezett KÖgy-1 jelű közútnak a szentgotthárdi 04/3 hrsz-ú 

ingatlanát érintő „B” jelű, 2061 m 
2
 területű része (1.sz. melléklet) térítésmentesen az Önkormányzat 

tulajdonába kerül.  Cserébe a Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonát képező szentgotthárdi 04/8 

hrsz-ú ingatlanból  az „A” jelű, 1804 m 
2 

területű rész Dr. Augustin-Gyurits Katalin tulajdonába kerül. Az 

Önkormányzat a telekalakítási vázrajz, a csereszerződés elkészítése és a földhivatali átvezetés során 

felmerülő költségeket vállalja. 

 

2. A 04/8. hrsz-ú telek és a 93/2. hrsz-ú telek közös, egyenes vonalú telekhatárát északi irányban meg kell 

hosszabbítani, az így kialakuló telekhatártól keleti irányban a visszamaradó telekrészt önálló hrsz-mal, 

változatlan művelési ággal - kivéve „erdő” helyett a tényleges állapotnak megfelelően „fásított terület” 

megjelöléssel.(4. sz. melléklet 4. jelű telek)     

 

3. A 04/8. hrsz-ú telek és a 93/2. hrsz-ú telek közös, egyenes vonalú telekhatárát északi irányban meg kell 

hosszabbítani, az így kialakuló telekhatártól nyugati irányban a 970-TRM/2009. számú szabályozási tervlap 

szerinti tervezett KÖgy-1 jelű közút adott szakaszát önálló hrsz-mal, művelésből kivéve, „közút beruházási 

területe” művelési ággal. 

(4. sz. melléklet 3. jelű telek)  

 

 

4. A 04/8. hrsz-ú telek és a 93/2. hrsz-ú telek közös, egyenes vonalú telekhatárát északi irányban meg kell 

hosszabbítani az így kialakuló új telekhatártól nyugati irányban, a KÖgy-1 jelű „közút beruházási területe” 

művelési ágú földrészlettől déli irányban, önálló hrsz-mal, változatlan művelési ággal. (4. sz. melléklet 5. 

jelű telek) 

 

  

5. A KÖgy-1 jelű közút területét a művelésből ki kell vonni; az Előterjesztés 4. sz. melléklet 5. jelű telek 

területe egyelőre a meglévő hasznosítású marad, a kivonásra az új telekpálya építése előtt kell sort keríteni - 

az esetleges szabályozási módosítások ismeretében; az Előterjesztés 4. sz. melléklet 4. jelű telek területe a 

meglévő hasznosítású marad - kivéve „erdő” helyett a tényleges állapotnak megfelelően „fásított terület” 

megjelöléssel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L E N T É S 
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a Képviselő-testület 2011. december 14-i ülésére 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 
 

166/2011. számú képviselő-testületi határozat 2./ pontja: 

 

Oktatási Intézmények együttműködése az Ipari Park vállalataival, üzemeivel 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 166/2011. sz. képviselő-testületi határozat 2. 

pontja alapján felkérte a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóját, hogy évente kétszer (december és 

június hónapban) számoljon be arról, hogy a szakképzés terén milyen együttműködés folyik az Ipari Park 

vállalataival, üzemeivel, milyen feladatokat kell megoldaniuk a jövőre tekintettel.  

 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója a határozatnak megfelelően tájékoztatást adott, melyet az 

előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmaz. 

 

Az együttműködés eredményei összegezve: 

 Az elmúlt félévben a közös (Opel –III. Béla) tananyagfejlesztés megtörtént. 

 Az Opel és a III. Béla SZKI munkacsoportjának vállalati képviselői az iskolai tanműhely 

felszereléséhez, korszerűsítéséhez eszközök átadását tették lehetővé.  2 fő tanár vett részt speciális NC 

alapképzésen a gyár dolgozóival együtt. Az iskolában kétszer egyhetes tréningen vettek részt az Opel 

dolgozói. 

 Az iskola módosította, kiegészítette Pedagógiai Szakmai Programját. 

 Az Opelben kialakítandó tanműhelyek felszereléseinek beszerzése elindult (Vasi TISZK – TIOP). 

 A felnőttképzésben - együttműködve a Megyei Munkaügyi Központtal – október hónapban 12 fős 

villanyszerelő képzés szerveződött, s folyik. 

 Az iskola a villanyszerelő szakmai képzéshez gyakorlati tanműhelyt alakított ki. 

 Az iskola a következő tanévre a 8. osztályosok számára meghirdette villanyszerelő-, géplakatos-, 

bútorasztalos-, automatikai technikus-, mechatronikai technikus-, bútoripari technikus képzést.  

 Az iskola részt vett a szombathelyi és zalaegerszegi Pályaválasztási vásárokon, Nyílt napot szervezett, 

felkereste a szentgotthárdi, körmendi és őriszentpéteri általános iskolákat következő tanévi képzéseinek 

propagálása érdekében. 

 Novemberben a helyi Civil Fórummal közösen partnertalálkozót tartott a cégek, vállaltok, civil 

szervezetek számára. A partnertalálkozón részt vettek a fenntartó képviselői is. 

 Decemberben színházi előadásokat tart az iskola irodalmi színpada, melynek keretében bemutatja – 

kicsit másképp, a művészet nyelvén – az intézményben folyó munkát az általános iskolások, a szülők, a 

partnerek számára. 

 A HTCM Kft. szakembereinek tanácsadásával segíti az iskolai forgácsoló gépparkjának fejlesztését. 

 Az Opel és az Ipari Park a magasabban képzett középvezetői munkaerő szükségletének kielégítésére 

2011. szeptemberében újabb 8 fővel elindította a Nyugat-magyarországi Egyetemmel közösen a 

felsőfokú végzettséget adó gépipari mérnökasszisztens képzést. Az egyetemmel való képzési 

együttműködésben Szentgotthárdon összesen 16 gépészeti hallgató tanul. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 166/2011. sz. képviselő-testületi határozat 3. pontjában 

kezdeményezte a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium vezetésénél, hogy haladéktalanul vegye fel a 

kapcsolatot az Ipari Parkban működő üzemekkel annak érdekében, hogy a vállalkozások számára szükséges 

dolgozók képzésénél a gimnázium is vállalhasson szerepet. Erről az intézmény igazgatója a 2. számú 
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mellékletben ad tájékoztatást. A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 2011. szeptemberében felvette a 

kapcsolatot az Opel Szentgotthárd Kft. személyügyi igazgatójával a gyár munkavállalói részére indítandó 

továbbképzések, tanfolyamok szervezésével kapcsolatban. Ennek köszönhetően 2011. október illetve november 

hónapban négy csoportnak szakmai – informatikai – tanfolyamokat tartott táblázatkezelés, adatbázis-kezelés és 

prezentáció témakörökben.  
 

 

1. számú melléklet 

 

 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 
9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.  

Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218 

ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu  
 

  

 Szentgotthárd Város  

Képviselő-testülete részére                                                Tárgy: Tájékoztató 

                                                                                            Ikt.sz.: 416/2011. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 A 166/2011.sz. határozatuk 2. pontja alapján tájékoztatom Önöket arról, hogy milyen együttműködés folyik 

az Ipari Park vállalataival, üzemeivel, milyen feladatokat kell megoldaniuk a jövőre tekintettel. 

 

I. 

 

A képzési elvárásokhoz igazított képzések és intézkedések a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban 

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a nappali iskolai rendszerű képzésben a duális képzés bevezetéséhez 48 

szakképesítésben végezte el a képzés tartalmának és szerkezetének változtatását.   

A fejlesztő tevékenység az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportot is érintette. Ez jó lehetőséget 

teremtett arra, hogy az Opel Szentgotthárdi gyárának képzési elvárásai beépítésre kerüljenek a szakmai és 

vizsga követelményekbe E feladatokat együtt végezték a III. Béla Szakképző Iskola az Opel munkatársai.  

Az Opel munkaerő-piaci igényére a (gyenge és erősáramú végzettség egyidejű megszerzése a képzés folyamán) 

fentiekben tett lépések azt az eredményt hozták, hogy a nappali iskolai rendszerű képzésbe az erősáramú 

képzés alapjai bekerültek. Ez lehetőséget ad arra, hogy a nappali képzést befejezését követően a felnőttképzés 

keretein belül a leendő munkavállalók a villanyszerelő képzést elvégezve a kívánt végzettség birtokában a 

munkaerőpiac elvárásainak megfelelő végzettséget szerezzenek. 

 

Az Opel további elvárása olyan szakemberek képzése, akik a gépészet-informatika- elektronika területén 

egyaránt megfelelő elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek.  Az OKJ-s képzésekben ennek a hármas 

követelménynek a mechatronikai technikus szakképesítés tesz eleget. Ez a képzés szintén az új kamarai 

fejlesztés eredménye, így szakmai tartalma a korszerű technika és technológia igényeihez igazított, 

versenyképes tudást biztosít. A III. Béla Szakképző Iskola a 2011-2012. tanévre ezt az RFKB által is kiemelten 

támogatott szakképesítést is meghirdette. Az iskola a 2011.09.27-én NGM által kiadott SZVK és KP alapján a 

tanév őszi időszakában elkészítette Pedagógiai Programjában a mechatronikai technikus szakképesítés 

programját is. 

 

Az Opel és az ipari park a magasabban képzett középvezetői munkaerő szükségletének kielégítésére 2011 

szeptemberében újabb 8 fővel elindította a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel közösen a felsőfokú 

mailto:ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu
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végzettséget adó gépipari mérnökasszisztens képzést. Az egyetemmel való képzési együttműködésben 

Szentgotthárdon összesen 16 gépészeti hallgató tanul.  

 

„A Kormány célként határozta meg, hogy a szakmai képzés szerkezete, a kibocsátott tanulók száma és 

felkészültsége minél jobban és rugalmasabban alkalmazkodjon a gazdaság, a munkaerőpiac igényeihez, az 

iskola piacképes tudást adjon a tanulók számára.” 

 

A fenti célkitűzésnek megfelelve a III. Béla Szakképző Iskola a 2011-2012. tanévben a Nemzetgazdasági 

Minisztérium által kiadott, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által fejlesztett új képzési programokkal 

indította a tanévet. A szakiskolai képzésben minden szakképesítésben bevezette a 3 éves szakiskolai duális 

képzést. A szakképző évfolyamba lépő 11. évfolyamos szakiskolai tanulók szintén az új képzési program szerint 

indultak.  

A szakközépiskolai képzésben az automatikai technikus és a vendéglős szakképesítésekben, a NGM új SZVK-t 

és KP-t adott ki. Az iskola szakmai programját ennek megfelelően dolgozta át.  

A III. Béla Szakképző Iskola a szakiskolai és a szakközépiskolai képzésében egyaránt megteremtette azokat a 

feltételeket, amelyekkel a munkáltatók számára a gazdaság, a munkaerőpiac igényeihez igazított piacképes 

tudással rendelkező leendő munkavállalók képzésére nyílik lehetőség.  

 

Az ipari park jelenlegi cégei, vállalkozásai szempontjából a III. Béla Szakképző Iskola képzési kínálatából a 

villanyszerelő, géplakatos, bútorasztalos, automatikai technikus, mechatronikai technikus, bútoripari technikus 

képzés releváns. 

 

II. 

 

Összegezés 

 

 Az elmúlt félévben a közös (Opel –I II. Béla) tananyagfejlesztés megtörtént. 

 Az Opel és a III. Béla SZKI munkacsoportjának vállalati képviselői az iskolai tanműhely 

felszereléséhez, korszerűsítéséhez eszközök átadását tették lehetővé.  2 fő tanár vett részt speciális NC 

alapképzésen a gyár dolgozóival együtt. Az iskolában kétszer egyhetes tréningen vettek részt az Opel 

dolgozói. 

 Az iskola módosította, kiegészítette Pedagógiai Szakmai Programját. 

 Az Opelben kialakítandó tanműhelyek felszereléseinek beszerzése elindult (Vasi TISZK – TIOP). 

 A felnőttképzésben - együttműködve a Megyei Munkaügyi Központtal – október hónapban 12 fős 

villanyszerelő képzés szerveződött, s folyik. 

 Az iskola a villanyszerelő szakmai képzéshez gyakorlati tanműhelyt alakított ki. 

 Az iskola a következő tanévre a 8. osztályosok számára meghirdette villanyszerelő-, géplakatos-, 

bútorasztalos-, automatikai technikus-, mechatronikai technikus-, bútoripari technikus képzést.  

 Az iskola részt vett a szombathelyi és zalaegerszegi Pályaválasztási vásárokon, Nyílt napot szervezett, 

felkereste a szentgotthárdi, körmendi és őriszentpéteri általános iskolákat következő tanévi képzéseinek 

propagálása érdekében. 

 Novemberben a helyi Civil Fórummal közösen partnertalálkozót tartott a cégek, vállaltok, civil 

szervezetek számára. A partnertalálkozón részt vettek a fenntartó képviselői is. 

 Decemberben színházi előadásokat tart az iskola irodalmi színpada, melynek keretében bemutatja – 

kicsit másképp, a művészet nyelvén – az intézményben folyó munkát az általános iskolások, a szülők, a 

partnerek számára. 

 A HTCM Kft. szakembereinek tanácsadásával segíti az iskolai forgácsoló gépparkjának fejlesztését. 

 

 

III. 

 

A jövő (következő félév) fontos feladatai 
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 Az Opelben kialakítandó tanműhelyek/laborok berendezése. 

 Együttműködési megállapodás végleges elkészítése a műhelyek közös működtetésére vonatkozóan. 

 Beiskolázás lebonyolítása a nappali, s a felnőttképzésben – beleértve a felsőfokú szakképzést is. 

 Az Opel gyár dolgozói részére (4 csoport) tréningek szervezése és megtartása az első félévben. 

 A felnőttképzésben további egy csoport villanyszerelő szakember képzése. 

 

Szentgotthárd, 2011-11-30 

 

                                                                                  Bedics Sándor 

                                                                                      igazgató 

 

 

2. számú melléklet 

 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény  

 Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 

 H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 

 Telefon: (94) 554-227, Fax: (94) 554-226 

 E-mail: vmg@vmg-sztg.sulinet.hu  

 

Ügyiratszám: 87/2011.     Tárgy: tájékoztatás    

 

Polgármesteri Hivatal 

  Domiter Judit 

    főtanácsos 

 

 

Tisztelt Domiter Judit!  

 

A 166/2011. számú Képviselő-testületi határozattal kapcsolatban a következő tájékoztatást tudom adni: 

 

Iskolánk 2011. szeptemberében felvette a kapcsolatot az Opel Szentgotthárd Kft. személyügyi 

igazgatójával a gyár munkavállalói részére indítandó továbbképzések, tanfolyamok szervezésével kapcsolatban. 

Ennek köszönhetően 2011. október illetve november hónapban négy csoportnak szakmai – informatikai – 

tanfolyamokat tartottunk táblázatkezelés, adatbázis-kezelés és prezentáció témakörökben. Az ilyen jellegű 

tanfolyamok szervezését a jövőben is szeretnénk folytatni.  

Sajnos – az iskolánk profilját figyelembe véve –, egyéb szakmai képzésekben nem tudunk részt vállalni, de 

keressük azokat az újabb területeket, ahol bekapcsolódhatunk az Opel Szentgotthárd Kft.  humán erőforrás 

képzésébe. 

 

Szentgotthárd, 2011. december 1. 

 

 

      Tisztelettel:  

 

         Balogh Éva  

            igazgató 

 

II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 
 

mailto:vmg@vipmail.hu
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Hatósági és Okmányiroda: 
 

A Munkaügyi Központ értesített bennünket arról, hogy lehetőség van maximum két fő, két hónapos téli 

közfoglalkoztatására pályázni. A foglalkoztatás 6 órában, 100%-os támogatottsággal valósulhat meg. 

Pályázatunkat benyújtottuk. A foglalkoztatás dec.7-én indulna, a foglalkoztatást gyakorlatilag a Közszolgáltató 

Vállalat valósítaná meg. 

 

 

Jogi és Koordinációs Iroda: 
 

Jelentés a közérdekű adatok elektronikus közzétételéről 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának közzétételi szabályzata 31. pontja 

értelmében „Az adatfelelős köteles az irodavezetők útján folyamatba építve vizsgálni az Eitv. végrehajtásával 

összefüggő kötelezettségek teljesítését, amelynek eredményéről a Jogi és Koordinációs Iroda évente legalább 

egy alkalommal átfogó jelentést készít a jegyző, a polgármester és a képviselő-testület részére.” E 

kötelezettségünknek teszünk eleget e jelentéssel. 

 

Az 50 000-nél kisebb lakónépességű helyi önkormányzatok vonatkozásában 2008. július 1-jétől kell alkalmazni 

az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.) rendelkezéseit. 

Az Eitv., valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, 

valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, továbbá a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges 

közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet, valamint az Önkormányzat és a Polgármesteri 

Hivatal közzétételi szabályzata rendelkezései alapján látjuk el a közérdekű adatok elektronikus közzétételét a 

hivatal.szentgotthard.hu portálon, a nyitólap bal oldali menüsorában található „Közérdekű” menüpont alatt. Az 

itt található felsorolásban a 3.3. pont végén található „Egyéb kifizetések” az utolsó olyan elem, ami a fent 

említett jogszabályok alapján kötelezően a közzétételi lista részét képezi. Az ezt követő elemek az Eitv. 

hatálybalépése előtt a honlapunkon már a „Közérdekű” kategóriában szereplő egyéb adatokat tartalmazzák. 

 

Az informatikáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső rendszerhez (www.kozadat.hu) az 

adatfeltöltés és az adatfrissítés folyamatos. 

Közérdekű adatok elektronikus közzététele a www.hivatal.szentgotthard.hu honlapon: 

1. Szervezeti, személyzeti adatok 

 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők: 

 

{Elérhetőségi adatok 

{Szervezeti struktúra 

{Szerv vezetői 

Változást követően azonnal frissítésre kerültek az adatok, az előző állapot törlésével. 

Személyi változások történtek, melyek átvezetésre kerültek, valamint a Hatósági és Okmányirodánál változott 

az ügyfélfogadási idő a hétfői meghosszabbított ügyfélfogadás miatt. 

 

1.2.Felügyelt költségvetési szervek 

 

Oktatási, nevelési, közművelődési intézmények: 

- elérhetőségi adataikon (beleértve honlapjaikat is) kívül alapító okirataik is megtalálhatók itt. 

 

http://www.kozadat.hu/
http://www.hivatal.szentgotthard.hu/
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1916769
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1894211
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1540845
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1540945
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1540992
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1540994
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Egészségügyi és szociális intézmények: 

- elérhetőségi adataikon kívül alapító okirataik is megtalálhatók itt, továbbá 

- a Városi Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások közzététele: a 329/2006. számú Képviselő-testületi 

határozat 10. pontjában előírt, az intézményről szóló tájékoztató 

 Tájékoztató a Városi Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatásokról.pdf 

 Házi segítségnyújtás.pdf 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.pdf 

 Közösségi pszichiátriai alapellátás.pdf 

 Nappali Idősek Klubja.pdf 

 Támogató szolgáltatás.pdf 

 

Változást követően, az erről kapott értesítés után azonnal frissítésre kerül az előző állapot 1 évig archívumban 

tartásával. 

 

Amint azt fent írtuk, mindkét blokkban megtalálható: 

A szerv által alapított költségvetési szervek alapító okiratai: 

 Költségvetési szervek alapító okiratai 

 

Mindezen adatok Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás - mint több intézmény 

fenntartója - www.szentgotthardterseg.hu honlapjára is linkhivatkozással közérdekű adatként fel van téve.  

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek 

Változást követően azonnal frissítésre kerül, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.  

A Gotthárd-Therm Kft. és az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat szerepel itt adataival. Előbbiben történtek 

változások a vezető személyében. 

 

1.4.1. Közalapítványok 

Változást követően azonnal frissítésre kerül, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.  

 

1.4.2. Költségvetési szervek 

A szerv (az önkormányzat) által alapított költségvetési szervekre vonatkozó részletes adatok. 

Alapító okiratok felkerültek a honlapra, a változást követően azonnal frissítésre kerül, az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával. 

 

1.5. Lapok 

Idén tartalmat kapott ez a kötelezően szerepeltetett elem is, hiszen májustól jelenik meg a Szentgotthárd újság az 

Önkormányzat kiadásában. 

„A lap neve: Szentgotthárd 

Alapította Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 97/2011. sz. határozatával 2011. április 

14-én. 

Főszerkesztő: Treiber Mária 

Kiadó: Szentgotthárd Város Önkormányzata, 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.” 

 

1.6. Felügyeleti, ellenőrző szerv 

Változást követően azonnal frissítésre kerül, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.  

2011. január 1-jétől archívumba kerültek a Vas Megyei Kormányhivatalra vonatkozó adatok, a Vas Megyei 

Kormányhivatal adatai kerültek a helyére. 

 

http://81.22.184.10/szentgotthard/download.ashx?type=file&id=2668
http://81.22.184.10/szentgotthard/download.ashx?type=file&id=2669
http://81.22.184.10/szentgotthard/download.ashx?type=file&id=2670
http://81.22.184.10/szentgotthard/download.ashx?type=file&id=2671
http://81.22.184.10/szentgotthard/download.ashx?type=file&id=2672
http://81.22.184.10/szentgotthard/download.ashx?type=file&id=2673
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1970298
http://www.szentgotthardterseg.hu/
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1540988
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1540950
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1970298
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1540996


 

 86/95 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

{Feladat- és hatáskör: Szervezeti Működési Szabályzat – a változásokat lekövettük, archívumba helyeztük az 

elavult elemeket. 

{Hatósági ügyintézés rendje: a változást követően azonnal frissítve az előző állapot törlésével. 

{Közszolgáltatások – frissítettük a 2011. évi adatokkal (pl. közszolgáltatások díjai). 

{A szerv nyilvántartásai – feltöltésre kerültek a hivatalunk által vezetett nyilvántartásokkal, valamint változtak 

(csökkentek) a fénymásolás díjai. 

{Nyilvános kiadványok: havonta bővítve az új önkormányzati közlöny és a Szentgotthárd újság felkerülésével. 

{Döntéshozatal, ülések: havonta bővítve a testületi ülés meghívójával, napirendi pontokkal. 

{Döntések, koncepciók, tervezetek: havonta bővítve a testületi ülések előterjesztéseivel, jegyzőkönyveivel. 

{Pályázatok intézmények által küldött álláshirdetési felhívások, közbeszerzési ajánlattételi felhívások, eladó 

önkormányzati ingatlanok, ügyintézőktől beérkezés után azonnal felkerül, majd a határidő leteltével az előző 

állapot 1 évig archívumban tartásával. 

{Közérdekű adatok igénylése – az igénylés jogszabályi feltételei olvashatók itt, továbbá megtalálhatók az éves 

hatósági statisztikák és a megkötött szerződések listája. 

{Közzétételi listák 

A változást követően azonnal frissítésre kerülnek, a jogszabályban előírt időközönként, az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával. 

 

3. Gazdálkodási adatok 

 

3.1. Működés törvényessége, ellenőrzések 

{Vizsgálatok, ellenőrzések – A Vas Megyei Kormányhivatal Polgármesteri Hivatalunknál végzett, iratkezelés 

törvényességi ellenőrzése illetve utóellenőrzései kerültek fel. 

{Állami Számvevőszék ellenőrzései 

{Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok: Belső ellenőrzési tervek évenkénti bontásban. 

{Eredményesség, teljesítmény – nincs adat. 

{Működési statisztika – a negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentések kerültek fel. 

 

3.2. Költségvetések, beszámolók 

{Éves költségvetések 

{Számviteli beszámolók 

{A költségvetés végrehajtása 

A változásokat követően azonnal frissítve a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig 

archívumban tartásával. 

 

3.3. Költségvetések, beszámolók 

{Foglalkoztatottak: (változás esetén) negyedévente frissítve az előző állapot 1 évig archívumban tartásával. 

{Támogatások: negyedévente frissítve az előző állapot 1 évig archívumban tartásával. 

{Szerződések: - folyamatosan kiegészítve. 

{Koncessziók – nincs megjeleníthető elem. 

{Egyéb kifizetések: negyedévente frissítve az előző állapot 1 évig archívumban tartásával. 

 

Szinte valamennyi pontban volt olyan archivált adat, melyet a rá vonatkozó határidő (általában 1 év) letelte 

miatt törölni kellett az archívumból. 

 

Az Önkormányzat az Önkormányzati Értesítő című hivatalos lapját („közlönyét”) a hivatali honlapon, a 

http://hivatal.szentgotthard.hu internetes portálon történő közzététellel adja ki. A hivatalos lap oldalhű másolata 

nyomtatott formában is terjeszthető. A lap a honlapról nem távolítható el. 

 

http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1916762
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1540998
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541001
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1540990
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541003
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541005
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541007
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541010
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541014
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541018
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1916766
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1916789
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541020
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541023
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541025
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541027
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541029
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1916800
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541031
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541033
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541035
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1916801
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541037
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541039
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541041
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541043
http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1541045
http://hivatal.szentgotthard.hu/
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Végül meg kell említeni, hogy a közzétételi szabályzatot módosítani szükséges, mivel az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az Eitv. vonatkozó szabályait 

hatályon kívül helyezte, és 2012. január 1-jétől új rendelkezéseket léptet életbe. 

 

 

Műszaki Iroda: 
 

 Az engedélyezett terveknek megfelelően megtörtént a Szentgotthárd, Arany J. utca Szabadság téri Liget 

nyugati oldalán haladó út kereszteződésénél a gyalogos-átkelőhely kialakítása. Kivitelező: UTPLAN Kft. 

Zalaegerszeg   

 Megtörtént a Széll Kálmán tér karácsonyi díszkivilágításának szerelése ( 18 db csillag, 1 db füzér, Mindenki 

Karácsonyfája, szökőkúti dísz, fákra szerelhető füzérek elektromos megtáplálása). Kivitelező : Laczó 

Nándor vállalkozó 

 Megtörtént  Széll Kálmán téri szökőkút, Polgármesteri hivatal bejárati kapuja fenyő-gallyakkal  történő 

díszítése. Kivitelező Krisztina Virágbolt. 

 Felállításra került a Mindenki Karácsonyfája. Kivitelező : Közszolgáltató Vállalat, a fenyőfát a Nyugat 

Dunántúli Erdészeti Zrt adományozta városunknak. 

 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 4 

- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 3 

- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 4 

- Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek száma (épít.haszn.): 2 

- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 6 

- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 7 

- Építésrendészeti eljárások száma: 2 

- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma 2 

- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 3 

 

 

Pénzügyi Iroda: 

 
 

Bevétel – kiadás alakulása 

 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a 

pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Folyószámla hitelünk 2011. november 1-én:   -  165.129.553,- Ft 

 Bevételek november 1 – november 30.:        35.568.247,- Ft 

 Kiadások november 1 – november 30.:     -  87.685.402,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege november 30-án:  -  217.246.708,- Ft. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti 

beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 216.357.303,- Ft, tehát működésünk forrását a 

folyószámlahitel biztosítja. 
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Ismételten felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására, a 

bevételek folyamatos beszedése mellett a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség 

fenntartása érdekében!  

 

 

Egyéb: 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a céltartalékban elkülönítésre került a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület részére idegenforgalmi tevékenységének kiadásihoz 1.000 e/Ft. 

Az Egyesület elszámolt, az idegenforgalmi tevékenységét és azzal kapcsolatosan felmerült kiadásait részletesen 

bemutatta, a kapcsolódó számlák, szerződések becsatolásra kerültek az elszámoláshoz. Az elszámolás alapján 

összesen 944.585,- Ft kifizetése történik meg idegenforgalmi tevékenység címén. 

 

 

 

 

III. Tájékoztatók 
 

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének 2011. november havi 

információs jelentése: 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma: 473 fő. A regisztrált álláskeresők száma az előző időszakhoz képest 38 fővel 

(8,7 %-al) nőtt. Tárgyidőszakban 93 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba. Legtöbben a feldolgozóiparból 

(fafeldolgozás, vendéglátás, textília gyártása). A nyilvántartott pályakezdők száma 31 fő. 

 

Tárgyidőszakban kilépők száma: 58 fő, ez 62 fővel kevesebb, mint az előző időszakban. Legtöbben rövid idejű 

kereső tevékenység (18 fő), önálló elhelyezkedés (10 fő) és az együttműködés hiánya (26 fő) miatt léptek ki. 

 

Nagyobb létszámú állásajánlat nem volt. 1 fős állásbejelentések jellemzőek; főleg vendéglátás és a 

textíliagyártás területéről. Az önkormányzatok közfoglalkoztatásra beadott állásajánlatai tárgyidőszakban 

jelentős hányadot képviselnek. 

Hiányszakmák: villanyszerelő, vízvezeték-szerelő 

 

A beérkező álláshelyek száma (22 fő) az előző időszakhoz képest 15 fővel csökkent. A tárgyidőszakban 

beérkező álláshelyek 35 %-a támogatott, zömmel közfoglalkoztatás. A többi munkalehetőséget vegyesen, MKK 

vállalkozások kínálják. A vendéglátó-iparban elhelyezkedni kívánó regisztrált álláskereső szakemberek száma 

alacsony, ráadásul többen közülük is egyszerűsített foglalkoztatással dolgoznak. Erre a gazdasági ágazatra 

irányuló közvetítéseknél ez rendszeresen problémát okoz. A textília gyártása ágazat munkaadói által kínált 

betanított állásajánlatok nagy részét sikerült feltölteni. A karbantartói, műszerészi munkakörök betöltése viszont 

nem sikerül. Villanyszerelő szakképzettséggel rendelkező munkatársat keresnek, de nincs szabad regisztrált 

pályázó. 

 

Leggyakrabban keresett állások: segédmunkás (64 fő), eladó (44 fő), bútorasztalos (14 fő), lakatos (18 fő), 

takarító (26fő). Elsősorban a végzettségüknek megfelelő munkakörben helyezkednének el szívesebben, de 

vállalnának akár betanított munkát is, ha magasabbak lennének a fizetések. 

 

TÁMOP 1.1.2 programban, tárgyidőszakban az álláskeresők bevonásának előkészítése zajlik. Elhelyezésük a 

munkáltatói igények alapján biztosítottnak látszik. TÁMOP 1.1.2 bér- és bérköltség támogatások népszerűek, 

ezek igénylése folyamatos. A Decfa terhére adható támogatások után 1-2 munkáltató érdeklődik, ezeket igény 

esetén tudjuk támogatni. A Start kártya program nagyon népszerű, sokan igénylik. A szolgáltatások közül az 

egyéni munka, álláskeresési és képzési tanácsadás, valamint a rehabilitációs tanácsadás a korábbi időszakok 

gyakorlata szerint jól működik. 
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Ügyfél-elégedettséget vizsgáló felmérés 

 

A szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 2005 , 2007 nyarát és 2009 őszén követően  2 héten keresztül ( 

2011.11.21. és 2011. december 2. között ) ismételten ügyfél- elégedettséget vizsgáló felmérés készült,  mely a 

közcélú foglalkoztatás keretében működtetett portaszolgálat munkatársa közreműködésével ügyfélforgalmi 

számlálással is kiegészült. 

Az ügyfélforgalom a vizsgált időszakban az alábbiak szerint alakult:  

Beérkező ügyfelek száma 
Ügyfelek napi 

átlaglétszáma 

ügyfélfogadási 
összesen 

 

ügyfélfogadási 
napi 

átlag időben 
időn 

kívül 
időben 

időn 

kívül 

567 440 1007 57 44 101 

 

A bejövő ügyfelek a társszervek ügyfélfogadásán is részt vehettek. 

 

A kérdőíveket a Polgármesteri Hivatal portáján és a könyvtárban helyeztük el, illetve a www.szentgotthard.hu 

honlapról lehetett letölteni. Az ügyfél-elégedettségi felmérésről a VTV-ben, a városi és hivatali honlapon 

tájékoztattuk a lakosságot, illetve elektronikus úton értesítettük az intézményeket és a civil szervezeteket.  

A hivatal munkatársai 174 kérdőívet, a felmérés lebonyolításában résztvevő Móra Ferenc Városi Könyvtár 

munkatársai 27 kérdőívet osztottak ki. A kérdőívet 69 ügyfél töltötte ki.  

A kérdőívek leadásának határideje 2011. december 5-én járt le. Az adatok feldolgozása folyamatban van, a 

felmérés eredményéről részletes elemzés készül a 2012. januári testületi ülésre. 

Az ügyfél- elégedettségi felmérés keretében a képviselő-testület tagjait is megkérdeztük a hivatal munkájáról. A 

kérdőív e-mailben került kiküldése, 1 képviselő válaszolt a kérdésekre. 

Az ügyfél-elégedettségi felmérés dolgozói elégedettség felméréssel is kiegészült. A kérdőívet 6 munkatárs 

töltötte ki. 

 

 

IV. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 
 

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük és ha szükséges 

korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- A  36/2010.(XII.16.)  rendelet : Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 

rendelet módosítása értelemszerűen változtatást nem igényel. 

 

- A  37/2010.(XII.16.) rendelet :a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a  települési folyékony  

hulladék összegyűjtéséről , elszállításáról  és ártalommentes elhelyezéséről szóló rendelet módosítására  

a mostani  képviselő-testületi ülésen ,december hónapban kerül sor. 

 

- A  38/2010.(XII.16.) rendelet :a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről 

és elszállításáról  szóló rendelet módosítására  a mostani  képviselő-testületi ülésen ,december hónapban 

kerül sor. 
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- A  39/2010.(XII.16.) rendelet :a Szentgotthárd Város Önkormányzatának víz- és csatorna szolgáltatási 

díjak megállapításáról szóló rendelet módosítására  a mostani  képviselő-testületi ülésen ,december 

hónapban kerül sor. 

 

- A 40/2010.(XII.16.) rendelet :az Idegenforgalmi adóról szóló  rendelet módosítása most változtatást nem 

igényel. 

 

 

V. Válasz képviselői felvetésekre: 
 

Dömötör Sándor: Az Árpád u, Rózsa F. u kereszteződésénél levő „túlnőtt” cédrusfa lombozatának nyesését a 

Közszolgáltató Vállalattól megrendeljük. 

A Villamos légvezetékekbe belenőtt fák szakszerű nyesése érdekében az E-ON Zrt-vel a kapcsolatot felvesszük. 

 

 

Szentgotthárd, 2011. december 7. 

 
 
 
      Dr. Dancsecs Zsolt 

       jegyző 

 



 

VI. Pályázati tájékoztató 
 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2011. december 5-én 
 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-
javítása 

132/2009. 
179/2010. 

Elszámolható 
költségek – nettó: 

1F:1.617.000,- 
2F: 30.450.000,- 

 
Elnyert 

támogatás: 
1F: 1.374.450,- 

Ft 
2F: 27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 
2F: 3.045.000,- 

 
ÁFA (25 %): 
1F: 404.250,- 

2F: 7.612.500,- 

Megvalósítása folyamatban. 

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 
 

Elnyert: 
49.757.501,- Ft 

5.555.555,- Ft 
 

5.528.612,- Ft 

Zárójelentés és elszámolás 
megtörtént. 

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer 

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés AT-
HU OP-2007-2013 

273/2007 
311/2010 

87.000.000,-Ft 2,6 millió Euro 
4.365.900,- Ft 
(15.876 Euro) 

A konzorcium vezetője: az Észak-
Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 
Projektindító sajtótájékoztató: 
2011.05.16. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városok szövetsége 

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013 

    
Projektindítás 2008. 07.01. 
Projektzárás: 2013. 03.31 
 

Szerencsehozó 
Négylevelű Lóhere 
projekt 

  

  

 

Szentgotthárdi program 2011. 
május 9-i Európa Nap. 
A projekt iskolai program részében 
a SZOI Vörösmarty M. Gimnázium 
diákjai vesznek részt. 
 

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

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 

szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző 

Iskolában 

 

 

8 tantermi csomag 

1 alkalmazás 

szerver csomag 

 

9.576.037,- Ft 

 
 
 

9.576.037,- Ft 
0,- Ft 

Zárójelentés és elszámolás 
megtörtént. 

Szentgotthárd-Luzern 
energiaváros projekt 

Svájci-magyar 
Együttműködési 

Program 
Testvértelepülési és 

Partnerségi Pályázati 
Alap 

57/2011. 

 

 

 

20.000.000,- Ft 

 

2.000.000,- Ft 
Projektindító megbeszélés 

2011.08.11-12. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd Városi 
Sporttelep fejlesztése I. 
ütem – Sportöltözők 
felújítása 

7/2011. BM rendelet 
Iskolai és 

utánpótlássport 
infrastruktúra 

fejlesztése 

84/2011. 

 

 

25.000.000,- Ft 

 

Módosult kvetés: 

22.497.500,- Ft 

 
Igényelt 

támogatás: 
20.000.000,- Ft 

 
Elnyert 

támogatás: 
17.998.000,- Ft 

4.499.500,- Ft 
Nyert 

 

HÁRS jeligével a pályázó 
Horgászegyesület 
Szentgotthárd 
Esőbeálló építése és 
karbantartási munkák 

Zöld Iránytű 
Alapítvány 

 

 

 

750.000,- Ft 

 

 Elbírálás folyamatban. 

Rába szentgotthárdi 
szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-
2011-0006 

Vízügyi 
Igazgatósággal 

konzorciumi pályázat. 
 

268/2011. 

 
 

Önk. projektrész: 

135.623.529,- 

 

Konzorcium: 

320.343.529,- 

 
Igényelt 

támogatás önk.: 
115.280.000,- Ft 

 
Konzorcium: 
300 millió Ft 

 

 
 

Önkormányzat: 
20.343.529,- 

 
Vízügy: 

0,- 
 

Elbírálás folyamatban. 
 

Hársas-tó 
szabadstrandjának 
fejlesztése –  
vízvezeték kiépítése, 
strand röplabda pálya 
létesítése 

LEADER 
 

Pályázó: 
Horgászegyesület 

Szentgotthárd 

 

 

 

3.000.000,- 

 
 

3.000.000.- 
0,- 

Elbírálás folyamatban. 

A pályázaton kívül az 
Önkormányzat készíttette el a 

terveket, és vállalta a WC 
felújítását. 
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott 
pályázatok helyzete 2011. december 5-én 

 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 
megőrzése  

Szlovénia-
Magyarország  
2007-2013 

165/2008. 
Önk.  

 

174.908.-euro 
nyert 8.744.-euro 

A projekt megvalósítása 
folyamatban 

 
Közfoglalkoztatás-
szervező foglalkoztatása 
 

OFA 
19/2011 Önk. 

Hat. 

659.000.-Ft 

 ----- Nyert 

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 

 

 

 

24.872.500.-Ft 

 

Nem szükséges Befejeződött 

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

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 
Magyarlak-Csörötnek 
Iskolában 

16/2008. 
kistérségi Hat 

5.242.500.- 5.242.500.-Ft 

Nem szükséges Befejeződött 

191/2008. (VII. 30.) 
Korm. r. alapján állami 
támogatásban részesült 
a Támogató 
szolgáltatás 

szakfeladatok tárgyi 
feltételeinek 
fejlesztésére. 

Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal 
(FSZH) 

52//2010. Kist. 
Hat. 

169.000,- 169.000.- 

0.- 
Pályázat elszámolása folyamatban 
van 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

191/2008. (VII. 30.) 
Korm. r. alapján állami 
támogatásban részesült 
Közösségi Pszichiátriai 
Alapellátás 
szakfeladatok tárgyi 
feltételeinek fejlesztésére 

Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal 
(FSZH) 

52//2010. Kist. 
Hat. 

215.000.- 215.000.- 

0.- 
Pályázat elszámolása folyamatban 
van 

191/2008. (VII. 30.) 
Korm. r. alapján állami 
támogatásban részesült 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 
szakfeladatok tárgyi 
feltételeinek 
fejlesztésére. 

Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal 
(FSZH) 

52//2010. Kist. 
Hat. 

168.750.- 168.750.- 

0.- 2011. 05. 31. befejezési határidő 

 
 

 
 



 

 

Beszámoló 

 

a Képviselő-testület 2011. december 14.-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 

vállalkozásokba a testület által delegált felügyelő bizottsági tagok beszámolója. 

Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az 

önkormányzat által létrehozott közalapítványok munkájáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Minden év végén áttekintjük a Szentgotthárd Város Önkormányzatának részvételével 

működő gazdasági vállalkozásaink, közalapítványok,alapítványok erdőgazdálkodó 

egész évi tevékenységét.  A korábbi évek gyakorlatának megfelelően tehát a 2011. 

évben is beszámolót kértünk az érintettektől. A 2011. évben különösen a gazdasági 

társaságaink vonatkozásában a korábbinál sokkal erősebb kontrollt működtetünk, 

hiszen valamennyi, önkormányzatunk által alapított vállalkozástól havi 

rendszerességgel kérünk gazdasági – pénzügyi információkat, így tehát rendszeresen 

értesülünk a vállalkozások helyzetéről.  

A mostani beszámolóhoz kötelezettségüknek minden megkeresett eleget tett. 

A mellékletben együtt láthatunk minden vállalkozást, társadalmi szervezetet, felügyelő 

bizottságot, amelyek  önkormányzatunk érdekeltségi körébe sorolhatók.  A 

vállalkozásaink jelentős visszaesésről nem számoltak be, sőt egyes helyen pozitív 

eredményt ért el a Kft. a jelentős árfolyamveszteség ellenére, ellátták feladataikat.  

Sajnos több helyen hitelfelvételre van szükség. 

 Az önkormányzattal való kapcsolatukat alapvetően megfelelőnek értékelik, sőt több 

cég esetében példaértékű – természetesen több-kevesebb kritikát is megfogalmazva. 

Az önkormányzat közreműködésével létrehozott társadalmi szervezetek és 

közalapítványok munkájukkal megkísérlik az önkormányzat tevékenységét segíteni (pl. 

Szentgotthárdért Közalapítvány), illetve van olyan szervezet is, amely Szentgotthárdon 

fontosnak ítélt cél elérésére jött létre és ehhez csatlakozott alapítóként az önkormányzat 

(pl. Brenner János Emlékhely Alapítvány). Van aki városi közfeladatokat támogat. 

(Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány) vagy intézményen belül támogatja 

bevételeiből a tanulóit.(Szentgotthárd Szakképzéséért Alapítvány) 

Éves  erdőgazdálkodói feladatairól,tevékenységéről adott beszámolót az 

erdőgazdálkodó. 

Beszámoltak az egyes önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok felügyelő 

bizottsági  elnöke illetve tagjai is a végzett munkájukról.  

Összességében egy teljes  képet  kaptunk  a beszámolók alapján a szervek 

tevékenységéről. 



 

 

Határozati javaslat: 

 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

- az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, a Régióhő Kft., az Ipari Park Kft., a 

Gotthárd-Therm Kft., a Vasivíz ZRt.,  

- a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a 

Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, a Szentgotthárd Szakképzéséért 

Közalapítvány; 

- Szentgotthárd város erdőgazdálkodója;  

- a Vasivíz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának 

tagja, Gotthárd-Therm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke 

 

2011. évi munkájáról szóló, a mellékletek szerinti beszámolóit elfogadja.  

 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

 

Szentgotthárd, 2011. december 6. 

 

Huszár Gábor 

  polgármester 

 

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

E L Õ T E R J E S Z T É S 

 

                                    a Képviselő- testület 2011. december 14.-i ülésére. 

 

 

Tárgy:  2012. évi  képviselő-testületi, bizottsági  munkatervek elfogadása. 

 

 Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Mellékelten előterjesztem Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi munkaterveit.  

A munkatervekre javaslatot kértünk a terület Országgyűlési Képviselőjétől, képviselőktől, 

kisebbségi önkormányzatoktól, Civil Fórumtól, önkormányzati és kistérségi intézményeinktől, 

közszolgáltatást ellátóktól és az irodavezetőktől. 

A beérkezett képviselői, bizottsági tagi, civil fórumi, irodavezetői és intézményi javaslatokat is 

amennyiben lehetett figyelembe vettük a munkaterv készítésénél. 

A javasolt napirendek között több évente – kétévente kötelezően visszatérő téma is van. Ezek egy 

részének tárgyalását jogszabályok, másik részének tárgyalását  a testület saját döntései írják elő. 

A mellékletnek része a 2012. januári terv is, ezt azonban a kialakult gyakorlatnak megfelelően 

már egy évvel ezelőtt elfogadtuk – annak érdekében, hogy a decemberi elfogadás után elegendő 

idő maradjon a következő januári előterjesztések előkészítésére. Tehát kérem, hogy a 2012. 

januári munkatervet csak tájékoztatásképpen tekintsék 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a munkatervek elfogadását.  

                                        

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  2011.évi munkatervét és az  

Őnkormányzat állandó bizottságainak 2012. évi  munkaterveit. 

     Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  2012.évi munkatervét  és  

     az  állandó bizottságok munkaterveit az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

   ............................................................................................... 

    Határidő:azonnal 

    Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 Szentgotthárd, 2011. december  1. 

                                                                                      

 

                                                                                   Huszár Gábor 

                                                                                    Polgármester 

 

 

Ellenjegyzés:  



 

                               
 

 

 
 

 

Határozat melléklete 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 

2012.ÉVI 

MUNKATERVE 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évben kiemelt figyelmet fordít: 

 

- az új önkormányzati törvényből adódó feladatok végrehajtására. 

 

- az intézmények működése kapcsán kiépített kontrollrendszer hatékony működtetésére, ennek 

segítségével az  ellenőrzés erősítésére,  

 

- a hatékony ellenőrzésre az önkormányzati munka minden területén 

 

 - a városi társadalom egyes csoportjai életének  kiemelt figyelemmel kísérésére. 

 

- A  civil szervezetekkel való együttműködés erősítésére. 

 

- Az idegenforgalom fejlesztésére. 

 

- az önkormányzat jogszabályokban foglalt feladatai szakszerű ellátására,  

 

 

- a belső ellenőrzési vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésének figyelemmel 

kísérése   

 

- a környezetvédelem, az energiatakarékosság, energiahatékonyság erősítésére, a fenntartható 

fejlődés városi programjának beindítására és működtetésére 

 

- a hely kulturális és történelmi értékek feltárására és erősítésére  
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II. 

 

A képviselőtestület ülései és azok napirendje: 

 

 

2012. január 25. 

 

            1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 

                  Előadó: Polgármester 

 

                 A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                 Képviselő-testület  állandó bizottságai 

                 Polgármesteri Hivatal 

 

                A napirend előterjesztésének határideje:2012. január 16.  

                Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

1.)   A munkanélküliség helyzete  Szentgotthárdon, a munkahely teremtés 

         lehetőségei. Beszámoló az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő,  

         munkahelyteremtő intézkedéseiről. 

         A közmunkaprogram  és a foglalkoztatók tapasztalatai. 

                Előadó:  Polgármester 

 

               A napirend előkészítésében részt vesznek 

               Munkaügyi Központ Kirendeltsége (felkérésre)   

               Hatósági és Okmányiroda 

 

              A napirend elkészítésének határideje: 2012. január 16. 

              Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hatósági és Okmányiroda Vezetője 

       

         

2.) Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási       

      Tanácsában végzett munkáról.  

             Előadó: Polgármester 

 

              A napirend előkészítésében részt vesznek: 

               Kistérségi Iroda 

 

              A napirend előterjesztésének határideje: 2012. január 16. 

              A napirend elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

   

       2012. február 29. 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelete. 

         Előadó:  Polgármester  

 

        A napirend előkészítésében részt vesznek: 

       Képviselő-testület állandó Bizottságai 

       Polgármesteri Hivatal 



7 

 

 

       A napirendet véleményezi: Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

       A napirend előterjesztésének határideje: 2012.február 20. 

       Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője       

  

     2.) Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2011. évi  tevékenységéről, 

          valamint az Egyesület 2012. évi munkatervéről. 

     Előadó: Polgármester    

 

         A napirend előkészítésében részt vesznek: 

         Kistérségi Iroda 

         Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

          

         A napirend előterjesztésének határideje: 2012.február 20. 

         Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  Kistérségi Iroda Vezetője 

 

 

3.) Értékelés az  Önkormányzat 2011.évi  gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai 

      ellátásáról. 

             Előadó: Jegyző 

 

            A napirend előkészítésében részt vesznek: 

            Gyámhivatal 

            Hatósági és Okmányiroda 

            Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

            Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság 

 

             A napirend elkészítésének határideje: 2012. február 20. 

             Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hatósági és Okmányiroda Vezetője 

 

      4.)  Szentgotthárd önkormányzata sporttal kapcsolatos feladatainak áttekintése. 

             Előadó: Polgármester 

 

            A napirend előkészítésében részt vesznek: 

            Kistérségi Iroda 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A napirend előterjesztésének határideje: 2012.február 20. 

            Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  Kistérségi Iroda Vezetője   

 

 

      2012. március 28.  

 

    1.)Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2011. évi  

  munkáról, tapasztalatokról, lehetőségek a 2012. évben, 2012. évi cselekvési terv 

  kidolgozása. 

   Előadó: Polgármester 

 

   A napirend előkészítésében részt vesznek: 

   Szentgotthárdi Civil Fórum 
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   Polgármesteri Hivatal 

 

     A napirend előterjesztésének határideje: 2012. március 19. 

     Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jogi és Koordinációs Iroda vezetője       

 

2.) Beszámoló Szentgotthárd Város idegenforgalmi feladatainak ellátásáról, Szentgotthárd  

     Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2010-2012. program végrehajtásáról. A  

      program felülvizsgálata , aktualizálása. 

            Előadó: Polgármester / Műszaki Iroda vezetője 

 

A napirend előkészítésében részt vesznek:  

Műszaki Iroda 

            Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

            Gotthárd Therm Kft. 

Kistérségi Iroda 

 

            A napirend előterjesztésének határideje: 2012.március 19. 

            Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  Kistérségi Iroda Vezetője 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi Külkapcsolati terve,  

külkapcsolatok várható bővülése. A 2011. évi külkapcsolatok tapasztalatai. 

A testvérvárosi kapcsolatok áttekintése, pályázati lehetőségek. 

       Előadó: polgármester 

 

      A napirend előkészítésében részt vesznek: 

      Szentgotthárdi Civil Fórum 

      Oktatási, közművelődési intézmények 

      Jogi és Koordinációs Iroda 

 

            A napirend előterjesztésének határideje: 2012. március 19. 

            Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jogi és Koordinációs Iroda vezetője 

 

 

    2012. április 25. 

      

1.) A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. 

      Előadó: Jegyző  

 

           A napirend előkészítésében részt vesz: 

           Rendőrőrs Szentgotthárd (felkérésre) 

           Polgárőr Egyesület (felkérésre) 

           Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 

           Polgári Védelmi Kirendeltség 

           Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 

           Közterület felügyelők 

           A napirend előterjesztésének határideje: 2012.április 16. 

           Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző 
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2.) A szenvedélybetegségek jelenléte Szentgotthárdon és az azok elleni önkormányzati 

fellépés lehetőségeinek vizsgálata – különös tekintettel a kábítószer-fogyasztás 

elleni fellépésre  

        Előadó: jegyző 

 

 

        A napirend előkészítésében részt vesznek: 

        Jogi és Koordinációs Iroda 

        Oktatási intézmények 

        Városi Vöröskereszt 

         Rendelőintézet, háziorvosok 

         Kistérségi Iroda 

         Rendőrőrs Szentgotthárd 

         Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság (a napirend előzetes megtárgyalásával)    

 

         A napirend előterjesztésének határideje: 2012. április 16. 

         Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jogi és Koordinációs Iroda vezetője 

                                                                            Kistérségi Iroda vezetője 

 

         3.) Szentgotthárd Város Önkormányzata  2011. évi költségvetésének zárszámadása. 

               Előadó: Polgármester 

 

              A napirend előkészítésében részt vesznek: 

              Jogi,Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

              Könyvvizsgáló 

              Polgármesteri Hivatal 

 

              Az előterjesztést véleményezi: Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

                                                                Könyvvizsgáló 

 

              A napirend előterjesztésének határideje: 2012. április 16. 

              Az  előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

             

2012. május 30. 

 

1.) Beszámoló Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepcióban foglaltak  

      megvalósulásáról. 

   Előadó: Polgármester 

 

  A napirend előkészítésében részt vesznek:  

   Kistérségi Iroda 

   Rendelőintézet 
      

                 A napirend előterjesztésének határideje:2012.május 21. 

                  Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

          2.) A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése. 

         Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások 

         új lakások építésének lehetőségeiről. 
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                Előadó: Polgármester 

 

               A napirend előkészítésében részt vesznek: 

               Műszaki Iroda 

               Önkormányzat Közszolgáltató Vállalata 

               Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság 

 

               A napirend előterjesztésének határideje: 2012. május  21. 

               Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző                 

         

                       

2012. június 27. 

 

   1.)   A településrészek helyzetének vizsgálata. 

Előadó: polgármester 

 

A napirend előkészítésében részt vesznek: 

Városrészi önkormányzatok 

Polgármesteri Hivatal 

 

A napirend előterjesztésének határideje: 2012. június 18. 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:    jegyző 

 

   2.) Elnöki beszámoló a Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.     

        Előadó: Idősügyi Tanács Elnöke, polgármester 

 

        A napirend előkészítésében részt vesznek: 

        Hatósági és Okmányiroda 

 

        Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. június 18. 

  Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hatósági és Okmány Iroda vezetője  

           

 

    3.)Beszámoló az oktatási intézmények 2011/2012-es tanévéről, különös tekintettel a két  

        tanítási nyelvű képzésre, a szlovén oktatás helyzetére, továbbá az oktatási intézmények  

        helyzetéről a 2011/2012. tanévkezdés előtt. 

        Előadó: Polgármester 

 

        A napirend előkészítésében részt vesz: 

        Kistérségi Iroda 

        oktatási intézmények 

        Pénzügyi Iroda  

 

        Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. június 18. 

        Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda vezetője         

 

     

4.) Beszámoló a  szakképzés és az oktatás  Ipari Park fejlesztéséhez való  

    kapcsolódásáról. 

      Előadó: Polgármester 
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             A napirend előkészítésében részt vesznek: 

              Kistérségi Iroda 

              Oktatási intézmények 

               

             A napirend előterjesztésének határideje: 2012. június  18. 

             Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője              

 

              

        

 

2012. július  ülésszünet. 

 

2012. augusztus 29. 

 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.  

      Előadó: Polgármester 

 

            A napirend előkészítésében részt vesznek: 

            Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

            Könyvvizsgáló 

            Pénzügyi Iroda 

 

           A napirend előterjesztésének határideje: 2012.augusztus 21. 

           Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

2.) Szentgotthárd Város és a Kistérség időskorú lakóinak ellátása- a Városi Gondozási 

Központ lehetőségein keresztül. 

             Előadó: Polgármester 

 

             A napirend előkészítésében részt vesznek: 

            Városi Gondozási Központ 

            Kistérségi  Iroda 

             

            A napirend előterjesztésének határideje: 2012. augusztus 21. 

            Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda  Vezetője 

 

 

2012.szeptember 26. 

 

1.) Tájékoztató az elmúlt két év pályázatairól a közművelődés területén. 

           Előadó: Polgármester 

 

           A napirend előkészítésében részt vesznek: 

           Móra Ferenc Városi Könyvtár 

           Pannon Kapu Kulturális Egyesület            

           Kistérségi Iroda 

 

          A napirend előterjesztésének határideje: 2012.szeptember 17. 

          Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője      
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2.) Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel 

a köztisztasággal,  szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a szelektív 

hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos tapasztalatokra.  A környezetvédelmi program 

felülvizsgálata. 

           Előadó: Jegyző 

 

 

            A napirend előkészítésében részt vesznek: 

            Műszaki Iroda  

            Környezetvédelmi tanácsnok 

 

            Az előterjesztés határideje: 2012. szeptember  17. 

            Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Műszaki Irodavezető 

 

                                                                          

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

         Tanácsában végzett munkáról.  

           Előadó: Polgármester 

 

           A napirend előkészítésében részt vesznek: 

           Kistérségi Iroda 

 

          A napirend előterjesztésének határideje: 2012.szeptember 17. 

          A napirend elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

 

  

  2012. október 31. 

 

     1.)    Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási  

             irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. 

             Előadó: Műszaki Irodavezető 

                     

             A napirend előkészítésében részt vesznek: 

              Műszaki Iroda 

              Pénzügyi Iroda  

 

              A napirend előterjesztésének határideje: 2012.október 18. (csütörtök) 

              Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Műszaki Irodavezető 

 

 

     2.)      Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről. 

Előadó: Jegyző 

 

A napirend előkészítésében részt vesznek: 

             Polgármesteri Hivatal Irodái 

 
A napirend előterjesztésének határideje: 2012. október 18. (csütörtök) 

               Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hatósági és Okmányiroda Vezetője         
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    3.)       A közlekedés helyzete. 

Előadó: Műszaki Iroda Vezetője 

 

A napirend előkészítésében részt vesznek: 

             Műszaki Iroda 

 
A napirend előterjesztésének határideje: 2012. október 18. (csütörtök) 

               Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Műszaki Iroda Vezetője    

 

      

 

     2012. november 28. 

 

    Közmeghallgatás. 

 

         

         1.) Szentgotthárd város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója. 

               Előadó: Polgármester 

 

              A napirend előkészítésében részt vesznek: 

              Képviselő-testület állandó bizottságai. 

              Pénzügyi Iroda 

 

              A napirend előterjesztésének határideje: 2012. november 19. 

              Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője   

 

 

       2.) Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei   2012. évi    

            Energiaracionalizálási  Programterve teljesítéséről és a 

            2013. évi Energiaracionalizálási  Programterv  javaslatáról. 

Előadó: Műszaki Irodavezető 

 

A napirend előkészítésében részt vesznek: 

 Műszaki Iroda 

 Jogi,Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

 A napirend előterjesztésének határideje: 2012. november 19. 

 A napirend elkészítéséért felelős:  Műszaki Iroda Vezetője 

 

         

3.)   Az Önkormányzat  megtakarítási programja keretében kiírt közbeszerzések   

         végrehajtása, eredményessége a város intézményeiben.        

Előadó: Jegyző 

 

 A napirend előkészítésében részt vesznek: 

 Pénzügyi Iroda 

  

 A napirend előterjesztésének határideje: 2012. november 19. 

 A napirend elkészítéséért felelős:  Jegyző 
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2012. december 19. 

 

        

1.)      Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 

vállalkozásokban a  testület által delegált  felügyelő bizottsági elnökök és tag 

beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az  

önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

Előadó: Jegyző  

 

            A napirend előkészítésében részt vesznek: 

           Önkormányzati vállalkozások, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok                    

           Erdőgazdálkodó 

           Közalapítványok, Alapítványok 

           Jogi és Koordinációs Iroda 

            

             A napirend előterjesztésének határideje: 2012.december 10.                                    

            A  napirend elkészítéséért felelős: Jegyző  

 

  2.) 2013. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

               Előadó: Polgármester  

 

              A napirend előkészítésében részt vesznek: 

             Képviselő-testület tagjai 

             Képviselő-testület állandó bizottságai 

             Polgármesteri Hivatal 

 

            A napirend előterjesztésének határideje: 2012.december 10. 

            Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző  

 

 

       3.)    Beszámoló a 2012.évi közbeszerzésekről. 

                Előadó: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

               A napirend előkészítésében részt vesznek: 

               Pénzügyi Iroda  

               Műszaki Iroda  

                Jogi,Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

               A napirend előterjesztésének határideje: 2012. december 10. 

               Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

 

    4.)        Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2012. évi tevékenységéről. 

                Előadó: Polgármester 

 

               A napirend előkészítésében részt vesznek: 

               Városrészi önkormányzatok vezetői 

               Jogi és Koordinációs Iroda 
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               A napirend előterjesztésének határideje: 2012. december 10. 

               Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző 

 

5.)      Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési   

           koncepciójának  felülvizsgálata. 

                Előadó: Polgármester 

 

               A napirend előkészítésében részt vesznek: 

               Hatósági és Okmányiroda 

               Kistérségi Iroda 

 

               A napirend előterjesztésének határideje: 2012. december 10. 

               Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hatósági és Okmányiroda Vezetője 

                                                                             Kistérségi Iroda Vezetője 

 

2013. január 30. 

 

            1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése. 

                  Előadó: Polgármester 

 

                 A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                 Képviselő-testület  állandó bizottságai 

                 Polgármesteri Hivatal 

 

                A napirend előterjesztésének határideje:2013. január 21. 

                Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

             

2.)       Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási       

      Tanácsában végzett munkáról.  

             Előadó: Polgármester 

 

              A napirend előkészítésében részt vesznek: 

               Kistérségi Iroda 

 

              A napirend előterjesztésének határideje: 2013. január 21. 

              A napirend elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

 

 

  III. 

 

A Polgármesteri Hivatal ellenőrzései 

 

 

A Polgármesteri Hivatal  ellenőrzéseit a Szentgotthárd Város Önkormányzata  által 

alkalmazott belső ellenőri munkaterv tartalmazza. 
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IV. 

A Képviselő-testület a jogszabályi felhatalmazás és kötelezés alapján, valamint a  helyi 

társadalmi viszonyok rendezésére rendeletet alkot, illetve a jogszabályi változásoknak 

megfelelően rendeleteit  felülvizsgálja és  módosítja. 

 

A rendelet elkészítésében közreműködnek:  

Képviselő-testület illetékes állandó bizottságai 

Polgármesteri Hivatal illetékes irodái 

 

Határidő: jogszabály szerinti 

               Képviselő-testület határozata , illetve indítványa szerinti. 

A rendelet előterjesztéséért  felelős: Jegyző 

 

 

Szentgotthárd, 2011. december 1. 

 

                                                                                       Huszár Gábor 

                                                                                        polgármester 
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SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

JOGI PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 

2012. évi 

MUNKATERVE 
 

         

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok, napirendek 

előkészítésében, előterjesztések véleményezésében, ellenőrzésében vesz részt, illetve tárgyalja 

meg a következő témákat: 

 

 

2012 .január 23. 

 

Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése.     

    Előadó: Polgármester 

    Határidő: 2012. január 16. 

    Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

 

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

    Társulási Tanácsában  végzett munkáról. 

    Előadó: Polgármester 

    Határidő: 2012. január 16. 

    Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

 

2012 .február 27. 
 

Napirend előkészítésében való részvétellel, véleményezéssel: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelete. 

    Előadó: Polgármester 

    Határidő: 2012. február 20. 

    Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

 
2012. március 26. 

  

 - Napirend megtárgyalásával: 

 1.) Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2011. évi  

  munkáról, tapasztalatokról, lehetőségek a 2012. évben, 2012. évi cselekvési terv 

  kidolgozása. 
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     Előadó: Polgármester 

     Határidő: 2012.március 19. 

     Felelős: elkészítéséért: Jogi és Koordinációs Iroda Vezetője 

 

2012. április 23. 

 

-Napirend előkészítésében való részvétellel, véleményezéssel: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének zárszámadása. 

Előadó: Polgármester 

Határidő: 2012.április 16. 

Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

1.)A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. 

      Előadó: Jegyző  

 

             Határidő: 2012.április 16. 

             Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

    

 

2012 .május 29. 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

  1.) A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése. 

 Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások 

 új lakások építésének lehetőségeiről. 

        Előadó: Polgármester 

   

        Határidő: 2012.május 21. 

       Felelős: elkészítéséért: Jegyző  

 

 - Ellenőrzéssel: 

   1.)Pénzkezelési Szabályzat megtartásának, a bizonylati rend és a bizonylati  

       fegyelem érvényesítésének ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban. 

 

 Határidő: 2012. május 21. 

 Felelős: elkészítéséért: Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 Az ellenőrzésben részt vesz: Jogi,Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság két  

                                                 tagja             
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2012 .június 25. 

 

-   Napirend megtárgyalásával: 

 

1.) A településrészek helyzetének vizsgálata. 

 

    Előadó: Polgármester 

       Határidő: 2012.június 18. 

       Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

-Tájékoztató megtárgyalásával: 

1.)Tájékoztató a közüzemi szolgáltatást nyújtó vállalatok tevékenységéről. 

    Előadó: Műszaki Iroda Vezetője 

    Határidő: 2012. június 18. 

    Felelős:  elkészítéséért: Műszaki Iroda Vezetője    

 

2011. július  

       Ülésszünet 

 

2012. augusztus 27.  

- Napirend előkészítésében való részvétellel: 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.  

Előadó: Polgármester 

Határidő: 2012. augusztus 21. 

Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

    

2012. szeptember 24. 

- Napirend előkészítésében való részvétellel: 

  1.)    Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös  

     tekintettel  a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel ,hulladékszállítással , a szelektív  

     hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos tapasztalatokra.  A környezetvédelmi program       

     felülvizsgálata. 

          Előadó: Jegyző 

 

            Határidő: 2012. szeptember  17. 

            Felelős: elkészítéséért: Műszaki Irodavezető 

 

-  Napirend megtárgyalásával: 

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

         Tanácsában végzett munkáról.  

           Előadó: Polgármester 
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           Határidő: 2012.szeptember 17. 

           Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

2012. október 29. 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

      1.)  Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási  

             irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. 

             Előadó: Műszaki Irodavezető 

                     

             Határidő: 2012.október 18. (csütörtök) 

              Felelős: elkészítéséért:Műszaki Irodavezető 

 

       2.)  A közlekedés helyzete. 

             Előadó: Műszaki Irodavezető 

                     

             Határidő: 2012.október 18. (csütörtök) 

              Felelős: elkészítéséért:Műszaki Irodavezető 

 

 

      3.)  Beszámoló a helyi  adóhatósági tevékenységről. 

      Előadó: Pénzügyi Irodavezető 

            Határidő: 2012.október 18. (csütörtök) 

            Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

2012. november  26. 

 

-Napirend előkészítésében való részvétellel: 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója. 

Előadó: Polgármester  

Határidő: 2012. november 19. 

Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

2.) Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei   2012. évi    

     Energiaracionalizálási  Programterve teljesítéséről és a    2013. évi Energiaracionalizálási   

     Programterv  javaslatáról. 

       Előadó: Műszaki Irodavezető 

        Határidő: 2012..november 19. 

        Felelős: elkészítéséért: Műszaki Iroda Vezetője  

- Napirend megtárgyalásával: 

4.)     1.) Az Önkormányzat  megtakarítási programja keretében kiírt közbeszerzések   

         végrehajtása, eredményessége a város intézményeiben.        

  Előadó: Jegyző 
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                Határidő: 2012..november 19. 

                Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

2012. december  17. 

 

- Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

  1.)2013.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

Előadó: Polgármester 

Határidő: 2012. december 10. 

Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

 2.)Beszámoló a 2012.évi közbeszerzésekről. 

Előadó: Pénzügyi Iroda Vezetője 

Határidő: 2012. december 10. 

Felelős:elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

  - Napirend megtárgyalásával: 

1.)Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. 

    A vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő  Bizottsági elnökök és  tag  

    beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok  ellátásáról. Beszámoló az  

    önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok  munkájáról.  

    Előadó: Jegyző 

    Határidő: 2012. december 10. 

    Felelős: elkészítéséért: Jegyző    

 

2013. január 28. 

 

-Napirend előkészítésében való részvétellel: 

  1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetése. 

     Előadó: Polgármester 

     Határidő: 2013.január 21. 

     Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

-   Napirend megtárgyalásával: 

                               

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

 Társulási Tanácsában végzett munkáról.  

       Előadó: Polgármester 
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        Határidő: 2013.január 21. 

        Felelős: elkészítéséért: Polgármester 

 

Szentgotthárd, 2011.december 5. 

                                                                                                              Kardosné Kovács Márta 

bizottsági elnök 
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SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ÖNKORMÁNYZATI ERŐFORRÁSOK és KÜLKAPCSOLATOK 

BIZOTTSÁGÁNAK 

2012.ÉVI 

MUNKATERVE 
 

 

 

 

 

Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok  Bizottsága a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok, 

napirendek előkészítésében vesz részt, kér tájékoztatást a következő témákról, továbbá 

átruházott hatáskörben dönt szociális-, lakás ügyekben, a városi sportegyesületek 

költségvetési összegeinek elosztásáról, külkapcsolati keret felosztásáról:  

 

2012 .január  24. 

 

- Napirend előkészítésében való részvétellel: 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012.évi költségvetése. 

   Előadó: Polgármester 

   Határidő: 2012. január 16. 

   Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

 

 1.) A munkanélküliség helyzete  Szentgotthárdon, a munkahely teremtés 

      lehetőségei. Beszámoló az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő,  

      munkahelyteremtő intézkedéseiről. 

      A közmunkaprogram  és a foglalkoztatók tapasztalatai. 

      Előadó:  Polgármester 

 

    Határidő: 2012. január 16. 

    Felelős: elkészítéséért: Hatósági és Okmányiroda Vezetője 

 

 

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

    Tanácsában végzett munkáról. 

    Előadó: Polgármester 

 

    Határidő: 2012. január 16. 

    Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője 
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2012. február 28. 

 

- Napirend előkészítésében való részvétellel: 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelete.  

      Előadó: Polgármester 

      Határidő: 2012. február 20. 

      Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

2.)Értékelés az Önkormányzat 2011.évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

     feladatai ellátásáról. 

     Előadó: Jegyző 

     Határidő: 2012. február 20. 

     Felelős: elkészítéséért: Hatósági és Okmányiroda Vezetője 

 

  - Napirend megtárgyalásával: 

 

1.) Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2011. évi  tevékenységéről,       

valamint az Egyesület 2012. évi munkatervéről. 

 Előadó: Polgármester                                                      

       Határidő: 2012.február 20. 

       Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda   Vezetője 

 

   2.) Szentgotthárd sportfeladatainak áttekintése. 

        Előadó: Polgármester 

  

       Határidő: 2012.február 20. 

       Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda   Vezetője 

 

              

2012. március 27. 

                                                                                                                                                                                   

- Napirend megtárgyalásával: 

  

1.) Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2011. évi  

      munkáról, tapasztalatokról, lehetőségek a 2012. évben, 2012. évi cselekvési terv 

       kidolgozása. 

 

             Előadó: Polgármester 

             Határidő: 2012.március 19. 
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              Felelős:  elkészítéséért: Jogi és Koordinációs Iroda Vezetője 

 

     2.)  Beszámoló Szentgotthárd Város idegenforgalmi feladatainak ellátásáról, Szentgotthárd  

     Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2010-2012. program végrehajtásáról. A  

      program felülvizsgálata , aktualizálása. 

            Előadó: Polgármester / Műszaki Iroda vezetője 

 

           Határidő: 2012.március 19. 

           Felelős:  elkészítéséért: Jogi és Koordinációs Iroda Vezetője 

 

       3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi Külkapcsolati terve,  

külkapcsolatok várható bővülése. A 2011. évi külkapcsolatok tapasztalatai. 

A testvérvárosi kapcsolatok áttekintése, pályázati lehetőségek. 

       Előadó: polgármester 

 

           Határidő: 2012.március 19. 

           Felelős:  elkészítéséért: Jogi és Koordinációs Iroda Vezetője 

 

       4.)A 2012. évi sporttámogatás elosztása. 

           Előadó: Jegyző 

 

           Határidő:  2012. március 19. 

           Felelős: elkészítéséért: Jegyző       

 

  2012. április 24. 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

 

1.) A szenvedélybetegségek jelenléte Szentgotthárdon és az azok elleni önkormányzati  

      fellépés lehetőségeinek vizsgálata – különös tekintettel a kábítószer-fogyasztás elleni  

      fellépésre . 

    Előadó: Jegyző 

 

             Határidő: 2012.április 16. 

             Felelős: elkészítéséért:Jogi és Koordinációs Iroda vezetője 

                                                 Kistérségi Iroda Vezetője 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának  2011. évi költségvetésének  

      zárszámadása. 

    Előadó: Polgármester 

 

       Határidő: 2012. április 16. 

             Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

 

  2012. május 29.      

    -    Napirend megtárgyalásával, javaslattétellel: 

1.) Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális  
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            Ellátásáért” , a „Szentgotthárd Közszolgálatáért”, a  „Szentgotthárd Közoktatásáért” és   

             a  „Szentgotthárd Testnevelési és Sport”díjakra. 

    Előadó: Polgármester 

    Határidő: 2012. május  21. 

    Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

       - Napirend előkészítésében való részvétellel: 

   1.) A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése. Felmérés az  

         önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások 

  új lakások építésének lehetőségeiről. 

        Előadó: Polgármester 

 

        Határidő: 2012. május  21. 

        Felelős:  elkészítéséért:Jegyző 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

   

1.) Beszámoló Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepcióban foglaltak  

      megvalósulásáról. 
               Előadó: Polgármester 

     

      Határidő: 2012. május 21. 

       Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

 

2012. június 26. 

   

      - Napirend megtárgyalásával: 

1.)  Elnöki beszámoló a Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről 

         Előadó: Idősügyi Tanács Elnöke,  polgármester 

 

        Határidő: 2012.június 18. 

        Felelős:  az elkészítéséért: Hatósági és Okmányiroda Vezetője 

 

  2.)  Beszámoló az oktatási intézmények 2011/2012-es tanévéről, különös tekintettel a két  

        tanítási nyelvű képzésre, a szlovén oktatás helyzetére, továbbá az oktatási intézmények  

        helyzetéről a 2011/2012. tanévkezdés előtt. 

        Előadó: Polgármester 

  
        Határidő: 2012.június 18. 

        Felelős:  az elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

   3.)  Beszámoló a  szakképzés és az oktatás  Ipari Park fejlesztéséhez való  

 kapcsolódásáról. 

          Előadó: Polgármester 

       

          Határidő: 2012. június  18. 

          Felelős: elkészítéséért:Kistérségi Iroda Vezetője            
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2012. július ülésszünet 

 

2012 .augusztus  28. 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

1.)Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 

     Előadó: Polgármester 

     Határidő: 2012. augusztus 21. 

     Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

 2.) Szentgotthárd Város és a Kistérség időskorú lakóinak ellátása- a Városi Gondozási 

      Központ lehetőségein keresztül. 

 

  Előadó: Polgármester 

  Határidő:2012.augusztus 21. 

  Felelős:elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

2012. szeptember 25. 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

 1.) Tájékoztató az elmúlt két év pályázatairól a közművelődés területén. 

       Előadó: Polgármester 

 

       Határidő: 2012.szeptember  17. 

      Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Irodavezető 

    

2.) Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a  

köztisztasággal,  szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a szelektív 

hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos tapasztalatokra.  A környezetvédelmi program 

felülvizsgálata. 

      Előadó: Jegyző 

 

      Határidő: 2012.szeptember  17. 

      Felelős: elkészítéséért: Műszaki Irodavezető 

 

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

     Tanácsában végzett munkáról.  

       Előadó: Polgármester 
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       Határidő: 2012.szeptember  17. 

       Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Irodavezető 

 

2012. október 30. 

     - Napirend megtárgyalásával: 

    1.)Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről. 

     Előadó: Jegyző 

 

  Határidő: 2012. október 18.(csütörtök) 

  Felelős: elkészítéséért :Hatósági és Okmányiroda Vezetője 

          

  

2012 .november 20.  

- Napirend megtárgyalásával és döntéshozatallal: 

   1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. 

        Előadó: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

        Határidő: 2012. november 15. 

        Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője 

    

2012. november 27. 

-Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója. 

     Előadó: Polgármester 

     Határidő: 2012.november 19. 

     Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

2012. december 18. 

 

-Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

1.) 2013.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

Előadó: Polgármester 

Határidő: 2012.december 10. 

     Felelős: elkészítéséért: Jegyző  

 

- Napirend megtárgyalásával: 

  1.)Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. 

     A vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő  Bizottsági elnökök és  tag  

      beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok  ellátásáról. Beszámoló az  
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      önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

      Előadó: Jegyző 

 

     Határidő: 2012. december 10. 

     Felelős: elkészítéséért: Jegyző    

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési   

 koncepciójának  felülvizsgálata. 

      Előadó: Polgármester 

 

     Határidő: 2012. december 10. 

     Felelős: elkészítéséért: Hatósági és Okmányiroda Vezetője 

                                          Kistérségi Iroda Vezetője 

 

2013. január 29. 

 

-Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése. 

            Előadó: Polgármester 

            Határidő: 2013. január 21. 

            Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője     

       

 

- Napirend megtárgyalásával: 

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

          Tanácsában végzett munkáról. 

          Előadó: Polgármester 

 

          Határidő: 2013. január 21. 

          Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

Szentgotthárd, 2011. december 5. 

 

                                                                                            Dr.Haragh László 

                                                                                            bizottság elnöke 
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Tájékoztató 

a Képviselő-testület 2011. december 14-i ülésére 

 

 

Tárgy: Tájékoztató Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzéseiről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 

CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 22.§ (1) d) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá. A 

Kbt. szerint kell eljárni az Önkormányzatnak a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket 

visszterhes szerződés megkötése céljából köteles lefolytatni a törvényben meghatározott 

tárgyú és értékű beszerzések magvalósítása során. 

 

A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan 2011. évben helyi rendeletet is alkotott a 

Képviselő-testület a helyben központosított közbeszerzések szabályairól - 2011. februárjában 

Hivatkozott rendelet (4.§ (1) bekezdés) a Polgármesteri Hivatalt jelölte meg a helyben 

központosított közbeszerzési eljárásokban ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított 

szervként. Ezen rendelkezésre is tekintettel a 2011. évi közbeszerzési eljárásokról szóló 

beszámoló a Polgármesteri Hivatal által lebonyolított eljárásokat is tartalmazza.  

 

Az Önkormányzat Közbeszerzési Bizottsága K/2/2011. határozatával elfogadta az 

Önkormányzat, K/3/2011. sz. határozatával pedig a Polgármesteri Hivatal 2011. évi 

közbeszerzési tervét. A Képviselő-testület 62/2011. sz. határozata - 2., ill. 3. pontjaiban – 

rendelkezett a közbeszerzési tervek megismeréséről. 

 

2011. évben a közbeszerzési értékhatárok az előző évhez képest nem változtak, amennyiben a 

beszerzés becsült (nettó) értéke elérte árubeszerzés esetében 8.000 e/Ft-t, építési beruházás 

esetében 15.000 e/Ft-t, szolgáltatás megrendelése esetében 8.000 e/Ft-t, építési koncesszió 

esetében a 100 millió Ft-ot, szolgáltatási koncesszió esetében a 25 millió Ft-ot köteles volt a 

Kbt. hatálya alá tartozó ajánlatkérő közbeszerzési eljárást lebonyolítani. 

 

Ez évben Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében kettő közbeszerzési 

eljárás került lefolytatásra. Az egyes beszerzések összefoglaló bemutatását az előterjesztés 1. 

sz. melléklete tartalmazza. 

A Polgármesteri Hivatal, mint a helyben központosított közbeszerzésben ajánlatkérőként 

eljáró szervezet tizenegy közbeszerzési eljárást folytatott le, további hat eljárás előkészítése 

folyamatban van, ill. kiírás előtt állunk. Az egyes beszerzések összefoglaló bemutatását az 

előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni 

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

1.a)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi 

közbeszerzéseiről szóló tájékoztatót megismerte. 
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1.b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

2011. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztatót megismerte 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

   Vadász József Közbeszerzési Bizottság Elnöke 

 

 

Szentgotthárd, 2011. december 5. 

 

      

 

Jakabné Palkó Edina 

         Pénzügyi Irodavezető 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzései 
 

 
Közbeszerzés tárgya Közbeszerzési 

eljárás típusa 

Benyújtott 

ajánlatok 

száma 

Érvényes ajánlatot tevő 

ajánlattevők 

neve 

 

Nyertes ajánlattevő neve, 

 

Bírálati szempont Megjegyzés 

Háziorvosi rendelők 

komplex akadály-

mentesítése és energia-

hatékony felújítása 

Kbt. VI. fejezete 

szerinti általános 

egyszerű 

közbeszerzési 

eljárás 
(Ajánlattételi 

felhívás közvetlen 

megküldésével) 

Egy TENDER Építőipari és 

Szolgáltató Kft. 

9700 Szombathely, 

Szófia u. 20. 

TENDER Építőipari és 

Szolgáltató Kft. 

9700 Szombathely, 

Szófia u. 20. 

Ajánlati ár: 45.035.047,- Ft + 
ÁFA 

 

Összességében 

legelőnyösebb 

ajánlat 

Projekt finanszírozá-

sa: NYDOP-5.2.1 

pályázati támogatás-

ból és önkormány-

zati forrásból. 
(Ajánlati felhívás 5 

ajánlattevő részére 

került megküldésre.) 

Szentgotthárd-Farkasfa 

településrész ivóvíz-

minőség javítással kap-

csolatos fejlesztés 

Kbt. VI. fejezete 

szerinti általános 

egyszerű 

közbeszerzési 

eljárás 

(Ajánlattételi 

felhívás közvetlen 

megküldésével) 

 

Az eljárás előkészítése jelenleg folyamatban.  

Az eljárás indítása december hónapban 

Projekt  finanszíro-

zása: KEOP-2009-

1.3.0 pályázati 

támogatásból és 

önkormányzati 

forrásból.  
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2.sz. melléklet 

Polgármesteri Hivatal 2011. évi közbeszerzései 
 

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzési 
eljárás típusa 

Benyújtott 
ajánlatok 

száma 

Érvényes ajánlatot tevő 
ajánlattevők 

neve 

 

Nyertes ajánlattevő neve, 
 

Bírálati szempont Megjegyzés 

Utalványok – étkezési, 

szociális - beszerzése 

Kbt. IV. fejezete 

szerinti nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

Egy Le Chéque Déjeuner Kft. 

1074 Budapest, 

Rákóczi u. 70. 

Le Chéque Déjeuner Kft. 

1074 Budapest, 

Rákóczi u. 70. 

Szolgáltatási díj: 0,7 % 

 

Összességében 

legelőnyösebb 

ajánlat 

Beszerzés: helyben 

központosított köz-

beszerzés keretében. 

Közbeszerzés előtt 

szolgáltatási díj az 

egyes ajánlatkérők 

tekintetésben: 1-5,5 

%. 

Nyomtatvány-, és 

irodaszer beszerzés 

Kbt. IV. fejezete 

szerinti nyílt 

közbeszerzési 
eljárás 

Egy PBS Hungária Kft. 

1116 Budapest, 

Építész u. 8-12. 

PBS Hungária Kft. 

1116 Budapest, 

Építész u. 8-12. 

Legalacsonyabb 

összegű 

ellenszolgáltatás 

Beszerzés: helyben 

központosított köz-

beszerzés keretében. 
Ajánlattétel: négy 

részre  

Tisztítószer-, és 

higiéniai papíráru 

beszerzés 

Kbt. IV. fejezete 

szerinti nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

Négy Kardos Zoltán EV. 

Csörötnek, Petőfi S. u. 41. 

Medi-Tork Bt. 

9400 Sopron,  

Lófuttató u. 6/c. 

Biosan Eü.-i és Szolg. Bt. 

1035 Budapest, 

Miklós u. 11. 

Szabolcs Cinema Kft. 

Nyíreegyháza, 
Damjanich u. 5. 

Medi-Tork Bt. 

9400 Sopron,  

Lófuttató u. 6/c. 

9.181.481,- Ft / év 

Legalacsonyabb 

összegű 

ellenszolgáltatás 

Beszerzés: helyben 

központosított köz-

beszerzés keretében. 

 

Élelmiszer alapanyag 

beszerzés 

Kbt. IV. fejezete 

szerinti nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

1.Halbeszerz

és – egy 

2.Pékárú 

beszerzés – 

kettő 

3.Gyümölcs 

beszerzés – 

1.Halker Kft.  

8630 Balatonboglár, 

Klapka u. 14. 

2. FERROSÜT Kft. 

8900 Szombathely,  

Jáki u. 6. 

KANIZSA Pékség Zrt. 

1.Hal beszerzés: Halker Kft. 

(Balatonboglár) 

2.Pékárú beszerzés: FERROSÜT 

Kft. (Szombathely) 

3.Gyümölcs beszerzés: Horváth 

László EV (Németfalu) 

4.Mirelit áru beszerzése: Halker 

Legalacsonyabb 

összegű 

ellenszolgáltatás 

Beszerzés: helyben 

központosított köz-

beszerzés keretében 

Ajánlattétel: 17 rész-

re. Eredményesen 

lezárult 6 rész tekin-

tetében, 11 rész 
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egy 

4.Mirelit árú 

beszerzés – 

kettő 

5.Zöldség, 

sav., tojás 

beszerzés – 

egy 

6.Fűszerek, 

kávé, italpor 

és egyéb 

élelm. besz.- 
egy 

8800 Nagykanizsa, 

Kinizsi u. 95. 

3. Horváth László EV 

8918 Németfalu, 

Kossuth L. u. 6. 

4. Halker Kft.  

8630 Balatonboglár, 

Klapka u. 14. 

Uniexport Trade Kft  

1047 Budapest, Amerikai 

u. 77.F.2. és Gasztro 

Miskolc Kft  
3526 Miskolc, 

Fonoda u. 8. 

5. Uniexport Trade Kft  

1047 Budapest, Amerikai 

u. 77.F.2. és Gasztro 

Miskolc Kft  

3526 Miskolc, 

Fonoda u. 8. 

Horváth László EV 8918 

Németfalu, 

Kossuth L. u. 6 
6. Uniexport Trade Kft  

1047 Budapest, Amerikai 

u. 77.F.2. és Gasztro 

Miskolc Kft  

3526 Miskolc, 

Fonoda u. 8 

Kft. (Balatonboglár) 

5.Zöldség, savanyúság, tojás 

beszerzés: Horváth László EV 

(Németfalu) 

6.Fűszerek, kávé, italpor és egyéb 

élelmiszerek beszerzése (közös 

ajánlattevők): Uniexport Trade 

Kft (Budapest) és Gasztro 

Miskolc Kft (Miskolc)  

vonatkozásában új 

eljárás került kiírás-

ra. 

Villamos energia 

beszerzése 

Kbt. IV. fejezete 

szerinti nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

1.rész: 

Négy 

 

2. rész: 

Négy 

Mindkét rész tekintetében: 

E.ON Energiasz. Kft. 

1051 Budapest, 

Széchenyi tér 7-8. 

Magyar Áramszolg. Kft. 

1132 Budapest,  

Váci u. 72-74. 
MVM P.Energiaker.i Zrt. 

1031 Budapest, 

Szentendrei u. 207-209. 

1.rész Intézményi villamos 

energia felhasználás: 

 E.ON Energiaszolgáltató Kft. 

1051 Budapest,Széchenyi tér 7-8. 

(ellenszolg.:17,87 Ft/ KWh) 

2. rész közvilágítás: 

E.ON Energiaszolgáltató Kft. 
1051 Budapest,Széchenyi tér 7-8. 

(ellenszolg.:14,26 Ft/ KWh) 

 

Legalacsonyabb 

összegű 

ellenszolgáltatás 

Beszerzés: helyben 

központosított köz-

beszerzés keretében. 

Ajánlattétel: két 

részre  
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Vezetékes földgáz 

beszerzése 

Kbt. IV. fejezete 

szerinti nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

Kettő GDF SUEZ Energia 

Magyarország Zrt. 

6724 Szeged, 

Pulcz u. 44. 

GDF SUEZ Energia 

Magyarország Zrt. 

6724 Szeged, 

Pulcz u. 44. 

Összességében 

legelőnyösebb 

ajánlat 

Beszerzés: helyben 

központosított köz-

beszerzés keretében 

Informatikai eszközök 

beszerzése  

Kbt. VI. fejezete 

szerinti általános 

egyszerű 

közbeszerzési 

eljárás 

(Ajánlattételi 

felhívás közvetlen 

megküldésével) 

1.rész: 

Kettő 

 

2. rész: 

Három 

1.GREEN TECH 

Innováció Zrt. 

9700 Szombathely, 

Hollán E. u. 13. 

Albacomp RI. Kft. 

8000 Székesfehérvár 

Mártírok u. 9. 

2. Ixion 2000 Bt. 

9700 Szentgotthárd, 
Széll K. tér 20. 

GREEN TECH Innováció 

Zrt. 

9700 Szombathely, 

Hollán E. u. 13. 

Albacomp RI. Kft. 

8000 Székesfehérvár 

Mártírok u. 9. 

1.rész:  

GREEN TECH Innováció Zrt. 

9700 Szombathely, 

Hollán E. u. 13 

ellenszolg.: 6.166.444,- Ft 

2.rész: 

Ixion 2000 Bt. 

9700 Szentgotthárd, 

Széll K. tér 20. 
ellenszolg.: 912.000,- Ft 

Összességében 

legelőnyösebb 

ajánlat 

Projekt  finanszíro-

zása:  

1.rész:TIOP.1.1.1-

07/1.  pályázati tá-

mogatásból  

2.rész: Mental 

Health pályázati 

támogatás és 

Önkormányzati 
forrás 

SZOI Vörösmarty M. 

Gimnázium részére 

kazán beszerzése, 

kazánház üzemeltetése 

Kbt. VI. fejezete 

szerinti általános 

egyszerű 

közbeszerzési 
eljárás 

(Ajánlattételi 

felhívás közvetlen 

megküldésével) 

Kettő Cothec Energetikai 

Üzemeltető Kft. 

9021 Győr 

Aradi Vértanúk u. 18/1. 

Cothec Energetikai Üzemeltető 

Kft. 

9021 Győr 

Aradi Vértanúk u. 18/1. 
Kazán éves díja: 1.190.000,- Ft 

Üzemeltetés havi díja: 112.500,- 

Ft. 

 

Összességében 

legelőnyösebb 

ajánlat 

Beszerzés 185/2011. 

KT. határozat 

alapján. 

Szerződés időtar-
tama: 144 hónap. 

Gyógyszer-, reagens 

beszerzés 

Kbt. VI. fejezete 

szerinti általános 

egyszerű 

közbeszerzési 

eljárás 

(Ajánlattételi 

felhívás 

közzétételével) 

 

Eljárás előkészítés jelenleg folyamatban.  

Az eljárás indítása december hónapban.  

 

Folyószámla vezetés és 

folyószámla hitelkeret 

Kbt. IV. fejezete 

szerinti nyílt 

-  - - Összességében 

legelőnyösebb 

Eredménytelen 

eljárás. Folyószámla 
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biztosítása közbeszerzési 

eljárás 

ajánlat hitelkeretre új eljá-

rást folytattunk le. 

Folyószámla hitelkeret 

biztosítása 

Kbt. IV. fejezete 

szerint hirdetmény 

nélküli tárgyalásos 

eljárás 

Egy OTP Bank Nyrt. 

1051 Budapest,  

Nádor u. 16. 

OTP Bank Nyrt. 

1051 Budapest,  

Nádor u. 16 

Összességében 

legelőnyösebb 

ajánlat 

 

Takarítási szolgáltatás 

beszerzése 

Kbt. IV. fejezete 

szerinti nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

Négy Jánosik és Társai Kft. 

1113 Budapest, 

Nagyszőlős u. 11-15. 

Jánosik és Társai Kft. 

1113 Budapest, 

Nagyszőlős u. 11-15. 

havi nettó átalánydíj:  

nettó 2.698.938,- Ft 

Összességében 

legelőnyösebb 

ajánlat 

 

Központi háziorvosi 

ügyeleti ellátás 

Kbt. VI. fejezete 

szerinti általános 

egyszerű 

közbeszerzési 
eljárás 

(Ajánlattételi 

felhívás 

közzétételével) 

 

Eljárás előkészítés jelenleg folyamatban.  

Az eljárás indítása december hónapban. 

 

Központi háziorvosi 

ügyeleti ellátáshoz 

szállítási szolgáltatás 

végzése 

Kbt. VI. fejezete 

szerinti általános 

egyszerű 

közbeszerzési 

eljárás 

(Ajánlattételi 

felhívás 

közzétételével) 

 

Eljárás előkészítés jelenleg folyamatban.  

Az eljárás indítása december hónapban. 

 

Egészségügyi szolgál-
tatások – szakrende-

lések - biztosítása  

Kbt. IV. fejezete 
szerinti nyílt 

közbeszerzési 

eljárás 

 
Eljárás előkészítés jelenleg folyamatban.  

Az eljárás indítása december hónapban. 

 

Folyékony kommunális 

hulladék begyűjtése, 

elszállítása, ártalmat-

lanításra történő elhe-

lyezése 

Kbt. VI. fejezete 

szerinti általános 

egyszerű 

közbeszerzési 

eljárás 

(Ajánlattételi 

felhívás 

közzétételével) 

 

Eljárás előkészítés jelenleg folyamatban.  

Az eljárás indítása december hónapban. 

 



37 

 

Élelmiszer alapanyag 

beszerzés 

Kbt. IV. fejezete 

szerinti 

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

Ajánlattételi felhívások és dokumentációk az első eljárásban eredménytelen tizenegy részre a KB által 

elfogadva. 

Ajánlattevők részére az ajánlati felhívások megküldése a Képviselő-testületi ülésig megtörténik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


