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T A R T A L O M M U T A T Ó 

2011. január 26-i testületi ülés előterjesztései 
   

  1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának  

       módosítása. 

  2. A 2011. évi egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját  

      képező  célok meghatározása. 
         3. Pályázat a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény és a    
            Szentgotthárd és  Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  magasabb   
             vezetői ( igazgató )  beosztásának ellátására.  

  4. A  kinevezett ill. magasabb vezetői megbízással rendelkező  

      közalkalmazott intézményvezetőket   érintő munkajogi  változások . 

  5. Polgármesteri foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos intézkedések. 

  6. Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről. 
  7. A Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása. 
  8. A SZOI  utóellenőrzése. 

  9. A FEUVE rendszer ellenőrzése. 

10.Közfoglalkoztatás-szervezők foglakoztatásának támogatása 2011.évben. 

11. Akasztódomb keleti lakóterület szabályozási terv és helyi építési  

      szabályzat felülvizsgálatának  kezdeményezése. 

12. Előirányzatok rendezése, költségvetési rendelet módosítása. 

13. A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet  

      módosítása.  

14. 2011. évi közfoglalkoztatás, valamint a szociális igazgatásról és az  

      egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003.(IV.30.)  

      ÖKT. rendelet  (továbbiakban: Rendelet) módosítása.  

15. Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” pályázat 

       Támogatási Szerződéskötéséhez.  

16. Szentgotthárd, Kossuth L. u. 15. I/4. szám alatti lakás értékesítése. 

17. Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti lakás értékesítése.    

18. Szentgotthárd, József A. u. 19. fszt. 3. szám alatti lakás értékesítése. 

19. Szentgotthárd, Kossuth L. u. 37. szám alatti garázs bérbeadása. 
20. Szentgotthárd, Széll K. tér 21.fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiség bérbeadása.  

21.  Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi  

      Társulás  Társulási Tanácsában végzett munkáról. 

22.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése. 

23.  A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 

24. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt  

       határidejű határozatokról. 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2011. január 26-i ülésére 

 

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

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt 

Képviselő - testülethez (1. számú melléklet). 

 

A várható munkaerő-piaci igényeknek történő megfelelés céljából az intézmény kidolgozott 

egy 250 órás programot, melyet a felnőttképzés keretében szeretne oktatni. Elsősorban 

természetesen az Opel szentgotthárdi fejlesztését szeretnék ezzel a szakmai bővítéssel is 

kiszolgálni, illetve elősegíteni. 

 

Az Igazgató tájékoztatása alapján pénzügyi vonzata a képzés indításának nincsen, ugyanis 

mind a szakemberháttér, mind a tárgyi feltételrendszer rendelkezésre áll.  

 

Az intézmény a fenntartó kérelmével egyidejűleg a Vasi TISZK Társulási Tanácsát is 

tájékoztatja az új szak indításáról. 

 

A módosításokkal egybeszerkesztett egységes Alapító Okiratot az előterjesztés 2. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium Alapító Okiratának módosítását az Előterjesztés 2. számú melléklete szerint 

egységes formában jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

    Bedics Sándor igazgató 

 

Szentgotthárd, 2011. január 17. 

          Huszár Gábor 

           polgármester 

 

Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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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 

Széll Kálmán tér 11. 

9970. Tárgy: Alapító okirat 

                                                                                            kiegészítése 

                                                                                 Ikt.sz.: 34/2011. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kérem, hogy iskolán Alapító okiratát az alábbi szakképesítéssel kiegészíteni 

szíveskedjenek: 

 

Oktatott szakmák megnevezése, OKJ száma: 
 

Gyártósori munkás                                                     OKJ 31 521 08 0100 21 02 

 

 

Indoklás: 

 

A várható munkaerő-piaci igényeknek történő megfelelés céljából dolgoztuk ki a 

250 óra időtartamú programot, melyet felnőttképzés keretében szeretnénk 

oktatni. 

 

  

Szentgotthárd, 2011-01-17 

 

 

                                                           Köszönettel: 

 

 

                                                                                    Bedics Sándor 

                                                                                         igazgató 
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2. számú melléklet 

 

 

A L A P Í T Ó  O K I R A T  

Szentgotthárd Város Önkormányzata az á l t a l a  alapított Ipari Szakmunkásképző Iskola 

(alapításkori név), a jelenlegi I I I .  Béla Szakképző Iskola és Kollégium (jelenlegi név) 

intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § ( 3 )  

bekezdésében, az államháztartás működési rendj éről szóló 217/1998. (XII. 30.) 

Kormányrendelet 10.§-ában, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § -

ának ( 5 )  bekezdésében foglaltak alapján 185/2008. számú határozatával és a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 44.§ (4) bekezdésében 

foglaltak alapján az alábbi alapító okiratot adja ki /18/:  

1.       A költségvetési szerv: 

1.1 Neve: I I I .  Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

1.2 Székhelye: Szentgotthárd, Honvéd u . 1 0 .  

1 .2 .1 .       Intézménye: Szentgotthárd, Hunyadi u. 27. 

1.3 Alapító szerv neve, székhelye: Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd  

Széli Kálmán tér 1 1 .  

1.4 Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Szentgotthárd Széll Kálmán tér 1 1 .  

1.5 Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(einek) neve, székhelye:  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Szentgotthárd Széli Kálmán tér 11. 

Alapítás dátuma: 1993.01.01. Az iskola jogutódja a Szentgotthárd Nagyközség 

Képviselő-testülete 1890. június 26-i ülésén alapított iparos tanonciskolának.  

1.6 Alapítást elrendelő határozat: nem ismert. 

1.7 Jogelődjének neve, székhelye: I I I .  Béla Ipari Szakmunkásképző Iskola (9970  

Szentgotthárd, Honvéd u.10.) 

1.8 Fenntartó   neve,    székhelye:    Szentgotthárd    Város    Önkormányzata    (9970 

Szentgotthárd, Szeli Kálmán tér 11.)  

1.9 Az intézmény jogállása: jogi személyként működő helyi önkormányzati 

költségvetési szerv 

1.10 Működési köre/2/: Szentgotthárd város és szakmai középiskolai oktatást  

igénybevevő, vele együttműködési megállapodást kötő önkormányzatok. 
 

1.11 Önkormányzati nyilvántartási száma: 121: 126 

1.12 Intézmény típusa: Középiskola - szakközépiskola, szakiskola, kollégium 

1.13 Tagozat megnevezése: nappali; iskolarendszeren kívüli; felnőttképzés  

1.14 Évfolyamok száma: 1; 2; 2+2; 2+3; 4+1; 4+2; 5+1 
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2.       Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatás 

Az iskola 1; 2; 2+2; 2+3; 4+1; 4+2; 5+1 évfolyammal rendelkező nevelési -oktatási Intézmény. 

Felkészít az alapműveltségi-érettségi-, szakmai vizsgára, kiadja az ezeket igazoló okiratokat. E l l á t j a  a 

szlovén nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását. A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre á l l  

a székhelyén lévő 8113 m
2
 alapterületű ingatlan, rajta az elméleti oktatást szolgáló középiskolai 

épülettel, tornateremmel, sportpályával, tanműhellyel. Az iskola a rendelkezésre á l l ó  vagyontárgyakat a 

nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Az iskola a rendelkezésre á l l ó  

helyiségeket, így a tornatermet, tantermeket, a tanműhely helyiségeit egy naptári évnél nem  hosszabb 

időtartamra bérbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza nevelő -

oktató munkáját, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. A 

kollégiumban alsó- és középfokú oktatásban részt vevő diákok kaphatnak elhelyezést Térítési d í j  

ellenében felnőttképzésben résztvevők és felsőfokú tanulmányokat folytatók is szállást kaphatnak. 

Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon feletti rendelkezési jogot a tulajdonos önkormányzat 

gyakorolja. 

Maximálisan felvehető tanulólétszám: 550 fő. 

3.       Az intézmény besorolása 

3.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa): 

 közszolgáltató költségvetési  szerv, közintézmény 

 

3.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör): 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját költségvetéssel 

rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az alaptevékenységét önállóan látja 

el, a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait saját gazdasági szervezet látja el. 

4. Az intézmény alaptevékenysége: 

4.1. Szakágazat száma és megnevezése 

853200       szakmai  középfokú oktatás 

4.2. Szakfeladat száma és megnevezése /2/: 

  

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok száma, megnevezése: 

 

8531211      Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13 évfolyam) 

8531221      Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

         oktatása (9-12/13 évfolyam) 

8531231      Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

          oktatása (9-12/13 évfolyam) 

8531241      Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13 évfolyam) 

8531311      Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 

8531321      Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9- 

        10. évfolyam) 

8531331      Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali  rendszerű  szakiskolai 

        oktatása (9-10 évfolyam) 

8531341      Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) 

8531351      Szakiskolai felnőttoktatás (9-10 évfolyam) 

8532111      Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 
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oktatás a szakképzési évfolyamokon 

8532121      Sajátos  nevelésű  igényű tanulók  szakképesítés megszerzésére  felkészítő 

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

8532131     Nemzeti   és   etnikai   kisebbségi   tanulók   szakképesítés   megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

8532141      Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

8532211      Szakképesítés    megszerzésére    felkészítő    nappali    rendszerű    szakmai 

gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

8532221      Sajátos  nevelésű  igényű tanulók szakképesítés megszerzésére  felkészítő 

nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

8532231      Nemzeti    és   etnikai    kisebbségi   tanulók   szakképesítés   megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

8532241      Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

8532311      Emelt   szintű   nappali   rendszerű   szakközépiskolai   szakmai   oktatás   a 

szakképzési évfolyamokon 

8532321      Sajátos    nevelésű    igényű    tanulók    emelt    szintű    nappali    rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon 

8532331      Nemzeti  és  etnikai   kisebbségi  tanulók  emelt szintű  nappali  rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon 

8532341      Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 

8542111      Felsőfokú szakképzés 

8542121      Szakirányú továbbképzés 

8542131      Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 

8559171      Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 

8559181      Sajátos   nevelési   igényű   középiskolai,   szakiskolai   tanulók  tanulószobai 

nevelése 

8559191      Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai 

tanulószobai nevelése 

8559211      Nappali   rendszerű   iskolai   oktatásban   részt   vevő   tanulók   kollégiumi, 

externátusi nevelése 

8559221      Nappali  rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési  igényű  

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

8559231      Nappali    rendszerű   iskolai   oktatásban   részt   vevő   nemzeti   és   etnikai 

kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

8559311      Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

8559321      Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

8559331      Foglalkoztatást elősegítő képzések 

8559341      Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 

8559351      Szakmai továbbképzések 

8559361      Kötelező felkészítő képzések 

8559371      Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás 

8560131      Fejlesztő felkészítés 

8560911      Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

8560921      Munkaerő piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

8560991      Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység || 

8904411      Közcélú foglalkoztatás 

8904421      Közhasznú foglalkoztatás 

8904431      Közmunka 

5520011      Üdülési, egyéb szálláshely- szolgáltatás 

5590111      Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 

5590121      Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatok számára 

5590131      Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatok számára 

5629131      Iskolai intézményi étkeztetés 
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5629141      Tanulók kollégiumi étkeztetése 
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4.3 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.  

 

4.4 .Oktatott szakmák megnevezése, OKJ száma: 

Számítástechnikai programozó (emelt szintű) OKJ 54 4641 04 

Gazdasági informatikus I. (emelt szintű) OKJ 54 4641 01 

Számítógép-kezelő (használó) OKJ 33 4641 01 

Automatizálási technikus (elektronikai szakirány) OKJ 52 5499 01 

Környezetvédelmi technikus (gépészeti szakirány) OKJ 52 5470 04 

Faipari technikus OKJ 52 5411 10 

Asztalos OKJ 33 5262 01 

Élelmiszer-és vegyi áru kereskedő OKJ 33 7862 01 

Gazdasági informatikus OKJ 52 4641 02 

Vendégfogadós OKJ 31 7822 02 

Vendéglátó technikus OKJ 52 7822 02 

Rendszerinformatikus OKJ 54 4641 03 

Szabász OKJ 33 5276 03 

NC-CNC gépkezelő OKJ 32 5233 02 

Géplakatos OKJ 31523304 

Gépipari mérnökasszisztens OKJ 55 5442 01 

Informatikai hálózattelepítő és-üzemeltető OKJ 544810300105401 

Web-mester OKJ 5448103 001054 07 

Gazdasági informatikus OKJ 54 481 04 0010 54 01 

Vendéglős OKJ 52811 02 0000 00 00 

Települési környezetvédelmi technikus OKJ 54 851 01 0000 00 00 

Mechatronikai műszerész                                                                           OKJ 52 523 03 0000 00 00 
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Automatikai műszerész 

Bútoripari technikus 

Fafeldolgozó technikus 

Bútorasztalos 

Élelmiszer-és vegyi áru-eladó 

Szakács 

Női szabó 

Géplakatos 

Fazekas 

Mixer 

Műszaki cikk eladó 

Ruházati eladó 

Faesztergályos 

Fatermék gyártó 

Épületasztalos 

Takarító 

Szállodai szobaasszony 

CNC-forgácsoló 

Gyártósori munkás 

Esztergályos 

Egyéb eljárás szerinti hegesztő 

Kerámiai pari gépkezelő 

Munkaruha- és védőruha-készítő 

Fa- és bútoripari gépkezelő 

Kereskedő, boltvezető 

Anyagbeszerző 

Panziós, falusi vendéglátó 

Gyorséttermi- és ételeladó 

Elkezdés 

Vendéglátó eladó 

Számítástechnikai szoftverüzemeltető 

/18/ Textiltermék-összeállító 

/l 8/ Települési környezetvédelmi ügyintéző 

CAD-CAM informatikus 

Pincér  

Gépíró szövegszerkesztő 

Famegmunkáló 

 Szállodai portás, recepciós 

Épületasztalos 

OKJ 52 523 01 1000 00 00 

OKJ54543 0200105401 

OKJ 54 543 02 0010 54 02 

OKJ 33 543 01 1000 00 00 

OKJ 31 341 01 0010 31 02 

OKJ 33 811 03 1000 00 00 

OKJ 33 542 05 0010 33 03 

OKJ 31 521 10 1000 00 00 

OKJ 31 215 02 0010 31 04 

OKJ 33 81 1 02 0001 33 01 

OKJ 31 341 01 0010 31 03 

OKJ 31 341 01 0010 31 05 

OKJ 33 543 01 0100 21 02 

OKJ 33 543 01 010031 02 

OKJ 31 582 08 1000 00 00 

OKJ 31 814 01 0000 00 00 

OKJ 31 812 01 0100 21 01 

OKJ 31 521 02 0000 00 00  

OKJ 31 521 08 0100 21 02 

OKJ  31  521 09 0100   31  01  

OKJ 31 521 11 0100 31 02 

OKJ 31 543 01 0100 31 01 

OKJ 33 542 05 0100 21 03 

OKJ 33 543 01 0100 31 01 

OKJ 33 341 02 0000 00 00 

OKJ 4  345 02 0100 31 01 

OKJ 31 812 01 0000 00 00 

OKJ 33 811 03 0100 31 01 

OKJ 52 811 02 0100 31 01 

OKJ 52 811 02 0100 31 02 

OKJ 54 481 03 0100 52 01 

OKJ 33 542 05 0100 21 04 

OKJ 54 851 0 10100 52 01 

OKJ 54 481 01 1000 00 00 

OKJ 33 811 1 02 1000 00 00  

OKJ 33 346 01 0100 31 02 

OKJ31 582 08 0100 31 01 

OKJ 54 812 03 0000 00 00 

OKJ 31 582 08 1000 00 00 
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5. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje /1/: 

Az intézmény igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A 

megbízás előkészítése az önkormányzat oktatási ügyekért felelős állandó bizottságának a 

/18/ feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 

6. Az    intézmény    foglalkoztatottjaira    vonatkozó    foglalkoztatási    

jogviszony(ok) 

megjelölése: a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik. 

7.       Az intézmény képviseletére jogosultak/!/: 

Az   intézmény   igazgatója,   valamint   az   iskola   SZMSZ-ben   meghatározott   

munkakört betöltő(k). 

 

Záradék: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …………... sz. Képviselő-testületi határozattal 

fogadta el, amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.  

 

Szentgotthárd, 2011. ………….. 

    Polgármester     Jegyző 

 

Megjegyzés: 

1. 12/I995.sz. testületi határozattal törölt szöveg. 
2. 97/1998.sz. testületi határozattal módosított, i l l .  kiegészített szöveg. 
3. 7/2001. sz. képviselő-testületi határozattal módosított, i l l .  kiegészített szöveg. 
4. 146/2003. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 
5. 301/2003. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 
6. 391/2006.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

7. 59/2004. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 
8. 1 34/2004.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 
9. 197/2004. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

10. 272/2004. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 
1 1. 7/2005. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 
12. 85/2005.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

13. 102/2006. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 
14. 60/2007.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg . 
15. 192/2007. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 
16. 233/2007. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 
I 7. 12/2008. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 
18. 185/2008. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 
19. 123/2009. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg 
20. 277/2010.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg 
21. ....../2011.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg 
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Előterjesztés 

a képviselő-testület 2011. január 26-i ülésére 

 

Tárgy: A 2011. évi egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok 

meghatározása 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 34. § -

ában foglaltak alapján a munkáltatói jogkör gyakorlójának a köztisztviselő 

munkateljesítményét évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékelnie kell. 

Az értékelés a közigazgatási szerv kiemelt céljai és az adott munkakör figyelembevételével, a 

munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott egyéni teljesítménykövetelmények alapján 

történik. 

A minőségelvű működés részeként, a teljesítményértékelés célja, hogy ösztönözze a 

felelősségteljes, szakszerű ügyintézést, a szakmai felkészültség folyamatos javítását – hosszú 

távon – a tudatos személyzetfejlesztés-karriertervezés eszközeként. 

A Polgármesteri Hivatal kiemelt céljait a Ktv. 34. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-

testületnek  évente kell meghatároznia. 

Az  előterjesztés mellékletében  szereplő célok az alábbi döntéseken és dokumentumokon 

alapulnak: 

 szervezeti és működési szabályzat, ügyrend, 

 az önkormányzat társadalmi-gazdasági programja, éves munkaterve, 

 az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt területeket érintő feladattervek. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a köztisztviselői egyéni teljesítményértékelés 

alapjául szolgáló célok meghatározásáról. 

 

Határozati javaslat 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők 

jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3)bekezdése alapján az 1. 

sz.  melléklet szerint dönt a 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező 

célokról. 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2011. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek 

meghatározásáról és értékeléséről  intézkedjen.  

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Huszár Gábor   

polgármestert, hogy a jegyző 2011. évi teljesítménykövetelményeit  állapítsa meg, és a 

teljesítményértékelést végezze el. 

 



 12 

Határidő: egyéni teljesítménykövetelmények kitűzésére: 2011. február 28. 

      egyéni teljesítménykövetelmények értékelésére: 2011. december 31. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

Szentgotthárd, 2011. január 13. 

 

        Dr. Dancsecs Zsolt 

         Jegyző 



 

1. sz. melléklet 

 

Az egyéni köztisztviselői teljesítmények alapjait képező kiemelt célok meghatározása 

Szentgotthárd város Önkormányzatánál 

 

 

A teljesítménykövetelmények alapjait képező kiemelt célok 2011. évben az alábbiak: 

 

1. A Hivatal szervezeti egységeinek 2011. évi munkatervében meghatározott feladatok 

szakszerű és határidőre történő végrehajtása. 

2. Korszerű információs technikai háttér biztosítása által a feladatellátás és az iratkezelés 

színvonalának folyamatos emelése. A kommunikáció, együttműködés fejlesztése a 

Hivatalon belül és az ügyfelekkel. 

3. A személyi állomány szakmai felkészültségének folyamatos javítása, ismereteinek 

bővítése, többek között a Polgármesteri Hivatal által biztosított szakmai, informatikai 

képzéssel. 

4. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és 

ellenőrzés) tartalmi elemeinek, így különösen a kockázat- és szabálytalanságok 

kezelésének, továbbá az ellenőrzési nyomvonal működtetésének magasabb 

színvonalra történő emelése. 

5. A költségvetési hiány csökkentése, a hatékony feladatmegoldás. Az éves 

költségvetésben meghatározott feladatok megvalósítására, a pénzügyi lehetőségekkel 

történő felelős és takarékos gazdálkodásra, az önkormányzati kintlévőségek minél 

nagyobb mértékben való behajtására, beszedésére. 

6.  Az önkormányzati intézmények illetve a Többcélú Kistérségi Társulás által 

fenntartott intézmények racionális működésének elősegítése – ennek érdekében a 

szükséges változások megvalósítása -   különösen a gazdaságos működtetés és a 

szakmai szempontok figyelembe vételével. Olyan intézményi struktúra kialakítása, és 

működtetése, ami összhangban van az önkormányzat pénzügyi lehetőségeivel. 

7. Az önkormányzati kontrollrendszer folyamatos és hatékony működtetése az 

intézmények működése kapcsán kiépített kontrollrendszer hatékony működtetésére, 

ennek segítségével az  ellenőrzés erősítésére. A  belső ellenőrzési vizsgálatok során 

feltárt hiányosságok megszüntetésének figyelemmel kísérése. Az ellenőrzések további 

rendszerének kidolgozása és működtetése.    

 

8. A hatékony szakképzés jövőjének megteremtésében való közreműködés - különös 

tekintettel az Ipari Parkban történő fejlesztésekben való részvételre. 
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9. a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a 

hulladékégető építése, a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos 

tapasztalatokra.  A környezetvédelmi program folyamatos figyelemmel kísérése. 

 

10. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásában a vagyongazdálkodási irányelvek 

érvényesülése. Új irányok, lehetőségek keresése. 

11. A kisebbségekkel, a civil szervezetekkel való  együttműködés erősítése, új formák 

keresése. 

12. A települési közszolgáltatás és kommunális feladatok maradéktalan, költségtakarékos 

ellátása, új megoldások keresése. 

13.  A városi társadalom egyes csoportjai életének figyelemmel kísérése, döntések 

kezdeményezése illetve meghozatala. 

14. A fenntartható fejlődés, a környezettudatos új megoldások keresése, kidolgozása, 

támogatása – különösen az önkormányzati energiarendszerek javítása és átalakítása; a 

környezetvédelem segítése. 

15. A 2011. évben megtartásra kerülő népszámlálás szakszerű előkészítése és 

lebonyolítása.  

16.  A Gazdasági Program felülvizsgálata az Új Széchenyi Tervben és a 2011-2013 

tervezési időszakban kiírásra kerülő pályázatokban meghatározott célok, fejlesztések 

figyelembe vételével. Az elfogadásra kerülő Program folyamatos megvalósítása a 

tisztább, élhetőbb városért, lakosság komfortérzetének növeléséért, környezettudatos 

fejlesztéséért.  
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Előterjesztés 

a képviselő-testület 2010.január 26-i ülésére 

 

 

Tárgy:   Pályázat a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény és a  Szentgotthárd 

és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  magasabb vezetői ( igazgató ) 

beosztásának ellátására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő két 

közoktatási intézmény igazgatójának  magasabb vezetői megbízása  2011. nyarán - az alábbi 

táblázatban foglaltak szerint - lejár: 

 

 

Intézmény A magasabb vezetői 

megbízás lejártának 

ideje: 

Igazgató neve 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény 

2011. július 15. Pénzes Tibor 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde 

2011. július 31. Kovács Tiborné 

 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) és 

közoktatási intézményekre vonatkozó végrehajtási rendelete, a 138/1992. (X.8.) 

Kormányrendelet 5.§-a alapján a magasabb vezetői beosztás ellátására  nyilvános pályázatot 

kell kiírni. A pályázati feltételeket a fenntartó határozza meg, a pályázati felhívást a Kjt. 20/A. 

§-ának (4) bekezdésében meghatározottakon túl az  ágazati  minisztérium  hivatalos lapjában 

is közzé kell tenni. A pályázat benyújtásának határidejét a Kormányzati Személyügyi 

Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő elsődleges 

közzétételtől kell számítani. A pályázati felhívásokat az előterjesztés 1. számú és 2. sz. 

melléklete tartalmazza.  

 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti jogszabályokban és a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXXIX. törvény 18.§. által előírt feltételekkel szíveskedjen a pályázati kiírásokat 

véleményezni és elfogadásra ajánlani fenntartó Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás részére. 

 

 

Határozati javaslat: 

javascript:loadLink(985);
javascript:loadLink(985);
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A Szentgotthárd Város Önkormányzata az előterjesztéshez csatolt 1. számú melléklet szerinti 

feltételekkel javasolja Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére a 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény és a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde igazgató beosztására kiírt pályázati felhívás közzétételét az Nemzeti 

Erőforrás  Minisztérium hivatalos lapjában és a Kjt. 20/A. §-ának (4) bekezdésében 

meghatározott közzétételi helyeken. 

  

Határidő: 2011. januári  kistérségi ülés 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

             Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető- főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2011.január  13. 

 

 

 

 

                       Huszár Gábor  

                             polgármester            

 

Ellenjegyzem: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző        
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1. sz. melléklet 

 

 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS TÉRSÉGE  TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 
                             

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

 

a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 
 

igazgató  (magasabb vezető) 

beosztásának ellátására 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2011. július 16-tól 2016. július 15-ig szól. 

A munkavégzés helye: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

     9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 1. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és szakmai vezetői 

feladatokat.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

 egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, 

 pedagógus szakvizsga, 

 legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben 

történő, határozatlan időre szóló alkalmazás, 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 
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 az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési 

elképzeléseket, 

 az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok)  másolata, 

 hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

 szakmai gyakorlat igazolása, 

 a személyes adatok kezeléséről szól hozzájáruló nyilatkozat  
 

A pályázat benyújtásának határideje: a A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzétételtől számított  30 nap 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 formája: írásban, kettő azonos szövegű és mellékletű példányban, zárt borítékban 

/egy példányt nem kérünk összefűzni/  

 címzése: Szentgotthárd Város  és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

                     Huszár Gábor   elnök      

                     9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

Felvilágosítás: Dr. Gábor László irodavezető; tel.: 94/ 553-021 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidőt követő  60 napon belül  

A pályázati kiírás  közzétételének helye : 

 Oktatási és Kulturális Közlöny 

 www.szentgotthard.hu 

 www.szentgotthardterseg.hu 

 www.kszk.gov.hu 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szentgotthard.hu/


 

19 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    2. sz. melléklet 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS TÉRSÉGE  TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

 

a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

igazgató  (magasabb vezető) 

beosztásának ellátására 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama:határozott időre, 2011. augusztus 1-jétől  2016. július 31-ig 

szól. 

A munkavégzés helye: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

      9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és szakmai vezetői 

feladatokat.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

 felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, 

 pedagógus szakvizsga, 

 legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben 

történő, határozatlan időre szóló alkalmazás, 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 



 

20 

20 

 az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési 

elképzeléseket, 

 az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok)  másolata, 

 hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

 szakmai gyakorlat igazolása, 

 a személyes adatok kezeléséről szól hozzájáruló nyilatkozat  
 

A pályázat benyújtásának határideje: a A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzétételtől számított  30 nap 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 formája: írásban, kettő azonos szövegű és mellékletű példányban, zárt borítékban 

/egy példányt nem kérünk összefűzni/  

 címzése: Szentgotthárd Város  és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

                     Huszár Gábor   elnök      

                     9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

Felvilágosítás: Dr. Gábor László irodavezető; tel.: 94/ 553-021 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidőt követő  60 napon belül  

A pályázati kiírás  közzétételének helye :  

 Oktatási és Kulturális Közlöny 

 www.szentgotthard.hu 

 www.szentgotthardterseg.hu 

 www.kszk.gov.hu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szentgotthard.hu/
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Előterjesztés 

a képviselő-testület 2011. január 26-i ülésére 

 

Tárgy: A  kinevezett ill. magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott 

intézményvezetőket   érintő munkajogi  változások  

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

2011. január 1. napi hatállyal jelentősen módosult a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. 

évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) . 

A Kjt. 23.§-a alapján a jogalkotó 2010.december 31-ig két típusú vezetőt különített el: az 

úgynevezett kinevezett vezetőt, aki önálló munkakörben látja el a vezetői feladatokat, és a 

megbízott vezetőt, aki közalkalmazotti jogviszonya mellett, vezetői megbízás alapján látja el a 

vezetői teendőket. A 2010.évi  CLXXV. törvénnyel módosított Kjt. 23.§-a alapján a 

magasabb vezetői feladat ellátása magasabb vezető beosztásra történő megbízással történik. A 

magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezés szerinti munkaköre 

mellett - látja el a magasabb  beosztásból eredő feladatait. A magasabb vezetői, valamint a 

vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A 

2010.évi  CLXXV. tv. 7. §. (1)  és (4) bek. rendelkezik arról, hogy :   

 a határozatlan idejű magasabb vezetői megbízás a törvény erejénél fogva 2011. január 

1-jétől kezdődő öt évre szóló határozott idejű magasabb vezetői megbízássá alakul át,  

 a határozatlan idejű magasabb vezetői kinevezés a törvény erejénél fogva 2011. január 

1-jétől kezdődő öt évre szóló magasabb vezetői megbízássá alakul át, egyidejűleg a 

közalkalmazottat határozatlan időre, a 2008. december 31-én hatályos kinevezése 

szerinti nem vezetői (a továbbiakban: szakmai) munkakörébe, vagy ennek hiányában, 

a legmagasabb iskolai végzettségének megfelelő szakmai munkakörbe kell kinevezni 

azzal a feltétellel, hogy havi illetményének, illetménypótlékainak összege a 2011. 
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január 1-jével átalakult magasabb vezetői megbízás fennállásáig nem lehet kevesebb a 

törvény hatálybalépését megelőző hónap tekintetében őt megillető havi illetmény, 

illetménypótlék összegénél. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  és a  Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által  fenntartott intézmények közül a Rendeleőintézet 

Szentgotthárd , a Családsegítő és Gyermejóléti Szolgálat határozatlan időre szóló magasabb 

vezetői megbízással rendelkező  magasabb  vezetőjére , illetve a Városi Gondozási Központ 

határozatlan idejű magasabb vezetői kinevezéssel rendelkező intézményvezetőjére vonatkozik 

a 2011. január 1-jétől hatályos szabályozás. 

 

Intézmény neve Intézményvezető neve Közalkalmazotti 

szakmai 

munkaköre 

Magasabb vezetői 

megbízásának időtartama 

Rendelőintézet 

Szentgotthárd 

Dr. Mesterházy Mária főorvos 2011.01.01.-2015.12.31. 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Sohárné Domiter Edit családgondozó 2011.01.01.-2015.12.31. 

Városi 

Gondozási 

Központ 

Fábián Béláné szociális munkás 2011.01.01.-2015.12.31. 

 

Ugyanakkor a 2010.évi  CLXXV. tv. 7. § ( 3) bek. kimondja, hogy a fenntartó döntése alapján 

2011. január 1-je és 2011. február 28-a között a magasabb vezetői álláshelyre pályázat 

kiírására kerülhet sor. Vagyis: most megtehető az is, hogy az említett vezetői helyekre 

pályázatot írunk ki.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyában 

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi  hogy a 

2010. évi CLXXV. törvénnyel módosított 1992. évi XXXIIII. Törvény ( Kjt. )  23.§ -a ill. 

2010. évi CLXXV. tv. 7.§-a  alapján  

 a Rendelőintézet Szentgotthárd és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

intézményvezetőjének ( Dr. Mesterházy Mária  és Sohárné Domiter Edit ) 

határozatlan idejű magasabb vezetői megbízása a törvény erejénél fogva 2011. január 

1-jétől kezdődő öt évre szóló határozott idejű magasabb vezetői  megbízássá alakult 

át,    

 a Városi Gondozási Központ intézményvezetőjének ( Fábián Béláné ) a határozatlan 

idejű magasabb vezetői kinevezése a törvény erejénél fogva 2011.január 1-jétől 

kezdődő öt évre szóló magasabb vezetői megbízássá alakult át, egyidejűleg a 

közalkalmazottat  határozatlan időre, a legmagasabb iskolai végzettségének megfelelő 

szakmai munkakörbe  ( szociális munkás ) kellett kinevezni azzal a feltétellel, hogy 

havi illetményének, illetménypótlékainak összege a 2011. január 1-jével átalakult 

magasabb vezetői megbízás fennállásáig nem lehet kevesebb a törvény 
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hatálybalépését megelőző hónap tekintetében őt megillető havi illetmény, 

illetménypótlék összegénél. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető főtanácsos 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

A. A Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői beosztásának ellátására nem 

ír ki pályázatot. 

vagy 

B. A Rendelőintézet Szentgotthárd magasabb vezetői beosztásának ellátására  

pályázatot ír ki.  

 

Határidő: A/ változat elfogadása esetén: azonnal 

  B/ változat elfogadása esetén: 2010. februári képviselő-testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető főtanácsos 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 

Szentgotthárd Város és Térsége többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, 

hogy : 

A. A Városi Gondozási Központ magasabb vezetői beosztásának ellátására ne 

írjon  ki pályázatot 

vagy 

B. A Városi Gondozási Központ magasabb vezetői beosztásának ellátására  írjon 

ki pályázatot. 

 

Határidő: A/ változat elfogadása esetén: azonnal 

  B/ változat elfogadása esetén: 2010. februári társulási  ülés 

 Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető főtanácsos 

 

4. 4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 

Szentgotthárd Város és Térsége többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, 

hogy : 

A. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magasabb vezetői beosztásának 

ellátására ne írjon  ki pályázatot. 

vagy 

B. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magasabb vezetői beosztásának 

ellátására  írjon ki pályázatot. 

 

Határidő: A/ változat elfogadása esetén: azonnal 

  B/ változat elfogadása esetén: 2010. februári társulási  ülés 

 Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető főtanácsos 
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Szentgotthárd, 2010.01.17. 

 

 

               Huszár Gábor  

                                                                                                      polgármester 

 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

a képviselő-testület 2011. január 26-i ülésére 

 

             Tárgy: Polgármesteri foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos intézkedések  

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 

 

1.) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 5. §-a egyértelműen meghatározza a foglalkoztatási 

jogviszonyban álló polgármesterek alapszabadságának és pótszabadságának a mértékét, amely 

25 nap alapszabadságból és 14 nap pótszabadságból áll.  

A Pttv. 13. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 

évi XXIII. Törvény (továbbiakban: Ktv.) utaló szabálya révén – a polgármester szabadságát 

illetően megfelelően alkalmazni kell a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXIII. 

Törvény (továbbiakban: Mt.) 130. §-ának (2) bekezdését, a 132. §. (2) és (3) bekezdését, 133. 

§-át, 134. § (11) bekezdését, 135-139. §át, és a 140/A. §-át.  
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A szabadság megváltásával kapcsolatban a  Mt. 136. §. (1) bekezdése értelmében a 

„munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor…. ha a munkáltatónál eltöltött idővel arányos 

szabadságot nem kapta meg, azt pénzben kell megváltani. Egyéb esetben a szabadságot 

pénzben megváltani nem lehet, ettől érvényesen eltérni nem lehet.”  

A fentiekből is következik, hogy a polgármesteri tisztség, illetve foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésekor a ki nem adott szabadságot pénzben meg kellett váltani.  

 

2010. évben Viniczay Tibor, előző polgármester 2010. évi alapszabadsága 25 nap, 

pótszabadsága 14 nap, a 2009. évről áthozott ( ki nem vett ) szabadsága 5  nap , azaz a 2010. 

évre megállapított szabadsága mindösszesen 44 nap volt, foglalkoztatási jogviszonya 

megszűnéséig időarányosan  34 nap ( 5+ 29 nap ) . A szabadság-nyilvántartás szerint 2010. 

október 3-ig (foglalkoztatási jogviszonya „a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati tisztségviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 2. §. 

(1) bekezdés a.) pontja, valamint (3) bekezdés a.) pontja szerinti megszűnéséig) összesen 11 

nap  szabadságot vett igénybe, így számára a fenti időpont figyelembevételével időarányosan 

biztosított és ki nem vett szabadságnapok száma 23 nap. Viniczay Tibor 2010. évben 

betegsége miatt hosszabb ideig (2010.03.27.- 2010.05.03. ) keresőképtelen beteg volt, ezért 

szabadság - megváltását a polgármester részére a személyi előirányzaton tervezett 

bérmaradvány fedezte. A hatályos jogszabályok figyelembe vételével a 23 nap szabadság 

pénzbeli megváltásának bruttó összege 529.914- Ft  volt. 

A Vas Megyei Kormányhivatal azt jelezte, hogy attól függetlenül, hogy a törvény előírásai 

szerint a polgármester részére a szabadságát a fentiek szerint meg kell váltani, de erről ezen 

túlmenően kell még egy testületi határozat is, ami Szentgotthárdon még nem került 

elfogadásra. A helyzet azért érdekes, mert a volt polgármester szabadságmegváltásának 

ügyében a volt testület nem tudott rendelkezni, hiszen az akkori polgármester indult újbóli 

megválasztásáért, amire meg az új testület felállt, addigra a volt polgármester jogviszonya 

megszűnt, vele a jogviszony megszűnésekor kellett elszámolni (vagyis akkor, amikor az új 

testület még nem is alakult meg) – így aztán nem teljesen egyértelmű, hogy ilyenkor hogyan 

lehet jogszerűen testületi határozatot hozni. Ettől függetlenül kérem a határozati javaslat 

szerinti testületi döntés meghozatalát.   

 

2.) Ugyancsak a Vas Megyei Kormányhivatal jelzése, hogy   Huszár Gábor polgármester 

részére a 244/2010. sz. határozatának 3. pontjával megállapított költségátalányáról szóló 

határozatot számszaki hiba miatt kell módosítani.  

 

    3./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor 

foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester költségátalányát 2010. október 3. 

napjától illetménye 30 %-ában , azaz 144.500.- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Az alakuló ülésen ennél a napirendi pontnál Dömötör Sándor a jegyzőkönyv szerint így 

nyiatkozott:. „ a polgármester illetményét az előző polgármester illetményével egyezően 

483.200.- Ft-ban javasolja megállapítani, a költségátalányát ennek 30 %-ában, azaz 144.500.- 

Ft-ban javasolja meghatározni és javasolja elfogadásra a képviselő-testület felé.” A tévedés 

abból ered, hogy a költségátalánynak ezen összege az előző polgármester költségátalányával 

megegyező, viszont számszakilag nem jó.    

Kérem a Tisztelt Képviselő -testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakról szíveskedjen 

rendelkezni. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 



 

26 

26 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Viniczay Tibor részére az 

Alkotmány 44. §. (3) bekezdése, a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 2. §. (1) és (3) 

bekezdései, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény 136. §. 

(1) bekezdése alapján a 2010. október 3-i foglalkoztatási jogviszony megszűnéséig ki nem 

vett időarányosan járó 23 nap szabadság pénzbeli megváltását a 2010. évi költségvetésben 

a személyi juttatások terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

   Jakabné Palkó Edina irodavezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 244/2010. sz. határozatának 

3. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor 

foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester költségátalányát 2010. október 3. 

napjától  144.960- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

             Jakabné Palkó Edina irodavezető 

    

 

 

Szentgotthárd, 2011. január 13. 

 

 

       

Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a képviselő-testület 2011. január 26-i ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 



 

27 

27 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 2001. 

július 1-jétől új jogintézményként bevezette a köztisztviselők munkateljesítménye 

értékelésének rendszerét. 

A jegyző esetében a polgármester állapítja meg a tárgyévre vonatkozó 

teljesítménykövetelményeket, értékeli teljesítményét és az értékelésről tájékoztatja a 

képviselő-testületet. 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 2010. évi egyéni teljesítménycéljai az alábbiak voltak: 

 

1. Ismerje az önkormányzatiság és a hatósági munka területét szabályozó régi és új 

jogszabályokat, kövesse azok változásait. Vegyen részt a köztisztviselői 

vezetőképzéseken, jegyzői értekezleteken. 

2. Úgy szervezze és vezesse a Polgármesteri Hivatal munkáját, hogy az apparátus a 

jogszabályokban meghatározott kötelező, valamint önként vállalt önkormányzati és 

hatósági feladatok hatékony, szakszerű, a Ket. előírásainak megfelelő, ügyfélközpontú 

ellátásával végezze munkáját!  Folyamatosan koordinálja az egyes szervezeti egységek 

munkáját, a munkaszervezési feladatokat végezze el! Vezesse úgy a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy annak valamennyi dolgozója kész legyen saját területén a kiemelt célok rá 

eső részének megoldására! 

3. Fordítson kiemelt figyelmet a Polgármesteri Hivatal minőségbiztosítási 

követelményeinek megfelelő ellátására! 

4.  Fordítson kiemelt figyelmet a lakossággal való kommunikációban új megoldások 

kialakításra, az elektronikus ügyfélkapcsolatok kihasználására, annak elterjesztése 

érdekében való feladatellátásra! A nyilvánosság és tájékoztatás széleskörű biztosítása 

érdekében szervezze meg a városi és hivatali honlapon folyamatos és napi karbantartását, 

frissítését! 

5. Kísérje figyelemmel az önkormányzati intézmények és a Többcélú Kistérségi Társulás 

által fenntartott intézmények munkáját! Az intézmények racionális működésének 

elősegítése  érdekében szervezze meg a szükséges változások, átszervezések 

lebonyolítását ,olyan intézményi struktúra kialakítását, és működtetését, ami 

összhangban van az önkormányzat és a kistérség  pénzügyi lehetőségeivel! A munka 

során fordítson kiemelt figyelmet a  gazdaságos működtetés és a szakmai szempontok 

figyelembe vételére! Törekedjen a kistérségi szemlélet erősítésére, kistérségi stratégiák 

kialakítására, a kistérségben ellátott feladatok további bővítésére ! 

6.  Szervezze meg az önkormányzati kontrollrendszer folyamatos és hatékony 

működtetését! 

7. Az önkormányzat rendelkezésére álló törvényes jogi eszközök segítségével szervezze 

meg az önkormányzati kintlévőségek behajtását, az önkormányzati hatósági ellenőrzések 

kibővítését! 

8. A települési közszolgáltatás és kommunális feladatok maradéktalan, de költségtakarékos 

ellátása érdekében vizsgálja meg az eddigiektől eltérő új módszereket és azok 

bevezetésének lehetőségét! Az önkormányzati vagyonkezelés és – hasznosítás területén 

szervezze  az új szervezeti rendszer kialakítását! 

9.  Szervezze meg az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiaci helyzetének 

javítását,  a minél hatékonyabb közfoglalkoztatás,  közmunka biztosítását! 

10. A megfelelő döntések kezdeményezése illetve meghozatala érdekében kísérje 

figyelemmel a városi társadalom egyes csoportjai – így különösen a szociálisan 

hátrányos helyzetűek, az esélyegyenlőség kapcsán érintettek, a fiatalok és az időskorúak, 

a kisebbségek - életét, a döntéselőkésztésbe vonja be a lakosság szélesebb rétegeit – 

különösképpen a civil szférát, támogassa a lakossági kezdeményezéseket! 

11. Szervezze meg a város közterületeinek használatára, rendjére vonatkozó helyi rendelet 
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előírásainak érvényre juttatására, a közterületek ellenőrzésének szigorítására vonatkozó 

intézkedéseket! 

12.  Törekedjen a  fenntartható fejlődés, a környezettudatos új megoldások támogatására – 

különösen az önkormányzati energiarendszerek javítása és átalakítása területén! A 

környezetvédelem segítésére fordítson kiemelt figyelmet!  

13. Szervezze meg a 2010. évben esedékes országgyűlési képviselőválasztások továbbá a 

helyi önkormányzati választások  szakszerű, zökkenőmentes lebonyolítását! 

 

A Jegyző úr egyéni teljesítményértékelése során az alábbiakat állapítottam meg: 

 A testületi  előterjesztések előkészítése, törvényességi szempontú ellenőrzése minden 

esetben megtörtént. A határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület minden esetben 

tájékoztatást kapott.  

 A Polgármesteri Hivatal vezetőjeként gondoskodott a közérdeknek és a 

jogszabályoknak megfelelő ügyintézésről. Kiemelt figyelmet fordított az 

önkormányzati döntések megfelelő előkészítésére és felügyelte a határidők betartását. 

A Hivatal szolgáltató jellegének erősítése érdekében az ügyfelek folyamatosan 

tájékoztatást kaptak a jogszabályi változásokról. Az ügyintézés korszerűsítése 

érdekében a város honlapján olvashatók a közérdekű információk, letölthetők a 

hivatali ügyintézéshez szükséges tájékoztatók, illetőleg a kérelmek benyújtásához 

szükséges formanyomtatványok. Ennek megvalósulásával az ügyfelek gyorsabban 

intézhetik ügyeiket, egyszeri alkalommal is elegendő felkeresni a Hivatalt. 

 Munkatársaival, illetve a város vezetőivel támogató, segítő viszonyt alakított ki. 

Törekedett a bizalommal teli munkahelyi légkör kialakítására. Önálló gondolkodásra, 

és feladat-megoldásra készteti a beosztottakat; komplex feladatokat is delegál, melyek 

megvalósítását ellenőrzi. 

 A hatósági tevékenység során biztosította a Ket-nek és ágazati jogszabályoknak 

megfelelő ügyintézést. Megfelelően gondoskodott a költségvetés tervezésről és a 

kapcsolódó vezetői döntések előkészítéséről, végrehajtásáról. 

 Biztosította a költségtakarékos gazdálkodást. 

 Az országgyűlési és önkormányzati képviselő választás előkészítését és lebonyolítását 

megfelelően irányította. 

 Stresszhelyzetben is képes volt egyenletesen jó teljesítményt nyújtani, és döntéseinek 

következményeiért felelősséget vállalt. 

 

Mindezek alapján 2010. évi teljesítményét  átlag felettinek minősítettem. 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatóm elfogadására. 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

2010. évi teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor  polgármester 

 

 

Szentgotthárd, 2011. január  13.  

 

Huszár Gábor 

 polgármester 
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Ellenjegyzem. Dr. Csanaki Eszter 

                            aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2010. január 26-i Képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy: A Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt időszakokban történt változások, intézményátszervezések, a Közigazgatási 

Hivatal kistérségeket érintő állásfoglalásai, polgármesteri igények valamint a kialakult 

gyakorlatok tapasztalataira tekintettel több ponton szükségessé vált a Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása. A Társulási Tanács a 2010. december 16-i 

ülésén megtárgyalta ezeket a módosításokat, és az 59/2010. számú határozatával, 

egybehangzóan arra kérte fel a Társulást alkotó önkormányzatok képviselő-

testületeit, hogy a Társulási Megállapodás módosításait az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

Az alapvetően adminisztratív jellegű aktualizálásokon és korrekciókon túl érdemi tartalmi 

változás, hogy a Társulás által ellátandó feladatok köre egyrészt a környezet- és 

természetvédelem feladattal, másrészt a turizmusfejlesztés, idegenforgalom feladattal 

bővülhet: 

 

 Idegenforgalommal, bár nevesítve nem szerepelt a Társulási Megállapodásban, 

eddig is foglalkozott a Társulás – gondoljunk csak az évek óta megjelenő kistérségi 

turisztikai programajánló kiadványra, vagy a Kaland & Játék interaktív város- 

térségnéző programra.  

 A környezet- és természetvédelem feladatkör beemelésének indokoltsága az is, 

hogy e két terület bizonyos kérdéseinek a kezelése sokkal hatékonyabban 

lehetséges kistérségi szinten, mint önkormányzati szinteken. E feladat beemelése 

azt eredményezi, hogy adott esetben érdemi kistérségi döntések is meghozhatók 

lesznek környezetvédelem és természetvédelem kérdéseiben.  

 

A Társulási Megállapodás módosításra szoruló pontjait tehát az előterjesztés 1. számú 

melléklete tartalmazza.  

 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 

1.§ (3) bekezdése alapján a többcélú kistérségi társulási megállapodást a társulás tagjai 

módosíthatják, törvényben meghatározottak szerint módosítják, illetve a helyi 

önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. Az 1.§ (9) 

bekezdés b) pontja rendelkezik arról, hogy a társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a többcélú kistérségi 

társulási megállapodás módosításához. 

 

A Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyását követően a Kistérségi Társulás 

Szervezeti- és Működési Szabályzatában is átvezetendők a változások, erre azonban már 
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nem a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, hanem a Társulási Tanácsnak 

van lehetősége / jogosultsága. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás módosításait a 

melléklet szerint jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 1. 

számú melléklet szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

                Dr. Gábor László irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2010. december 17. 

 

                                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                                          polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT 

 

MÓDOSÍTÁS UTÁN 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

3. A Társulás tagjai 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

3. A Társulás tagjai -> lakosságszám 

aktualizálása a KSH adatai alapján 

 

II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 

 

1. A Társulásban résztvevő 

önkormányzatok képviselő-testületei a 

közös céloknak megfelelő hatékony és 

eredményes tevékenység érdekében 

jelen megállapodásban rögzített 

eljárásban és módon szervezik és oldják 

meg, hangolják össze a következő 

önkormányzati feladatokat: 

 

 Közoktatási feladatok … 

 

… 

 

 szociális ellátási, 

 gyermekvédelmi ellátási, 

 belső ellenőrzési, 

 közművelődési, 

 területfejlesztési feladatok, 

 közmunkaprogram megvalósítása, 

 valamint a kistérség 

ügyintézésének fejlesztéséből 

adódó feladatok, amely tárulási 

feladatokban valamennyi, a 

kistérséghez tartozó 

önkormányzat rész vállal.    

 

 

II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 

 

1. A Társulásban résztvevő 

önkormányzatok képviselő-testületei a 

közös céloknak megfelelő hatékony és 

eredményes tevékenység érdekében 

jelen megállapodásban rögzített 

eljárásban és módon szervezik és oldják 

meg, hangolják össze a következő 

önkormányzati feladatokat: 

 

 Közoktatási feladatok … 

 

… 

 

 szociális ellátási, 

 gyermekvédelmi ellátási, 

 belső ellenőrzési, 

 közművelődési, 

 területfejlesztési feladatok, 

 környezet- és természetvédelem, 

 turizmusfejlesztés, 

idegenforgalom 

 közmunkaprogram megvalósítása, 

 valamint a kistérség 

ügyintézésének fejlesztéséből 

adódó feladatok, amely tárulási 

feladatokban valamennyi, a 

kistérséghez tartozó 

önkormányzat rész vállal.    

 

III/B. ÁGAZATI FELADATOK 

 

Területfejlesztési feladatok 

 

14.) Folyamatos kapcsolatot tart a megyei 

területfejlesztési tanács 

III/B. ÁGAZATI FELADATOK 

 

Területfejlesztési feladatok 

 

14.) Folyamatos kapcsolatot tart a megyei 

területfejlesztési tanács 



 

33 

33 

munkaszervezetével, a regionális fejlesztési 

ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a 

kistérségben működő közigazgatási 

szervekkel, intézményekkel a fejlesztési 

szükségletek és a bevonható helyi források 

feltárása érdekében. 

 
 

munkaszervezetével, a regionális fejlesztési 

ügynökséggel, a kistérségben működő 

közigazgatási szervekkel, intézményekkel a 

fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi 

források feltárása érdekében. 

 

III/B. ÁGAZATI FELADATOK 

 

- 

 

 

 

 

 

 

III/B. ÁGAZATI FELADATOK 
 

Környezet- és természetvédelem 

 

A Társulás gondoskodik az egész 

kistérségi környezet- és 

természetvédelmet érintő intézkedések 

meghozataláról, az ehhez kapcsolódó 

programok véleményezéséről, kistérségi 

programok kialakításáról és 

megvalósításáról, valamint a 

környezettudatos nevelés 

elterjesztéséről. 

 

III/B. ÁGAZATI FELADATOK 

 

- 

III/B. ÁGAZATI FELADATOK 
 
Turizmusfejlesztés, idegenforgalom 
 

A Társulás – lehetőségeihez mérten – az 

egész kistérséget érintő 

turizmusfejlesztéssel, idegenforgalommal 

kapcsolatban: 

 elősegíti a kistérségi turisztikai 

projektek / programok kialakítását, 

azok megvalósítását, 

 ösztönzi a kistérségi turisztikai 

beruházásokat, 

 közreműködik a térségi turizmus 

feltételrendszerének kialakításában, 

fenntartásában, a turizmus 

versenyképességének fokozásában, 

a kistérségi turisztikai 

termékfejlesztésben, 

 feladatának tekinti a kistérség 

természetes és kulturális 

örökségének 

megóvását, védelmét, 

 elősegíti a kistérségi idegenforgalmi 

kínálat összehangolását és 
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népszerűsítését, 

 mindezek érdekében segíti a 

kapcsolatrendszer kiépítését és 

ápolását a települési 

önkormányzatokkal, kistérségi és 

országos idegenforgalmi 

hivatalokkal, szakmai 

szervezetekkel. 
 

III/B. ÁGAZATI FELADATOK 

 

Gyermekjóléti- és ifjúságvédelmi 

feladatok 

 

6.) A Társulás a gyermekek napközbeni 

(bölcsődei) ellátásáról a Játékvár Óvoda 

és Bölcsőde intézmény fenntartásával 

gondoskodik a kistérség területén. 
 
 

III/B. ÁGAZATI FELADATOK 

 

Gyermekjóléti- és ifjúságvédelmi 

feladatok 

 

6.) A Társulás a gyermekek napközbeni 

(bölcsődei) ellátásáról a Szentgotthárd 

és Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde intézmény fenntartásával 

gondoskodik a kistérség területén. 
 

V.A TÁRSULÁS SZERVEZETE 

 

A Társulás Elnöke 

 

... 

 

2.) Az elnök személyére a Társulási Tanács 

bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás 

elnökének megválasztásához az összes 

szavazatok számához viszonyított többségi 

szavazat szükséges.  

3.) A Társulási Tanács elnöke képviseli a 

Társulást. Akadályoztatása esetén a 

Társulás képviseletét külön meghatalmazás 

nélkül a Társulás elnökhelyettesei látják el. A 

helyettesítés rendjét az elnök határozza 

meg. 

 
 

V.A TÁRSULÁS SZERVEZETE 

 

A Társulás Elnöke 

 

... 

 

2.) Az elnök személyére a Társulási Tanács 

bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás 

elnökének megválasztásához minősített 

többségi szavazat szükséges.  

 

3.) A Társulási Tanács elnöke képviseli a 

Társulást. Akadályoztatása esetén a 

Társulás képviseletét külön meghatalmazás 

nélkül a Társulás elnökhelyettesei látják el. A 

helyettesítés rendjét a Társulási Tanács 

határozza meg. 

 

V.A TÁRSULÁS SZERVEZETE 

 

A Társulás Elnökhelyettesei  

 

... 

 

2.) Az elnökhelyettesek személyére a 

V.A TÁRSULÁS SZERVEZETE 

 

A Társulás Elnökhelyettesei  

 

... 

 

2.) Az elnökhelyettesek személyére a 
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Társulási Tanács elnöke tesz javaslatot. A 

Társulás  elnökhelyetteseinek 

megválasztásához az összes szavazatok 

számához viszonyított többségi szavazat 

kell. 

 
 

Társulási Tanács elnöke tesz javaslatot. A 

Társulás  elnökhelyetteseinek 

megválasztásához minősített többségi 

szavazat kell. 

 

V.A TÁRSULÁS SZERVEZETE 

 

A Társulás bizottságai 

 

A Társulás az alábbi bizottságokat hozza 

létre: 

 

a) Közoktatási és Közművelődési 

Bizottság 

b) Egészségügyi és Szociális Bizottság 

c) Területfejlesztési Bizottság 

d) Pénzügyi Bizottság 

e) Közbeszerzési Bizottság. 

 
 

V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE  

 

A Társulás bizottságai 

 

A Társulás az alábbi bizottságokat hozza 

létre: 

 

a) Közoktatási, Közművelődési és 

Idegenforgalmi Bizottság 

b) Egészségügyi és Szociális Bizottság 

c) Területfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság 

d) Pénzügyi Bizottság 

e) Közbeszerzési Bizottság. 

 

V.A TÁRSULÁS SZERVEZETE 

 

A bizottságok 

 

5. A Társulás ágazati bizottsági tagjainak 

megválasztásához az összes 

szavazatok számához viszonyított 

többségi szavazat szükséges. Ha a 

megválasztható személyek számához 

viszonyítva több jelölt kapta meg a 

többségi szavazatot, akkor, illetve 

szavazategyenlőség esetén a Társulási 

Tanács elnöksége megválasztására 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 
 

V.A TÁRSULÁS SZERVEZETE 

 

A bizottságok 

 

5. A Társulás ágazati bizottsági tagjainak 

megválasztásához minősített többségi 

szavazat szükséges.  

 

V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE 

 

A Társulás munkaszervezete 

 

1.) A Társulás munkaszervezetének 

feladatait Szentgotthárd Város Polgármesteri 

Hivatala látja el. A Polgármesteri Hivatal 

végzi mindazon feladatokat, melyek a 

V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE 

 

A Társulás munkaszervezete 

 

1.) A Társulás munkaszervezetének 

feladatait Szentgotthárd Város 

Polgármesteri Hivatala látja el. A 

Polgármesteri Hivatal végzi mindazon 
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többcélú társulással kapcsolatosan 

felmerülnek. Így különösen a pénzügyi 

feladatokat, a Társulás keretében ellátott 

szakmai irányítási feladatokat, a Társulás 

működtetésével kapcsolatos adminisztrációs 

feladatokat. 

 

 

 

feladatokat, melyek a többcélú 

társulással kapcsolatosan felmerülnek. 

Így különösen a pénzügyi feladatokat, a 

Társulás keretében ellátott szakmai 

irányítási feladatokat, a Társulás 

működtetésével kapcsolatos 

adminisztrációs feladatokat. A 

Polgármesteri Hivatal szervezetén belül 

elsősorban a Kistérségi Iroda, mint 

elkülönült belső szervezeti egység látja 

el a munkaszervezeti feladatokat. A 

munkaszervezet vezetője - a hivatali 

hierarchia szerint - a Szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatal jegyzője.  

 

V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE 

 

A Kistérségi Fejlesztési Tanács 

 

… 

 

2.) A Fejlesztési Tanács feladatai: 

k) megválasztja az elnökséget 

azokban a kistérségekben, ahol e 

törvény előírása szerint elnökséget 

kell létrehozni; 

 

... 

 

6.) A Tanács munkájában részt vevő 

meghívottak:  

a) a Társulást alkotó önkormányzatok 

jegyzői, körjegyzői, 

b) a Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője, 

c) a kistérségi koordinátor, 

d) a Vas Megyei Területfejlesztési 

Tanács képviselője, 

e) a kamarák képviselői, 

f) a Vállalkozás-fejlesztési Alapítvány 

képviselője. 
 

V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE 

 

A Kistérségi Fejlesztési Tanács 

 

… 

 

2.) A Fejlesztési Tanács feladatai: 

k) - 

 

... 

 

 

 

 

6.) A Tanács munkájában részt vevő 

meghívottak:  

a) a Társulást alkotó önkormányzatok 

jegyzői, körjegyzői, 

c) a kistérségi koordinátor, 

d) a Vas Megyei Területfejlesztési 

Tanács képviselője, 

e) a kamarák képviselői, 

f) a Vállalkozás-fejlesztési Alapítvány 

képviselője. 
 

VI. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE 

 

A tagok szavazatainak száma 

 

2.) Vétójog illeti meg:  

VI. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE 

 

A tagok szavazatainak száma 

 

2.) Vétójog illeti meg:  
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-  Szentgotthárd Város Önkormányzatát a 

Társulás által fenntartott szentgotthárdi 

közoktatási intézményeket érintő 

döntések során,  

-   a mikrokörzeti társulás keretében 

működtetett közoktatási intézményt érintő 

döntések során az adott mikrokörzethez 

tartozó Társulási Tanácsi tagot,  

-  az esetlegesen a Társulás által 

működtetett egyéb oktatási intézményt 

érintő kérdésben esetén azt az Társulási 

Tanácsi tag önkormányzatot, melyhez az 

oktatási intézmény eredetileg tartozott. A 

vétójoggal élő tag a döntést 

megakadályozza, az adott előterjesztést 

tovább kell tárgyalni. 

 
 

-  Szentgotthárd Város Önkormányzatát a 

Társulás által fenntartott, szentgotthárdi 

alapítású intézményeket vagy 

intézményegységeket érintő döntések 

során,  

-   a mikrokörzeti társulás keretében 

működtetett közoktatási intézményt érintő 

döntések során az adott mikrokörzethez 

tartozó Társulási Tanácsi tagot,  

-  a Társulás által fenntartott közoktatási 

intézményt vagy tagintézményt érintő 

kérdés esetén azt az Társulási Tanácsi 

tag önkormányzatot / önkormányzatokat, 

amelyhez az intézmény eredetileg 

tartozott.  

 

A vétójoggal élő tag a döntést 

megakadályozza, az adott előterjesztést 

tovább kell tárgyalni. 

 

VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA 

 

Az intézmények fenntartása 

 

1.) A közoktatási társulási feladatban 

részt vállaló önkormányzatok közoktatási 

intézményei feletti fenntartói jogokat és 

kötelezettségeket - beleértve 

valamennyi, mikrotérségi 

intézményfenntartói társuláshoz nem 

tartozó óvodát, általános iskolát, a 

Szentgotthárdon létrehozott integrált 

oktatási intézmény keretében működő 

gimnáziumot és a zeneiskolát- a 

többcélú társulás gyakorolja közvetlenül. 
 
 
 
 

VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA 

 

Az intézmények fenntartása 

 

1.) A Társulási Tanács az alábbi 

közoktatási intézmények fenntartásáról 

gondoskodik: 

 Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde, azon 

belül: 
- Tótágas Bölcsőde intézményegység 
- Egyesített Óvodák 

intézményegység, azon belül: 
 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd) 
 Tapsifüles Tagóvoda (Gasztony) 
 Kerekerdő Tagóvoda (Rönök) 

 Micimackó Tagóvoda 
(Magyarlak) 

 Csillagvirág Tagóvoda 

(Csörötnek) 
 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény, azon belül: 

- SZOI Takács Jenő Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményegység 

- Egységes Iskola intézményegység, 
azon belül: 
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 SZOI Vörösmarty Mihály 
Gimnáziuma 

 SZOI Általános Iskolájának Arany 
János 1-4. Évfolyama 

 SZOI Általános Iskolájának 
Széchenyi István 5-8. Évfolyama 

 SZOI Magyarlak - Csörötnek 
Általános Iskolája (tagiskola) 

 

VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA 

 

Az intézmények finanszírozása 

 

… 

 

2.) A Társulás által igényelhető 

kiegészítő normatívákat, állami 

támogatásokat a Társulás igényli. 

 

 

 

 

… 

 

5.) A normatívával, állami támogatással 

le nem fedezett költségeket a 

Szentgotthárdi integrált oktatási 

intézmény keretében működő 

Gimnázium esetében Szentgotthárd 

Önkormányzata fedezi, az integrált 

intézményben működő általános iskolái 

részleg továbbá a Városi Óvoda 

költségeit Szentgotthárd Város 

Önkormányzata, az egyes kistérségi 

iskolák és óvodák normatívával le nem 

fedezett költségeit az a mikrokörzeti 

társulás vagy önkormányzat fedezi,  

amelyikhez az adott intézmény tartozik.  
 

VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA 

 

Az intézmények finanszírozása 

 

… 

 

2.) A Társulás, mint intézményfenntartó 

és mint a közoktatási feladatellátásról 

szervező tevékenységgel gondoskodó 

szerv által igényelhető kiegészítő 

normatívákat, állami támogatásokat a 

Társulás igényli. 

 

… 

 

5.) A normatívával, állami támogatással 

le nem fedezett költségeket a Társulás 

azon tagönkormányzata köteles 

biztosítani a Társulás költségvetésében,  

amelyikhez az adott intézmény / 

tagintézmény tartozik.  
 
 

VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA 

 

Kiadások/bevételek, nyilvántartása  

 

1.) Településenként, mikrokörzetenként, 

ezeken belül intézményenként, a 

VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA 

 

Kiadások/bevételek, nyilvántartása  

 

1.) Településenként, mikrokörzetenként, 

ezeken belül intézményenként, 
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Szentgotthárdi integrált oktatási intézmény 

esetében tagozatonként külön kell vezetni a 

kiadásokat és és bevételeket. Az integrált 

oktatási intézmény esetében külön kell 

vezetni és kimutatni a Gimnázium, az 

általános iskolák és a Zeneiskola bevételeit 

és kiadásait.  

 

intézményegységenként és 

tagintézményenként külön kell vezetni a 

kiadásokat és a bevételeket.  

 

 

VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA 

 

A beiskolázási körzet 

 

1.) A Társulás által fenntartott 

valamennyi oktatási intézmény 

beiskolázási körzete a Szentgotthárdi 

kistérség. 

 

2.) A felvétel rendje:  

a) Az egyes intézményekbe felvételt 

elsősorban azok a gyermekek 

nyerhetnek, akiknek lakóhelyük 

(állandó lakóhelyük vagy 

tartózkodási helyük) azon a 

településen van, ahol az iskola 

található illetve mikrokörzeti 

társulás esetén lakóhelyük a 

mikrokörzethez tartozó településen 

van.  

b) Ezek felvétele után kerülhet sor más 

településről érkező gyermekek 

felvételére.  

    Ezen belül is elsőbbséget kell 

biztosítani azon önkormányzatok 

területérõl érkező gyermekeknek, 

amely települések önkormányzatai 

területén a Társulás nem tartanak 

fenn iskolát/óvodát, és külön 

megállapodásban vállalják a 

normatívával le nem fedezett 

költségekhez való hozzájárulást.  

c) Ezen gyermekek felvétele után 

kerülhet sor a kistérség egyéb 

településeiről jövő 

tanulók/óvodások felvételére.  

d) A kistérségen kívülről érkezők 

VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA 

 

A beiskolázási körzet 

 

1.) A Társulás által fenntartott 

valamennyi közoktatási intézmény 

beiskolázási körzete a Szentgotthárdi 

kistérség. 

 

2.) A felvétel rendje:  

a) Az egyes intézményekbe felvételt 

elsősorban azok a gyermekek 

nyerhetnek, akiknek lakóhelyük 

(állandó lakóhelyük vagy 

tartózkodási helyük) azon a 

településen van, ahol a közoktatási 

intézmény / tagintézmény található 

illetve mikrokörzeti társulás esetén 

lakóhelyük a mikrokörzethez tartozó 

településen van.  

b) Ezek felvétele után kerülhet sor más 

településről érkező gyermekek 

felvételére.  

    Ezen belül is elsőbbséget kell 

biztosítani azon önkormányzatok 

területéről érkező gyermekeknek, 

amely települések önkormányzatai 

területén a Társulás nem tartanak 

fenn iskolát/óvodát, és vállalják a 

normatívával le nem fedezett 

költségekhez való hozzájárulást.  

c) Ezen gyermekek felvétele után 

kerülhet sor a kistérség egyéb 

településeiről jövő 

tanulók/óvodások felvételére.  

d) A kistérségen kívülről érkezők 

felvétele csak akkor lehetséges, ha 
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felvétele csak akkor lehetséges, ha 

a kistérségben élő jelentkezők már 

felvételt nyertek.  
 
 

a kistérségben élő jelentkezők már 

felvételt nyertek. 

e.) A Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

intézmény bölcsődei ellátása 

esetében elsősorban a 

Szentgotthárdon lakóhellyel és 

tartózkodási hellyel rendelkező 

gyermeket kell felvenni az 

intézménybe, ezt követően pedig a 

maximális férőhely erejéig a 

kistérségi igényeket is kielégíti az 

intézmény. 
 

X. A TÁRSULÁS ANYAGI FORRÁSAI 

 

1.   A társulás bevételei: 

 

- tagsági díj: 

 

… 

 

d) A hozzájárulás átutalását  március 

15-ig kell teljesíteni. 

 

… 

 

 

3.) A társulás pénzalapjának kezelésével és 

felhasználásával összefüggő gazdálkodási 

feladatokat a Szentgotthárdi Polgármesteri 

Hivatal végzi, a pénzforgalmat elkülönített 

számlán vezeti. A számla feletti rendelkezési 

jogot a Társulási Tanács elnöke, 

akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek 

és a munkaszervezet vezetője gyakorolja. 

Az ellenjegyzés jogát a Társulás 

munkaszervezetének vezetője gyakorolja. 

 

X. A TÁRSULÁS ANYAGI FORRÁSAI 

 

1. A társulás bevételei: 

 

- tagsági díj: 

 

… 

 

d) A hozzájárulás átutalását  

negyedévenként kell teljesíteni. 

 

… 

 

 

3.) A társulás pénzalapjának kezelésével és 

felhasználásával összefüggő gazdálkodási 

feladatokat a Szentgotthárdi Polgármesteri 

Hivatal végzi, a pénzforgalmat elkülönített 

számlán vezeti. A számla feletti rendelkezési 

jogot a Társulási Tanács elnöke vagy az 

általa megbízott személy gyakorolja. Az 

ellenjegyzés jogát a Társulás 

munkaszervezetének vezetője vagy az általa 

megbízott személy gyakorolja. 

 

XI. A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE 

 

A Társulás tagjának kiválása esetén a 

vagyoni kérdések rendezése 

 

… 

 

XI. A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE 

 

A Társulás tagjának kiválása esetén a 

vagyoni kérdések rendezése 

 

… 
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4.) A társulásból kiválni a naptári év első 

napjával lehet, ezt a szándékot a társulás 

vezetőjével az előző év szeptember 30-ig 

közölni kell. 

 
 

4.) A Társulásból kiválni a naptári év utolsó 

napjával lehet, a kiválásról szóló – minősített 

többséggel meghozott – döntést a települési 

önkormányzat képviselő-testülete hat 

hónappal korábban köteles meghozni és azt 

a Társulás tagjaival közölni.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

 

A Képviselő - Testület 2011. január 26.-i ülésére. 

 

Tárgy.: A SZOI utóellenőrzése 

 

Tisztelt Képviselő - testület! 

 

A SZOI intézményegységeiben történt ellenőrzés során tett javaslatokra a SZOI vezetője 

intézkedési tervet készített, amely alapján a belső ellenőrzés utóellenőrzést írt ki. Az 

utóellenőrzés fő feladata volt, hogy az intézmény által küldött intézkedési tervben foglaltakat 

ellenőrizze. Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy még mindig vannak olyan feladatok, 

amelyeket az ellenőrzés óta nem sikerült kijavítani, és ezzel a saját maguk által készített 

intézkedési tervet sem tudták betartani. A jövőben minden önkormányzati intézménynek 

törekednie kell, hogy az intézkedési tervet úgy készítse el, hogy azt meg is tudja valósítani. 

Határozati javaslat: 

Szentgotthárd Város Képviselő- testülete a SZOI utóellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentést 

elolvasta, és megismerte, és a belső ellenőrzési utóvizsgálatot továbbá a javasolt 

intézkedéseket elfogadja! 

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

Szentgotthárd, 2011. január 18. 

 

      

     Dr. Dancsecs Zsolt 

                  Jegyző 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentés 

 

Az utóellenőrzést a 9/2009/0/0 sz. ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatok alapján 

elkészített Intézkedési Terv mentén folytattuk le. Az ellenőrzést a testület úgy fogadta el, hogy 

az intézmény vezetője elkészíti a javaslatokra az intézkedési tervet (2010. április), melyet meg is 

küldött a Belső ellenőrzési vezetőnek. Ez alapján készült el az utóellenőrzés. 

 

 

Vezetői munka: 

 

A utóellenőrzés során az alábbiakat megállapításokat tette az ellenőrzés: 

 

l./ Feladat volt az Intézmény szervezeti –működési szabályzatának kiegészítése az egységes 

szervezeti ábrával és az intézményegységek szervezeti ábráival. Szükségesnek mondtuk ki  az 

aktualizálást az újabb intézményátszervezéseknek megfelelően. 

        A SZOI módosította a SZMSZ-ét , a fent jelöltekkel kiegészítette, melyet a 

        Kistérségi Társulás Tanácsának ülése 2010. szeptember 2.-án a 45/2010.számú 

        határozatával elfogadott. 

 

2./Irattárban őrzött iratok selejtezését az aktualitásnak megfelelően el kellett végezni  
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- SZOI. vezetésénél a selejtezést 2010. november 30.-ig elvégzik. 

- SZOI Vörösmarty M. Gimnázium  esetében  szintén 2010. november 30.-ig 

elvégzik az iratok felülvizsgálatát. 

- SZOI Széchenyi István Általános Iskolában  2009. november  5.-én megtörtént 

a selejtezés a 62-3/2009. jegyzőkönyv alapján. Az 1996-2000. év közötti iratok 

kerültek felülvizsgálatra. Levéltári átadás időpontja: 2009. december 02. volt. 

- SZOI Arany János Általános  Iskola tekintetében a selejtezés 2009. november 

10.-én megtörtént a 38/2009.számú jegyzőkönyv szerint. A levéltári záradék 

kelte 2009. november 23. 

- SZOI Takács Jenő Zeneiskola AMI a selejtezést az intézményegység                          

vezetőjének elmondása szerint   2010. december 30-ig készíti el. 

 

 

Munkaerő – gazdálkodás, intézményi feladatellátás: 

Az utóellenőrzés célja a 2009. október –november hónapban lefolytatott  felügyeleti 

ellenőrzés során a fenntartó által  feltárt hibák, hiányosságok  megszüntetése érdekében tett 

intézményi lépések vizsgálata. 

A hiányosságok megszüntetése céljából az intézményvezető intézkedési tervet készített 2010. 

áprilisában. 

- Az intézkedési terv 2./ pontjában feladatként kitűzött  Továbbképzési 

program, beiskolázási terv határidőt követően elkészült.  

Javasoljuk az intézményvezetésének, hogy a 2011. évi éves beiskolázási tervnél- mely most 

van kidolgozás alatt- különös tekintettel legyenek a két tanítási nyelvű képzés felmenő 

rendszerben történő biztosítására. 

- Az utóellenőrzés során megállapodás történt, hogy a következő tanév 

tantárgyfelosztás fenntartónak történő leadása legkésőbb augusztus 01-jéig 

megtörténik. A tantárgyfelosztás készítésénél törekedni kell arra, hogy az 

intézményegységek – az áttanítások miatt – KÖZÖSEN tervezzék a 

dokumentumokat! 

Mivel az átszervezés egyik lényegi eleme pont ez lenne, ezért FONTOS, hogy a jövőben 

mindenképp együtt tervezzék a dokumentumokat az áttanítások miatt. 

- Mivel még az utóellenőrzés idején sem volt minden intézményegységben 

hatályos , kinyomtatott Pedagógiai Program, SZMSZ, IMIP, ezért 

javasoljuk, hogy haladéktalanul egészítsék ki a legutóbbi módosításokkal 

fenntartó által – szakértővel véleményeztetett - jóváhagyott 
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dokumentumokat és a jogszabályi előírásnak megfelelően az intézmény 

honlapján, vagy a helyben szokásos módon ( iskolai könyvtár, 

intézményvezetői iroda) hozzák nyilvánosságra! 

 

 

 

 

 

 

Munkaügyi feladatok: 

 

A 2009-ben végzett átfogó ellenőrzés utóellenőrzése alapján az alábbiakat állapította meg az 

utóellenőrzés: 

Az intézmény igazgatója a hiányosságok alapján intézkedési tervet készített. A munkaügyi 

feladatok ellátása területén előírt intézkedések megtétele nem valósult meg teljes mértékben. 

Nem történt intézkedés az alábbi feladatok terén: 

- A nem jogszabályi előírások alapján besorolt közalkalmazottak 

besorolásának felülvizsgálata. 

- Vezetői megbízásokkal kapcsolatos valamennyi jogszabályi előírás 

figyelembe vétele,  az SZMSZ-ben foglalt vezetői szinteknek való 

megfeleltetése. 

- A Kollektív szerződés felülvizsgálata a szakszervezetekkel együttműködve. 

(Jogszabállyal ellentétes elemeket tartalmaz, illetve egyes rendelkezéseire 

már a szerződés elfogadásakor sem volt költségvetési fedezet.) 

 

A felügyeleti ellenőrzés óta eltelt időszakban létesített és szúrópróbaszerűen  kiválasztott 

közalkalmazotti jogviszonyok tekintetében a jogszabályi előírások betartása csak részben 

sikerült. Ismételten előfordultak jogszabállyal ellentétes közalkalmazotti kinevezések: 

- Határozott időre szóló kinevezés helyett határozatlan időre szóló kinevezés. 

- Olyan pedagógus ismételt alkalmazása, akinek a végzettsége  a 

jogszabályban foglalt előírásoknak nem felel meg. 

 

Tűzvédelem: 

A tűzvédelem esetében a Fyrex kereskedelmi és szolgáltató Bt. végezte el az ellenőrzést. Az 

utóellenőrzés során a következő intézmények esetében vizsgáltam meg az ellenőrzés által tett 

megállapítások végrehajtását: 

- Vörösmarty Mihály Gimnázium 
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- Arany János Általános Iskola 1-4. évfolyamos Tagintézmény 

- Széchenyi István 5-8. évfolyamos Tagintézmény 

- Takács Jenő Zeneiskola 

- Magyarlaki Általános Iskola Tagiskola 

- Magyarlaki Óvoda 

- Csörötneki Óvoda (Csillagvirág) 

1, Tűzvédelmi szabályzat: 

A Vörösmarty Gimnázium esetében a tűzvédelmi szabályzatot az ellenőrzés során nem 

tudták megtekinteni. Az utóellenőrzés során már megvolt, és aktualizálva bemutatták. 

Az Arany János tagiskolában szintén kijavításra került, ahogyan a Széchenyi István 

tagiskolában is. 

A Takács Jenő tagiskolában a tűzvédelmi szabályzatot hatályba léptették, a vezető aláírta. 

A Magyarlaki tagiskolában és az óvodában a tűzvédelmi szabályzat aktualizálva lett, és újra 

írva. Egy példányát az óvodában is megtaláltam. 

A Csörötneki óvodában a tűzvédelmi szabályzat továbbra is aktualizálásra szorul, ami 

mimnél előbb javításra szorul.  

2, Tűzvédelmi oktatás: 

A tűzvédelmi oktatás SZOI szinten történt meg, így az összes szentgotthárdi tagintézmény 

esetében egyszerre történt az oktatás. Minden intézményben megtalálható az aláírt 

jegyzőkönyv az oktatásról. Az oktatást a tanévnyitó értekezleten tette meg az Atlantisz Bt. 

Csörötneken 2010.szeptember 14.-én, a magyarlaki óvodába 2010.02.12.-én, míg az iskolában 

2010.11.13.-án tartották meg az oktatást. 

3, tűzriadó terv gyakorlása: 

A SZOI miden intézményében, valamint a két óvodában megtalálható az aláírt tűzvédelmi 

terv gyakorlásáról írásos dokumentáció. A 2010. évben mindenhol megtartották a tűzvédelmi 

terv gyakorlását. Így az ellenőrzés során feltárt hiányosságok kijavításra kerültek. 

4, Tűzvédelmi berendezések: 

A tűzoltó készülékek ellenőrzését a jövőben az Atlantisz Bt. végzi a SZOI összes 

intézményében. Így a tűzoltó készülékek negyedéves ellenőrzése a jövőben megoldott. 

A Vörösmarty Gimnáziumban a kazánház védelmét szolgáló, és az ellenőrzés által nem 

elfogadott tűzoltó készülék ki lett cserélve, ezzel elhárítva a veszélyt.  

Ugyancsak a gimnáziumban kifogásolta az ellenőrzés, hogy a gyengeáramú tűzjelző 

berendezés nincs karbantartva, valamint üzemvitele bizonytalan, nincs 24 órás felügyelete. 

Ennek kijavítása kötelező jogszabályi előírás. Ugyanakkor az intézmény vezetője elmondta, 

hogy forráshiány miatt a karbantartása nem megoldható. 

5, Kémények műszaki felülvizsgálata: 
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Az ellenőrzés során a Vörösmarty Gimnázium, valamint a Magyarlaki Tagiskola 

kéményeinek műszaki felülvizsgálatát nem találta rendben a vizsgálat. Az utóellenőrzés során 

ezeket a problémákat a tagintézmények orvosolták, és bemutatták a műszaki felülvizsgálat 

tanúsítványát. A többi tagintézmény esetében is megtörténtek a felülvizsgálatok. 

6, Tűzvédelmi villamossági felülvizsgálat: 

A Széchenyi István tagiskolában nem volt eddig meg, így ők 2010.01.25.-én elkészítették a 

felülvizsgálatot. 

Az Arany János tagiskolában az ellenőrzés során nem volt meg, és ezt sajnos a mai napig 

sem pótolták, ezért ennek mielőbbi pótlása szükséges, és halaszthatatlan. 

A Magyarlaki óvoda teljesen fel lett újítva, míg a Csörötneki óvoda villamos szerelése lett 

újra építve, és a tanúsítványok továbbra sincsenek az óvodákban. Ezért az 

Önkormányzatoknak minél előbb egy példányt át kell adniuk az intézményeiknek. 

7, villámvédelem: 

Az ellenőrzés az Arany János tagiskolában nem találta a villámvédelemről szóló 

tanúsítványt. Ezt az utóellenőrzés során sem tudta bemutatni az intézmény, ezért pótlása 

halaszthatatlan. 

8, Általános használati előírások: 

Az intézményekben mindenhol ki lettek téve a hiányzó táblák, valamint a tűzoltó 

készülékeket jelző táblák 

Munkavédelem 

A munkavédelmi ellenőrzést is a Fyrex Bt. végezte el a SZOI tagintézményeiben. Az 

ellenőrzés a következő jogszabályi háttéren alapult: 

 

- Az 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, 

- Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 

- 19/2002 (V.8.) OM. Rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és 

kialakításának építészeti, műszaki követelményeiről. 

- 1999. évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól. 

 

Az utóellenőrzés során a hiányosságok nagy részét megszüntették, azonban még mindig 

maradtak olyan területek, amelyek kijavítása továbbra sem történt meg. 

 

1, Munkavédelmi Szabályzat készítése: 

A munkavédelemi szabályzatok esetében a SZOI összes tagintézményében régebbi, már 

aktualizálásra szoruló munkavédelmi szabályzat volt megtalálható. Az utóellenőrzés során a 
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vizsgálat megállapította, hogy a munkavédelmi szabályzat a SZOI, valamint a két óvoda 

esetében sem került aktualizálásra. Ennek mielőbbi kijavítása fontos, és halaszthatatlan. Az 

intézménynek szerződnie kell egy céggel, aki a munkavédelmi előírásoknak megfelelően a 

munkavédelemmel kapcsolatos teendőket ellátja az egész intézményben. 

 

Vörösmarty Mihály Gimnázium  – Újat kell készíteni 

Széchenyi István Általános Iskola  - Aktualizálni kell 

Takács Jenő Zeneiskola  - Aktualizálni kell 

Arany János Általános Iskola  - Aktualizálni kell 

Magyarlak Általános Iskola  - Nincs hatályba helyezve, újat kell készíteni 

Magyarlak Óvoda   - Újat kell készíteni 

Csörötnek Óvoda   - Aktualizálni kell 

  

2, Munkavédelmi oktatás megtartása 

A vizsgálat során kiderült, hogy a munkavédelem területén az oktatás minden 

intézményegységnél megtörtént. Az utóellenőrzés során azt vizsgáltuk, hogy a 2010/20111. 

tanévben is megtörténtek-e az oktatások. A vizsgálat során megállapítottam, hogy minden 

intézményben megtartották az ellenőrzéseket. 

3, Munkahelyi kockázatértékelés elkészítése, felülvizsgálata: 

 

Az ellenőrzés során a munkahelyi kockázatértékelés meglétét, valamint az éves 

felülvizsgálat megtörténtét ellenőriztük. Az utóellenőrzés során megállapítottam, hogy a 

helyzet nem változott jelentős mértékben, így a Vörösmarty Gimnázium, Széchenyi István 

Ált.Isk., Takács Jenő zeneiskola, valamint az Arany János ált.isk –ban nem voltak meg 

ezek a dokumentumok. A zeneiskola esetében a kockázatértékelés az SzMSz részét képezi, 

azonban ez nem jó gyakorlat. A két óvodában, valamint a Magyarlaki ált.iskolában 

megvannak a dokumentumok, azonban a felülvizsgálat nem volt meg minden esetben.  

 

4, Érintésvédelmi felülvizsgálat, szerelői ellenőrzés: 

 

Az érintésvédelmi felülvizsgálat az ellenőrzés megállapításai szerint nem mindenhol voltak 

meg. Az utóellenőrzés megállapította, hogy a helyzet sokat javult, azonban egy intézményben 

még mindig nincsenek meg ezen dokumentumok. 

Így a következő intézményegységben hiányozik, ahol sürgősen pótolandó: 

- Széchenyi István Általános Iskola 

 

A korábban elvégzett átfogó ellenőrzés további megállapításai mind ki lettek javítva. 
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Összegzés 

 

Az utóellenőrzés tekintetében fontos megjegyezni, hogy még mindig vannak olyan területek, 

ahol nem történt változás, még annak fényében sem, hogy a korábbi ellenőrzés feltárta a 

problémás eseteket, és az intézménynek ezen problémák kijavításával kellett volna 

foglalkoznia. 

 

- A Vezetői munka esetében néhány selejtezést nem végeztek el, csupán az utóellenőrzés után. 

Ezért ezeket a selejtezési jegyzőkönyveket az intézmény vezetőjének meg kell küldenie a 

belső ellenőrzést vezető személynek. 

 

- A munkaerő – gazdálkodás, valamint az intézményi feladatellátás esetében sem sikerült az 

intézménynek az intézkedési tervben leírtaknak megfelelni. 

 

- A munkaügyi feladatok utóellenőrzésénél is tárt fel hiányosságokat az ellenőrzés, amelyek 

szintén a korábbi ellenőrzés óta nem lettek kijavítva. 

 

- A tűz- és munkavédelem területén a helyzet javult, azonban még mindig vannak 

hiányosságok. 

Tűzvédelem esetében a javulás sokkal inkább tapasztalható, köszönhetően annak, hogy az 

intézmény szerződést kötött egy céggel, amely a tűzvédelmi feladatokat ellátja. 

A munkavédelem területén ezt nem tette meg, a hiányosságok száma lényegesen nagyobb, 

mint a tűzvédelem területén. Fontos lenne, ha az intézmény a jövőben ezen szakterület 

ellátásáért is szerződne egy erre szakosodott céggel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslatok 

 

- Az iratok selejtezéséről készült jegyzőkönyvet (melyek az utóellenőrzés idejéig nem 

készültek el) meg kell küldeni a belső ellenőr részére - legkésőbb 2011. február 4-ig. 
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- Az intézményegységekbe kerüljenek ki azok a dokumentumok, amelyek az ellenőrzés 

óta nem kerültek oda (SzMSz, IMIP program, Pedagógiai program…) – legkésőbb 

2011. február 4-ig. 

- A nem jogszabályi előírások szerint besorolt közalkalmazottak besorolásának 

felülvizsgálatát haladéktalanul el kell végezni és a tett intézkedéseket február 15-ig 

meg kell küldeni a Belső ellenőr részére. 

- A vezetői megbízással kapcsolatos valamennyi jogszabályi előírás figyelembe vétele 

nem történt meg, valamint azt alkalmazva az SzMSz-ben foglalt vezetői szinteket nem 

harmonizálták az előírásoknak megfelelően. Ezt 2011. február 15-ig el kell végezni és 

a Belső ellenőr számára meg kell küldeni 

- A Kollektív szerződés felülvizsgálata nem történt meg (jogszabállyal ellentétes 

részeket tartalmaz, amely így nem felel meg az előírásoknak.) A felülvizsgálatot 

legkésőbb 2011. február 15-ig el kell végezni. 

- Tűzvédelmi villamossági felülvizsgálat az Arany J.- tagiskolába minél előbb legyen 

elvégezve – legkésőbb 2011. február 15-ig. 

- Magyarlaki óvoda, Csörötneki óvoda esetében a tanúsítványokat minél előbb adják át 

az intézménynek – legkésőbb 2011. február 15-ig. 

- Arany János iskolában a villámvédelemről szóló tanúsítványt minél előbb szerezze be 

az intézmény – legkésőbb 2011.február 15-ig. 

- A Magyarlaki óvoda felújítása miatt a tanúsítványt az önkormányzat egy példányba 

juttassa el az intézménybe, legkésőbb 2011. február 15-ig. 

- A SZOI intézményeiben, valamint a két óvodában a munkavédelmi szabályzatok 

kerüljenek kialakításra, és aktualizálásra, legkésőbb 2011. február 15-ig. 

- A munkahelyi kockázatértékelést, valamint annak éves felülvizsgálatát minden esetben 

készítsék el az intézmények, legkésőbb 2011. február 15-ig. 

- Az érintésvédelmi felülvizsgálatot a Széchenyi István általános iskolában készítsék 

minél előbb, legkésőbb 2011. február 15-ig 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

A Képviselő - Testület 2011. január 26-i ülésére. 

 

Tárgy.: A FEUVE rendszer ellenőrzése 
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Tisztelt Képviselő - testület! 

A FEUVE rendszer ellenőrzése a belső ellenőr feladata, melyet minden évben el kell 

végeznie. Javaslataival segítenie kell fejleszteni a FEUVE rendszert. Ennek eleget téve a 

belső ellenőr elkészítette az éves jelentését a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői 

ellenőrzésről. Az eddigi FEUVE rendszer működik, sok esetben érezteti is a hatását. 

 

Határozati javaslat: 

Szentgotthárd Város Képviselő- testülete a FEUVE rendszer ellenőrzése a Szentgotthárdi 

Önkormányzatnál című belső ellenőrzési jelentést elolvasta, és megismerte, és a belső 

ellenőrzési vizsgálatot elfogadja! 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt, jegyző 

Szentgotthárd, 2011. január 17. 

 

      

     Dr. Dancsecs Zsolt 

                  Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jelentés 

 
A függetlenített belső ellenőrzés súlyponti feladata a költségvetési ellenőrzési szerv 

elsőszámú vezetője által kialakított folyamatoknak, és az azokba beépített ellenőrzési 

pontoknak (kontrolloknak) az ellenőrzése azért, hogy a vezetést segítse az ellenőrzéssel és 

célirányos javaslatokat tegyen a rendszer fejlesztésére. 
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A FEUVE rendszer alapvető célja, hogy az irányítási rendszer részeként: 

  - megfelelő elvek megfogalmazásával és elfogadtatásával, 

- célirányos, átgondolt, a szervezet egészét átfogó szabályozással és 

utasításokkal, 

- a célok elérését segítő rendszer és folyamatleírásokkal, 

- racionálisan megválasztott eszközökkel, 

- a folyamatokba épített automatikus ellenőrzési pontok kijelölésével, 

működtetésével, 

- valamint folyamatosan és rendszeresen végzett vezetői ellenőrzésekkel 

 

akadályozza meg, illetve védje ki a szervezet tevékenységére ható negatív kockázatokat. 

 

A 2010. évi FEUVE ellenőrzés keretében a kistérség településeinek a FEUVE szabályzatát, 

valamint a rendszerét is vizsgáltam. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

 

Jogszabályok 
 

Az Áht. 121.§ (1) bekezdés szerint a FEUVE „…a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős 

szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, 

amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a 

felelős a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével. A költségvetési szerv 

vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a 

szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, 

szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.” 

 

Ennek érdekében - a törvényi előírás alapján – olyan rendszert kell létrehozni, amely 

biztosítja, hogy 

- „a költségvetési szerv valamennyi gazdálkodással kapcsolatos 

tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűség, 

szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel, 

Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatalában a gazdasági tevékenységek 

minden esetben összhangban vannak a szabályszerűség, szabályozottság és 

a megbízható gazdálkodás elveivel. (Szentgotthárd Város Számviteli 

Politikája, SzMSz-e, Pénzügyi szabályzatai…stb.)  

 

- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor 

pazarlásra, visszaélésre, rendeltetés ellenes felhasználásra 

A hivatalban fellépnek az eszközök és források nem rendeltetésszerű 

felhasználása ellen. Ennek egyik eszköze a tavaly óta érvényben lévő, a 

kifizetéseket szigorúan kézben tartó kontrollrendszer működtetése is.     

 

- megfelelően, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a 

költségvetési szerv gazdálkodásával kapcsolatban 

A hivatalban minden adat bármikor hozzáférhető. Ez a hivatalban dolgozó 

munkavállalókat nagymértékben segíti. Egy belső hozzáférésű, védett 

háttértáron szinte minden adat megtalálható, amelyre szükség lehet a 

hivatalon belül (szabályzatok, határozatok, beszámolók, adatok…stb.) 
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- a FEUVE harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek 

végrehajtásra kerüljenek, 

A hivatalon belül a FEUVE irányelvek végrehajtása folyamatban van. A 

FEUVE rendszer egy teljesen új elemként került az önkormányzat életébe, 

és mára már kiforrott. Ugyanakkor még vannak tennivalók, azonban a 

rendszer működik.  

 

- a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, 

szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban 

kerüljenek felhasználásra.” 

Ez teljes mértékben biztosított a Polgármesteri Hivatalban. (Szabályozva: 

Szentgotthárd Város Számviteli Politikája, formái: kifizetések, pályázati 

pénzek felhasználása…stb.)  

 

A törvényhely felsorolja azokat a fontosabb feladatokat is, amelyeket a pénzügyi irányítási és 

ellenőrzési feladatok tartalmaznak, és amelyek feladatköri elkülönítését a kialakítás során 

biztosítani kell. Így 

 

- „a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését, (ideértve a költségvetési 

tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a 

szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait is), 

- az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések 

szabályszerűségi, és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve 

ellenjegyzését, 

- a gazdasági események elszámolását, (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

könyvvezetés és beszámolás).” 

 

Az előzőekben felsorolt feladatok mindegyike teljesül a Polgármesteri Hivatalban. E 

kérdéseket a következők szabályozzák: Szentgotthárd Város Számviteli Politikája. 

 

A FEUVE rendszer kialakítása minden, az Áht. 87.§-ában felsorolt költségvetési szervnél 

kötelező, beleértve az Áht. 66. §-ában költségvetési szervként megjelölt önkormányzati, 

polgármesteri hivatalokat is. Fontos, hogy minden évben a költségvetési szerv elsőszámú 

vezetőjének egy e célra rendszeresített formanyomtatványon (Ámr. 23.sz.mellékletén) jogerős 

nyilatkozatot kell adni arról, hogy a FEUVE rendszert megszervezte, és működtette, valamint 

az a jogszabályoknak megfelelően működik. Ezt a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban a 

jegyző tölti ki, és adja le. Ezt minden évben megtette, ezzel eleget téve a jogszabályi 

előírásoknak. Ezt Szentgotthárd Város Jegyzője minden esetben a beszámolóval együtt teszi 

meg. 

Az Ámr.17. § (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv gazdasági szervezetének 

„…kell megoldania a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó 

előirányzat módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel beruházással, a 

vagyon használatával, hasznosításával, a munkerő-gazdálkodásal, a készpénzkezeléssel, a 

könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással 

kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatokat.”  

Szabályozva: Számviteli Politika, Szabályzat az önkormányzat vagyonáról, SzMSz 

 

Az Ámr XIII/A. fejezete tételesen foglalkozik a FEUVE rendszerrel. Ezen belül a 145/A.§ 

megerősíti, és konkretizálja az Áht. már ismertetett előírásaiban foglaltakat. Előírja, hogy 
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- „a költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára 

(tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles 

kialakítani, működtetni és fejleszteni a FEUVE rendszerét. 

A Polgármesteri Hivatal esetében a Jegyző gondoskodott a FEUVE 

rendszer kialakításáról, működteti, és fejleszti, az aktuális változásokkal. 

(Szentgotthárd Város Önkormányzatának  FEUVE szabályzata)  

 

- A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 

szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai 

ellátására szolgáló előirányzatokkal és a vagyonnal való szabályszerű, 

gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 

 

- A FEUVE rendszer kialakítása és működtetése során a költségvetési szerv 

vezetőjének figyelembe kell vennie a pénzügyminiszter által közzétett 

módszertani útmutatókban foglaltakat. 

A jegyző a FEUVE kialakítása, és működtetése során, valamint a FEUVE 

szabályzat kialakítása során minden esetben a pénzügyminiszter 

módszertani útmutatója alapján járt el. 

 

- A FEUVE fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási külső 

pénzügyi ellenőrzést és a belső ellenőrzést végző szervek által 

megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat. 

A fejlesztések során nem minden esetben figyelembe vették mind a külső, 

mind a belső ellenőrzés által tett ajánlásokat. (pl.: 2008, 2009. évi FEUVE 

ellenőrzés ajánlásai) 

 

- A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szabálytalanságok 

kezelésének eljárásrendjét, amely e rendelet 10.§-ának (4) bekezdésében 

foglalt szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezi.” 

 

A 145/B.§ (1) bekezdése előírja, hogy „A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni a 

költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv: tervezési, pénzügyi-

lebonyolítási, és ellenőrzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és 

folyamatábrával szemléltetett leírása.”  

 

Ellenőrzési nyomvonal: 

Az ellenőrzési nyomvonal az SzMSz mellékletét kell képeznie. Az ellenőrzési nyomvonal a 

költségvetési szerv végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak 

szöveges, illetve táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása. 

Kialakításáért az első számú vezető a felelős. A kialakítás tartalmazza az ellenőrzési pontok 

típusát, módszerét és tartalmának meghatározását. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának 

és működtetésének alapvető célja, hogy áttekinthetővé tegye a szervezeten belüli 

folyamatokat az ellenőrzési pontok, a végrehajtás felelőseinek meghatározásával, a működési 

kockázatok feltárásával, és az együttműködés jobbításával a munka minőségének javítása. 

 

Az ellenőrzési nyomvonal is az SzMSz mellékletét kell, hogy képezze. A szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatalban egyelőre még nincsen véglegesen jóváhagyott ellenőrzési 

nyomvonal, ennek véglegesítéséről gondoskodni kell!   
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A 145/C.§ a költségvetési szerv kockázatelemzési és kockázatkezelési rendszer 

kialakításával és működtetésével kapcsolatos kötelező előírásokat tartalmazza, hangsúlyozva 

a FEUVE rendszerben rejlő kockázatos területek kiválasztására alkalmas kockázatelemzési 

módszer alkalmazását, az elemzések elvégeztetésének szükségességét, a kockázatok 

csökkentésére vonatkozó intézkedések meghatározásának és meghozatalának módját, a 

következők szerint: 

 

145/C.§ (1) „A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével 

kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. 

 (2) a kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv 

tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. 

 (3) A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon 

intézkedéseket és megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. 

 (4) A FEUVE rendszerben rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív 

kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott módszertani 

útmutatók alapján.” 

A Polgármesteri Hivatalban már több esetben a nagyobb beruházások, jelentősebb pályázatok 

beadása előtt  történt kockázatelemzés. Ennek a menetét azonban egyelőre  a szabályzatok 

szintjén nem szabályozza semmi. Ennek a szabályrendszerbe való beiktatását el kell végezni 

és ügyelni kell arra, hogy a kockázatelemzésekre minden előírás szerinti esetben kerüljön sor.  

 

 

Az önkormányzatoknak a jogszabályi előírásokat adaptálniuk kell, a belső ellenőrnek pedig az 

önkormányzati rendelet, belső szabályzat alapján, az Ámr. –ben foglaltakat is figyelembe 

véve van módja minősíteni a belső szabályozást, és megállapítani, hogy abban alkalmazott 

kontrollok megfelelőek-e. 

 

 

Összegzés 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a FEUVE szabályzatát elkészítette, és azt a gyakorlatban 

is alkalmazza. Az elmúlt évben több olyan kontroll szabályozást is hozott az Önkormányzat, 

amely a FEUVE rendszer részeként hasznosítható. Korábban is voltak már az Önkormányzati 

rendszerben olyan folyamatok, amelyek a FEUVE szabályzatban szerepeltetni kellene (pl.: 

irodavezető megbeszélések, vezető értekezlet…stb.) Ez egyelőre más szabályzatok szintjén 

megjelenik és megfelelő, de a jövőben mindenképpen feladat, hogy azokat  a FEUVE 

szabályzatban is sajátosítsa, azt kiterjessze az intézményeire is. 

 

Az ellenőrzési nyomvonal megalkotása fontos jövőbeni feladata az önkormányzatnak,  

A kockázatkezelés amúgy meglévő és működő rendszerét a kockázatkezelési szabályzatban 

kell meghatározni,  amely a FEUVE szabályzat része. Ennek a két dolognak minden esetben  

meg kell lennie, a törvényi előírás szerint. 

 

Javaslatok: 

 

- a kockázatkezelést szabályzatba foglaltan rendszeresíteni kell a 

Polgármesteri Hivatalban 

- Az ellenőrzési nyomvonalat ki kell alakítani, és az SZMSZ mellékleteként 

kell szerepeltetni 

- A FEUVE szabályzatot sajátosítani kell a változásokkal 
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Szentgotthárd 2011. január 05.                               Doncsecz Gábor 

                                                                                 Belső ellenőr s.k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2011. január 26-i ülésére. 

 

Tárgy: Közfoglalkoztatás-szervezők foglakoztatásának támogatása 2011. évben 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2011. évtől kezdődően új közfoglalkoztatási rendszer kerül bevezetésre, amelynek legfőbb 

célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára 

biztosítson munkalehetőséget.  Az új rendelkezésekkel biztosítható a tartós munkanélküliek 

visszavezetése a munka világába, a helyben rendelkezésre álló munkaerő értelmes, a közösség 

érdekében való felhasználása, a helyi vállalkozások helyi gazdasági élet élénkítésében vitt 

szerepének növelése, valamint a munkavégzés méltóságának visszaállítása. 

Mindez az eddig többféle forrásból finanszírozott közfoglalkoztatási formák átalakulásával is 

együtt jár. Megszűnik a közmunkaprogram, a közcélú munka, valamint a közhasznú 

munkavégzés, és helyükbe az egységes közfoglalkoztatás lép. 

2. A PROGRAM CÉLJA 

Az új közfoglalkoztatási rendszer keretében legalább középfokú végzettségű álláskeresők 

közfoglalkoztatás-szervező munkakörben történő foglalkoztatása.  

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

A program támogatására összesen 565.404 ezer Ft keretösszeg áll rendelkezésre, mely az 

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2010. évi árfolyamnyereségéből származik.  

 4. A PÁLYÁZÓK KÖRE 

4.1 Szervezeti forma 

Pályázatot nyújthat be 

 települési önkormányzat,  

 önkormányzati társulás,  

 az első két pontban leírtak által közfoglalkoztatási feladatok ellátásával megbízott 

szervezet.  
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4.2 További feltételek 

4.2.1 Azok a szervezetek nyújthatnak be pályázatot és kaphatnak támogatást, akik 

 a 2011-ben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatnak, illetve a közfoglalkoztatás 

megszervezéséhez közfoglalkoztatás szervezői munkakörben munkavállalót 

alkalmaznak;  

 pályázatukhoz mellékelik a települési kisebbségi önkormányzat/önkormányzatok 

véleményét a benyújtott pályázatról. 

4.2.2 Amennyiben a pályázatot közfoglalkoztatási feladatok ellátásával megbízott szervezet 

nyújtja be, akkor a feladat ellátására vonatkozó megbízást, szerződést a pályázathoz 

mellékelni kell. A feladat ellátására vonatkozó szerződés záró időpontja nem lehet korábbi, 

mint a benyújtott pályázati projekt záró időpontja. 

4.2.3 A nyertes pályázó köteles a projektben részt vevő személyektől az adataik kezelésére 

vonatkozó jóváhagyást - beleértve az OFA által történő adatkezelést is beszerezni.  

4.2.4 A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy az OFA által - a szerződés fennállása alatt 

vagy azt követően - megbízott kutatók számára a programmal kapcsolatos és a kért adatokat a 

kutatók rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az adatok személyes jellegűek és törvényi 

védelem alatt állnak, úgy a Támogatott köteles az adatok rendelkezésre bocsátásához 

szükséges hozzájárulásokat az érintettektől beszerezni.  

5. A PÁLYÁZAT TARTALMA 

5.1 A program célcsoportja 

A pályázónál közfoglalkoztatás szervezői munkakörben dolgozó munkavállaló és/vagy a 

munkakör betöltésére alkalmas olyan személy,  

 aki az OFA által támogatott KSZM/10221-2010 programban közfoglalkoztatás 

szervezőként már alkalmazásra került, illetve  

 akit a pályázó a megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási 

szervének kirendeltsége által kiközvetített álláskereső  listájáról választott ki. 

5.2 A program leírása 

A rendszeres szociális segélyben/bérpótló juttatásban vagy álláskeresési járadékban/segélyben 

részesülő álláskereső személyek többsége halmozottan hátrányos helyzetéből adódóan 

tartósan munka nélkül marad, foglalkoztatásuk a másodlagos munkaerő-piacon többféle 

támogatott foglalkoztatási formában valósul meg, azonban ezen munkahelyek száma jóval 

kevesebb, mint a nevezett  támogatottak  köre. Ezért is indokolt és a szakpolitika kiemelt 

célja, hogy a munkára képes személyek fokozott mértékben vegyenek részt olyan 

közfoglalkoztatási formákban, ahol közelebb kerülhetnek a munka világához és nő az esélye 

az elsődleges munkaerő-piacon való  munkába állásuknak.  

A közfoglalkoztatás megszervezése és megvalósítása a települési önkormányzatok 

(társulások) feladata is lesz az új közfoglalkoztatás rendszerben, és e feladataik ellátása során 

az álláskeresők részére  az eddigieknél nagyobb létszámú résztvevőnek szerveznek 
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közfoglalkoztatást. A közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása az 

önkormányzatok, illetve az általuk a közfoglalkoztatás szervezésével megbízott szerv 

létszámának megőrzését, bővítését teszi szükségessé.  

A programba bevontak feladata az álláskeresők részére a közfoglalkoztatás szervezése, a 

közfoglalkoztatás felügyelete, a közfoglalkoztatottakkal való kapcsolattartás, a 

közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása, illetve 

egyéb a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkafeladat elvégzése az önkormányzat 

(önkormányzati társulás) illetve a közfoglalkoztatást ténylegesen biztosító szervezet 

iránymutatásai alapján.  

A pályázatnak tartalmaznia kell az ellátandó feladatokat, valamint az egyes feladatok 

ellátásához szükséges munkaköröket és létszámot, a feladatok ütemezését és a megvalósítás 

várható költségeit. 

5.3 A támogatható tevékenységek 

A program keretében támogatás vehető igénybe  

 közfoglalkoztatás szervezői munkakörben dolgozók foglalkoztatásához abban az 

esetben, ha a közfoglalkoztatást szervező szervezetnél ez a munkakör a pályázat 

megjelenését megelőzően betöltésre került;  

 új közfoglalkoztatás szervezői munkahely létrehozására, - amennyiben kellően alá van 

támasztva -, amennyiben új munkaszervező alkalmazása indokolt. 

5.4 Elszámolható költségek: 

Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának bér és járulék költsége legfeljebb 6 hónapon 

keresztül. 

5.5 A támogatás mértéke 

Vissza nem térítendő támogatás igényelhető a foglalkoztatott személy munkabéréhez és az azt 

terhelő, ténylegesen kifizetendő járulékokhoz legfeljebb 6 hónap időtartamra. Az 1 főre 

számított  havi támogatás mértéke nem haladhatja meg az alábbi mértéket: 

 Középfokú végzettségű munkavállaló esetében legfeljebb 6 órára 86.500 Ft bér + 

járulék*,  

 Felsőfokú végzettségű munkavállaló esetében legfeljebb 6 órára 111.500 Ft bér + 

járulék*. 

*A járulékértékeket a START és egyéb kedvezmények csökkenthetik 

A kiválasztott dolgozókat, munkaviszony keretében kell foglalkoztatni. A pályázó 6 hónapnál 

rövidebb időtartamra is nyújthat be támogatási igényt.  

A támogatott munkavállalók munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatának költsége, valamint 

a munkavégzéssel kapcsolatban felmerült helyi illetve helyközi utazás költsége, illetve az 

alkalmazás és munkavégzés során felmerülő egyéb költségek a pályázót terheli. 
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Abban az esetben, ha az alkalmazásra kerülő munkavállaló nem rendelkezik a feladat 

ellátásához szükséges tudással képzésbe irányítható.. A képzés megvalósulásáról a pályázó 

szervezet köteles gondoskodni, a pályázat keretében nem támogatható a tevékenység.  

5.6 A projekt időrendje 

A projekt megvalósításának időtartama legfeljebb 6 hónap.  

A pályázó projektjét legkésőbb 2011. április 1-jén meg kell, hogy kezdje. A  pályázó 

projektjét a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségére megkezdheti. 

A projekt zárás időpontja legkésőbb 2011. szeptember 30.  

6.A támogatás formája : A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, bizonylat 

alapú elszámolással.  

A pályázatokat 2011. január 17. - 2011. február 20. között lehet benyújtani, 

folyamatosan.  

7. A pályázati díj:  A pályázati díj 3.000 Ft, azaz háromezer forint/pályázat. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy már 2 éve az OFA pályázati rendszerén 

keresztül kisebb - nagyobb megszakításokkal alkalmazunk közfoglalkoztatás-szervezőt. A 

jelen pályázat is lehetőséget ad arra, hogy a 2010. évben már ebben a munkakörben 

foglalkoztatott létszám továbbfoglakoztatására. A meglévő továbbfoglalkoztatása azért is 

célszerűbb, mert már újabb közfoglalkoztatás-szervezői képzésben nem kell résztvennie, 

(mert már kiképeztük) illetve a közfoglakoztatási terv megvalósításához szükséges 

jogszabályi hátteret megismerte, illetve a közfoglalkoztatottakat alkalmazó intézmények 

képviselőivel napi, rutinszerű kapcsolatot már kialakított.  

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

Határozati javaslat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a “Közfoglalkoztatás-szervezők 
foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű, KSZM/11221-2011 kódszámú 
pályázaton való indulását.  

 
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Polgármesterét, hogy a 
“Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű 
pályázat sikeressége esetén a foglalkoztatni kívánt személlyel, határozott 
idejű (2011.04.01.-2011.09.30.), napi 6 órás foglalkoztatással a 
munkaszerződést kösse meg.  

 
Háridő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Gábor László irodavezető 
 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat 
benyújtásához szükséges regisztárciós díj költségét, illetve a 
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közfoglalkoztatás-szervező orvosi alkalmasságának költségét maximum 
10.000.-Ft-ot a 2011. évi céltartalék terhére biztosítja.  

 
Háridő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Jakabné Palkó Edina irodavezető 
Huszár Gábor 
polgármester 

 
Ellenjegyző: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2011. január 26-i képviselőtestületi ülésére 

 

 

Tárgy: Akasztó domb keleti lakóterület szabályozási terv és helyi építési szabályzat  

felülvizsgálatának kezdeményezése                     

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Akasztó domb keleti lakóterület szabályozási terv és helyi építési szabályzat 

felülvizsgálatának kezdeményezése vonatkozásában két kérelem érkezett. 

 

I.) A beadott kérelmek: 

 

1. Dömötör Péter kérelme 

2. Doncsecz Gábor és ifj.Doncsecz Gábor kérelme 

 

 

1. Dömötör Péter a Szentgotthárd Vadvirág utca 4908. hrsz-ú földrészlet (továbbiakban: 

Telek) leendő tulajdonosa, a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez.(1. sz. 

melléklet) 

 

A Telek az Akasztó domb keleti lakóterületen helyezkedik el, melynek vonatkozásában helyi 

építési szabályzattal, szabályozási tervvel rendelkezünk, melyet az 1/2003.(I.30.) ÖKT 

rendelettel fogadott el a Képviselő-testület. [Az egységes szerkezetbe foglalt helyi építési 

szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) I. fejezet ( 1.§ - 20. §),  Akasztó domb keleti lakóterület 

970-AKD/1999. sz. szabályozási tervlap.]  
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A Telket a HÉSZ a beépítésre szánt terület, kertvárosias lakóterület KEL 2 jelű építési 

övezetébe sorolja. A HÉSZ 8.§ (1) b.) pontja szerint a Telken épületet elhelyezni a Telek arra 

kijelölt ún. építési helyén belül lehet, melynek kiterjedése: 18,00 m széles és 40,00 m 

hosszúságú terület. Az építési hely a lejtős Telek alacsonyabban fekvő területrészén van 

kijelölve, a Telek magasabban fekvő részét egy, a terület csapadékvíz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

elvezető közhálózatának részét képező, tervezett nyílt csapadékvíz elvezető árok teljes 

hosszában keresztezi. Az árok és 8,00 m széles védőtávolsága helyét a kijelölt célra fenn kell 

tartani. 

 

A kérelem: 

Dömötör Péter a Telken az idei évben családi házat szeretne építeni, és az épületet a Telek 

magasabban fekvő részén szeretné elhelyezni, ezért az árok Telkén belüli áthelyezési 

lehetőségének vizsgálatát kéri.  

 

Kérelmét az alábbi indokokkal támasztotta alá: 

 A Telek panorámás jellegét szeretné kihasználni és a családi lakóházat a Telek 

magasabban fekvő részén szeretné elhelyezni.  

 A vízelvezető árok helyeként a telekhatárok melletti területet tartja elfogadhatónak a 

telek hasznosíthatósága miatt. 

 Véleménye szerint a telek jelenlegi rendezési tervi adottságai a telek értékét 

csökkentik, hasznosíthatóságát megdrágítják, lehetetlenné teszik.    

 

Kérelmező kinyilvánította, hogy a felülvizsgálat költségeit vállalja. 

 

 

2. Doncsecz Gábor és ifj.Doncsecz Gábor a Szentgotthárd 0130/21. és 0130/19. hrsz-ú 

ingatlan (továbbiakban: Telkek) tulajdonosai, a mellékelt kérelemmel fordultak a Képviselő-

testülethez.(2. sz. melléklet) 

 

A Telkek az 1/2003.(I.30.) ÖKT rendelettel szabályozott Akasztó domb keleti lakóterület 

megnevezésű tömbterülettel közvetlenül határosak, tehát a szabályozási előírások a Telkekre 

nem terjednek ki, viszont az Akasztódomb keleti lakóterületen létesíteni tervezett KU-1 jelű 

út szabályozási szélessége a Telkek területébe belemetsz, a Telkek teljes hosszában.  

 

A kérelem: 

Doncsecz Gáborék a KU-1 jelű út tervezett nyomvonalának északi irányú néhány méteres 

„eltolását” indítványozzák, melynek következtében az út nyomvonala teljes egészében a 

jelenleg is önkormányzati tulajdonban levő telekre kerülne. 

      

 

A kérelmek teljesítése: 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 

(továbbiakban:ÉTV) 6.§(3) a.) pontja szerint a helyi építési szabályzat, a településszerkezeti 

terv elkészíttetése, elfogadása a települési önkormányzat feladata, tehát a Képviselő-testület 

döntési jogkörébe tartozik a Kérelmezők által kezdeményezett felülvizsgálat elrendelése, vagy 

annak megtagadása is. 

 

II. A kérelmek elutasítása mellett az alábbiak szólnak: 
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 A helyi építési szabályzat elfogadására irányuló eljárást az ÉTV 9.§-a szabályozza, 

melynek értelmében a véleményezési eljárás annak megkezdésétől a lezárásáig 

nyilvános, bármely érintett - lakosság, szervezet, érdekképviselet szerv - az eljárásban 

javaslatokat, észrevételeket tehet, véleményét kinyilváníthatja - vonatkozó helyi 

építési szabályzat véleményezési eljárása során sem a csapadékvíz elvezetésére 

tervezett közhálózat kapcsán, sem a tervezett utak nyomvonalvezetése kapcsán 

észrevétel az érintettektől nem érkezett.    

        

 Az önkormányzati rendeletek funkciója az, hogy egységes elvek szerint 

szabályozzanak és ne egyedi kérelmek egyedi elbírálását valósítsák meg.    

 

 Megkérdőjeleződik az építési szabályozás értelme, ha a hosszú távra elfogadott, 

hatóságok által is leegyeztetett szakvélemények alapján végül elfogadott szabályozási 

terveket pillanatnyi érdekek miatt felülvizsgáltatunk.    

 

III. Kérelmek támogatása mellett szóló érvek: 

 

Dömötör Péter kérelme kapcsán: 

Áttekintve a tervezett csapadékvíz elvezető közhálózat tervezett rendszerét, megállapítható, 

hogy a kérelemmel érintett telket valóban kedvezőtlenül érinti az árok nyomvonalvezetése, 

így annak ellenére, hogy több okot is lehet felhozni az elutasítás mellett, a Képviselő-testület 

adjon lehetőséget az áthelyezés vizsgálatára.   A Dömötör Péter kérelmének indokaként 

rögzített 3. pont vonatkozásában tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a HÉSZ-ben 

előírtak vonatkozásában az ÉTV 30.§-a szerint kártalanítás abban az esetben illeti meg a 

telektulajdonost, ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv az ingatlan rendeltetését, 

használati módját az övezeti előírások változtatásával a korábbiakhoz képest másként állapítja 

meg, vagy telekalakítási, építési tilalommal sújtja, és ebből a tulajdonosnak kára származik. 

Esetünkben a kártalanítás alapja nem áll fenn.  

Doncsecz Gáborék kérelmének megítélése vonatkozásában javaslom a kért felülvizsgálat 

lefolytatását, és egy, mind az Önkormányzat, mind a Kérelmezők számára kedvezőbb 

nyomvonalvezetés kidolgozását – tekintve, hogy pillanatnyilag még eviszonylag egyszerűen 

lehet más tervezett nyomvonalat kijelölni.       

 

IV. Tájékoztató adatok:  

A felülvizsgálathoz szükséges dokumentáció elkészítésének díja:  

 

Dömötör Péter kérelme külön eljárás esetén (előirányzat) : 240.000.- + 25% ÁFA = 300.000.- 

forint 

 

Doncsecz Gáborék kérelme külön eljárás esetén: az előirányzat összegéről a Képviselő-

testületi ülésen, szóban tudunk tájékoztatást adni. 

 

A felülvizsgálathoz kapcsolódó véleményezési eljárás lefolytatásának szabályait az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény szabályozza, melynek 

9.§-ában rögzítetteket figyelembe véve a  véleményezési eljárás időtartama legalább 3 hónap.  

 

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 
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Határozati javaslat 

1. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete elrendeli az Akasztó domb 

keleti lakóterület 1/2003.(I.30.) ÖKT rendelettel elfogadott, a 28/2007.(lX.27.) ÖKT 

rendelettel egységes szerkezetbe foglalt Helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó 

Tsz: 970-AKD/1999. számú szabályozási terv alábbiak szerinti felülvizsgálatát:   

 

Meg kell vizsgálni a Vadvirág utca 4908. hrsz-ú telket a szabályozási tervlap 

szerint keresztező, tervezett nyílt csapadékvíz elvezető árok telken belüli 

áthelyezési lehetőségét. 

           A felülvizsgálat költsége a kezdeményező Dömötör Pétert terheli. 

           Határidő közlésre: azonnal 

           Felelős: műszaki iroda   

 

2. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete elrendeli az Akasztó domb 

keleti lakóterület 1/2003.(I.30.) ÖKT rendelettel elfogadott, a 28/2007.(lX.27.) ÖKT 

rendelettel egységes szerkezetbe foglalt, helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó 

Tsz: 970-AKD/1999. számú szabályozási terv, szükség esetén a településszerkezeti 

terv alábbiak szerinti felülvizsgálatát:   

      Meg kell vizsgálni a KU-1 jelű tervezett közút olyan jellegű nyomvonalvezetésének    

      lehetőségét, mely mind az Önkormányzat, mind a Szentgotthárd 0130/21. és 0130/19.  

      hrsz-ú telkek vonatkozásában a legkedvezőbb. 

           A felülvizsgálat költsége a kezdeményezőket Doncsecz Gábort és ifj. Doncsecz Gábort  

           terheli.  

           Határidő közlésre: azonnal 

           Felelős: műszaki iroda   

 

3. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem kezdeményezi a 

többször módosított 28/2007.(lX.27.) ÖKT rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 

helyi építési szabályzat I. fejezet, Akasztó domb keleti lakóterület és a hozzá tartozó 

970-AKD/1999. sz. szabályozási tervlap Dömötör Péter és Doncsecz Gábor és ifj. 

Doncsecz Gábor által kezdeményezett felülvizsgálatát.   

            Határidő: közlésre azonnal 

            Felelős: Műszaki iroda 

Szentgotthárd, 2011. január 17. 

           Fekete Tamás 

                műszaki irodavezető 

 

 

 

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt 

                                jegyző 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2011. január 26 -i ülésére 

 

Tárgy: Előirányzatok rendezése, költségvetési rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
I. Előirányzatok rendezése 

 

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében az alábbiak szerinti előirányzat rendezéseket 

szükséges végrehajtani a költségvetési rendeleten történő átvezetést megelőzően.  

 

Rendelőintézet: 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 100/B.§ 

értelmében - 2010. augusztus 15-től a bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az 

irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő 

összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja 

fel. 
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Fentiekre tekintettel – a mellékelt kérelem alapján – a Rendelőintézet saját bevétel többletét – 

528.000,- Ft - a dologi kiadások finanszírozására kéri engedélyezni az intézmény.  

 

III.Béla Szakképző Iskola és Kollégium: 

A Szakképző Iskola szintén az Áht. 100/B.§-ban előírtakra tekintettel a 1.089 e/Ft 

másodszakmás tanulók tandíjbefizetéseinek többletét szakmai anyag beszerzés kiadásira 

történő felhasználásra kéri engedélyezni.  

 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény: 

A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény esetében is az Áht. 100/B. §-ban előírtakra 

tekintettel a Nyugat-magyarországi Egyetem Savária Egyetemi Központ Pedagógiai 

Szolgáltató Központjának oktatáskutatással és fejlesztéssel kapcsolatos pályázatában történő 

közreműködés során keletkezett 100 e/Ft többletbevétel felhasználhatóságáról rendelkezni 

szükséges – ill. javaslatot tenni a Társulási Tanács felé. A többletbevétel felhasználását a 

kutatási eredmények ismertetését és értékelését szolgáló rendezvény költségeire szerette volna 

fordítani az intézmény.  

Tájékoztatom a T. Testületet, hogy több előirányzaton előirányzat túllépése van az 

intézménynek, amelyeket szintén rendezni kell az év végével, és a későbbiekben 

előterjesztésre kerülő – egyes szakfeladatokon keletkező - bevétel többletekkel is a kiadási 

előirányzatok túllépését kell rendezni.  

 

Szakfeladatok-, bevételi többletek, kiadási túllépések rendezése 

Minden intézmény esetében a működés során, több szakfeladaton keletkeznek olyan 

többletbevételek (pl. térítési díj bevétel, kapcsolódó ÁFA), amelyeknek a kiadási oldalon 

járulékos költségei merülnek fel (pl. vásárolt élelmezés, kapcsolódó ÁFA), ezek 

felhasználhatóságáról - előzőekben hivatkozott, az Áht. többletbevételek felhasználására 

vonatkozó előírásaira tekintettel - szintén dönteni szükséges.  

 

Előirányzatok zárolása: 

Felülvizsgáltuk az Önkormányzat és az intézmények költségvetését és intézményenként, 

valamint kiemelt előirányzatonként a 2010. december 31-i könyvelési adatokat figyelembe 

véve javasoljuk a Képviselő-testületnek Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi 

Társulás által fenntartott intézmények esetén az alábbiak szerint az Önkormányzat spec. célú 

támogatási előirányzatát az intézményi előirányzat maradványok figyelembe vételével 

zárolni, ill. törölni!  

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény:     7.962e/Ft 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde:         10.330 e/Ft 

Városi Gondozási Központ:        6.454 e/Ft 

Összesen (működési hitel csökkentés):    24.746 e/Ft 

 

 

II. 

2010. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

 

5/2010.(II.25) sz. ÖKT. Rendelet módosítása. 

 

A 2010.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. A 2009.évi CXXX. tv.5.sz. mellékletében központosított előirányzat 
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    terhére biztosított pótelőirányzat 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás 

   III. Béla Szakképző Iskola  323 e/Ft 

   Ebből: személyi jutt. 254 e/Ft 

              munkaa.terh.jár. 69 e/Ft 

 Fedezetük: Központosított előir.  323 e/Ft 

 

2. A 2006.évi CXXVII..tv. 8.sz. mellékletében normatív, kötött felhasználású támogatás 

 Kiadási pótelőirányzat 

 -Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (év végi elszámolás) 

   Rendszeres szociális segély (szoc.pol.ell.) -  7 382,5 e/Ft 

     Rendszeres szociális segély -  3 039,1 e/Ft 

     Rendelkezésre állási támogatás -  4 343,4 e/Ft 

   Időskorúak járadéka (szoc.pol.ell.)  -  2 433,3 e/Ft 

   Lakásfenntartási tám. norm.a. (szoc.pol.ell.) -  223 e/Ft 

 ..Ápolási díj alanyi jogon (szoc.pol.ell.)  934 e/Ft 

   Ebből: Szoc.pol.ell. 853 e/Ft 

              Munkaa.terh.jár. 81 e/Ft 

   Adósságkezelési támogatás (szoc.pol.ell.)  -  141 e/Ft 

   Közcélú foglalkoztatás (szoc.pol.ell.)  -  3 854 e/Ft 

    Fedezete: Normatív, kötött felhasználású tám. -  13 099,8 e/Ft 

 

3. Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi kiegészítő támogatása 

   Szlovén Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 10,2 e/Ft 

   Német Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 15,3 e/Ft 

   Cigány Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 3,3 e/Ft 

 Fedezetük: Tám.ért.műk.bev.fejezettől  28,8 e/Ft 

 

 

 

4. Képviselő-testületi határozatok 

 - 307/2010.sz. határozat Többletbevételek felhasználása 

   Móra F. Városi Könyvtár TIOP pályázat  4 549 e/Ft 

   Ebből: munkaa.terh.jár.. -  38 e/Ft 

               Dologi k. 478 e/Ft 

               Beruházás 3 337 e/Ft 

               Felújítás 772 e/Ft 

 

   Fedezete: Intézményi működési bevétel  15 e/Ft 

                   Tám.ért.műk.bev.fejezettől  206 e/Ft 

                   Működési célú hitel  219 e/Ft 

                   Felhalmozási célú hitel   4 109 e/Ft 

 

   Rendelőintézet /dologi k./  675 e/Ft 

   Fedezete: Intézményi működési bevétel  675 e/Ft 

   Rendelőintézet  TB. Finanszírozás zárolás -  1 000 e/Ft 

   Fedezete: Működési célú hitel  1 000 e/Ft 

 

   Működési célú támogatásértékű kiadás 
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    SZOI   -  8 000 e/Ft 

   Fedezete: Működési célú hitel zárolás  -  8 000 e/Ft 

 

   Polgármesteri Hivatal 

   - Intézményi takarítás, karbantartás /dologi k./ 246 e/Ft 

     Fedezete: Intézményi működési bevétel  246 e/Ft 

   - Saját tulajdonú ingatlan adásvétel /dologi k/ 890 e/Ft 

     Gotthárd Therm Kft kötvénykibocsátáshoz kapcs. Kötelezettsgég 111 463 e/Ft 

     Felhalmozási célú hitel zárolás  -  34 317 e/Ft 

     Fedezete: Városi TV.és kábelüz.nonp.Kft üzletrész értékesítés 146 670 e/Ft 

   - Saját tulajdonú ingatlan adásvétel /dologi k/ 772 e/Ft 

     Fedezete: Ipari park földterület értékesítés 477 e/Ft 

                     Intézményi működési bevétel  295 e/Ft 

   - Felhalmozási bev.utáni Áfa befizetés /felh.k./ 14 673 e/Ft 

     Fedezete: Ért.tárgyi eszk Áfa.  14 673 e/Ft 

   - VASIVÍZ fejlesztési támogatás /felh.c.spec.tám./ 720 e/Ft 

     Fedezete: Önkorm.vagyon üz., koncessz.sz.bev. 720 e/Ft 

   - Saját tulajdonú ingatlan adásvétel /dologi k/ 180 e/Ft 

     Fedezete: Önkormányzati lakások értékesítése 180 e/Ft 

   - Rendszeres szoc. segély /dologi k.  20 e/Ft 

     Köztemetés   917 e/Ft 

     Ebből: szoc.pol.ell. 580 e/Ft 

              Dologi k. 337 e/Ft 

     Fedezete: Intézményi működési bevétel  937 e/Ft 

   - Működési célú hitel   1 547 e/Ft 

     Felhalmozási célú hitel zárolás  -  1 547 e/Ft 

 

 

 

 

 

5. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműk.Program 489 e/Ft 

   Ebből: személyi jutt.. 372 e/Ft 

              Munkaa.terh.jár. 117 e/Ft 

 - Városközpont funkció bővítés  3 275 e/Ft 

    Ebből: Felhalm.k. 12 617 e/Ft 

               Felújítási k. -  9 342 e/Ft 

   Fedezetük: Működési céltartalék zárolás  -  489 e/Ft 

                     Felhalm. céltartalék zárolás  -  3 275 e/Ft 

 

6. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás   

 Kiadási pótelőirányzat 

   Cigánykisebbségi Önkormányzat kölcsön nyújtása 60 e/Ft 

   Cigánykisebbségi Önkormányzat  60 e/Ft 

   Ebből: személyi jutt. 16 e/Ft 

              munkaa.terh.jár. 3 e/Ft 

              dologi k. 41 e/Ft 

   Fedezete: Működési kölcsön  60 e/Ft 
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   Önkormányzati igazg.tev. / dologi.k./  -  7 e/Ft 

 Fedezetük: Általános tartalék zárolás  -   53e/Ft 

 

7. Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság kerete terhére 

 előirányzat átcsoportosítás. 

 Kiadási pótelőirányzat 

 Isk. diáksport tev.tám. /spec.c.tám../  20 e/Ft 

 Közműv.tev.és támogatás /spec.c.tám./  -  20 e/Ft 

 

8. Közcélú foglalkoztatás fedezetének előirányzat rendezése. 

 Kiadási pótelőirányzat 

 Közcélú foglalkoztatás  0 e/Ft 

 Ebből : személyi jutt. 1 368 e/Ft 

              munkaa.terh.j. 184 e/Ft 

              spec.c.tám.. 8 421 e/Ft 

              szoc.pol.ell. -  9 973 e/Ft 

 

9. Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának tám.48/2010.sz. határozat 

 Közmunka  314 e/Ft 

 Ebből : személyi jutt. 247 e/Ft 

             munkaa.terh.j. 67 e/Ft 

 Fedezete: Műk.célú tám.ért.bev.elkül.áll.alapoktól 314 e/Ft 

 

10. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat 

 a./ Polgármesteri Hivatal 

    - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása /dologi k. 27 e/Ft 

      Szabadidőspark, fürdő és strand szolg. /dologi k./ 954 e/Ft 

      Fedezete: Város és községgazd.szolg. /dologi k./ -  981 e/Ft 

    - Közvilágítás /dologi k./  2 042 e/Ft 

      Fedezete:  Ár és belvízvéd.ö.tev./dologi k./ -  2 042 e/Ft 

 

    - Önkormányzati jogalkotás /dologi k/  200 e/Ft 

      Fedezete Önkormányzati igazgatási tev./dologi k/ -  200 e/Ft 

    - Szlovén Kisebbségi Önkormányzat  204 e/Ft 

      Ebből: dologi k. 254 e/Ft 

             Spec.c.tám. - 50 e/Ft 

      Fedezete: Működési c. átvett p.e.non-profit sz.-től 200 e/Ft 

                       Intézményi működési bevétel 4 e/Ft 

    - Német Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 483 e/Ft 

      Fedezete: Működési c. átvett p.e.non-profit sz.-től 250 e/Ft 

                      Műk.c.tám.ért.bev.önkormányzattól 230 e/Ft 

                      Intézményi működési bevéte l 3 e/Ft 

 

    - Cigány Kisebbségi Önkormányzat   0 e/Ft 

      Ebből: dologi k. 10 e/Ft 

                 személyi jutt. -   10 e/Ft 

    - Város és községgazd.szolg.  0 e/Ft 

      Ebből: dologi k. -  7 e/Ft 

             Spec.c.tám. 7 e/Ft 

    - Ápolási díj méltányossági alapon   549 e/Ft 
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      Ebből: Szoc.pol.ell. 442 e/Ft 

                 Munkaa.terh.jár. 107 e/Ft 

      Fedezete: Átmeneti segély /szoc.pol.ell./ -  400 e/Ft 

                       Közgyógyellátás /szoc.pol.ell./ -  149 e/Ft 

    - Móra F. Városi Könyvtár TÁMOP pályázat 0 e/Ft 

       Ebből: személyi jutt. 590 e/Ft 

                  munkaa.terh.jár.. 88 e/Ft 

                  Dologi k. -  751 e/Ft 

                  Beruházás 73 e/Ft 

      Fedezete:Műk.c.pénzeszk.á.EU költségvetésből -  1 768 e/Ft 

                      Felh.c.pénzeszk.á.EU költségvetésből -  268 e/Ft 

                      Mük.c.tám.ért.bev.fejezettől  1 695 e/Ft 

                      Felh.c.tám.ért.bev.fejezettől  341 e/Ft 

     - Sztg. Városközpont Liget fejl.  0 e/Ft 

       Ebből: Felhalm.k. -  5 826 e/Ft 

                  Felújítási k. 5 826 e/Ft 

     - Eü. intézmények korszerűsítése /felújítás/ 25 e/Ft 

       Tervezési keret /beruházás/  1 694 e/Ft 

       Fedezete: Felúj.c.tám.ért.bev.fej.  1 509 e/Ft 

                       Felhalm. céltartalék zárolás  -  210 e/Ft 

    - Működési célú támogatásértékű kiadás 

      SZEOB   -  32 e/Ft 

      Normatíva pótigénylés 

     Fedezete: Működési célú hitel zárolás  -  32 e/Ft 

 

 b/ Rendelőintézet  151 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. - 2 986 e/Ft 

                 Munkaa.terh.jár. -  890 e/Ft 

                 Dologi k. 4 027 e/Ft 

     Fedezete TB. Bevétel /ügyelet/  151 e/Ft 

 

 c./ III. Béla Szakképző Iskola  15 810 e/Ft 

      Ebből: beruházás 6 257 e/Ft 

                  Személyi jut. 1 580 e/Ft 

                  Dologi k. 7 498 e/Ft 

                 Ellátottak jutt. 475 e/Ft 

     Fedezete: 2009 évi felhalm. pénzmaradvány 2 559 e/Ft 

                     Tám.ért.felh.c.bev.önkormányzatoktól 1 468 e/Ft 

                     Felh.c.átvett p.vállakozásoktól  2 230 e/Ft 

                     Tám.ért.műk.bev.alapoktól  2 335 e/Ft 

                     Tám.ért.műk.bev. fejezettől  2 371 e/Ft 

                     Tám.ért.műk.bev. önkormányzatoktól 50 e/Ft 

                     Műk.c.átvett p.vállakozásoktól 3 018 e/Ft 

                     2009 évi működési. pénzmaradvány 1 779 e/Ft 

 

11. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 100/B§ értelmében a 

bevételi előirányzaton felüli többletbevétel felhasználása         sz. Képviselő-testületi 

határozat alapján 

 a./ III. Béla Szakképző Iskola /dolodi k./  1 089 e/Ft 

     Fedezete: Intézményi működési bevétel  1 089 e/Ft 
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 b./ Rendelőintézet /dologi k./  528 e/Ft 

      Fedezete: Intézményi működési bevétel  528 e/Ft 

 

12. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-tesülete a Szentgotthárd Város és  

 Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott szentgotthárdi alapítású 

 intézmények finanszírozását        sz. Képviselő-testületi határozata alapján a következők 

  szerint csökkenti 

  Többcélú Kistérségi Társulás intézményei 

  Működési célú támogatásértékű kiadás 

   SZOI   -  7 962 e/Ft 

   SZEOB  -  10 330 e/Ft 

   Városi Gondozási Központ  -  6 454 e/Ft 

   Fedezetük: Működési célú hitel zárolás  -  24 746 e/Ft 

 

 

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

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet saját 

bevételek előirányzaton keletkezett 528 e/Ft többletet az Intézmény a dologi kiadásainak 

fedezetére engedélyezi felhasználni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Mesterházy Mária Intézményvezető Főorvos 

  Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző saját 

bevételek előirányzaton keletkezett 1.089 e/Ft többletet az Intézmény a dologi kiadásainak – 

szakmai anyag beszerzés - fedezetére engedélyezi felhasználni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bedics Sándor Igazgató 

  Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szentgotthárd Város 

és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát, hogy 2010. évi költségvetési 

határozatán a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény tekintetében 100 e/Ft 

többletbevétel felhasználását átvezesse a ........ kiadásokra  

 

Határidő:azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete intézményei esetén az egyes 

szakfeladatokon belül keletkezett bevételi többleteit az azokkal kapcsolatos kiadásokra rendeli 

fordítani, egyben felkéri Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsát, hogy 2010. évi költségvetési határozata tekintetében ezen tartalmú 

határozatát meghozni szíveskedjen. 



 

70 

70 

 

Határidő:azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és 

Térsége által fenntartott szentgotthárdi alapítású intézmények esetén az intézmények 

finanszírozását a következők szerint csökkenti, egyben felkéri a Társulási Tanácsot, hogy az 

egyes intézmények esetén a költségvetési határozatán a módosítások átvezetéséről 

gondoskodjon: 

5.a) Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény: 

 spec.célú támogatás:   - 7.962e/Ft 

5.b) Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde: 

 spec.célú támogatás:   - 10.330 e/Ft 

5.c) Városi Gondozási Központ: 

 spec.célú támogatás:   - 6.454 e/Ft 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Intézményvezetők 

  Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető 

 

 

Szentgotthárd, 2011. január 18. 

 

 

 

       Dr. Dancsecs Zsolt 

        Jegyző 
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1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

      ……/2010. sz. (….)  rendelete  

                    Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésről szóló 

          5/2010. (II.25.) ÖKT. rendelet  módosításáról  

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében és az Önkormányzatokról 

szóló 1990. LV. Tv. 16 .§. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva  

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65.§-a és a 

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi  CXXX. törvényben foglaltak 

alapján Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről és 

gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

1.§  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.25.) 

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

rendelkezés lép: 

 

„2.§. /1/ Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2.376.412,8 e/Ft-ban, azaz Kétmilliárd-háromszázhetvenhatmillió-

négyszáztizenkettőezer-nyolcszáz forintban 

b) bevételi főösszegét 1.667.640,8 e/Ft-ban, azaz Egymilliárd-hatszázhatvanhétmillió-

hatszáznegyvenezer-nyolcszáz forintban 

c) hiányát 708.772 e/Ft-ban, azaz Hétszáznyolcmillió-hétszázhetvenkettőezer forintban 

állapítja meg.” 

 

 

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

 

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

rendelet 2.sz. és 4.sz. mellékleteiben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg: 

 I. Működési bevételek:              827.273 e/Ft 

1. Intézményi működési bevételek             175.094 e/Ft 

 1.1. III. Béla Szakképző Iskola   26.740 e/Ft 

 1.2. Rendelőintézet     22.282 e/Ft 

 1.3. Móra Ferenc Városi Könyvtár     1.255 e/Ft 

 1.4. Polgármesteri Hivatal    54.044 e/Ft 

 1.5. Ingatlan eladás ÁFA     15.273 e/Ft 

 1.6. Lekötött betét kamata      6.000 e/Ft 

 1.7. Fordított adózás m. Áfa bevétel   49.500 e/Ft 

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei           652.179 e/Ft 

 2.1. Helyi adók              496.255 e/Ft 

 2.2. Átengedett központi adók            154.424 e/Ft 

 2.3. Bírságok, pótlékok      1.500 e/Ft 

 

 

II. Támogatások:               335.239,6 e/Ft 

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása           335.239,6 e/Ft 
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 1.1. Normatív támogatások             226.247 e/Ft 

 1.2. Központosított előirányzatok              23.050,2 e/Ft 

 1.3. Normatív kötött felhaszn. tám.              78.865,4 e/Ft 

 1.5. Fejlesztési célú támogatások                7.077 e/Ft 

 

 

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétek:           174.497 e/Ft 

1. Tárgyi eszk., immateriális javak ért.               1.077 e/Ft 

2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei            26.700 e/Ft 

3. Pénzügyi befektetések bevételei            146.720 e/Ft 

 

IV. Támogatásértékű bevétel:           236.790,2 e/Ft 

1. Támogatásértékű működési bevétel          176.154,2 e/Ft 

 - ebből TB. alaptól átvett pénzeszköz         123.256,4 e/Ft 

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel            60.636 e/Ft 

4. Előző évi pénzmaradvány átvétel                  111 e/Ft 

 

V.Véglegesen átvett pénzeszközök             21.535 e/Ft 

1. Működési célú pe. átvétel államh. kívülről             7.516 e/Ft 

2. Felhalmozási célú pe. átvétel államh. kívülről           14.019 e/Ft 

 

VI. Támogatási kölcsönök visszatér.ig.b.v.:            72.195 e/Ft 

 

Költségvetési bevételek összesen:        1.667.640,8 e/Ft 

 

VII. Költségv.hiány belső finansz.sz.pénzf.nélk.bev.       352.088 e/Ft 

1. Működési pénzmaradvány              39.804 e/Ft 

2. Felhalmozási pénzmaradvány           312.284 e/Ft 

 

X.Költségv.hiány külső finansz.sz.bevételek         356.684 e/Ft 

1.Működésicélú hitel             356.684 e/Ft 

2.Felhalmozásicélú hitel                       0 e/Ft 

 

Összes finanszírozási bevétel:           708.772 e/Ft 

 Ebből Működési            396 488 e/Ft 

            Fejlesztési            312.284 e/Ft 

 

3.§ A Rendelet 5.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat kiadási főösszegén belül: 

a.) Működési, fenntartási kiadási előirányzatra  1.472.704,9 e/Ft-ot 

1. III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás     252.001,2 e/Ft 

2. Rendelőintézet működési kiadás       173.204 e/Ft 

3. Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       32.699 e/Ft 

4. Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     278.333,1 e/Ft 

5. Polgármesteri Hivatal működési kiadás      712.967,6 e/Ft 

6. Folyószámla-hitel kamat          23.500 e/Ft 

b.) Felhalmozási kiadási előirányzatra      507.209,9 e/Ft-ot, 

c.) Felújításra            19.218 e/Ft-ot, 

d). Tartalékra           20.198 e/Ft-ot, 
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e). Hitel törlesztésre          245.619 e/Ft-ot  

határoz meg. 

 

 

 

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

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

következők: 

- személyi juttatások előirányzata             442.588,6 e/Ft 

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata            115.286,4 e/Ft 

- dologi kiadások előirányzata             484.292,4 e/Ft 

- ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                4.674 e/Ft 

- speciális célú támogatás előirányzata            425.863,5 e/Ft 

Működési, fenntartási kiadás előirányzata összesen:  1.472.704,9 e/Ft. 

 

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

következők: 

- Beruházások önkormányzati            373.853 e/Ft 

- Felhalmozási c. pénzeszk. átadás              46.713,9 e/Ft 

- Intézményi beruházás               19.420 e/Ft 

- Dologi kiadás                 67.223 e/Ft 

Beruházási, fejlesztési kiadás:            507.209,9 e/Ft 

 

(3) Felújítások                 19.218 e/Ft 

 

(4) Hitel törlesztés              245.619 e/Ft 

 

(4/a) Kötvény kibocsátással kapcs.kötelezettség          111.463 e/Ft 

 

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

következők: 

A Képviselő-testület az évközi – előre nem tervezett 

kiadásokra általános tartalékot képez     2.966 e/Ft összegben, 

melyből a Polgármester kerete        11 e/Ft 

katasztrófa alap     1.000 e/Ft 

általános tartalék      1.955 e/Ft 

 

A Képviselő-testület céltartalékot képez             17.232 e/Ft  összegben, 

az alábbiak szerint: 

 

Működési céltartalék:                5.144 e/Ft 

a.)Normatív hozzájárulás 

- Kieg. tám.ingyenes tankönyvell.                        0 e/Ft 

- Általános hj. tankönyvell.           0 e/Ft 

b.)Pannon Kapu K.E. rendezvénykeret                     0 e/Ft 

c.)Pedagógus, Semmelweis, köz- 

tisztviselői nap            0 e/Ft 

d.)Pályázati alap működési                  434 e/Ft 

e.)Intézményi karbantartások 
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(50 e/Ft feletti jav.)                     73 e/Ft 

f.)TISZK műk. ktg.                       0 e/Ft 

g.)Környezetvédelmi Alap                  272 e/Ft 

h.)Közcélú fogl. dologi kiadásokra                 0 e/Ft 

i.)Szlovénia-Magyarország Határon  

Átnyúló Együttműködési program     3.549 e/Ft 

j.)Pannon K.K.E. idegenforg. marketing 

költségek            816 e/Ft 

k.)Gondozási szükséglet /Társ.kifiz./                   0 e/Ft 

l.)Gotthárd-Therm F és Iforg.Sz.Kft tám.            0 e/Ft 

 

Fejlesztési céltartalék:             12.088 e/Ft 

Pályázati alap     

m.) Szlovénia-Magyarország Határon  

Átnyúló Együttműködési program                2.000 e/Ft 

n.)Városi Gondozási Központ akadálymentesítés       1.025 e/Ft 

o.)Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés                      0 e/Ft 

p.)Városközpont funkcióbővítés megújítás                 1.225 e/Ft 

q.)Eü. intézmények korszerűsítése       5.346 e/Ft 

r.)Játszóterek szabványosítása             0 e/Ft 

s.)Farkasfa kultúrház felúj. Áfa önrész            0 e/Ft 

sz.)Út-, híd felújítási céltartalék                       0 e/Ft 

t.) Játékvár Óvoda infrstr.fejl. pályázat     2.492 e/Ft 

u.) TISZK TÁMOP pályázat              0 e/Ft 

 

 (6) A céltartalékban tervezett   17.232 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

a)  központi támogatás finanszírozásakor, 

b), c)  rendezvényt követően, 

d) i) m) n) o) p) q) r) s) t) pályázat elnyerését követően, 

e)  számla esedékességekor, 

f), u)    TISZK Társulási Tanácsának döntését követően, 

g) l)     Testületi döntést követően, 

h)         költségvetésben tervezett előirányzat hiánya esetén 

j) féléves elszámolás alapján június 30, december 30. 

k) felülvizsgálatokat követően, 

sz) felújítás esetén, számla esedékességekor.” 

 

5.§ A Rendelet 8.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervei működési kiadásaira 1.449.204,9 e/Ft előirányzatot hagy jóvá. A tervezett 

előirányzatból 275.270 e/Ft-ot az önkormányzati igazgatási feladatokhoz, 17.122 e/Ft-ot, az 

önkormányzati jogalkotási feladatokhoz, míg 420.575,6 e/Ft-ot a Polgármesteri Hivatal által 

ellátott működési jellegű feladatokra, 457.904,2 e/Ft-ot az Önkormányzat intézményeinek 

működési feladataira, 278.333,1 e/Ft-ot Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi 

Társulás szentgotthárdi intézményeinek finanszírozásához biztosítja.” 
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6.§ A Rendelet 9.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási 

főösszegét a kisebbségi önkormányzatok által hozott határozatok alapján az alábbiak szerint 

rögzíti: 

a) Német Kisebbségi Önkormányzat 

bevételi és kiadási főösszege:     3.228 e/Ft 

a NKÖ 1/2010. sz. határozata alapján 

b) Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 

bevételi és kiadási főösszege:     1.077 e/Ft 

a SZKÖ 1/2010. sz. határozata alapján 

c) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

bevételi és kiadási főösszege:        738 e/Ft 

a CKÖ 2/2010. sz. határozata alapján 

A kisebbségi önkormányzatok összevont mérleg adatait önkormányzatonként az 1/c melléklet 

tartalmazza.” 

 

7.§ Záró rendelkezések 

(1) A Rendelet egyebekben nem változik. 

(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

   Huszár Gábor                                  Dr. Dancsecs Zsolt 

          polgármester                                                       jegyző  

 

 

Kihirdetve:  

 

 

                                                              Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző                                                  
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E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület  2011. január 26-i ülésére. 

 

Tárgy: A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselőtestület  ! 

 

I. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és 

temetkezésről szóló 35/2000. (X.26.) számú ÖKT rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) 

módosításával a képviselő-testület legutóbb a 2010. decemberi ülésén foglakozott, amelyen 

309/2010. számú határozatában az alábbi döntést hozta: 

 

309/2010. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy  ,,A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítás” 

című előterjesztéshez csatolt rendelettervezetet véleményeztetés végett küldje meg a 

Szentgotthárdon temetkezési szolgáltatást végző temetkezési vállalkozónak és ezt követően 

kell azt újból előterjeszteni. 

 

A fenti határozat értelmében az előterjesztéshez csatolt rendelet tervezetet véleményezésre 

megküldtük a Szentgotthárdon temetkezési szolgáltatást végző temetkezési vállalkozónak a 

Gazdag Temetkezési Kft.-nek. A vállalkozó az előterjesztés elkészítéséig 2 db írásos 

véleményt juttatott el hivatalunkba az első 2010. december 23-án érkezett (1. számú 

melléklet), a második pedig 2011. január 14-én érkezett meg. (2. számú melléklet). 

 

A Gazdag Temetkezési Kft. véleményével ellentétben a rendeletünk nem hiányos, nekik is  

többször megírtunk, hogy mi az oka annak, hogy nem állapítottunk meg bizonyos nem 

kötelező díjtételeket.  
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A temetkezési törvényben ellentétben az állításukkal nem szerepel, hogy csak célszerű 

megállapodást kötni a külső temetkezési vállalkozóknak a temető üzemeltetőjével. A mi 

rendeletünkben jelenleg úgy szerepel, hogy megállapodást kell kötni, mivel nem az szerepel, 

hogy kötelező megállapodást kötni, ezért erre hivatkozással nem kötöttek idáig 

megállapodást. 

Nehezen lehet bármit kezdeni azzal a levélben szereplő állítással, hogy „a hozzátartozók 

kifejezett kérésére ravatalozták fel a halottat a ravatalozó előtt” – miközben ott a minden ilyen 

igényt kielégítő korszerű ravatalozó. Ilyen csak akkor történik, ha lehetőséget ad a vállalkozás 

arra, hogy olcsóbban is meg lehet oldani a temetkezést, az épület előtti ravatalozással. 

Továbbá ebben az esetben kérdésként merül fel, hogy a helyi rendeletünk 23. §-ban szereplő, 

erre az esetre vonatkozó előírások a temetést végző vállalkozó betartotta-e, illetve az 

üzemeltető ezen rendelkezést betartatta –e? 

A másodszorra érkezett levelükben többek között az alábbi állítások szerepelnek: 

- szerintük a rendeletmódosítás 5. §-ban szereplő mindkét variáció a jelenlegi 

üzemeltető részére biztosít egyoldalú előnyöket, a szabadpiaci verseny tisztaságát 

sérti: ehhez csak annyi tehető hozzá, hogy az üzemeltető szakszemélyzetének kötelező 

igénybevételének előírása – „A” variáció - törvény adta lehetőség.  

- Az elmúlt hónapokban több levélváltás is történt a temetőben kialakuló helyzet 

miatt – végső soron ennek a rendeletmódosításnak is erre is tekintettel kellett 

hozzákezdenünk. Minden alkalommal szerintünk következetesen, kitartóan és korrekt 

módon leírtuk nekik, hogy a törvény felsorolja, hogy milyen díjakat állapíthat meg a 

képviselő-testület. Ezek: 1. sírhelymegváltás díjai, 2. temető-fenntartási hozzájárulás 

díjai, 3. temetői létesítmények, illetve szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak. 

A 3. csoportba tartozó díjak nem kerültek bevezetésre eddig, mivel törvény előírása 

szerint ezeket, ha bevezeti az önkormányzat a mindenkori temető üzemeltetőjének is 

meg kell fizetnie, ha temetkezési szolgáltatást is végez egyben. Mi elsősorban, ezért 

tudtunk kedvező szerződést kötni a temetkezési vállalattal 2007-ben.  

- Körmend város önkormányzatának rendeletét figyelmünkbe ajánlják: itt csak 

annyit, hogy a Közigazgatási Hivatal még 2007-ben kérte az alkalmazott díjak 

felülvizsgálatát egy körlevélben, amelyben leírta, hogy a temetkezési szolgáltatás 

szabadáras. A törvény felsorolja, hogy milyen díjakat állapíthat meg a képviselő-

testület. Ha ennek ellenére van példa ettől eltérésre, az nem felel meg a törvényeknek.  

 

II. 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő temetők üzemeltetését és fenntartását a 2008-ban 5 évre 

kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a Vas Megyei Temetkezési Vállalat 

jogutódja a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft. Kegyeleti Ágazata (továbbiakban: 

szolgáltató) végzi.  

Emlékeztetjük a T. Képviselő – testületet, hogy közbeszerzési eljárást írtunk ki a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő köztemetők üzemeltetésére. 

Egyetlen egy ajánlatot kaptunk, az ajánlattevő a Vas Megyei Temetkezési Vállalat volt. A 

képviselő-testület abban az időszakban két alkalommal sem fogadta el az akkori vállalat 

igazgatójának a kérését arra, hogy a Temetőkről és temetkezési szolgáltatásokról szóló 

törvény adta lehetőség alapján tekintettel a kegyeleti jogra mint fontos személyhez fűződő 

jogra írja elő több más nagyobb településhez hasonlóan  Szentgotthárdon is, hogy a temetőn 

belül bizonyos szolgáltatásokat csak a temetőt üzemeltető végezhessen.  

Azóta is több olyan jelzés érkezik hozzánk, hogy többször is komoly viták vannak a temető 

üzemeltetője és az egyéb temetkezési szolgáltatók között egy-egy temetés kapcsán. Anélkül, 

hogy a vitázók között igazságot akarnánk tenni megállapíthatónak gondoljuk, hogy ezek a 
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kegyeleti jogot érintő gazdasági természetű konfliktusok – sértik, de legalábbis zavarják az 

elhunytak hozzátartozóit, a gyászolókat és nem valók a temetőkbe..   

 

A mára már teljesen átszervezett  szolgáltató többszöri alapos egyeztetés, a rendeletünk közös 

értelmezése és annak megértése után  az előterjesztéshez 3. számú mellékletéhez csatolt 

írásbeli rendeletmódosítási kérelemmel fordult a T. Képviselő-testülethez. A szolgáltató kéri, 

hogy a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: TeTv.) 

40. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat tegye kötelezővé helyi rendeletében a 

köztemetőkön belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító 

járművön történő szállítással, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő 

szórásával, a sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az 

üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének az igénybevételét. Ez azt jelentené, hogy 

az önkormányzati köztemetőkben csak a jelenlegi temetőüzemeltető végezhetne temetkezési 

szolgáltatást. Egyéb „külső” temetkezési vállalkozók által végzett temetkezési szolgáltatás a 

temetéshez szükséges kellékek árusítására, az elhunyt temetésre való előkészítésére és 

temetőn kívüli halott szállítás elvégzésére vonatkozna.  

A jelenlegi szabályok szerint bárki temethet Szentgotthárd Város önkormányzati temetőiben, 

aki a megfelelő jogosultságokkal, engedélyekkel rendelkezik, de neki is hozzá kell járulni a 

temetők fenntartáshoz. Ugyanis helyi rendeletünk jelenlegi szabályozása alapján a 

köztemetőkben a temetkezési szolgáltatást végző „külső” temetkezési vállalkozók – a temető 

üzemeltetőjének kivételével – kötelesek a tevékenységükkel összefüggő energia-, és 

vízhasználati, valamint egyéb költségeket a temetőüzemeltető részére megfizetni, az 

üzemeltetővel kötött külön megállapodás alapján.  

Éppen ez az ami a fent említett és méltatlannak nevezett vitákat okozza. Számos probléma 

volt emiatt az elmúlt időszakban a köztemetőink üzemeltetésénél. A szolgáltató által 

meghatározott díjakat a „külső” temetkezési vállalkozó nem akarta megfizetni, arra 

hivatkozással, hogy ilyen díjak nem szerepelnek a helyi rendeletben, a rendeletben előírt 

megállapodást (9. § (3) bek.) nem akarta megkötni a temető üzemeltetőjével. 

 

A rendeltünk megfelelően szabályozza a kérdést amikor a jelenlegi előírásokat fogalmazza 

meg, ugyanakkor lehetne szabályozni ezt másképp is.  

Amikor a temető üzemeltető részére kötelezően megfizetendő költségeket említi a rendelet, 

akkor ezen azt kell érteni, hogy az üzemeltetőnek számtalan költséget viselnie kell – mint  

többek között a temetői létesítmények (ravatalozó, technikai berendezések pl.: tárolók és 

hűtők), közcélú létesítmények infrastrukturális karbantartása, javítása és működtetése és az 

ezzel kapcsolatos költségek (pl.: energia költségek) viselése; a  temetőkben keletkező 

valamennyi hulladék elszállításával kapcsolatos költségek viselése; a zöldfelületek 

fenntartása, temetőn belüli utak karbantartása, síkosság-mentesítése és hó-eltakarítása, a 

jogszabályokban előírt nyilvántartások naprakész vezetése (sírboltkönyv, temetési helyek 

nyilvántartó könyve), jogosultságok ellenőrzése, temetői rend fenntartása, ügyfélszolgálat 

biztosítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.  

Ezeknek a feladatoknak a költségeit csak részben fedezi az önkormányzati támogatás, a 2009. 

évre vonatkozó kimutatás alapján az önkormányzati támogatás az éves fenntartás és 

üzemeltetés költségeinek  44,56 %-át fedezte. A fennmaradó 55,44 %-át a szolgáltató 

temetőüzemeltetéssel kapcsolatos egyéb bevételeiből (a temető-fenntartási hozzájárulásból, 

„külsős” temetkezési vállalkozók által fizetett díjakból, egyéb tevékenységeiből származó 

bevételeiből) tudja fedezni. 

Ezeket a költségeket „teríti szét” az üzemeltető azok között, akik a temetőinkben 

tevékenységet folytatnak.  
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Ezeken a költségeken próbálnak meg spórolni a „külsős” temetkezési vállalkozások amikor 

vitatják a fizetendő összeget, vagy nem akarnak szerződést kötni. Leírtuk a legutóbb a 

véleményünket arról, hogy újabban kialakult az a gyakorlat, hogy miközben komoly pénzért 

az önkormányzat és a temetőüzemeltető korszerű ravatalozót épít és tart fenn, a halottat a 

ravatalozó helyett  a mai kor követelményeihez méltatlan módon, nyilvánvalóan 

költségcsökkentési szándékkal a ravatalozó épületek előtt ravatalozzák fel. A vállalkozó 

levele szerint ez a hozzátartozók kérésére történik. Ugyanakkor a rendeletünk világosan 

fogalmaz, amikor a temetéskor kötelezően előírja a ravatalozó használatát. Vagyis: nem 

tartják be ilyenkor a jogszabályi előírásokat – ez annyit mindenképpen megmutat, hogy 

valóban vannak problémák Szentgotthárd temetőiben. 

 

 

Mindezen helyzet megoldása érdekében kéri a szolgáltató, hogy a T. Képviselő-testület a 

TeTv. 40. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján tegye kötelezővé a temetőn belül a 

mindenkori üzemeltető szakszemélyzetének igénybevételét. Most úgy tűnik, hogy ez több 

garanciát és biztosítékot adna a kegyeleti szolgáltatások temetőn belüli színvonalas 

végzéséhez, a temetők zavartalan működéséhez. 

Amennyiben a T. Képviselő-testület az üzemeltető szakszemélyzetének kötelező 

igénybevételének bevezetése mellett dönt, akkor az ezzel kapcsolatos díjakat is meg kell 

határoznia, mivel ez ezen túl egy kötelezően igénybeveendő szolgáltatás lesz. A Tetv. 40. 

§ (2) bekezdés c) pontja szerinti temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított 

szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos díjakat és ezek mértékét a csatolt rendelet 

módosítás 1. számú melléklete tartalmazza.  

A TETv. 40. § (5) bekezdése értelmében a díjtételek megállapításakor az önkormányzatnak ki 

kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét, amely a 

mi esetünkben az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezet. A 

szervezet az előterjesztés 4. számú mellékletéhez csatolt írásbeli véleménye alapján a 

bevezetendő díjak mértékét nem kifogásolja. 

 

A helyi rendeletünk 9. § (1) bekezdését is kiegészíteni szükséges, annak érdekében, hogy 

a temetőink területén bejelentéshez kötött munkát (pl.: síremlékállítás, felújítás) az 

előírt időponttól eltérően is végezni lehessen (pl.: hétvégén).   

 

 A TeTv. 16. § b) pontja értelmében az üzemeltető feladata az eltemetés (urnaelhelyezés) 

feltételeinek biztosítása, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a 

sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodás. Helyi rendeletünk 9. § (2) bekezdése 

szerint ezt a munkát csak „a temetéssel megbízott temetkezési vállalkozó” végezheti, 

ezért ezt a rendelkezést hatályon kívül kell helyezni. 

 

A szolgáltatóval történő tárgyalásaink során megegyeztünk abban is, hogy a temetőben 

elhelyezett síremlékekben keletkezett károk (pl.: viharkár, vagy üzemeltetési 

munkálatok során keletkező károk) megtérítése érdekében az üzemeltetőnek 

felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A felelősségbiztosításnak legalább a nettó 

szerződéses ár 30 %-nak megfelelő limit összegre kell szólnia. Ezen felelősségbiztosítási 

kötvény másolatát a szerződéshez csatolni kell. A felelősségbiztosításnak lopási károkra nem 

kell kiterjednie. A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési 

felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli. A felelősségbiztosítással 

kapcsolatos szabályokkal a helyi rendeletünk 7. § (4) bekezdését módosítani szükséges. 
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A temetők üzemeltetése során problémát jelentett a helyi rendeletünk 14. § (5) 

bekezdésében a sírhelymegváltási idő lejártát követően az elhagyott, 25 éve gondozatlan 

sírhelyek újraváltására vonatkozó szabályok alkalmazása. A jelenlegi szabályok szerint a 

lejárt és egy éven belül újra meg nem váltott, továbbá elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok 

esetében ezeket a sírhelyeket csak abban az esetben lehet újra értékesíteni, ha az üzemeltető 

hat hónapon belül legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a temetőben jól látható 

helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé és a sírokat nem váltja meg újra senki. A 

temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. Törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.01.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése csak a temető, illetve temetési hely 

megszüntetése esetén ír elő hasonlóan szigorú szabályokat, ezért a helyi rendeletünk 14. § (5) 

bekezdését pontosítani szükséges.  

 

Amennyiben a T. Képviselő-testület nem fogadja el az üzemeltető kérése alapján a csatolt 

rendeletmódosítás 5. § szereplő „A” variációt, tehát a temető üzemeltető 

szakszemélyzetének igénybevételét nem teszi kötelezővé, akkor is javasoljuk az alábbi 

módosítások, pontosítások elfogadását  az önkormányzat köztemetőinek zavartalan működése 

és a temetőinkben a kegyeleti szolgáltatások színvonalas végzése érdekében: 

 

1. Felelősségbiztosításra vonatkozó szabályok megállapítása (1. §); 

2. A köztemetőinkben végzett, bejelentéshez kötött munkavégzések szabályainak 

módosítása (2. §); 

3. Sírhelymegváltási díjak felülvizsgálatával kapcsolatos előírás pontosítása (3. §); 

4. Elhagyott, 25 éve gondozatlan sírhelyek újraértékesítésével kapcsolatos rendelkezés 

pontosítása (4. §); 

5. A helyi rendelet 9. § (3) bekezdése szerinti szabályok pontosítása (külső temetkezési 

vállalkozókra vonatkozó előírások pontosítása 5. § „B” variáció); 

6. A TeTv. 16. § b) pontja alapján a helyi rendeletünk 9. § (2) bekezdésének hatályon kívül 

helyezése (első temetést megelőző sírhely kiásásáról való gondoskodás 5. §); 

7. A rendeletmódosítás 1. számú mellékletében szereplő díjak közül az alábbiak 

megállapítása (6. §, a rendeletmódosításban „B” variáció szerinti díjak): 

7.1. Temető-fenntartási hozzájárulás díja, mivel a temető-fenntartási hozzájárulás díját 

rendeletileg szabályozni kell; 

7.2. Létesítmény igénybevételi díja. A létesítmény igénybevételi díj megállapítása azért 

fontos, hogy egyértelmű előírás létében további viták ne alakulhassanak ki az 

üzemeltető és a temetkezési vállalkozók között; 

7.3. Felügyeleti díj. Amennyiben azt elfogadja a T. Testület, hogy a sírköves vállalkozók 

késő délután, vagy hétvégén is tudjanak dolgozni a temetőkben, akkor nekik is 

felügyeleti díjat kell fizetniük. Továbbá a „B” variáció elfogadása esetén a felügyeleti 

díj azért is fontos, hogy egyértelmű előírás létében további viták ne alakulhassanak ki 

az üzemeltető és a temetkezési vállalkozó között, így a temetkezési vállalkozóknak is 

ezt a felügyeleti díjat kell megfizetniük.  

7.4. Sírhelynyitás és visszahantolás díja. A sírhelynyitás és visszahantolás 

meghatározása azért fontos, mert a TeTv. 16. § b) pontja alapján az első temetésnél 

ezt mindenképpen csak az üzemeltető végezheti és jelenleg nincs az Önkormányzat 

által meghatározva ennek az ára;  

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
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Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntések 

meghozatalát. 

 

 

Szentgotthárd, 2011. január 14. 

 

 

    Dr. Dancsecs Zsolt 

     Jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

...../2011. (…..)  rendelete 

a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a temetőkről és temetkezésekről szóló 

35/2000. (X.26.) számú ÖKT rendeletének 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 és A temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. 

évi XLIII. Törvény alapján a következőket rendeli el 

 

 

 

1.§ A 35/2000. (X.26) számú ÖKT. Rendelete (továbbiakban: R.) 7. § (4) bekezdése (A 
temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártérítési 
felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli) az alábbiakra 

módosul:  
 

(4) „A temetőben elhelyezett sírokban, síremlékekben az üzemeltetésre irányuló 

tevékenységek ellátása során keletkezett károk, illetve viharkárok megtérítése 

érdekében a temető üzemeltetője köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni. A 

felelősségbiztosításnak legalább az üzemeltetésre vonatkozó szerződés nettó ár 30 

%-nak megfelelő limit összegre kell szólnia. A felelősségbiztosításnak lopási károkra 

nem kell kiterjednie. A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak 

tekintetében őrzési és ezzel kapcsolatos kártérítés felelősség sem az önkormányzatot, 

sem az üzemeltetőt nem terheli.” 

 

2.§ A R. 9. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 

 

(1) „A temető területén végzendő munkákról az üzemeltető külön bejelentő 

formanyomtatvány alapján regisztrációt végez és ez alapján ellenőriz. A temető területén 

munkát végző köteles: 

- az üzemeltető által előírt módon, vele előre egyeztetni és az elvégzett munkát 

ellenőriztetni, 

- a munka környezetében lévő sírok állapotára ügyelni, a bennük keletkező kárt megtéríteni, 

- a munkát úgy végezni, hogy azzal ne zavarja a környezetében kegyeletüket lerovó temető 

látogatókat. 

A temető területén munkát végezni az alábbi időpontokban lehet: 

Hétfő- péntek 7.30-16.00 óráig. 

Ettől eltérni kizárólag a temető üzemeltetőjével kötött egyedi/eseti megbízás alapján 

lehet, abban az esetben a munkát végző vállalkozásnak az üzemeltető részére 

felügyeleti díjat is kell fizetni”.  

 

3.§ A R. 15. § (1) bekezdése ( A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell 
fizetni. A fizetendő díjtételeket az 1. számú melléklet tartalmazza. A második vagy 
többedik megváltáskor a mellékletben foglalt díjtételek 50 %-kal megemelt összegét 
kell fizetni. A díjtételeket az éves költségvetési rendeletben az előző évi hivatalos 
inflációs rátával növelve évente karban kell tartani) az alábbiak szerint módosul: 
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„(1) A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni. A fizetendő díjtételeket az 1. 

számú melléklet tartalmazza. A második, vagy többedik megváltáskor a mellékletben foglalt 

díjtételek 50 %-kal megemelt összegét kell fizetni. A díjtételeket évente felül kell vizsgálni.” 

 

 

4.§ A R. 15. § (5) bekezdése (A sírhelymegváltási idő lejártát követő egy éven belül újra 
meg nem 
váltott, továbbá az elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra 
lehet értékesíteni, ha az üzemeltető hat hónap időtartamon belül legalább kétszer 
országos és helyi lapban, valamint a temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos 
hirdetményt tesz közzé és a sírokat nem váltja meg újra senki.)  az alábbiak szerint 

módosul: 
„(5) A sírhelymegváltási idő lejártát követő egy éven belül újra meg nem váltott, továbbá az 

elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet értékesíteni. Erről a 

temetőben jól látható helyen hirdetményt kötelező közzétenni” 

 

5.§ „A” variáció:  

 

(1) A R. 26. §-át az alábbi (2) bekezdéssel egészíti ki, ezzel egyidejűleg a R. 26. § (2)-(5) 

bekezdéseinek számozása (3)-(6)-ra változik: 

 

”(2) a köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített 

szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló 

berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos 

feladatok ellátására az 1999. évi XLIII. Törvény 40. § (1) bekezdése alapján kötelező az 

üzemeltető szakszemélyzetének és  berendezésének igénybevétele.” 

 

(2) Ezzel egyidejűleg  a R. 9. § (2), illetve (3) bekezdése  /(2) Sírok kiásását, betemetését 
és az ezzel járó egyéb munkákat csak a temetéssel megbízott temetkezési vállalkozó 
végezhet, egyeztetve a temető üzemeltetőjével. 

(3) A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók – kivéve a temető 

üzemeltetője által végzett temetkezési szolgáltatást - kötelesek a temető 
üzemeltetőjének megtéríteni a tevékenységükkel összefüggő energia- és vízhasználati, 
valamint egyéb költségeket az üzemeltetővel kötött külön 
megállapodás alapján./ 
hatályát veszti. 

 

 5.§ „B” variáció: 

(Amennyiben a fenti – 26. § (2) bekezdés szerinti - szabályozás nem kerül elfogadásra 

(üzemeltető szakszemélyzetének kötelező igénybevétele) 
 

(1) A R. 9. § (2) ((2) Sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat csak 
a temetéssel megbízott temetkezési vállalkozó végezhet, egyeztetve a temető 

üzemeltetőjével)  
Hatályát veszti. 
 

(2) A R. 9. § (3) bekezdése (A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végző 

vállalkozók – kivéve a 
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temető üzemeltetője által végzett temetkezési szolgáltatást - kötelesek a temető 
üzemeltetőjének megtéríteni a tevékenységükkel összefüggő energia- és vízhasználati, 
valamint egyéb költségeket az üzemeltetővel kötött külön megállapodás alapján.) 
 az alábbiak szerint módosul: 

 

„(3) A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók – kivéve a temető 

üzemeltetője által végzett temetkezési szolgáltatást – kötelesek a temető üzemeltetőjének 

megtéríteni a tevékenységükkel összefüggő energia- és vízhasználati költségeket, valamint a 

rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, a temetkezési szolgáltatási 

tevékenységükkel összefüggő díjakat. Ezzel kapcsolatban a temetkezési szolgáltatást 

végző vállalkozók kötelesek megállapodást kötni a temető üzemeltetőjével, ennek a 

megállapodásnak a hiányában temetkezési szolgáltatás az önkormányzat temetőiben 

nem végezhető. Az Üzemeltető a jelen rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül 

megállapodás – tervezetet köteles készíteni, és azt tartalmilag Szentgotthárd Város 

Jegyzőjével köteles jóváhagyatni. A tervezet csak akkor hagyható jóvá, ha tartalmazza 

mindazokat a feltételeket, melyeket a jogszabályok a köztemetőkben temetkezési 

szolgáltatást végzők számára előírnak. A tervezetet a Jegyző 15 napon belül jóváhagyja, 

vagy a hiányosságok pótlására az üzemeltetőt felhívja. A hiányosságot az Üzemeltető 5 

munkanapon belül pótolni köteles. Az így jóváhagyott megállapodás – tervezet 

használata a továbbiakban mindkét fél (Üzemeltető és külső temetkezési vállalkozó) 

számára kötelező. A megállapodás aláírása nem tagadható meg.” 

 

6.§ A R. 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelethez 1. számú mellékletként csatolt 

„A 35/2000. (X.26.) ÖKT rendelet 2. számú mellékletéről” megnevezésű mellékletet lép: 

 

7.§ Záró rendelkezések 

 (1) A R. többi egyebekben változatlanul marad. 

(2) Jelen rendelet 2011. március 01-én lép hatályba. 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 Polgármester jegyző 

Kihirdetés napja: 
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1. számú melléklet Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a temetőkről és temetkezésekről szóló 

35/2000. (X.26.) számú ÖKT rendeletének módosításáról szóló ---/2011. számú 

rendeletéhez 

 

„A 35/2000. (X.26.) ÖKT rendelet 2. számú mellékletéről: 

 

 

„A” variációhoz tartozó melléklet:  

 

DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK: (Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 

Temető fenntartási hozzájárulás: (sírbolt, síremlék-állítás, elhelyezés-karbantartás, felújítás, 

tisztítás, betűvésés, vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést végzők)  

 

Sírbolt, síremlék tisztítás, betűvésési munkák esetén: 1.200.-Ft/nap 

Sírbolt, síremlék állítás, egyéb munkák esetén: 1.750.-Ft/nap 

 

Létesítmények igénybevételi díja:   

Létesítmény használati díj: 10.000,- Ft/temetés 

 

 

Egyéb díjak:   

 

Hűtő használati díj:  500,- Ft/nap 

Felügyeleti díj (9. § (1) bek. esetén): 5.000,- Ft/alkalom   

 

Önkormányzat által az üzemeltetőnek meghatározott temetőn belüli szolgáltatás árai: 

(Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 

Megnevezés 
Mennyiség 

1./ Sírhely nyitás és visszahantolás 

 Urnaelhelyezés esetén 6.000 
Ft 

 Koporsós elhelyezés esetén 21.700 Ft 

2./ Elhunyt hűtési díja: 1.100 
Ft/nap 

3./ Elhunyt temetőn belüli szállítása 10.750 
Ft/alkalom” 

 

„B” variációhoz tartozó melléklet: 

 

DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK: (Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 

Temető fenntartási hozzájárulás: (sírbolt, síremlék-állítás, elhelyezés-karbantartás, felújítás, 

tisztítás, betűvésés, vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést végzők)  

 

Sírbolt, síremlék tisztítás, betűvésési munkák esetén: 1.200.-Ft/nap 



 

86 

86 

Sírbolt, síremlék állítás, egyéb munkák esetén: 1.750.-Ft/nap 

 

Létesítmények igénybevételi díja:   

Létesítmény használati díj: 10.000,- Ft/temetés 

 

 

Egyéb díjak:   

 

Felügyeleti díj (9. § (1) bek. esetén):  5.000,- Ft / alkalom  

Felügyeleti díj temetés alatt:   5.000,- Ft / temetés   

 

Önkormányzat által az üzemeltetőnek meghatározott temetőn belüli szolgáltatás árai: 

(Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 

Megnevezés 
Mennyiség 

1./ Sírhely nyitás és visszahantolás 

 Urnaelhelyezés esetén 6.000 
Ft 

 Koporsós elhelyezés esetén 21.700 Ft 

 

 

 

Indokolás: 

1.§-hoz:  

A rendelet következtében az üzemeltető biztosítási szerződéssel kell, hogy rendelkezzen, 

egy olyan felelősségbiztosítással, ami a sírokban keletkező károk megtérítését biztosítaná.  

 

2.§-hoz:  
A most javasolt új szövegrész a köztemetőinkben végzett, bejelentéshez kötött 

munkavégzések szabályainak módosítását  jelenti – itt mindenek előtt a síremlékeket állító 

vagy javító vállalkozások számára válik lehetőség szervezett keretek között végezni munkát      

a temetőben a hivatalos nyitvatartási időn kívüli időben. 

 

4.§-hoz: 

Az elhagyott, 25 év elteltével gondozatlan sírhelyek újraértékesítésével kapcsolatosan 

határoz meg új szabályokat és ír elő feladatokat a temető üzemeltetőjének 

 

5.§-hoz: 

A § „A” és „B” javaslatot tartalmaz – mindkettő megfelel a törvényi előírásoknak.  

Az „A” variáció esetén a temetőben a temetkezési feladatokat csak és kizárólag az 

üzemeltető végezheti. A halott átadásáig bármilyen engedéllyel rendelkező vállalkozás 

elvégezhet minden kegyeleti feladatot, de a temetőn belüli tevékenységre már nem lesz 

módja.  

A „B” variáció esetén nemcsak az üzemeltető temethet, de ebben az esetben szigorú 

előírások lépnek életbe. Ilyen pl. a kötelezően megkötendő megállapodás, ami nélkül „külső 

vállalkozó” nem temethet, az „üzemeltető” viszont köteles lesz szerződni. A korábbi 

szabályok keretei között mindkét csoport arra hivatkozott, hogy ők szerződni akarnak, de a 

másik e kötelessége alól kibújik. A Javaslat a megkötendő szerződés tervezetét, 
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önkormányzati kontroll alá helyezi és szigorúan betartandó határidőket ad az üzemeltetőnek is 

a szerződés előkészítésére.  

 

A 6.§-hoz:: 

A mellékletben szereplő díjak közül az alábbiak megállapítása  

Temető-fenntartási hozzájárulás díja, mivel a temető-fenntartási hozzájárulás díját 

rendeletileg szabályozni kell; 

Létesítmény igénybevételi díja. A létesítmény igénybevételi díj megállapítása azért fontos, 

hogy egyértelmű előírás létében további viták ne alakulhassanak ki az üzemeltető és a 

temetkezési vállalkozók között; 

Felügyeleti díj. Amennyiben azt elfogadja a T. Testület, hogy a sírköves vállalkozók késő 

délután, vagy hétvégén is tudjanak dolgozni a temetőkben, akkor nekik is felügyeleti díjat kell 

fizetniük. Továbbá a „B” variáció elfogadása esetén a felügyeleti díj azért is fontos, hogy 

egyértelmű előírás létében további viták ne alakulhassanak ki az üzemeltető és a temetkezési 

vállalkozó között, ezentúl a temetkezési vállalkozóknak is ezt a felügyeleti díjat kell 

megfizetniük; 

Sírhelynyitás és visszahantolás díja. A sírhelynyitás és visszahantolás meghatározása azért 

fontos, mert a TeTv. 16. § b) pontja alapján az első temetésnél ezt mindenképpen csak az 

üzemeltető végezheti és jelenleg nincs az Önkormányzat által meghatározva ennek az ára;  

 

A Melléklet „A variáció”-jához: 

Amennyiben a T. Testület a rendeletmódosítás 5. § szerinti „A” variációt fogadja el, miszerint 

a temetőben a temetkezési feladatokat a jövőben csak és kizárólag az üzemeltető 

végezhetne, akkor ahhoz az „A” variáció szerinti díjakat is meg kell határozni. 

 

A Melléklet „B variáció”-jához: 

Amennyiben a T. Testület a rendeletmódosítás 5. § szerinti „B” variációt fogadja, miszerint a 

temetőben a mostani szabályozáshoz hasonlóan a temetkezési feladatokat továbbra is 

bármely, megfelelő jogosultságokkal rendelkező temetkezési vállalkozó végezhet, akkor 

ahhoz a „B” variáció szerinti díjakat is mindenképpen javasoljuk elfogadni az üzemeltető és a 

temetkezési vállalkozó közötti további viták elkerülése végett. 

 

 



 

88 

88 

1. számú melléklet 

1.  
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2. számú melléklet 

 

3.  
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3. számú melléklet  
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4. számú melléklet 
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Előterjesztés 

A Képviselőtestület 2011.január 26-i ülésére 

 

Tárgy: 2011. évi közfoglalkoztatás, valamint a szociális igazgatásról és az egyes szociális 

ellátási formák szabályairól szóló 22/2003.(IV.30.) ÖKT. rendelet  (továbbiakban: Rendelet) 

módosítása 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

I. Előzmények 

2011. január 1. napjától megszűnik a közcélú foglalkoztatás, a közhasznú munkavégzés és 

közmunkaprogram. Ettől az évtől a közfoglalkoztatás csak a Munkaügyi Központon 

keresztül valósulhat meg. A 2010.évi közfoglalkoztatás keretében 56 főnek sikerült 

átmenetileg munkát biztosítani a közcélú foglalkoztatás keretén belül, legalább 90 napi 

időtartamban, az önkormányzat által fenntartott intézményeknél és civil szervezeteknél. 

2010.évben 39.811.051 Ft-ot használhattunk fel az állami költségvetésből e 

foglalkoztatásra, az önkormányzat saját forrásból biztosított 5%-os kiegészítése: 

1.990.552 Ft volt. 

A 2011.évi közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) 

Kormányrendelet 2010. december 31-én lett kihirdetve és 2011. január 1. napján lépett 

hatályba.  

2010. november hónaptól a várható szabályozási elvek ismeretében elkezdtük a 2011.évi 

közfoglalkoztatási igényeket felmérni az eddig bevont foglalkoztatók körében. 

Tájékoztattuk a vállalkozásokat is a várható foglalkoztatási lehetőségekről. A felmérés 

szerint az intézmények elsősorban a hosszabb távú-éves, napi 8 órás foglalkoztatást 

preferálták az 1. és 2. számú melléklet szerint.  

 

II. Közfoglalkoztatási formák 2011. évben 

 

1. Önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

(napi 4 órában) 
Forma:egyszerűsített pályázat. A pályázat elbírálása után azonnal hatósági szerződést kell 

kötni a pályázóval a Munkaügyi Központnak és a munkaerő kiközvetítés haladéktalanul 

megkezdődik. Az foglalkoztatható, aki a foglalkozás egészségügyi vizsgálaton alkalmas lett.  

Támogatás nyújtható  a helyi és a kisebbségi önkormányzat, valamint azok jogi 

személyiséggel rendelkező társulása részére, ha a lakosságot (kisebbségi közösséget) vagy a 

települést érintő közfeladat vagy a helyi, illetve kisebbségi önkormányzat által önként vállalt, 

a lakosságot (kisebbségi közösséget) vagy települést érintő feladat ellátása vagy közhasznú 

tevékenység folytatása érdekében, közfeladat ellátása esetén vagy a helyi önkormányzattal 

kötött együttműködési megállapodás alapján az egyház, valamint a civil szervezet részére, ha 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 

meghatározott bérpótló juttatásra jogosult személy 2-4 hónap időtartamra szóló, határozott 

idejű munkaviszony keretében, napi négy órás munkaidőben történő foglalkoztatását 
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vállalja. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat által fenntartott intézménnyel, 

önkormányzati részesedéssel működő nonprofit gazdasági társasággal, vagy egyház által 

fenntartott intézménnyel létesített munkaviszony alapján is. 

Támogatás a foglalkoztatásból eredő munkabér, továbbá  járulékai legfeljebb 95 

százalékának mértékéig nyújtható. Ezen túlmenően a foglalkoztatásból eredő közvetlen 

költségként, legfeljebb munkavállalónként havonta a munkabérhez és járulékaihoz nyújtott 

támogatási összeg 5 százalékának megfelelő támogatás állapítható meg. Több munkavállaló 

foglalkoztatása után megállapított közvetlen költség összevontan is felhasználható. A 

foglalkoztatásból eredő közvetlen költségként a munkaruha és egyéni védőeszköz költségei, a 

munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót 

terhelő utazási költségek, a munkásszállítás költségei, a kirendeltséggel történő előzetes 

egyeztetés szerint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége számolható 

el. Munkabérként legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum 

vehető figyelembe. A támogatás a START kártyához kapcsolódó járulékkedvezménnyel, 

valamint az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherkedvezménnyel egyidejűleg 

nem vehető igénybe. 

 

2. Önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett  huzamosabb idejű 

közfoglalkoztatás  (napi 6-8 órában) 

Szintén pályázat alapján. Részletesen meg kell határozni, milyen feladatot, milyen 

költségekkel szeretnének megvalósítani. Ebben az esetben munkatervet és ehhez szükséges 

költségvetést kell készíteniük. 

A Munkaügyi Központok évente két alkalommal hirdetnek meg pályázatokat. Egy 

pályázó egy évben többször is nyújthat be pályázatot. A foglalkozatás időtartama 2-12 

hónap lehet, napi 6-8 órában. A központi támogatás 70-100%-os mértékű lehet, ezen 

túlmenően támogatás nyújtható szintén a munkavállaló foglalkoztatásából eredő  közvetlen 

költségekhez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a munkabérhez és az ahhoz kapcsolódó 

járulékokhoz nyújtott támogatás 20%-át.  

 

3. Vállalkozók közmunka támogatása 

A kis-és közepes vállalkozók is pályázhatnak a munkaügyi kirendeltségeken keresztül 

támogatásra, abban az esetben, ha bérpótló juttatásban részesülőt foglalkoztatnak. A 

támogatás legfeljebb 8 hónapra nyújtható, mértéke a munkabér és a járulékok 70%-a. A 

gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 

szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó részére nyújtható a támogatás. A támogatás 

további feltétele, hogy a munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának 

időtartama alatt sem kerül sor, továbbá  vállalja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását 

legalább a támogatás folyósítási időtartama 50 százalékának megfelelő időtartamra. 

 

4. Országos közfoglalkoztatás támogatása 

Olyan állami feladat ellátásának elősegítésére irányuló program, amely a törvény vagy 

önkormányzati rendelet által előírt, helyi önkormányzati vagy kisebbségi önkormányzati 

feladat ellátásának az önkormányzat, illetve azok társulása működési területén belüli 

elősegítésére irányul, illetve az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél 

elérésére irányul. Az országos közfoglalkoztatási program keretében támogatásban 

részesülhetnek különösen: 

a) költségvetési szervek; 

b) a helyi és kisebbségi önkormányzatok és azok jogi személyiséggel rendelkező 

társulásai; 
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c) az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, 

vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetek; 

stb. 

A támogatás abban az esetben nyújtható, ha az intézmény közfoglalkoztatási programot 

valósít meg, és a foglalkoztatottainak számát a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi 

átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bővíti, és  a közfoglalkoztatási program 

megvalósításához más központi költségvetési előirányzatból támogatásban nem részesül.  

A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatott munkavállaló 

munkabére, az ahhoz kapcsolódó járulékkedvezmény igénybevételével csökkentett - 

járulékok mértékének 100 százalékáig, de legfeljebb a pályázati kiírásban meghatározott 

összeghatárig, valamint a munkavállaló foglalkoztatásából eredő közvetlen költségek 

tekintetében az előbbi támogatás 20 százalékáig, továbbá legalább száz fő vagy a fölötti 

létszám foglalkoztatása esetén a szervezési költségek 3 százalékáig terjedhet.  A támogatás 

legfeljebb 12 hónapra nyújtható. 

 

III. Felmerülő kérdések és teendők 

 A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a rövid és a hosszú távú 

foglalkoztatásra vonatkozó pályázati felhívást megjelentette. 

 A rövidtartamú foglalkoztatásnál az önkormányzat (illv. társulás) nyújthatja csak be a 

pályázatot, a hosszú távú foglalkoztatás esetén a foglalkoztató is benyújthatja 

 Rövidtartamú közfoglalkoztatás esetén legkésőbb 2011. szeptember 30-án 12.00 óráig, 

míg a hosszú időtartamú foglalkoztatás esetén legkésőbb 2011. április 29-én 12.00 

óráig lehet benyújtani a pályázatot. 

 Szentgotthárd Önkormányzata a munkaügyi szervezet tájékoztatása alapján rövid idejű 

foglalkoztatás esetén: 10.766.000 Ft; hosszabb időtartamú foglalkoztatás esetén: 

3.812.000 Ft, azaz összesen: 14.578.000 Ft összegre pályázhat. 

 Látható, hogy az előző évi összeghez képest jelentősen kevesebb központi forrást 

vehetünk igénybe, de arra is pályáznunk kell. 

 Továbbá látható, hogy egyáltalán nem a hosszú távú foglalkoztatás támogatott 

központilag, hanem a rövid távú. 

 Figyelembe kellett venni azt, hogy a Pftv. 8/A.§. (1) bekezdés alapján költségvetési 

szerv által történő közfoglalkoztatás esetén a munkaadó mentesül a Tbj. 19.§-ának (1) 

bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék 50%-ának megfizetése alól.  

 Amennyiben az önkormányzat irányítja a foglalkoztatandó személyt egészségügyi 

vizsgálatra, akkor a munkaügyi szerv fedezi ennek költségét, így ez plusz 

foglalkoztatási költségként nem merül fel, nem terheli a „biztosított” keretet. 

 Tény és nehézséget jelent, hogy a Közszolgáltató Vállalat közvetlenül sem a rövid, 

sem a hosszú távú foglalkoztatásba nem vonható be, miután szervezeti formája nem 

önkormányzati részvétellel működő nonprofit gazdasági társaság - így legfeljebb  csak 

közvetetten, például a Polgármesteri Hivatal közreműködésével lehet részese a 

rendszernek.  

 A hosszú távú foglalkoztatási igényeket át kellett a jobb finanszírozottságra tekintettel 

rövid távú foglalkoztatásra fordítani. Ennek azonban jelentős adminisztratív vonzata 

lesz, mind a Hivatal, mind a foglalkoztatást megvalósítók részéről. Kérdés, hogy az 

így megmozgatni kívánt bérpótló juttatásban részesülő létszám rendelkezésre fog-e 

állni és alkalmas lesz-e a foglalkoztatásra. A két havonta, illv. négy havonta változó 

munkaerő (ráadásul napi négy órás munkaidőben) mennyire lesz alkalmas a kitűzött 

feladatok elvégzésére. Ezért javasoljuk a foglalkoztatók számára a munkaidő keret 

alkalmazását. 

 Az együttműködési megállapodásokat újra kell kötni. 
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 Helyi szociális rendeletünket módosítani kell az új rendszerre tekintettel 

 

A 3., 4., és 5.számú mellékletben mutatjuk be az intézményekkel, a civil szervezetekkel 

és a Közszolgáltató Vállalattal történő egyeztetést követően a 2011.évi közfoglalkoztatás 

tervezetét, s ennek mentén történne a pályázatok benyújtása is. Ez összességében azt 

jelenti, hogy a rövid távú foglalkoztatás keretében 30 fő foglalkoztatása valósulna meg 

2 hónapos időszakra, míg 44 fő foglalkoztatása 4 hónapos időszakra, tehát a pályázati 

kiírásnak megfelelő minimálisan foglalkoztatandó létszámot (74fő) és keretösszeg 

felhasználást így ki tudjuk használni. A hosszútávú foglalkoztatásnál 1 főt 6 hónapig, 1 

főt 7 hónapig, 3 főt 10 hónapig foglalkoztatnánk, ezzel tennénk eleget az erre a 

foglalkoztatás típusra kiírt pályázati feltételnek. Így tehát a 14.578.000 Ft pályázati 

forráshoz a két foglalkoztatás típus esetén a biztosítandó önkormányzati forrás  

összesen 1.709.764 Ft lenne. 

 

IV. Szociális rendelet módosítása 

 

A közfoglalkoztatás helyi szabályait a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási 

formák szabályairól szóló 22/2003.(IV.30.) ÖKT. rendeletünk szabályozza, a fentiekben 

vázoltak miatt, így módosítása szükséges: 

- ki kell venni az éves közfoglalkoztatási terv készítést 

- át kell alakítani a szabályozást a rövid és hosszú távú foglalkoztatás előírásaira tekintettel 

- az együttműködők: önkormányzat, foglalkoztatók és a Munkaügyi Központ kapcsolódási 

pontjait újra meg kell határozni. 

- az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási , fogyatékosságügyi és foglalkoztatási 

tárgyú törvények módosításáról szóló 2010.évi CLXXI.tv. 6.§.-ával teljesen újraszabályozta 

az aktívkorúak ellátására jogosultakra vonatkozó szabályokat.  A konkrét anyagi, eljárási 

szabályokat a szociális törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. Amit helyi rendelet 

szintjén szükséges szabályozni a fentieken kívül az a Szoc.tv. 35.§. (2) bekezdésének új 

rendelkezése- melyre vonatkozóan a hivatkozott tv. 32.§. (3) bekezdése ad felhatalmazást az 

önkormányzatoknak. 

 

Az új rendelkezés szerint: A települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való 

jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás 

jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében 

megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a 

kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a 

kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű 

használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség 

írható elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat 

megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek - az elvégzendő tevékenységek 

konkrét megjelölésével - fel kell szólítania.  

A bérpótló juttatás e plusz jogosultsági feltételének előírása nem kötelező, csak lehetőség. 

Elég nehéz konkrét, objektív, s ezzel ellenőrizhető feltételeket rendeletben rögzíteni. Pedig 

csak ilyen szabályokat szabad bevezetnünk, ha be akarunk vezetni, mert az előírásainknak 

nyomon követhetőnek kell lenni, hiszen a be nem tartásuk a jogosultsági feltétel hiányát, s így 

az ellátás megszűntetését „eredményezi”. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
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Kérem a 6.számú melléklet szerinti rendelet tervezet megtárgyalását és az alábbi határozati 

javaslattal együtt történő elfogadását! 

 

 

Határozati javaslat 

1./ a./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés 3. és 4. 

számú mellékletében foglalt tartalomnak megfelelően pályázatot nyújt be a Vas Megyei 

Kormányhivatal  Munkaügyi Központja által rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 

kiírt pályázati felhívásra. A foglalkoztatás megszervezéséhez szükséges önerőt, maximum 

535e/Ft-ot az önkormányzat 2011.évi költségvetésében meg kell tervezni, illv. szerepeltetni 

kell. 

       

      b./ Az a./pont szerinti pályázat keretében a kommunális foglalkoztatáshoz szükséges 

munkaerő bére, járuléka és a közvetlen költségek vonatkozásában Szentgotthárd Város 

Önkormányzata foglalkoztatóként a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatallal pályázik, mint 

foglalkoztatóval abban az esetben, ha a kommunális feladatok a 375/2010. (XII.31.) Korm. 

rendelettel bevezetett országos közfoglalkoztatási program támogatás keretében az a./ pont 

szerinti pályázatnál kedvezőbb feltételű pályázat keretében nem valósíthatók meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

  Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

  Foglalkoztatást megvalósító vezetők 

 

 

2./ a./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés 3. és 5. 

számú mellékletében foglalt tartalomnak megfelelő – a Vas Megyei Kormány Hivatal 

Munkaügyi Központja által hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt 

pályázat vonatkozásában - pályázat benyújtása esetén biztosít a foglalkoztatás 

megszervezéséhez önerőt, maximum 1.175 e/Ft-ot, amely összeget az önkormányzat 2011.évi 

költségvetésében meg kell tervezni, illv. szerepeltetni kell. 

 

      b./ Az a./pont szerinti pályázat keretében a kommunális foglalkoztatáshoz szükséges 

munkaerő bére, járuléka és a közvetlen költségek vonatkozásában Szentgotthárd Város 

Önkormányzata foglalkoztatóként a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatallal pályázik, mint 

foglalkoztatóval abban az esetben, ha a kommunális feladatok a 375/2010. (XII.31.) Korm. 

rendelettel bevezetett országos közfoglalkoztatási program támogatás keretében az a./ pont 

szerinti pályázatnál kedvezőbb feltételű pályázat keretében nem valósíthatók meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

  Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

  Foglalkoztatást megvalósító vezetők 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2011.01.10. 
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      Dr. Dancsecs Zsolt 

       jegyző 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet (rövid távú foglalkoztatási igény) 
 

 

 

 

intézmény Hány fő Milyen 

munkakör 

Mely hónaptól-

meddig 

Hány órában 

SZOI Széchenyi 

Isk. 

1 fő udvari munkás 2011.03-

2011.06. és 

2011.09-

2011.12. 

4 óra 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolg. 

1 fő takarító 2011.01-

2011.04. 

4 óra 

Rendelőintézet 

Szentgotthárd 

1 fő kézbesítő 2011.01-

2011.04. 

4 óra 
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2. számú melléklet (hosszabb távú foglalkoztatási igény) 
 

 

 

Intézmény 

neve 

Há

ny 

fő 

Munkakör Mely 

hónaptól

-meddig 

Hány órában 

naponta 

Polg.Hivatal 6 

fő 

2 

admin.,1portás,2kézbesítő,1takarít

ó 

2011.01-

2011.12. 

8óra,takarító:6óra 

Móra Ferenc 

Városi 

Könyvtár 

2 

fő 

1kisegítő könyvtáros, 1takarító 2011.02-

2011.12. 

6 óra 

SZOI Arany J. 

Isk. 

3 

fő 

1portás,1karbantartó,1asszisztens 2011.01-

2011.12. 

8óra,asszisztens:6ór

a 

Városi 

Gond.Közp. 

5 

fő 

1szoc.gondozó-ápoló v. 

szoc.munkás, 1takarító,1udvari 

munkás,1adminisztrátor,1számtech

. 

2011.02.

-

2011.12. 

8óra 

Családs. és 

Gyermekjóléti 

Szolg. 

1 

fő 

1szoc.segítő 2011.07-

2011.12. 

6 óra 

 

 Közszolg.V. 

5 

fő 

15 

fő 

5 takarító 

 

5 fő segédmunkás 

 

10 segédmunkás 

2011.01-

2011.12. 

2011.01-

2011.06. 

2011.04-

2011.12. 

8óra 

 

8 óra 

 

8 óra 

Civil Fórum 1 

fő 

1 adminisztrátor 2011.01-

2011.12. 

8 óra 

Horgászegy. 1 

fő 

1 tó-gondnok 2011.03-

2011.09. 

8 óra 

SZOI 

Széchenyi Isk. 

2 

fő 

1 portás, 1gondnok 2011.01-

2011.12. 

Gondnok: 8óra, 

portás: 6óra 

SZOI 

Vörösmarty M. 

Gimnázium 

2 

fő 

1portás, 1gondnok 2011.02-

2011.12. 

8óra 

SZEOB 1 

fő 

1takarító 2011.01-

2011.12. 

8 óra 

Pannon Kapu 

K. e.  

----

-- 

A jövő évi költségvetés és a feladatok 

ismerete nélkül egyenlőre nem tudnak 

információt adni 

--------- ------------- 

III. Béla 

Szakképző 

Iskola 

2 

fő 

1karbantartó,1udvari munkás 2011.01-

2011.12. 

6 óra 
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3.számú melléklet 

 
Hivatal: fő óra/nap fogl.hó bér+járulék összes bér

Hosszú  fogl.: 1 8 10 88530 885 300

Rövid 4 4 4 44265 708 240

1 4 2 44265 88 530

összesen: 1 682 070

Könyvtár 2 4 4 53345 426 760

1 4 2 53345 106 690

533 450

Arany J. 2 4 4 53345 426 760

2 4 4 44265 354 120

1 4 2 44265 88 530

869 410

Gondozási Kp. 2 4 4 53345 426 760

1 4 2 53345 106 690

2 4 4 44265 354 120

1 4 2 44265 88 530

Hosszú fogl.: 1 8 10 88530 885 300

1 861 400

Családs.

Hosszú fogl.: 1 8 6 106690 640 140

Rövid: 2 4 4 44265 354 120

1 4 2 44265 88 530

1 082 790

Civil F: 2 4 4 44265 354 120

1 4 2 44265 88 530

442 650

Horgász

Hosszú fogl.: 1 8 7 88530 619 710

Rövid 1 4 4 44265 177 060

796 770

Széch.: 2 4 4 44265 354 120

1 4 2 44265 88 530

442 650

Gimn: 2 4 4 44265 354 120

1 4 2 44265 88 530

442 650

III.Béla 2 4 4 44265 354 120

1 4 2 44265 88 530

442 650

Óvoda 2 4 4 44265 354 120

1 4 2 44265 88 530

442 650

Rendelő 1 4 4 44265 177 060

3 4 2 44265 265 590

442 650

KSZV:

Hosszú fogl.: 1 8 10 88530 885 300

Rövid 16 4 4 44265 2 832 960

16 4 2 44265 1 416 480

5 134 740

Hosszú összesen: 3 915 750

Rövid összesen: 10 700 780  
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4.számú melléklet 

 

minimálbér / garantált 

bérminimum 78000 94000

járulékok 21060 25380

járulékok 50%-a 10530 12690

bér + járulék 8 óra esetén 88530 106690

bér + járulék 4 óra esetén 44265 53345

bér + járulék 6 óra esetén 66397,5 80017,5

bér + járulék 7 óra esetén 77463,75 93353,75

Rövid idejű közfoglalkoztatás

KERET: 

Fő 2 hó Fő 3 hó Fő 4 hó 

Összes 

költség Összes fő

Munkaügyi 

támogatás 

(95%)

Önkormányzat 

önrésze (5%)

minimálbér 28 2478840 0 0 38 6728280 9207120 66 8746764 460356

garantált bérminimum 2 213380 0 0 6 1280280 1493660 8 1418977 74683

Összesen: 30 2692220 0 0 44 8008560 10700780 74 10165741 535039

Keret: 10 766 000

igényelhető bér +járulék 10 700 780 0,95 10 165 741

igényelhető dologi 10 700 780 0,05 535 039

összesen igényelhető 10 700 780

keret maradvány 65 220
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5.sz.melléklet 
minimálbér / garantált 

bérminimum 78000 94000

járulékok 21060 25380

járulékok 50%-a 10530 12690

bér + járulék 8 óra esetén 88530 106690

bér + járulék 4 óra esetén 44265 53345 80017,5

bér + járulék 6 óra esetén 66397,5 80017,5 93353,75

bér + járulék 7 óra esetén 77463,75 93353,8 106690

Hosszú idejű közfoglalkoztatás

Fő 2 hó Fő 3 hó Fő 6 hó Fő 7 hó Fő 10 hó

Összes 

költség

Összes 

fő

Munkaügyi 

támogatás 

(70%)

Önkormányzat 

önrésze (30%)

minimálbér 6 órás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

minimálbér 7órás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

minimálbér 8 órás 0 0 0 0 0 0 1 619710 3 2655900 3275610 4 2 292 927 982 683

garantált bérminimum 6 órás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

garantált bérminimum 7 órás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

garantált bérminimum 8 órás 0 0 0 0 1 640140 0 0 0 0 640140 1 448 098 192 042

Összesen: 0 0 0 0 1 640140 1 619710 3 2655900 3915750 5 2 741 025 1 174 725

Keret: 3 812 000

igényelhető bér +járulék 3 915 750 0,7 2 741 025

igényelhető dologi 3 915 750 0,2 783 150

összesen igényelhető 3 524 175

keret maradvány 287 825
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6.számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (….) 

önkormányzati rendelete 

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. 

(IV.30.) ÖKT. rendelet  módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 132.§. (4) bekezdés a.) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§. 

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és 

egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV.30.) Ökt. rendelete 

(továbbiakban: Rendelet)  5.§. (2) bekezdésében „ a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi 

Központ Szentgotthárdi Kirendeltségét” szövegrész helyébe „a Vas Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja Szentgotthárdi Kirendeltségét „ szöveg lép. 

 

2.§. 

(1) A Rendelet 5/A.§.-át megelőző cím „Közcélú foglalkoztatás” helyébe a következő cím lép: 

Közfoglalkoztatás 

 

(2) A Rendelet 5/A.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5/A.§.  

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata a bérpótló juttatásra jogosultak, az álláskeresőként 

nyilvántartott személyek munkaerő piaci helyzetének javítása érdekében közfoglalkoztatás 

szervezésében közreműködik. 

 

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti közfoglalkoztatást az 

alábbi intézményekkel valósítja meg: Móra Ferenc Városi Könyvtár, Városi 

Gondozási Központ, Rendelőintézet Szentgotthárd, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium, Szentgotthárd 

és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde , Pannon Kapu Kulturális Egyesület, 

Horgász Egyesület, Polgármesteri Hivatal, Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban: 

közfoglalkoztatást megvalósító intézmény) 

E rendelet alkalmazásában közfoglalkoztatást megvalósító intézmény a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület, a Horgász Egyesület, és a Szentgotthárdi Civil Fórum is. 

 

(3) A közfoglalkoztatás munkaterületei különösen: kommunális feladatok, takarítói,- 

irodai adminisztratív feladatok, közművelődési kisegítő feladatok, portaszolgálat 

biztosítása, udvari munka, közterületi segédmunka, szociális kisegítő munka. 

 

(4) Szentgotthárd Város Önkormányzata a közfoglalkoztatást megszervezi, a  

közfoglalkoztatást megvalósító intézmény pedig lebonyolítja azt a közfoglalkoztatást 

vállaló a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM r. vonatkozó 
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rendelkezése szerint arra alkalmas bérpótló juttatásra jogosultak, álláskeresőként 

nyilvántartott személyek foglalkoztatásával. 

 

(5) A közfoglalkoztatásra legalább négyórás, hatórás vagy maximum nyolcórás napi 

munkaidővel, valamint legalább évi két hónapos, maximum tizenkét hónapos 

munkavégzési időtartammal, határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni 

munkaszerződéssel. A várható havi munkabér a külön jogszabályban meghatározott 
mindenkori kötelező legkisebb munkabér összege vagy annak a munkaidő arányában 

csökkentett összege.” 

 
3.§. 

 
(1) A Rendelet 5/B.§.-a hatályon kívül kerül, s helyébe a következő 5/B.§. lép: 

 
„5/B.§. 

(1) A közfoglalkoztatást megvalósító intézmény vezetője és a jegyző egyeztetést 

végez a munkaerő kínálat és igénynek megfelelően a közfoglalkoztatás biztosítása 

érdekében. 

 

(2) A rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására Szentgotthárd Város 

Önkormányzata, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására Szentgotthárd 

Város Önkormányzata és/vagy a közfoglalkoztatást megvalósító intézmény nyújthat 

be pályázatot, a pályázati felhívásoknak megfelelő tartalommal, minden esetben 

kizárólag Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének e tárgykörben 

hozott, a foglalkoztatható létszámot és a pályázati önrészt biztosító döntését követően. 

 

(3) A pályázati támogatást elnyerő közfoglalkoztatást megvalósító intézmény a Vas 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szentgotthárdi Kirendeltségével 

hatósági szerződést köt. A támogatott foglalkoztatás a hatósági szerződés és 

Szentgotthárd Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

megkötését követően kezdődhet. 

 

(4) A közfoglalkoztatást megvalósító intézmény köteles a Vas Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szentgotthárdi Kirendeltsége által közvetített 

bérpótló juttatásra jogosultat, illetve álláskeresőként nyilvántartott személyt 

foglalkoztatni, amennyiben a munka elvégzésére a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 

szerint alkalmas. A közfoglalkoztatást megvalósító intézmény a (2) bekezdésben 

foglalt döntések alapján és annak végrehajtása érdekében munkaerő igényt nyújt be a 
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szentgotthárdi Kirendeltségéhez. 

 
(5) A kiközvetített álláskeresők foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra történő 

beutalását a Polgármesteri Hivatal kezdeményezi; a vizsgálat költségét kizárólag a 

Polgármesteri Hivatal által kezdeményezett és kizárólag a kiközvetített személy 

vonatkozásában finanszírozza a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

Szentgotthárdi Kirendeltsége. 
 

(6) A közfoglalkoztatást megvalósító intézmény köteles értesíteni a Vas Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szentgotthárdi Kirendeltségét és a 

Polgármesteri Hivatalt a munkaszerződés megkötéséről azzal, hogy a kiközvetített 

álláskeresőkkel megkötött munkaszerződést a hatósági szerződés megkötését követő 
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10 napon belül, de legkésőbb az első elszámolással egyidejűleg e szervek részére 

megküldi. Abban az esetben, ha az álláskereső a felajánlott közmunkát nem fogadja el, 

a jegyző a foglalkoztatást megvalósító intézmény vagy a Vas Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja Szentgotthárdi Kirendeltsége  értesítése alapján megteszi az 

Szt. -ben szabályozott intézkedéseket.” 

 

4.§. 

 
(1) A Rendelet a következő 5/C.§.-al egészül ki: 

 

„5/C.§. 

(1) Azokra a napokra, amelyekre a közfoglalkoztatást megvalósító intézményt a 

foglalkoztatással kapcsolatban kifizetés terheli, az önkormányzat minden, a 

közfoglalkoztatásba bevont személy után a munkabért és annak közterheit megtéríti 

95%-ban a központi költségvetés, 5%-ban saját forrása terhére a rövid időtartamú 

közfoglalkoztatás esetében.  

 

(2) Azokra a napokra, amelyekre a közfoglalkoztatást megvalósító intézményt a 

foglalkoztatással kapcsolatban kifizetés terheli, az önkormányzat minden, a 

közfoglalkoztatásba bevont személy után a munkabért és annak közterheit megtéríti az 

elnyert hosszabb időtartamú pályázatban biztosított támogatás szerint, az elnyert 

támogatásra tekintettel, maximum 30%- os önkormányzati önrész biztosításával. 

 

(3) A közfoglalkoztatást megvalósító intézmény által igényelt összeg nem haladhatja 

meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi 

alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), illetve a jogszabályban 

megállapított bérminimumnak és közterheinek összegét; illetve négy órás vagy hat 

órás foglalkozatás esetén annak időarányos részét .  

 

(4) A közfoglalkoztatással összefüggő esetleges dologi kiadásokat keletkeztető 

megrendelés és kifizetés csak a Polgármesteri Hivatal kötelezettség vállalásra jogosult 

vezetőjével történő előzetes egyezetést követően és csak a Polgármesteri Hivatal általi 

teljesítéssel lehetséges a rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó 

pályázat során elnyert közvetlen költség támogatás erejéig. 

. 

(5) A közfoglalkoztatást megvalósító intézmény utólag, minden hónap 5-éig jelentést küld 

a jegyzőnek a közfoglalkoztatásba bevont személy által ledolgozott napok számáról és 

megküldi a foglalkoztatott fizetési jegyzékét.” 

 
 

5.§. 

 

(1) A Rendelet a következő címmel és a következő 5/D.§.-al egészül ki: 

 

„Lakókörnyezet rendezettsége 

5/D.§. 

 

(1) A bérpótló juttatásra való jogosultság Szt.-ben meghatározott jogosultsági feltételei 

mellett 
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a./ az ellátás jogosultjának, az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház (továbbiakban 

együtt: ingatlan) tulajdonosaként , kezelőjeként, használójaként, bérlőjeként  teljesítenie 

kell Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi környezetvédelem 

szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.) Ökt. rendelet 2.§. (1), (2), (3), 3.§. (2), 6.§. (1), 9.§. 

(1), 13.§. (1), 15.§. (1), 19.§.(1) és a 22.§. (1) bekezdésében foglalt előírásokat, továbbá 

b./ az ellátás jogosultjának, mint az általa életvitelszerűen lakott önkormányzati lakás 

bérlőjének, használójának teljesítenie kell a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII.tv. 12.§. (2) 

bekezdésében és Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének a lakások 

bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendelete 8.§.-ában, 20.§. (4) bekezdésében 

foglalt előírásokat, továbbá 

c./ az ellátás jogosultját, mint az általa életvitelszerűen lakott ingatlan tulajdonosát, 

kezelőjét, használóját a jegyző a hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásban hozott 

jogerős határozattal nem kötelezte a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására, vagy 

kötelezte ugyan, de a kötelezett a jegyzői határozatban foglaltaknak, az ott meghatározott 

időben önként eleget tett, vagy végrehajtási eljárás keretében teljesített. 

(2) Az (1) bekezdés a./ pontjában foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére a 

Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete, az (1) bekezdés b./ pontjában foglalt 

kötelezettség ellenőrzésére az ingatlan kezelő jogosult, birtokvédelmi eljárásban 

megállapított kötelezettségről a jegyző rendelkezik adattal. 

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben ellenőrzésre jogosultak, a birtokvédelmi hatáskörben 

eljáró jegyző eljárásuk során a meghatározott kötelezettség megszegését tapasztalja, 

haladéktalanul írásban jelzi – az ingatlan kezelő a legutóbbi ellenőrzéséről készült lista 

átadásával- a bérpótló juttatás megállapítására, folyósítására jogosult jegyzőnek.  

 

(3) A bérpótló juttatás megállapítására, folyósítására jogosult jegyző az eljárására 

irányadó határidőben az e rendeletben megállapított feltételek teljesítésére 10 napos 

teljesítési határidő tűzésével felszólítja a kérelmezőt, illetve a jogosultat. A jegyző 

hatósági ellenőrzés során ellenőrzi a kötelezettség teljesítését, s annak elmaradása esetén 

alkalmazza az Szt. 36.§. (2) bekezdés d./ pontja szerinti jogkövetkezményt. 

 

6.§. 

Záró rendelkezések 

 

(1) A Rendelet egyebekben nem változik. 

(2) Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 

 

   Huszár Gábor       Dr. Dancsecs Zsolt 

   polgármester                  jegyző  

 

 

Kihírdetve: 2011. …………………………… 
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                   Dr. Dancsecs Zsolt 

                   Jegyző 

Indokolás a rendelet módosítás  

 

2.§.-ához: A közfoglalkoztatás szabályai alapvetően megváltoztak a szociális törvény, 

illetve a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. 

rendelet hatályba lépésével 2011. január 1-től. A közfoglalkoztatáshoz nyújtandó állami 

támogatás pályázat útján vehető igénybe. Az önkormányzatok rövid és hosszabbtávú 

foglalkoztatásra pályázhatnak, amely a rövidtávú foglalkoztatás esetén  2-4 hónapig 

terjedhet (napi 4 órás munkaidővel), valamint 2-12 hónapig terjedhet hosszabtávú 

foglalkoztatás esetén (napi legalább hat órás foglalkoztatással). E §. az általános 

szabályokat tartalmazza, azon közreműködők felsorolását , akikkel pályázati nyertesség 

estén az önkormányzat a foglalkoztatást megvalósítja. 

 

3.§.-ához: a közfoglalkoztatás sok szereplő együttműködést kívánja meg, egy folyamat, 

amelyben meg kell határozni az együttműködők feladatait, időbeli ütemezését, a 

kapcsolódási pontokat, az oda-visszajelzési szabályokat. A rendelet ezen szabályai alapján 

lesz megköthető az Önkormányzat és a foglalkoztatók közötti együttműködési 

megállapodás. Az itt megfogalmazott folyamat szabályozás figyelembe vette a különböző 

pályázat típusok pályázati kiírásának történő megfelelést, az ehhez kapcsolódó általános 

szerződési feltételeket, valamint az önkormányzati működésből eredő kötelezettségeket. 

 

4.§.-ához: külön szerepeltetjük fontosságára tekintettel a közfoglalkoztatás finanszírozási 

szabályait, amely szabályok szintén a pályázati kiírással összhangban kerültek 

meghatározásra, s azt hangsúlyozzák, hogy csak abban az esetben biztosítja az 

önkormányzat a pályázaton elnyert összeghez a hiányzó támogatást, ha a rendeleti 

előírásoknak megfelelő foglalkoztatást valósít meg a foglalkoztató. 

 

5.§.-ához: a szociális törvény lehetővé teszi- de csak lehetővé- az önkormányzatok 

számára, hogy a bérpótló jutatásra jogosultak esetében a jogosultsági feltételek körét 

bővítsék a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó helyi rendelkezések beiktatásával. 

Mivel az előírt kötelezettség be nem tartásának komoly jogkövetkezménye van, 

nevezetesen a bérpótló juttatás megszüntetése, ezért csak objektív- megfogható, 

ellenőrizhető szabályokat lehet hozni. Nem volt könnyű helyzetben a rendelet módosítás 

előterjesztője e tekintetben, hiszen milyen mércét állítson e kérelmezők tekintetében. 

Ezért arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem vezet be új szabályokat, hanem a 

vonatkozó rendeleteinkben meglévőket alkalmazza, mint egyébként Szentgotthárdon 

mindenkire vonatkozó, általánosan elvárható követelményeket, ami viszont más, hogy a 

bérpótló juttatásban részesülőkre külön szankció vonatkozik, a juttatás megvonása. Nem 

kell a feltételek  ellenőrzésére külön rendszert kitalálni, hiszen az már működik 

(közterület-felügyelet- ingatlan kezelő). A környezetvédelmi rendeletünkben lévő 

szabályok a kérelmezők teljes körére vonatkoznak (akár saját ingatlanában, akár bérlőként 

lakik), a lakásbérleti szabályok a bérlőkre, s a fennmaradó kör a saját tulajdonú lakásban, 

házban élőkre vonatkozik, hiszen ott mikor merül fel probléma a lakókörnyezet 

rendezettségével, akkor, ha zavaró, erre pedig tipikusan szintén bevezetett  eljárás létezik, 

a birtokvédelmi eljárás. Ennek előnye, hogy szintén szabályozott eljárás, nem kell rá 

külön szabályokat alkotni, s a hatáskör gyakorló – BPJ esetében is és birtokvédelmi 

eljárás esetében is – a jegyző, így az információ átadás biztosított. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. január 26-i ülésére 

 

Tárgy: „Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” pályázat Támogatási 

Szerződéskötéséhez 

 

Tisztelt Képviselő–testület! 

 

A Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javításának megvalósítására benyújtott 

II. fordulós pályázat támogatásban részesült, a támogató döntés 2011. január 13-án érkezett 

meg. Az elnyert támogatás nettó 27.405.000,- Ft, amely a Kohéziós Alapból és a Magyar 

Köztársaság költségvetése társfinanszírozásából tevődik össze.   

A pályázattal kapcsolatosan született Képviselő-testületi határozatok: 179/2010. és 231/2010. 

Az utóbbi nyomán a 2. fordulós pályázattal a díjpolitikára, díjképzési elvekre vonatkozóan 

kötelezettségvállalási nyilatkozat került benyújtásra. 

 

Az Irányító Hatóság vezetője a Támogatási Szerződés megkötését azonban az alábbi feltétel 

teljesítéséhez kötötte: 

 

„Képviselő testületi határozat csatolása szükséges, amelyben vállalja Szentgotthárd város 

területén az egységes lakossági díjképzést és a fenntarthatósághoz szükséges díjnövelést.” 

 

Értelmezésünk szerint az IH azt szeretné biztosítottnak látni, hogy a város közigazgatási 

területén egységes lesz a lakossági díjképzés és díjnövelés, vagyis a Képviselő-testület nem 

fogja a farkasfai városrészre hárítani a beruházás és fenntartás során jelentkező költségeket. 

Az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapítása során Szentgotthárd Város Önkormányzata még 

soha nem állapított meg eltérő díjakat az egyes városrészekre, és véleményünk szerint erre a 

jövőben sem kerül sor, így erre kötelezettséget tudunk vállalni.  

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szentgotthárd-Farkasfa 

településrész ivóvízminőség-javítása” című pályázat tárgyában, Szentgotthárd Város 

közigazgatási területén vállalja az egységes lakossági díjképzést és a fenntarthatósághoz 

szükséges díjnövelést. 

 

 

Határidő: 2011. január 28. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport 

 

Szentgotthárd, 2011.02.01. 

 

Huszár Gábor 

polgármester 

Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2011. január 26-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, Kossuth L. u. 15. I/4. szám alatti lakás értékesítése   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 290/2010. számú határozata alapján ismételten elrendelte a 

Szentgotthárd, Kossuth L. u. 15. I/4. szám alatti, 42/A/4 hrsz-ú, 32 m
2
 alapterületű, 1 szobás 

komfortos lakás eladásra történő meghirdetését az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. 

(II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon (Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap).  

 

A pályázat feltételei az alábbiak voltak: 

Az eladási ár 4.341.000- Ft., mely ÁFA mentes. 

Ajánlatok beérkezési határideje: 2011. január 14. 

A pályázatok elbírálásának határideje a 2011. januári testületi ülés 

Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 5 %-a a bánatpénz A vételi szándék 

bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az 

Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az 

átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a 

többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést  követő 8 napon belül kamat 

nélkül visszafizetésre kerül.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 15 

napon belül. Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel felmerült 

költség is a vevőt terheli. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 banki 
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napon belül egy összegben kell megfizetni. Amennyiben a vevő a vételárat pénzintézeti hitel 

igénybevételével kívánja kifizetni és erről az ajánlatában nyilatkozik, úgy a fizetési határidő a 

szerződéskötést követően 60 nap. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja 

magának a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő 

ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati ár 90%-át - amely minimum a meghirdetett eladási ár -, 

úgy a kiíró a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a kiíró azokat az 

ajánlattevőket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A 

nyilvános ártárgyalás időpontjáról, helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld. 

Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a 2. és a 3. 

ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlataik elérik az irányárat. 

 

A hirdetményben magadott határidőig, az alábbi vételi ajánlat érkezett. 

- Kovács Ferenc (szül.: Szentgotthárd, 1978.06.03. anyja neve: Csáfor Ildikó Margit) 

Szentgotthárd Bem J. u. 11.  és Takács Tamara (Szül.: Körmend, 1984.11.25., anyja neve: 

Keppel Teréz) Vasszentmihály, Fő u. 31. sz. alatti lakosok által ajánlott vételár: 4.341.000.-Ft  

(ajánlat 1. sz. melléklet), a  217.050.-Ft bánatpénz befizetésre került. 

A vételárat pénzintézeti hitel igénybevételével kívánják kifizetni. 

Az ajánlott vételár megegyezik a pályázati kiírásban szereplő árral, pályázata érvényes.  

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 

15. I/4. szám alatti, 42/A/4 hrsz-ú, 32 m
2
 alapterületű, 1 szobás komfortos lakásra Kovács 

Ferenc (szül.: Szentgotthárd, 1978.06.03. anyja neve: Csáfor Ildikó Margit) Szentgotthárd 

Bem J. u. 11.  és Takács Tamara (Szül.: Körmend, 1984.11.25., anyja neve: Keppel Teréz) 

Vasszentmihály, Fő u. 31. sz. alatti lakosokkal történő Adásvételi szerződés megkötéséhez 

járul hozzá a 290/2010. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő 

vételárért és feltételekkel. 

 

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 

Határidő: közlésre azonnal, szerződéskötés a közlést követő 15 napon belül 

Szentgotthárd, 2011. január 17. 

 

Fekete Tamás 

                        műszaki irodavezető 

Ellenjegyzés: 

   Dr. Dancsecs Zsolt 

    jegyző  
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1. sz. melléklet: 
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2011. január 26-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, , Széll Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti lakás értékesítése   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 223/2010. számú határozat 1 és 2. pontja alapján ismételten elrendelte a 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. szám alatti, 1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m
2
 

alapterületű, 2 szobás komfortos lakás eladásra történő meghirdetését az Önkormányzat 

vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint (helyben szokásos 

módon (Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap). 

 

A pályázat feltételei az alábbiak voltak: 

Az eladási ár 7.000.000.- Ft. amely ÁFA mentes  

Pályázatok beérkezési határideje: 2010. december 31. A pályázatokat konkrét összeg (forint) 

megjelölésével fogadjuk el. 

Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 5 %-a a bánatpénz A vételi szándék 

bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az 

Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az 

átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a 

többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést  követő 8 napon belül kamat 

nélkül visszafizetésre kerül.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2011. januári testületi ülés. 

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 15 

napon belül. Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel felmerült 

költség is a vevőt terheli. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 banki 

napon belül egy összegben kell megfizetni. Amennyiben a vevő a vételárat pénzintézeti hitel 

igénybevételével kívánja kifizetni és erről az ajánlatában nyilatkozik, úgy a fizetési határidő a 

szerződéskötést követően 60 nap. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja magának 

a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa 

és új pályázat kiírásáról döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár eléri a 

legjobb ajánlati ár 90%-át - amely minimum a meghirdetett eladási ár -, úgy a kiíró a pályázók 

között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a kiíró azokat az ajánlattevőket hívja meg, 

akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás 

időpontjáról, helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld. 

Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a 2. és a 3. 

ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlataik elérik az irányárat. 

 

A hirdetményben magadott határidőig, 2010. december 31-ig az alábbi pályázat érkezett: 

 

- Makkár Viktor és házastársa Makkár Ottília Szentgotthárd, Mártírok u. 11/B. II/6. szám 

alatti lakosok által ajánlott vételár 6.500.000.-Ft, (ajánlat 1. sz. melléklet.). 
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Bánatpénzként befizettek 325.000.-Ft-ot.  

Mivel ajánlatuk nem érte el a pályázati kiírásban szereplő irányárat ezért pályázatuk a kiírás 

szerint érvénytelen, a bánatpénz az általuk megadott számlaszámra visszautalásra került. 

Amennyiben a T. testület az eladási ár mérséklése mellett döntene, úgy a 6.500.000.-Ft-os 

ajánlatukat továbbra is fenntartják (természetesen amennyiben az eltelt időszak alatt nem 

sikerül másik lakást vásárolniuk.)  

 

Az ingatlan értékbecslését a 2010. júniusában a Mohl Kft.-vel elkészíttettük (2. sz. melléklet), 

amely szerint az értékesítés alapjául szolgáló forgalmi értéket 6.528.000.- Ft-ban határozta 

meg, ami 128.000.- Ft/m
2
 árat jelent.  

Az ingatlan vételára az Általános forgalmi adóról szóló 1997 évi CXXVII. Tv. 86.§-a alapján 

ÁFA-t nem tartalmaz. 

 

Az értékbecslés és egyéb járulékos költségek (pl. tulajdoni lap) összege összesen 21.000.-Ft, 

amelyet az  eladási árban érvényesíteni kell! 

Az ingatlan értékbecslő által megállapított forgalmi értéke és az értékbecslés 

költségének összege összesen: 6.549.000.- Ft,  

A T. Testület a fenti összeget alapul véve  – természetesen akár attól eltérve – kell, hogy 

megállapítsa az eladási árat és a 2010. júniusi ülésen az eladási árat a 183/2010. sz. 

határozatával 7.500.000.-Ft-ban határozta meg, majd ezt követően 2010. szeptember 1-i 

ülésen a 223/2010. sz. határozatában 7.000.000.-Ft-ra mérsékelte. 

 

A lakások értékesítésére 2010-ben az önkormányzat költségvetési helyzete miatt volt szükség 

– a testület döntése - 69/2010. sz. határozata - szerint ez a 2010. évben megüresedő lakásokra 

vonatkozott, a 2010. évi költségvetési helyzet javítása céljából.    

 

Az idei költségvetésben lakásértékesítésre eddig 10 millió forint van tervezve. A másik két 

eladás alatt lévő lakásra (Szentgotthárd, József A. u. 19. fszt.3. és Kossuth L. u. 15. I/4.)  

beérkezett ajánlatok értéke összesen: 8.341.000-Ft.  

Most arról kell dönteni, hogy a hiányzó 1.659.000 forintot ezen lakás értékesítésével kívánjuk 

pótolni, továbbá többletbevételünk is keletkezik. 

A költségvetés állapota az elmúlt hónapokban semmit nem javult, így a bevételre továbbra is 

szükségünk van. Továbbra is megoldás lehet a lakásingatlanok – különösképpen a magasabb 

komfortfokozatú lakások értékesítése.  

Elkészíttettük az ingatlan értékbecslését is, annak költsége egyelőre bennünket terhel, így már 

csak ezen szempontok miatt is feltétlenül továbbra is értékesítendőnek gondoljuk azt.  

 

Tapasztalataink és véleményünk szerint a mai gazdasági helyzetben egy lakás értékesítése 

hónapokba is beletelhet. Mindezek miatt azt javasoljuk, hogy a lakást továbbra is hirdessük 

meg értékesítésre 2011. február 11-ig.  

Amennyiben a T. testület az eladási árat nem mérsékli, úgy   hosszabb ajánlattételi határidőt 

javasolnánk, 2011. áprilisi testületi ülésre történő beérkezési határidőt.    

 

A Képviselő-testületnek most az alábbi lehetőségek közül lehet választania: 

1. A lakást továbbra is meghirdeti változatlan feltételekkel. 

2. A lakást alacsonyabb eladási áron hirdeti meg. Emlékeztetjük a T. Testületet arra, hogy a  

Széll K. tér 18. III/22. sz. alatti lakás forgalmi értéke és az értékbecslés költségének 

összege összesen: 6.549.000.- Ft, melynek ismeretében a Testület az eladási  árat  a  

korábbi döntése alapján 7.000.000.-Ft-ban állapította meg – vagyis az értékbecslés 

szerinti értéknél ~ 500.000.- Ft-tal drágábban.  
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3. A lakás nem kerül értékesítésre és azt az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottsága bérlő részére a következő ülésén kiutalja.  

 

     Határozati javaslatunk ezúttal lehetővé tenné azt is, hogy amennyiben most ez a 

meghirdetés is sikertelen lenne, úgy az 2011. április 15-ig újabb meghirdetésre legyen 

lehetőség  olyan módon, hogy a pályázati felhívást változatlan szöveggel automatikusan 

meg lehessen ismételni újabb testületi döntés és megtárgyalás nélkül. Ezzel a mostani 

kicsit nehézkes menetrend (havonta testületi előterjesztés és testületi megtárgyalás) helyett 

rugalmasabb gyakorlatot lehetne bevezetni úgy, hogy közben az önkormányzat érdeke 

nem sérül. Természetesen az esetleges további meghirdetések szövege változatlan lenne, 

csak a benyújtási és elbírálási határidők változnának értelemszerűen.  Ez a megoldás csak 

a mostani ingatlant érintené és csak 2011. április 15-ig  szólna. 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti, 1359/2/A/23 hrsz-

ú, 51 m
2
 alapterületű, 2 szobás komfortos lakást az Önkormányzat vagyonáról szóló 

4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon 

(Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap) ismételten meghirdeti 

eladásra.  

Az eladási ár  ……………………….- Ft. amely ÁFA mentes  
Pályázatok beérkezési határideje: 2011. február 11.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2011. februári testületi ülés. 

A pályázat további feltételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 

2./ A Képviselő – testület elrendeli, hogy újabb sikertelen pályázat esetén 2011. április 15-ig 

változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási és elbírálási határidő megadásával 

újból meg kell hirdetni a lakást. Amennyiben vételi ajánlat továbbra sem érkezik, akkor 

áprilisban az 1. pontban körülírt lakás ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.   

 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti, 1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m
2
 alapterületű, 2 szobás 

komfortos lakást vételi ajánlat hiányában nem értékesíti és egyben felkéri a Műszaki 

irodát, hogy a lakást kiutalás szempontjából a következő Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságának ülésére terjessze elő 

 

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 

Határidő: közlésre azonnal, 3. pontban következő Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottsági ülés 

Szentgotthárd, 2011. január 17.  

 

Fekete Tamás 

                        műszaki irodavezető 

Ellenjegyzés: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 

Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 5 %-a a bánatpénz A vételi szándék 

bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az 

Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az 

átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a 

többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést  követő 8 napon belül kamat 

nélkül visszafizetésre kerül.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 15 

napon belül. Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel felmerült 

költség is a vevőt terheli. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 banki 

napon belül egy összegben kell megfizetni. Amennyiben a vevő a vételárat pénzintézeti hitel 

igénybevételével kívánja kifizetni és erről az ajánlatában nyilatkozik, úgy a fizetési határidő 

a szerződéskötést követően 60 nap. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja 

magának a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő 

ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati ár 90%-át - amely minimum a meghirdetett eladási ár -, úgy 

a kiíró a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a kiíró azokat az 

ajánlattevőket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A 

nyilvános ártárgyalás időpontjáról, helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld. 

Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a soron 

következő legjobb ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri az irányárat.  
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2011. január 26-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, József A. u. 19. fszt. 3. szám alatti lakás értékesítése   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 315/2010. számú határozata alapján elrendelte a Szentgotthárd, József A. 

u. 19. fszt. 3. sz. alatti, 1137/A/3 hrsz-ú, 44 m
2
 alapterületű, 1 szobás komfortos lakás eladásra 

történő meghirdetését az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. 

(2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi 

TV, helyi honlap).  

 

A pályázat feltételei az alábbiak voltak: 

Az eladási ár 3.981.000.- Ft., mely ÁFA mentes.  

Ajánlatok beérkezési határideje: 2011. január 14. 

A pályázatok elbírálásának határideje a 2011. januári testületi ülés. 

Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 5 %-a a bánatpénz A vételi szándék 

bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az 

Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az 

átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a 

többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést  követő 8 napon belül kamat 

nélkül visszafizetésre kerül.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 15 

napon belül. Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel felmerült 

költség is a vevőt terheli. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 banki 

napon belül egy összegben kell megfizetni. Amennyiben a vevő a vételárat pénzintézeti hitel 

igénybevételével kívánja kifizetni és erről az ajánlatában nyilatkozik, úgy a fizetési határidő a 

szerződéskötést követően 60 nap. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja 

magának a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő 

ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati ár 90%-át - amely minimum a meghirdetett eladási ár -, 

úgy a kiíró a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a kiíró azokat az 

ajánlattevőket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A 

nyilvános ártárgyalás időpontjáról, helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld. 

Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a 2. és a 3. 

ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlataik elérik az irányárat. 

 

A hirdetményben magadott határidőig, az alábbi vételi ajánlat érkezett. 

1. Kiss Sándor Szentgotthárd, Szabadság tér 3. IV/14. sz. alatti lakos által ajánlott vételár: 

4.000.000.-Ft  (ajánlat 1. sz. melléklet) a 199.050.-Ft bánatpénz befizetésre került. 
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Az ajánlott vételár 19.000.-Ft-tal magasabb a pályázati kiírásban szereplő vételárnál, 

pályázata érvényes.  

 

 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, József A. u. 

19. fszt. 3. sz. alatti, 1137/A/3 hrsz-ú, 44 m
2
 alapterületű, 1 szobás komfortos lakásra . 

Kiss Sándor Szentgotthárd, Szabadság tér 3. IV/14. sz. alatti lakossal történő Adásvételi 

szerződés megkötéséhez járul hozzá a 315/2010. sz. testületi határozattal elfogadott 

pályázati kiírásban szereplő feltételekkel, a pályázó által ajánlott 4.000.000.-Ft vételárért. 

 

 

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 

Határidő: közlésre azonnal, szerződéskötés a közlést követő 15 napon belül 

Szentgotthárd, 2011. január 17. 

 

 

 

Fekete Tamás 

                        műszaki irodavezető 

Ellenjegyzés: 

   Dr. Dancsecs Zsolt 

    jegyző  
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1.sz. melléklet: 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2011. január 26-i ülésére 

 

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

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 291/2010. számú határozatával elrendelte a Sztg., Kossuth L. u. 37. szám 

alatti társasház udvarán lévő 83/A/7 hrsz-ú 14 m
2
-es garázs helyben szokásos módon történő 

meghirdetését bérbeadásra. 

Pályázati feltételek az alábbiak voltak: 

Bérleti díj: bruttó 4660.-Ft/hó 

Pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 14.  

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. januári testületi ülés. 

Az ingatlan bérbeadásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. 

 

A megadott határidőig 2011. január 14-ig az alábbi ajánlat érkezett: 

 

1. Szabó Szilárd Szentgotthárd, Kossuth L. u. 25/B. sz. alatti lakos által ajánlott bérleti díj: 

4.660.-Ft  (ajánlat 1. sz. melléklet). Pályázata érvényes, az ajánlott bérleti díj megegyezik a 

pályázati kiírásban szereplő díjjal. 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Kossuth L. 

u. 37. szám alatti társasház udvarán lévő 83/A/7 hrsz-ú 14 m
2
 alapterületű garázsra Szabó 

Szilárd Szentgotthárd, Kossuth L. u. 25/B. sz. alatti lakossal történő Bérleti szerződés 

megkötéséhez járul hozzá a 291/2010. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati 

kiírásban szereplő bérleti díjért és feltételekkel. 

Bérleti szerződés megkötése az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat közlése szerint. 

 

 

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre 2010. február 15. 

Felelős: Tófeji Zsolt vezető tanácsos, Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

 

 

Szentgotthárd, 2011. január 17. 

                                                                                      

                                                                                                             Fekete Tamás 

                                                 műszaki irodavezető  

Ellenjegyzem:  

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2011. január 26-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 21. fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiség  bérbeadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 316/2010. számú határozat 2. pontja alapján elrendelte a Sztg., Széll K. 

tér 21. fszt. 3.sz. alatti, 32/A/3 hrsz-ú, 82 m
2
 alapterületű üzlethelyiség bérbeadásra történő 

meghirdetését a helyben szokásos módon (Városi TV, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, 

helyi honlap). 

 

Pályázati feltételek az alábbiak voltak: 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: bruttó 170.746.- Ft. 

A bérlet időtartama határozatlan, 30 napos felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2011. január 14. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. januári testületi ülés. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel 

a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a 

szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat. A 

bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani. A pályázat beérkezésének 

határideje 2011. január 14. A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő 

óvadék megfizetését is a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 

Eredménytelen pályázat esetén a Képviselőtestület új pályázatot írhat ki. 

 

 

A megadott határidőig a pályázati kiírásokat elfogadva az alábbi bérleti ajánlat érkezett: 

 

- Socic Franc (9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 1.) egyéni vállalkozó által ajánlott bérleti díj 

nettó 136.597.-Ft +25% Áfa/hó, összesen bruttó 170.746.-Ft/hó az üzletben horgász- és 

vadászbolt, szeretne üzemeltetni. (ajánlata 1.sz. melléklet). Pályázata érvényes, az ajánlott 

bérleti díj megegyezik a pályázati kiírásban szereplő díjjal. 

Ezen üzlethelyiség – ahogy a legtöbb ingatlanunk is – eléggé elavult állapotban van, 

felújítása, korszerűsítése is szükségszerűvé vált.   

Socic Franc szeretné az üzletteret jobb kihasználtság szerint átalakítani, fűtést 

korszerűsíteni, nyílászárókat cserélni, valamint a külső homlokzatot is felújítani. (A helyiség 

fűtése villanykonvektorral történt, melyek már részben működésképtelenek, nyílászárók 

hőszigetelése nem megoldott, vakolat omladozik a falak nedvesek.)  

 

A 2010. októberi ülésen tárgyalta a Testület a korábbi bérlő, Brückner Gáborné bérleti 

jogviszony meghosszabbításának kérelmét, aki a helyiség állapotára tekintettel bérleti díj 

mérséklését kérte, mivel az felújításra szorul. Akkori javaslatunkat ezen probléma 

megoldására a Képviselő-testület elfogadta és a határozatába bele is foglalta az alábbiakat:  

„ A megkötendő bérleti szerződés-módosításba bele kell foglalni azon kitételt, hogy ha 

Brückner Gáborné az üzlethelyiségben szükséges és hasznos értéknövelő beruházást kíván 

végezni és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke egészben, 

vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül az erről megkötendő külön megállapodás 
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alapján.” 

Javasoljuk ezen lehetőséget az új bérlő, Socic Franc részére is biztosítani, hisz ő is szükséges 

és hasznos értéknövelő beruházást is kíván megvalósítani. 

 

Határozati javaslat 

 

1./ ./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Széll K. tér 

21. fszt. 3.sz. alatti, 32/A/3 hrsz-ú, 82 m
2
 alapterületű üzlethelyiségre  Socic Franc (9970 

Szentgotthárd, Kossuth u. 1.) egyéni vállalkozóval történő Bérleti szerződés 

megkötéséhez járul hozzá a 316/2010. sz. testületi határozat 2. pontjában elfogadott 

pályázati kiírásban szereplő bérleti díjért és feltételekkel. 

A megkötendő bérleti szerződésbe bele kell foglalni azon kitételt, hogy ha Socic Franc az 

üzlethelyiségben szükséges és hasznos értéknövelő beruházást kíván végezni és azt az 

Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke egészben, vagy részben a 

bérleti díjba beszámításra kerül az erről megkötendő külön megállapodás alapján. 

 

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre legkésőbb 2011. február 15. 

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 

 

Szentgotthárd, 2011. január 17. 

                                                                                      

                                                                                                             Fekete Tamás 

                                                 műszaki irodavezető  

Ellenjegyzem:  

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2011. január 26-i Képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 

tevékenységről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 

6. § (3) bekezdése alapján a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal 

beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A 

szentgotthárdi képviselő-testület számára legutóbb 2010. augusztusában készült 

tájékoztató a Társulási Tanácsban végzett munkáról.  

 

Az elmúlt fél évben kivételesen nem havonta, inkább másfél / kettő havonta üléseztek a 

polgármesterek – a Társulás munkaszervezete törekedetett arra, hogy csak akkor kerüljön 

összehívásra a testület, amikor az feltétlenül szükséges, tekintettel arra is, hogy a 

polgármesterek nagy többsége nem főállású polgármester. A Társulási Tanácsi üléseket 

rendszerint megelőzte a kistérség jegyzőit / körjegyzőit magába foglaló Jegyzői Kollégium 

tanácskozása. Kiemelendő, hogy az utóbbi időszakban a Jegyzői Kollégium működése 

még hatékonyabbá vált, a kistérség jegyzői mára olyan „munkaközösséget” alkotnak, 

amely nem csak a szoros értelemben vett kistérségi társulási teendőket beszéli át, de 

egyéb, a jegyzői/körjegyzői munkával kapcsolatos tapasztalatok átadására, 

megbeszélésére, különböző szervek tájékoztatóinak megtartására, esetenként közös 

állásfoglalás kialakítására, közös fellépésre is alkalmasnak bizonyul. 

 

2010. augusztusa óta mindössze 3 alkalommal ült össze a Társulási Tanács, ezek során 

összesen 26 határozat született. A határozatok részletes felsorolásától eltekintünk: a 

határozatok többsége a Társulási Tanács által fenntartott intézményekkel kapcsolatos, de 

a Társulás által ellátott, kistérségi szintű szolgáltatások magas száma, valamint pályázatok 

benyújtása is igényelt döntéseket. 

 

Továbbra is jellemző, hogy egyes kistérségi és a városi ügyek (ügyintézések) között 

nehezen húzható határvonal, a város és a kistérség vonatkozásai sok esetben 

összemosódnak. Elsődleges oka ennek természetesen a város jelentősége / nagysága a 

kistérséghez viszonyítva, másrészt a Szentgotthárdi kistérségre jellemező sajátos 

intézményfenntartói struktúra, vagyis a városi intézmények kistérségi fenntartása illetve az 

ezekhez kapcsolódó, növekvő számú községi tagintézmények.  
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Társulásunk látta el 2007. május 15. óta az egész szentgotthárdi kistérségben az 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghatározott vidékfejlesztési 

feladatokat (ÚMVP, LEADER, stb.). Mivel a 2010. június 30-án megjelent rendelet már nem 

biztosított ehhez pénzügyi forrást, a Társulás közös megegyezéssel megszüntette a 

feladatellátással kapcsolatos munkaviszonyt és irodabérleti jogviszonyt, a szentgotthárdi 

Helyi Vidékfejlesztési Iroda pedig ennek következében megszűnt. 

 

A Társulási Tanács 2010. október 28-án tartotta az önkormányzati választásokat követő 

tisztújító ülését, amelyen a Társulási Tanács elnökének Huszár Gábort, Szentgotthárd Város 

polgármesterét, elnökhelyetteseknek Kocsis Zsoltot, Csörötnek Község Önkormányzatának 

polgármesterét és Doncsecz Andrást, Kétvölgy Község polgármestereket választotta a 

Tanács. A Társulás megválasztotta a bizottsági tagjait és a bizottságok elnökeit is: a 

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökének Kocsis Zsoltot, a Közoktatási és 

Közművelődési Bizottság elnökének Császár Tamást, az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnökének Goda Ilonát, a Területfejlesztési Bizottság elnökének Doncsecz Andrást, 

a Közbeszerzési Bizottság elnökének pedig Huszár Gábort választotta. 

 

Novemberben a Társulás pályázatokat nyújtott be a Nemzeti Erőforrás Miniszter által a 

támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. 

(VII. 30.) Kormányrendelet valamint a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és szociális 

foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006 (V.12) Kormányrendelet alapján a 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Támogató szolgáltatás és a Közösségi Pszichiátriai 

Alapellátás szakfeladatok tárgyi feltételeinek fejlesztésére. Jó hír, hogy a benyújtott 

pályázatok azóta pozitív elbírálásban részesültek. 

 

Összeállításra és megtárgyalásra került a Társulás 2011. évi költségvetési koncepciója is, 

amelynek összege meghaladja az 1 milliárd forintot. Az elmúlt fél évben sor került a Társulás 

2010. évi költségvetési beszámolójának valamint a háromnegyed-éves beszámolójának 

elfogadására is, továbbá a Társulás 2010. évi költségvetési határozatának több alkalommal 

történő módosítására is, amelyet egyszer az óvoda-bölcsőde átszervezése, másszor a 2010. 

júliusi normatíva pótigénylés, valamint a központosított előirányzatként elnyert pályázati 

összegek indokolt. 

 

2010. november 15. volt a 2011. évi állami támogatások igénylésének határideje - 

Társulásunk a 2011. évben a költségvetési törvényjavaslat alapján 517.959.000 Ft állami 

támogatásban részesül, sőt, ez az összeg a 2011. februári felmérés alapján várhatóan 

növekedni fog. 

 

Az elmúlt időszakokban történt változások, intézményátszervezések, a Közigazgatási 

Hivatal kistérségeket érintő állásfoglalásai, polgármesteri igények valamint a kialakult 

gyakorlatok tapasztalataira tekintettel a Társulási Tanács több ponton kezdeményezte a 

Társulási Megállapodás módosítását is - érdemi tartalmi változás, hogy a Társulás által 

ellátandó feladatok köre egyrészt a környezet- és természetvédelem feladattal, másrészt a 

turizmusfejlesztés, idegenforgalom feladattal bővülhet. 
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Számos intézményi dokumentumon túl összeállításra és elfogadásra került a Kistérségi 

Társulás 2011. évi belső ellenőrzési terve is. 

 

A Társulási Tanács döntése alapján az ideihez hasonlóan jövőre is megjelenik a kistérségi 

turisztikai kiadvány, amelyben még nagyobb hangsúly kerül a turisztikai információk 

ismertetésére, reklámozására, a térség turisztikai lehetőségek bemutatására. A többnyelvű 

kiadvány segíti majd a turistát mind a turisztikai attrakciók, a helyi látványosságok és 

települések megismertetésében, valamint az ezeket kiszolgáló háttér igénybevételében. 

 

A Városi Gondozási Központ épületében nyújtott szolgáltatások hosszú ideje csupán 

ideiglenes működési engedéllyel rendelkeztek, tekintettel arra, hogy az épület nem került 

akadálymentesítésre. A Kistérségi Társulás, mint a térség legnagyobb intézményfenntartó 

szervezete, több általa fenntartott intézmény akadálymentesítéséről gondoskodott már az 

utóbbi időben, így a szentgotthárdi, a rönöki és a gasztonyi óvoda vagy a Szentgotthárd és 

Kistérsége Oktatási Intézmény Arany János 1-4. Évfolyam Tagintézmény földszintjének 

akadálymentesítéséről is. A Gondozási Központ komplex akadálymentesítésére a Társulás 

10.886.483,- Ft pályázati támogatást nyert, ennek köszönhetően megvalósult a lépcsőlift 

telepítése az épület külső megközelítésének elősegítésére, ehhez a Társulás - külön 

beszerzési eljárás lefolytatásával – egy, a bejutást elősegítő korlátlift elkészítéséről és 

helyszínre történő leszállításáról is gondoskodott. További felújítás volt a mozgáskorlátozott 

WC blokk kialakítása, a nyílászáró szerkezetek részbeni átalakítása, illetve részbeni cseréje, 

továbbá padlóburkolatok cseréje, elektromos és épületgépészeti átalakítások megvalósítása. 

A műszaki ellenőr által bonyolított sikeres átadás-átvételi eljárást követően, 2010. november 

26-án került sor az ünnepélyes átadásra. 

 

Korábban az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján benyújtott „a bölcsődék és közoktatási 

intézmények infrastrukturális fejlesztése” pályázati felhívásra is pályázatot nyújtott be a 

Társulás, amely szintén pozitív elbírálásban részesült: a csörötneki óvodaépület fűtési 

rendszer korszerűsítésére, keleti épületszárnyának utólagos hőszigetelésére, illetve a 

nyílászárók cseréjére került sor, a pályázat szakmai és pénzügyi elszámolása megtörtént. 

 

„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” 

pályázat (TIOP.1.1.1./07) kapcsán a SZOI és külön a magyarlaki iskola is támogatást nyert. 

A szentgotthárdi iskola informatikai fejlesztésére 24.752.500,- forintot költhet a Társulás, 

saját forrás nem szükséges, ugyanakkor 670.000,- Ft előfinanszírozást kell biztosítania 

Szentgotthárd Város Önkormányzatnak a megvalósításhoz. A támogatói okiratának 

módosítását a Társulás munkaszervezete időközben kezdeményezte, mert az 

értékhatárokra tekintettel nyílt közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani, emiatt pedig a projekt 

befejezésének határidejét (2010. november 30.) lehetetlen volt tartani. A beszerzésekre 

várhatóan még 2011. év első negyedévében sor kerül.  

 

Bár önkormányzati pályázatról beszélünk akkor, amikor a Moravske Toplice Önkormányzat, 

a Maribori Egészségvédelmi Intézet és a Városi Gondozási Központ partnerségével 

pályázatot nyújtottunk be és nyertünk a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló 

Együttműködési program 2007-2013 program 2. prioritására, a MENTAL HEALTH címet 

viselő projekt kistérségi vonatkozású is. Elkészült egy, a kistérség egészére kiterjedő, a 
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gyermekek és a felnőtt lakosság mentális egészségi állapotáról és szükségleteiről 

kapcsolatos helyzetfelmérés, amely tartalmazza az eredmények – szakember általi - 

értelmezését és értékelését, valamint a szükséges stratégia kialakítását is. A projekt 

keretében pályázati pénzből alkalmazott gyermekpszichológus 2011. januárjában megkezdte 

tevékenységét – a Rendelőintézet emeletén, heti 2 alkalommal, heti 10 órában nyújt terápiás 

tevékenységet a kistérségben élő gyermekek / tanulók számára.  

 

Több ellenőrzés is zajlott az elmúlt időszakban a Társulásnál, ezzel kapcsolatban említhető 

például a Vidékfejlesztési Iroda működtetésével, elszámolásaival kapcsolatos FVM-VKSZI 

helyszíni ellenőrzése vagy akár a Társulás által fenntartott Városi Gondozási Központ 

intézmény Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) által végzett helyszíni, hatósági 

ellenőrzése. 2010. szeptember 06-10. között a Magyar Államkincstár ellenőrizte a támogató 

szolgálat és közösségi ellátás 2009. évi pályázatával kapcsolatos pénzügyi felhasználást, 

illetve a lehívott pályázati összeg jogosságát. 2010. október 04-08. között szintén a Magyar 

Államkincstár végzett ellenőrzést, ekkor a 2009. évi közoktatási állami támogatások 

felhasználását vizsgálta. Az ellenőrzések során a feladatellátást, a vonatkozó 

dokumentumokat és elszámolásokat rendben találták, hiányosságokat, jogtalan 

felhasználást nem találtak. Egyedüli kivétel ez alól, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók 

esetében jogtalan támogatás igénylés került megállapításra, mivel az intézmény nem vezette 

ezen tanulókról a közoktatási törvényben előírt fejlesztési naplót, továbbá a Városi 

Gondozási Központ ellenőrzési jegyzőkönyvben a személyi feltételek teljesülése során 

felhívták a fenntartó figyelmét arra, hogy a jogszabály előírásai szerinti szakmai létszám 

maradéktalan biztosítására szükséges törekedni. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kistérségi ügyekkel elsősorban 

foglalkozó Kistérségi Iroda és Pénzügyi Iroda a város valamennyi intézményével 

(Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény, III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium, 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, Városi Gondozási Központ, Móra Ferenc Városi Könyvtár, Rendelőintézet) 

kapcsolatos önkormányzati igazgatási feladatokat és a város kulturális, közművelődési 

feladataihoz kapcsolódó önkormányzati teendőket is folyamatosan ellátja, valamennyi ezzel 

kapcsolatos teendőt azonban ez a tájékoztató nem tartalmazza.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában folytatott tevékenységről szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

                Dr. Gábor László irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2011. január 17. 
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                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2011. január 26-i ülésére 

 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepcióját 2010. december 

15-i ülésén tárgyalta a Képviselő-testület. 

 

2010. december 30-án került kihirdetésre a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 

szóló 2010. évi CLXIX törvény.  

A költségvetési törvény rögzíti az önkormányzatokat megillető normatívákat és a települési 

önkormányzatokat érintő jövedelemdifferenciálódás miatti elvonás mértékének számítását.  

Az Önkormányzati Információs Rendszeren (Magyar Államkincstár adatai) megjelent 

tájékoztató alapján vettük figyelembe a rendelet-tervezet készítésekor a normatív állami 

hozzájárulás címén számítható bevételeket és a jövedelemkülönbség mérséklése címén 

történő elvonást.  

Fentieket figyelembe véve a normatív állami támogatás 601 e/Ft-tal nőtt, a normatív kötött 

felhasználású támogatás összege 5.164 e/Ft-tal-, a jövedelemkülönbség mérséklése miatti 

elvonás pedig 1.316 e/Ft-tal csökkent a költségvetési koncepcióban szerepeltetettekhez 

képest. 

 

A költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71.§ (1) 

bekezdése értelmében a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. 

Hivatkozott rendelkezésnek megfelelően került a rendelet-tervezet – első tárgyalásra - 

előterjesztésre. (Megjegyezzük, hogy az előterjesztett rendelet tervezet ugyan az Áht.-ban 
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előírt határidőre tekintettel került előterjesztésre, de az abban és az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2000. Korm. rendeletben (Ámr.) előírt kimutatásokat, táblázatokat jelen 

előterjesztés nem tartalmazza maradéktalanul. Az előterjesztett rendelet tervezet tárgyalási 

alap a végeleges költségvetési rendelet elkészítéséhez. Az Áht.ban, az Ámr.-ben és a 

költségvetési rendelet tartalmi követelményeit meghatározó helyi rendeletünkben előírtak 

szerint a februári testületi ülésre kerül végleges formában előterjesztésre a költségvetési 

rendelet tervezet.)  

 

A 2011. évi költségvetési koncepció tárgyalását követően hozott Képviselő-testületi határozat 

átvezetése a következők szerint történt: 

 

298/2010. sz. Képviselő-testületi határozat: 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett költségvetési 

koncepciót tárgyalási alapként elfogadja, a további részletes tárgyalásra a 2011. évi 

költségvetési törvény elfogadása után kerül sor.  

A 2011. évi költségvetésben a bevételekre, az intézmények és szakfeladatok működési 

előirányzatára, a beruházásokra és a hiány csökkentésére a következő javaslatot teszi:  

Az irányszám a működési hiánynál maximum 300-350 millió Ft lehet, erre a szintre kell 

leszorítani a jelenlegi összeget.  

2.) A Képviselő-testület a Szentgotthárd Város Önkormányzata által fenntartott, ill. az 

Önkormányzat által finanszírozott intézmények tekintetében felkéri az intézményvezetőket, 

hogy a 2011. évi költségvetési koncepcióban szereplő kiadásaik csökkentésére tegyenek 

javaslatot.  

A Képviselő-testület a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által 

fenntartott szentgotthárdi alapítású intézmények esetében 2011. évre legfeljebb 300 millió Ft 

támogatást tud biztosítani. A Képviselő-testület felkéri az érintett Intézményvezetőket, hogy 

költségcsökkentési javaslataikat erre tekintettel tegyék meg. 

 

 

Hivatkozott Képviselő-testületi határozatban meghatározott 300-350 millió Ft-ban 

megállapított hiánnyal szemben az előterjesztett költségvetési rendelet tervezetben az 

Önkormányzat hiánya összesen: 477.632 e/Ft, amely a koncepcióhoz képest 366.201 e/Ft 

csökkenést jelent. A hiányból felhalmozási hiány 59.410 e/Ft a koncepcióhoz képest 258.985 

e/Ft-tal csökkent, a működési hiány 418.222 e/Ft, a koncepcióhoz képest 107.216 e/Ft-tal 

csökkent. A működési hiányon belül a 2010. évi áthozott hiány 272.953 e/Ft (amelyből a 

Gotthárd-Therm Kft.-nek adott kölcsön összege 124.000 e/Ft, az Önkormányzat és 

intézményei 2010. évi működési hiánya 148.953 e/Ft) Előzőek alapján tehát a 2011. évi 

működési hiány 145.269 e/Ft.  

 

A költségvetési rendelet tervezet az elfogadott költségvetési törvény alapján számított 

normatív állami hozzájárulásokkal, a jövedelemkülönbség mérséklése címén elvonásra kerülő 

összeggel, valamint az egyes intézmények esetén az intézményvezetőkkel egyeztetett, ill. 

elvárt önkormányzati támogatáscsökkentésekkel került előterjesztésre. (Azon intézmények 

esetén, akik írásban is benyújtották az önkormányzati támogatáscsökkentésre vonatkozó 

javaslataikat mellékeljük az előterjesztéshez. Több intézmény esetében a Pénzügyi Irodán 

történt személyes egyeztetés során alakult ki az előterjesztett kiadáscsökkentésre-, ill. 

bevételnövelésre vonatkozó javaslat, így ezen intézmények esetén külön anyagot nem 

mellékelünk.) 
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A Képviselő-testületi határozatban rögzítettek és a költségvetési törvényben meghatározott 

támogatások, valamint a koncepció tárgyalását követően - fentiekre is tekintettel - ismerté vált 

változások átvezetésének hatására az önkormányzat bevételi főösszege 2.171.105 e/Ft-ra, 

kiadási főösszege 2.171.105 e/Ft-ra emelkedett.  

A bevételek és kiadások változását az alábbiakban mutatjuk be: 

 

Bevételek változása 
 

Bevétel előirányzat főösszege a koncepcióban:            2.230.627 e/Ft 

Idegenforgalmi adóbevétel          7.000 e/Ft 

Iparűzési adóbevétel         10.000 e/Ft 

Jövedelemkülönbség mérséklés         1.316 e/Ft 

Normatív állami hozzájárulások            601 e/Ft 

Normatív kötött felh. tám.k – tervezhető szoc. ellátás   -  5.164 e/Ft 

Ingatlan értékesítés          24.500 e/Ft 

Üzletrész értékesítés – Gotthárd Therm Kft.     216.000 e/Ft 

Elkülönített áll. pénzal.ból decemberi igénylés alapján        - 105 e/Ft 

Támogatás értékű működési bevétel 

 Többcélú Kistérségi Társulástól           - 424 e/Ft 

 Fejezeti kez. előir.tól (Könyvtár TIOP pály. decemberi bev.)      - 187 e/Ft 

Támogatás értékű felhalmozási bevétel 

Fejezeti kez. előir.tól:  

Sztg. Városközpont Liget fejlesztés      46.591 e/Ft 

Intézmények: 

Polgármesteri Hivatal működési bevétel           500 e/Ft 

Rendelőintézet: támogatás értékű bevétel - TB bevétel      2.378 e/Ft 

     saját bevétel          1.541 e/Ft 

III. Béla Szakképző Iskola saját bevétel        2.132 e/Ft 

Hitelek: 

 Működési célú hitel              - 150.976 e/Ft 

 Felhalmozási célú hitel             - 258.985 e/Ft 

Bevétel előirányzat főösszege a rendelet tervezetben:                    2.171.105 e/Ft 

 

Kiadások változása 
 

Kiadási előirányzat főösszege a koncepcióban:            2.230.627 e/Ft 

Polgármesteri Hivatal: 

 Tel. hulladék begy. szállítás – ÖKV keret, veszélyes hull.    -  1.200 e/Ft 

 Közutak, hidak üzemeltetése – karbantartás     -  3.000 e/Ft 

 Zöldterület kezelés – ÖKV keret         -  900 e/Ft 

 Önkorm. jogalkoztás – eszközbeszerzés        -  300 e/Ft 

 Személyi jutt. és ma. járulék – önk. ig., adó, közter.     - 8.279 e/Ft 

Város és községgazd. szolg.- közműtérkép     -  2.000 e/Ft 

Polgári védelem           -  150 e/Ft 

Ár-, és belvízvédelemmel k. önk.tev.      -  1.000 e/Ft 

Rendszeres szoc. segély       -  6.790 e/Ft 

Közcélú foglalkoztatás: decemberi áthúzódó          325 e/Ft 

Szerződés mód. átvez. Mozi üzemeltetés           230 e/Ft 

Működési céltartalék: 

 közcélú fogl. pályázati önrész         -  290 e/Ft 
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 Gotthárd Therm működési támogatás    - 20.000 e/Ft 

Fejlesztési céltatalék: 

 Önkorm. intézm. és üzletek felújítása     -  3.500 e/Ft 

Beruházások: 

 Sztg. Városközpont fejl. Liget      41.306 e/Ft 

 R.tótfalu Ny.-i rész csapadékvíz elvez.- 2010. évi áthúzódó     3.800 e/Ft 

 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés     - 5.000 e/Ft 

 Polgárm,etseri Hivatal tető felúj., ablakszig., szennyvízbk.  -  3.000 e/Ft 

 Utcabútorok beszerzése / uatsváró, hirdetőtábla    -  2.000 e/Ft 

Első lakáshoz jutók támogatása – tényadatok alapján      -  100 e/Ft 

Felújítások: 

 Rábafüzesi kerékpárút burkolat felújítás     - 2.000 e/Ft 

 Önkormányzati ingatlanok felújítása      - 1.500 e/Ft 

Intézmények - Önkormányzat: 

 III. Béla Szakképző Iskola – kiadás csökk.    - 9.732 e/Ft 

 Rendelőintézet – kiadás növ..- minimálbér kieg.        141 e/Ft 

 Móra F. V. Könyvtár – kiadás csökk.       - 549 e/Ft 

Intézmények – TKT.: 

 SZOI – támogatás csökk.               - 20.264 e/Ft 

 SZEOB – támogatás csökk.                 - 8.389 e/Ft 

 Városi Gondozási Központ – támogatás csökk.   - 2.334 e/Ft 

 Családsegítő és Gy.jóléti Szolg.     - 1.000 e/Ft 

Hitel – működési 2010. évi felvétel                 - 2.047 e/Ft 

Kiadási előirányzat főösszege a rendelet tervezetben:          2.171.105 e/Ft 

 

A bevételeken és kiadásokon átvezetett változások az egyes intézmények esetében 

elkülönítetten az alábbiakban mutatjuk be. A táblázatok a 2010. évi elfogadott költségvetés, a 

2011. évi költségvetési koncepció és a 2011. évi januári költségvetési rendelet tervezetben 

szereplő kiemelt előirányzatokat, ill. azok változását szemlélteti. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Intézményei 

 

Polgármesteri Hivatal: 
 
Év Szem.i 

jutt. 

Madót.  

t. jár. 

Dologi 

kiadás 

Spec.c. 

tám. 
Kiadás 

össz. 

Saját 

bevét. 

Törv.sz. 

Közp. t. 

Tényl. 

Közp.t. 
Önkm. 

tám. 

2010. 

ktgvet. 

 

186.210 

 

49.037 

 

244.757 

 

175.824 
 

655.828 

 

51.300 

 

173.685 

 

139.941 
 

467.587 

2011. 

koncp. 

 

 

178.220 

 

48.436 

 

258.321 

 

126.563 
 

611.540 

 

45.872 

 

161.183 

 

149.997 
 

415.671 

 

Vált.  

 

 

-7.990 

 

-601 

 

+13.564 

 

-49.261 
 

-44.288 

 

-5.428 

 

-12.502 

 

+10.056 
 

-51.916 

2011. 

ktgvet. 

jan. 

 

171.433 

 

47.915 

 

248.850 

 

120.278 
 

588.476 

 

46.372 

 

160.129 

 

149.643 
 

392.461 

Vált. 

koncep.

-hoz 

 

-6.787 

 

-521 

 

-9.471 

 

-6.285 
 

-23.064 

 

500 

 

-1.054 

 

-354 
 

-23.210 

Vált. 

2010. 

 

-14.777 

 

-1.122 

 

4.093 

 

-55.546 
 

-67.352 

 

-4.928 

 

-13.556 

 

9.702 
 

-75.126 
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ktg.vet.-

hez 

 

A Polgármesteri Hivatal esetében a 2011. évi költségvetési koncepcióhoz képest a kiadási 

szint 23.64 e/Ft-tal, az önkormányzati támogatás 23.210 e/Ft-tal csökkent. 

A 2010. évi elfogadott költségvetéshez képest az intézménynél az önkormányzati 

támogatás csökkenés 75.126 e/Ft. 

 

A rendelet tervezetben a Polgármesteri Hivatal kiadásai között megjelenő a Közszolgáltató 

Vállalat számára beépített kommunális feladatok kereteinek összegeit az előterjesztéshez 

mellékelt táblázatban mutatjuk be. 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület számára a közművelődési feladatok ellátására tervezett 

összeget a koncepcióban megjelölttel azonosan 28.267 e/Ft összeggel állítottuk be a rendelet 

tervezetbe. 

 

A Polgármesteri Hivatal esetében a Képviselő-testületnek döntenie kell a köztisztviselők 

cafetéria juttatásának mértékéről is. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény (továbbiakban: Ktv.) 49/F.§ bekezdés rendelkezik arról, hogy a köztisztviselőt 

cafetéria rendszer keretében milyen béren kívüli juttatás illeti meg, melynek mértéke nem 

lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, (38.650 x 5 =193.250 Ft) és nem lehet 

magasabb az illetményalap huszonötszörösénél (38.650 x 25= 966.250 Ft). A cafetéria – keret 

biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő 

közterhek megfizetésére is, azaz a keret bruttó módon értelmezendő. A költségvetési törvény 

(2010. évi CLXIX.) 59.§ (3) bekezdése szerint viszont 2011. évben a költségvetési szerveknél 

foglalkoztatottak cafetéira juttatása a 200.000,- Ft/hó összeget nem haladhatja meg.  

Fentiekre tekintettel a rendelet tervezetbe 200.000,- Ft/hó összeggel építettük be a juttatást. A 

Képviselő-testület döntésétől függően tehát a keret 193.250,-Ft/hó – 200.000,- Ft/hó összegek 

között határozható meg. 

 

 
III. Béla Szakképző Iskola:  
 
Év Szemé-

lyi jutt. 

Madót. 

t. jár. 

Dologi 

kiadás 

Ellát.k 

pbeli. J. 

Spec.c. 

tám. 
Kiadás 

össz. 

Saját 

bevét. 

Törv.sz

Közp. 

tám. 

Tényl. 

Közp.t. 
Önkm. 

tám. 

2010. 

ktgvet. 

 

135.405 

 

36.535 

 

46.056 

 

1.114 

 

126 
 

219.236 

 

25.651 

 

141.585 

 

141.585 
 

52.000 

2011. 

koncp. 

 

 

142.475 

 

37.010 

 

59.867 

 

957 

 

126 
 

240.435 

 

22.739 

 

145.903 

 

145.903 
 

71.793 

 

Válto-

zás 

 

 

+7.070 

 

+475 

 

+13.811 

 

-157 

 

0 

 

+21.199 

 

-2.912 

 

 

+4.318 

 

+4.318 

 

+19.793 

2011. 

ktgvet. 

jan. 

 

140.171 

 

37.010 

 

52.439 

 

957 

 

126 

 

230.703 

 

24.871 

 

145.832 

 

145.832 

 

60.000 

Vált. 

koncep

.-hoz 

 

-2.304 

 

0 

 

-7.428 

 

0 

 

0 

 

-9.732 

 

2.132 

 

-71 

 

-71 

 

-11.793 

Vált. 

2010. 

ktg.vet

.-hez 

 

4.766 

 

465 

 

6.383 

 

-157 

 

0 

 

11.467 

 

-780 

 

4.247 

 

4.247 
 

8.000 



138 

 

138 

 

A Szakképző Iskola esetében a 2011. évi költségvetési koncepcióhoz képest a kiadási szint 

9.732 e/Ft-tal, az önkormányzati támogatás 11.793 e/Ft-tal csökkent. 

A 2010. évi elfogadott költségvetéshez képest az intézménynél az önkormányzati 

támogatás növekedés 8.000 e/Ft. 

 

A rendelet tervezetbe beépítésre került a Kollégium hátsó épületének bérbe adásából 

származó tervezett bevétel összege a Képviselő-testület döntése alapján (305/2010.). 

 

Rendelőintézet: 
 
Év Személyi 

jutt. 

Madót.  t. 

jár. 

Dologi 

kiadás 
Kiadás 

össz. 

Saját bevét. TB finansz. Önkorm. 

tám. 

2010. 

ktgvet. 

 

70.778 

 

 

18.105 

 

75.336 
 

164.219 

 

 

23.729 

 

121.005 
 

19.485 

2011. 

koncp. 

 

 

70.112 

 

17.885 

 

78.802 
 

166.799 

 

23.700 

 

109.321 
 

33.778 

 

Változás 

 

 

-666 

 

-220 

 

3.466 
 

2.580 

 

 

-29 

 

-11.684 
 

14.293 

2011. 

ktgvet. 

jan. 

 

70.223 

 

17.915 

 

78.802 
 

166.940 

 

25.241 

 

111.699 
 

30.000 

Vált. 

koncep.-

hoz 

 

111 

 

30 

 

0 
 

141 

 

1.541 

 

2.378 
 

-3.778 

Vált. 2010. 

ktg.vet.-

hez 

 

-555 

 

-190 

 

3.466 
 

2.721 

 

1.512 

 

-9.306 
 

10.515 

 

A Rendelőintézet esetében a 2011. évi koncepcióhoz képest a kiadási szint 141 e/Ft-tal nőtt, 

a bevételek 3.919 e/Ft-tal nőttek, az önkormányzati támogatás 3.778 e/Ft-tal csökkent – a 

bevételek növelésének hatására.. 

Az intézménynél az elfogadott 2010. évi költségvetési rendelethez képest az 

önkormányzati támogatás 10.515 e/Ft-tal nőtt. 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár: 
 
Év Személyi 

jutt. 

Madót.  t. 

jár. 

Dologi 

kiadás 
Kiadás 

össz. 

Saját 

bevét. 

Törv.sz. 

Közp. t. 

Tényl. 

Közp.t. 
Önkorm. 

tám. 

2010. 

ktgvet. 

 

16.530 

 

4.266 

 

9.043 
 

29.839 

 

7.113 

 

2.827 

 

1.287 
 

21.439 

2011. 

koncp. 

 

16.480 

 

4.237 

 

10.181 
 

30.898 

 

7.924 

 

2.879 

 

2.425 
 

20.549 

 

Változás 

 

-50 

 

-29 

 

1.138 
 

1.059 

 

811 

 

52 

 

1.138 
 

-890 

2011. 

ktgvet. 

jan. 

 

16.494 

 

4.240 

 

9.615 
 

30.349 

 

7.924 

 

2.879 

 

2.476 
 

19.949 

Vált. 

koncep.-

hoz 

 

14 

 

3 

 

-566 
 

-549 

 

0 

 

0 

 

51 
 

-600 

Vált.         
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2010. 

ktg.vet.-

hez 

-36 -26 572 510 811 52 1.189 -1.490 

 

A Könyvtár tekintetében a 2011. évi koncepcióhoz képest a kiadási szint 549 e/Ft-tal – a 

dologi kiadások csökkentésének hatására - az önkormányzati támogatás 600 e/Ft-tal 

csökkent.  

A 2010. évi elfogadott költségvetéshez képest az önkormányzati támogatás 1.490 e/Ft-tal 

csökkent. 

Az intézmény látja el 2011. évtől a III. Béla Szakképző Iskola könyvtárának működtetését is a 

Képviselő-testület döntése értelmében. 

 

 

 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szentgotthárdi 

intézményei 

 

 

Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 
 

 
Év Szem. 

jutt. 

Madót.  

t. jár. 

Dologi 

kiadás 

Ellátk. 

p. j. 

Spec.c. 

tám. 
Kiad. 

össz. 

Saját 

bevét. 

Közpi 

tám. 

Kieg. 

Norm. 
Önkm. 

tám. 

2010. 

ktgv. 

 

 

287.536 

 

75.627 

 

138.540 

 

2.931 

 

460 
 

505.094 

 

49.136 

 

231.187 

 

29.236 
 

194.244 

2011. 

konc. 

 

281.679 

 

73.077 

 

141.561 

 

2.885 

 

0 
 

499.202 

 

52.349 

 

224.790 

 

27.387 
 

194.676 

 

Vált. 

 

-5.857 

 

-2.550 

 

+3.021 

 

-46 

 

-460 

 

-5.892 

 

+3.213 

 

-6.397 

 

+1.849 

 

+432 

2011. 

ktgv

et. 

jan. 

 

 

269.123 

 

 

72.238 

 

 

137.551 

 

 

2.885 

 

 

0 

 

 

481.797 

 

 

53.579 

 

224.947 

fej.től 

1.472 

 

 

27.387 

 

 

174.412 

Vált. 

konc

ep.-

hoz 

 

-12.556 

 

-839 

 

-4.010 

 

0 

 

0 

 

-17.405 

 

1.230 

 

1.629 

 

0 

 

-20.264 

Vált. 

2010. 

ktg.v

et.-

hez 

 

-18.413 

 

3.389 

 

-989 

 

-46 

 

0 

 

-23.297 

 

4.443 

 

-4.768 

 

-1.849 

 

-19.832 

 

Az intézmény esetében a 2011. évi koncepcióhoz képest a kiadási szint 17.405 e/Ft-tal, az 

önkormányzati támogatás – a kiadások csökkentése, a saját bevétel növelése, valamint 

normatív támogatás növekedése miatt – 20.264 e/Ft-tal csökkent. 

A 2010. évi költségvetéshez képest az önkormányzati támogatás 19.832 e/Ft-os 

csökkenést mutat.  

 

 

Városi Gondozási Központ: 
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Év Személyi 

jutt. 

Madót.  

t. jár. 

Dologi 

kiadás 
Kiadás 

össz. 

Saját 

bevét. 

Közpi 

tám. 

Kieg. 

Norm. 

Fej.től 

átv.pe. 
Önkm. 

tám. 

2010. 

ktgv. 

 

 

56.090 

 

14.765 

 

57.894 
 

128.749 

 

32.614 

 

33.217 

 

6.240 

 

18.100 
 

37.343 

2011. 

konc. 

 

57.021 

 

14.613 

 

57.894 
 

129.528 

 

32.962 

 

32.830 

 

4.800 

 

18.100 
 

37.598 

 

Vált. 

 

 

+931 

 

-152 

 

0 
 

+779 

 

+348 

 

-387 

 

-1.440 

 

0 
 

+255 

2011. 

ktgvet. 

jan. 

 

56.471 

 

14.463 

 

56.034 
 

126.968 

 

34.462 

 

28.399 

 

9.235 

 

18.460 
 

35.233 

Vált. 

koncep.-

hoz 

 

-550 

 

-150 

 

-1.860 
 

-2.560 

 

1.500 

 

-4.431 

 

4.435 

 

360 
 

-2.365 

Vált. 

2010. 

ktg.vet.-

hez 

 

381 

 

-302 

 

-1.860 
 

-1.781 

 

1.848 

 

-4.818 

 

-1805 

 

360 
 

-2.110 

 

A Gondozási Központ esetében a koncepcióhoz képest az önkormányzati támogatás 2.365 

e/Ft-tal csökkent, amit a kiadások csökkentése, saját bevétel növelése, és a normatív 

támogatás csökkenése eredményezett. 

A 2010. évi költségvetéshez képest az intézmény 2.110 e/Ft önkormányzati támogatással 

kap kevesebbet a 2011. évi rendelet tervezet szerint. 

 

 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  
 

 
Év Személyi 

jutt. 

Madót.  

t. jár. 

Dologi 

kiadás 
Kiadás 

össz. 

Saját 

bevét. 

Közpi 

tám. 

Kieg. 

Norm. 
Önkm. 

tám. 

2010. 

ktgv. 

 

 

87.954 

 

22.913 

 

51.932 
 

162.799 

 

22.861 

 

54.538 

 

4.355 
 

81.045 

2010. 

07.01-

12.31. 

ktgv. 

 

10.498 

 

2.350 

 

9.102 
 

21.950 

 

1.541 

 

8.926 

 

1.483 
 

10.000 

2010. 

össz. 

98.452 25.263 61.034 184.749 24.402 63.464 5.838 93.704 

2011. 

konc. 

Óvoda 

 

91.708 

 

23.801 

 

51.906 
 

167.415 

 

22.772 

 

56.356 

 

2.981 
 

85.306 

2011. 

konc. 

Bölcsőde 

19.089 4.917 13.114 37.120 5.393 17.856 2.905 10.966 

2011. 

konc. 

110.797 28.718 65.020 204.535 28.165 74.212 5.886 96.272 

 

Vált. 

Óvoda 

 

+3.754 

 

+888 

 

- 26 

 

+4.616 

 

- 89 

 

+1.818 

 

-1.374 

 

+4.261 

2011. 

ktgvet. 

 

87.758 

 

22.736 

 

51.106 

 

161.600 

 

22.772 

 

56.356 

 

2.981 

 

79.459 



141 

 

141 

jan. 

Óvoda 

Fej.től 

32 

2011. 

ktgvet. 

jan. 

Bölcsőde 

 

17.639 

 

4.525 

 

12.414 

 

34.578 

 

5.393 

 

17.856 

 

2.905 

 

8.424 

2011. 

ktgvet. 

jan. 

össz.: 

 

105.397 

 

27.261 

 

63.520 

 

196.178 

 

 

28.165 

 

74.212 

 

5.886 

 

87.883 

Vált. 

koncep.-

hoz 

 

-5.400 

 

-1.457 

 

-1.500 

 

-8.357 

 

0 

 

32 

 

0 

 

-8.389 

Vált. 

2010. 

ktg.vet.-

hez 

 

6.945 

 

1.998 

 

4.486 

 

11.429 

 

3.763 

 

10.748 

 

48 

 

-5.821 

 

Az intézmény 2010. július 1-től látja el a bölcsődei feladatokat is, így jelen esetben az 

összehasonlítás két teljes év vizsgálatában lehet reális.  

A koncepcióban szerepeltett önkormányzati támogatás 8.389 e/Ft-tal csökkent, amit 

elsősorban a kiadások csökkentése eredményez, kis mértékben nőtt a normatív támogatás 

összege (32 e/Ft). 

A 2010. évi költségvetéshez képest az önkormányzati támogatás 5.821 e/Ft-tal csökkent. 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

 
Év Személyi 

jutt. 

Madót.  

t. jár. 

Dologi 

kiadás 
Kiadás 

össz. 

Saját 

bevét. 

Közpi 

tám. 

Kieg. 

Norm. 

Fej.től 

átv.pe. 
Önkm. 

tám. 

2010. 

ktgv. 

 

 

14.236 

 

3.816 

 

2.674 
 

20.726 

 

100 

 

11.817 

 

7.752 

  

627 

2011. 

konc. 

15.267 4.040 2.674 21.981 100 11.771 7.673  1.455 

 

Vált. 

 

 

+1.031 

 

+224 

 

0 
 

+1.255 

 

0 

 

-46 

 

-79 

  

+828 

2011. 

ktgvet. 

jan. 

 

14.870 

 

4.024 

 

2.087 

 

20.981 

 

100 

 

11.771 

 

8.206 

 

  

455 

Vált. 

koncep.-

hoz 

 

-397 

 

-16 

 

-587 
 

-1.000 

 

0 

 

0 

 

+533 

  

-1.000 

Vált. 

2010. 

ktg.vet.-

hez 

 

634 

 

208 

 

-587 
 

255 

 

0 

 

-46 

 

454 

  

-172 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetében az önkormányzati támogatása a 2011. 

évi koncepcióhoz képest 1.000 e/Ft-tal, a 2010. évi költségvetéshez képest 172 e/Ft-tal 

csökkent. 

 

 

Összefoglalva megállapíthatjuk: 
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A 2011. évben ismét jelentős nehézségekkel nézünk szembe, hisz bevételeink 

nem fedezik kiadásainkat, jelentős az előző évről, ill. évekről áthozott 

hiányunk is. 
 

Figyelembe kell venni a 2011. évi költségvetés tárgyalásánál, a Testületi döntéseknél azt is, 

hogy: 

 

1.)A bevételeink között meg kellett terveznünk a 2010. évben a Gotthárd-Therm Kft.-nek 

nyújtott kölcsön visszafizetéséből a 2011. évben esedékes összeget. Amennyiben ez a bevétel 

nem realizálódik 31.939 e/Ft bevétel kieséssel kell számolnunk. 

 

2.)A Gotthárd-Therm Kft. által kibocsátott kötvény esetén a tőketörlesztés 2011. április 1-én, 

és október 1-én ismét esedékessé válik. A 2010. évi készfizető kezességi helytállásunkra 

tekintettel beépítettünk kiadási oldalon a céltartalékba elkülönítve 216.000 e/Ft-ot erre a célra, 

ill. bevételként megterveztünk ugyanilyen összegű üzletrész értékesítést, tekintettel a 

Képviselő-testületi szándékra valamint a rendelkezésre álló információkra és 

dokumentumokra. Kiemelten fontos, hogy a tervezett bevétel realizálása érdekében a 

Képviselő-testület mindent tegyen meg, hisz a költségvetésünk egyensúlya egyébként nem 

tartható.  

 

3.)Megtervezésre került a ZÁÉV felé teljesítendő 55.000 e/Ft óvadéki kötelezettség is, melyre 

forrást felhalmozási bevételből kellene realizálni. A költségvetési rendeletben látható, hogy 

felhalmozási kiadásinkhoz 59.410 e/Ft hitelforrást terveztünk, amit az egyéb felhalmozási 

feladatinkhoz a pénzintézeti előírásoknak történő megfelelés esetén kellene / lehetne igénybe 

venni.  

 

Mind a Képviselő-testülettől, mind pedig az intézményektől rendkívül fegyelmezett, és 

takarékos gazdálkodást követel meg a költségvetési helyzetünk. Mindent meg kell 

tennünk annak érdekében, hogy kiadásainkat tovább ne növeljük és tervezett 

bevételeinket realizáljuk.  

Nagyon fontos, hogy a Képviselő-testület döntéseinek meghozatalánál mindig vegye 

figyelembe azok jövőbeni hatását, hiszen nem csak egy költségvetési évben kell 

gondolkodnunk, hanem a jövőbeni működést, működtetést is szem előtt kell tartani!   

 

A Képviselő-testületnek olyan működésre alkalmas, takarékos, fegyelmezett gazdálkodással 

tartható költségvetést kell megalkotni és elfogadni, amely a partnereink – pénzintézetek, 

szállítók – számára garanciát jelent a fizetőképességünkre. 

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

szíveskedjen! 

Határozati javaslat: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési 

rendelet-tervezetében a következő módosítások átvezetését javasolja: 

 

1.1.)Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében 

felkéri az intézményvezetőket, hogy a 2010. évi tényleges bevételi adataik ismeretében a saját 

bevételeiket,- az Önkormányzat esetében kiemelten a helyi adókra, ill. a Rendelőintézet 

esetében a TB bevételekre is tekintettel, - vizsgálják felül, és ahol a bevételek növelhetők, ott 

az emeléseket a februári ülésre be kell építeni a rendelet tervezetbe. 
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Határidő :2011. februári Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

1.2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény előírásának megfelelően a béren kívüli juttatás mértékét  

a.) a köztisztviselői illetményalap 5,17 szerese összegben határozza meg. 

vagy 

b.) a köztisztviselői illetményalap 5 szöröse összegben határozza meg 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

1.3)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 

tekintetében a következő javaslatokat teszi:….. 

Határidő :2011. februári Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

Szentgotthárd, 2011. január 19.  

 

        Huszár Gábor 

        Polgármester 

 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

…../2011.(……..)  ÖKT. rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésről 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-

testület) az államháztartásról szóló1992. 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.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak szerveire, Szentgotthárd Város 

Önkormányzata intézményeire, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokra. 

 

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

a.) kiadási főösszegét 2.171.105 e/Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-százhetvenegymillió-

százötezer forintban, 

b.) bevételi főösszegét 1.693.473 e/Ft azaz Egymilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-

négyszázhetvenháromezer forintban,  

c.) hiányát 477.632 e/Ft-ban, azaz Négyszázhetvenhétmillió-hatszázharminckettőezer 

forintban állapítja meg. 

 

14. A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

15. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 

Nem kell külön Képviselő-testületi jóváhagyás a működés során, az egyes szakfeladaton 

keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyeknek a kiadási oldalon járulékos / 

kapcsolódó költségei merülnek fel, ezen kiadások erejéig.  

 

16. A tervezett hiány külső finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell 

benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére. 

 

 

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

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

határozza meg: 

 I. Működési bevételek:              754.736 e/Ft 

1. Intézményi működési bevételek               96.038 e/Ft 

 1.1. III. Béla Szakképző Iskola   24.871 e/Ft 

 1.2. Rendelőintézet     22.545 e/Ft 

 1.3. Móra Ferenc Városi Könyvtár     1.250 e/Ft 

 1.4. Polgármesteri Hivatal    46.372 e/Ft 

 1.5. Ingatlan eladás ÁFA       1.000 e/Ft 

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei           658.698 e/Ft 

 2.1. Helyi adók              515.000 e/Ft 

 2.2. Átengedett központi adók            141.998 e/Ft 
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 2.3. Bírságok, pótlékok      1.700 e/Ft 

 

II. Támogatások:               312.762 e/Ft 

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása           312.762 e/Ft 

 1.1. Normatív támogatások             254.390 e/Ft 

 1.2. Normatív kötött felhaszn. tám.              58.372 e/Ft 

 

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétek:            312.990 e/Ft 

1. Tárgyi eszk., immateriális javak ért.              69.000 e/Ft 

2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei             27.940 e/Ft 

3. Pénzügyi befektetések bevételei             216.050 e/Ft 

 

IV. Támogatásértékű bevétel:            280.546 e/Ft 

1. Támogatásértékű működési bevétel           141.644 e/Ft 

 - ebből TB. alaptól átvett pénzeszköz          111.699 e/Ft 

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel           138.902 e/Ft 

 

V.Véglegesen átvett pénzeszközök                   500 e/Ft 

1. Működési célú pe. átvétel államh. kívülről                     0 e/Ft 

2. Felhalmozási célú pe. átvétel államh. kívülről                 500 e/Ft 

VI. Támogatási kölcsönök visszatér.ig.b.v.:             31.939 e/Ft 

 

Költségvetési bevételek összesen:         1.693.473 e/Ft. 

 

Költségvetési hiány belső finanszírozása 

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek               e/Ft 

1.Előző évek pénzmaradvány igénybevétele: 

1.1. Működési pénzmaradvány                         e/Ft 

1.2. Felhalmozási pénzmaradvány                         e/Ft 

 

Költségvetési hiány külső finanszírozása 

X. Hitelek                  477.632 e/Ft 

1.Működési célú rövid lejáratú hitel           418.222 e/Ft 

2.Felhalmozási célú rövid lejáratú hitel            59.410 e/Ft 

 

Összes finanszírozási bevétel:           477.632 e/Ft 

 Ebből Működési            418.222 e/Ft 

            Fejlesztési              59.410 e/Ft” 

 

 

 

 

4.§ A rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg címenkénti és kiemelt 

előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2.sz. és 3.sz. mellékletei tartalmazzák. 

 

5.§ A képviselő-testület az Önkormányzat kiadási főösszegén belül: 

a.) Működési, fenntartási kiadási előirányzatra   1.337.468 e/Ft-ot, 

1. III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás      230.703 e/Ft 

2. Rendelőintézet működési kiadás       166.940 e/Ft 

3. Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       30.349 e/Ft 
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4. Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     300.000 e/Ft 

5. Polgármesteri Hivatal működési kiadás      588.476 e/Ft 

6. Folyószámla-hitel kamat          21.000 e/Ft 

b.) Felhalmozási kiadási előirányzatra       185.561 e/Ft-ot, 

c.) Felújításra             59.997 e/Ft-ot, 

d). Tartalékra           315.126 e/Ft-ot, 

e). Hitel törlesztésre           272.953 e/Ft-ot  

határoz meg. 

 

6.§ 

 

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

következők: 

- személyi juttatások előirányzata              398.321 e/Ft 

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata             107.080 e/Ft 

- dologi kiadások előirányzata              410.706 e/Ft 

- ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                    957 e/Ft 

- speciális célú támogatás előirányzata             420.404 e/Ft 

Működési, fenntartási kiadás előirányzata összesen:  1.337.468 e/Ft. 

 

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

következők: 

- Beruházások önkormányzati       103.772 e/Ft 

- Felhalmozási c. pénzeszk. átadás         79.389 e/Ft 

- Dologi kiadás             2.400 e/Ft 

Beruházási, fejlesztési kiadás:      185.561 e/Ft 

 

(3) Felújítások             59.997 e/Ft 

 

(4) Hitel törlesztés         272.953 e/Ft 

 

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

következők: 

A Képviselő-testület az évközi – előre nem tervezett 

kiadásokra általános tartalékot képez        3.500 e/Ft összegben, 

melyből a Polgármester kerete           500 e/Ft 

katasztrófa alap          1.000 e/Ft 

általános tartalék           2.000 e/Ft 

 

A Képviselő-testület céltartalékot képez   311.626 e/Ft  összegben, 

az alábbiak szerint: 

 

Működési céltartalék:                42.382 e/Ft 

a.)Normatív hozzájárulás 

- Kieg. tám.ingyenes tankönyvell.                   1.812 e/Ft 

- Pedagógus szakvizsga         472 e/Ft 

- Szakmai vizsgák lebonyolítása hj.        390 e/Ft 

- Középszintű érettségi lebonyol.hj.        372 e/Ft 

- Szakmai informatikai fejlesztési fel.k       662 e/Ft 

b.) Képviselők, pm., alpm., tiszt.d. lemond.    4.593 e/Ft 



147 

 

147 

c.) Pályázati alap működési      1.000 e/Ft 

d.) Intézményi karbantartások 

(50 e/Ft feletti jav.)       2.400 e/Ft 

e.) Pannon Kapu K.E. rendezvénykeret     1.000 e/Ft 

f.) Környezetvédelmi Alap       1.000 e/Ft 

g.) Közcélú fogl. dologi kiadásokra         500 e/Ft 

h.) Közcélú fogl. pályázati önrész     1.710 e/Ft 

i.) Intézményüzemeltetési elkül.keret       750 e/Ft 

j.) Szlovénia-Magyarország Határon  

Átnyúló Együttműködési program 

 /utófinanszírozott pályázat/ 

- Polgármesteri Hivatal     12.031 e/Ft 

- Városi Gondozási Központ    12.690 e/Ft 

k.) Pannon Kapu K.E. idegenforgalmi ktg.k     1.000 e/Ft 

 

Fejlesztési céltartalék:     269.244 e/Ft 

Pályázati alap     

l.) Szlovénia-Magyarország Határon  

Átnyúló Együttműködési program 

 /utófinanszírozott pályázat/       5.844 e/Ft 

m.) Pályázati alap        5.000 e/Ft 

n.) Gotthárd Therm Kft. – kötvény kezességv. 216.000 e/Ft 

o.) KEOP-2.1.2. Árvízvéd. pályázati önrész      1.200 e/Ft 

p.) NYDOP-2010-5.3.1 SZKOI Arany J.  

Intézmény bővítés       18.200 e/Ft 

q.) Fürdő – szabadtéri strandhoz út-, parkoló,  

terv, eng., építés, beléptető rendszer kialakítása   23.000 e/Ft  

 

(6) A céltartalékban tervezett 311.626 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

a)  központi támogatás finanszírozásakor, 

b) f) q)  testületi döntés alapján, 

c) g) h) m) n) o) p) pályázat elnyerését követően, 

d) i) j) l)  számla esedékességekor, 

e) rendezvényt követően, 

k) féléves elszámolás alapján június 30., és december 30. 

n) banki kötelezés szerint, 

 

7.§ Az 5.§-ban és a 6.§-ban szereplő előirányzatokat költségvetési szervenként és 

feladatonként a rendelet 2.sz. és 3.sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

8.§ (1)A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervei működési kiadásaira 1.316.468 e/Ft előirányzatot hagy jóvá. A tervezett 

előirányzatból 255.476 e/Ft-ot az önkormányzati igazgatási feladatokhoz, 8.928 e/Ft-ot, az 

önkormányzati jogalkotási feladatokhoz, míg 324.072 e/Ft-ot a Polgármesteri Hivatal által 

ellátott működési jellegű feladatokra, 427.992 e/Ft-ot az Önkormányzat intézményeinek 

működési feladataira, 300.000 e/Ft-ot Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi 

Társulás szentgotthárdi intézményeinek finanszírozásához biztosítja. 

(2) A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi 

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

Közszolgáltató Vállalat: 29.590 e/Ft, 

- Kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 28.267 e/Ft, 

 

 

9.§ A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és 

kiadási főösszegét a kisebbségi önkormányzatok által hozott határozatok alapján az alábbiak 

szerint rögzíti: 

a) Német Kisebbségi Önkormányzat 

bevételi és kiadási főösszege:     566 e/Ft 

a NKÖ ../2011. sz. határozata alapján 

b) Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 

bevételi és kiadási főösszege:      566 e/Ft 

a SZKÖ ../2011. sz. határozata alapján 

c) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

bevételi és kiadási főösszege:      566 e/Ft 

a CKÖ ../2011. sz. határozata alapján 

A kisebbségi önkormányzatok összevont mérleg adatait önkormányzatonként az 1/b melléklet 

tartalmazza. 

 

 

10.§ Az önkormányzat az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz, vagy 

népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen 254.390 e/Ft normatív 

állami támogatásban részesül, a szociális juttatásokhoz kapcsolódóan tervezető normatív 

kötött felhasználású támogatás 57.232 e/Ft a 4.sz. és a 4/a.sz. melléklet szerint. 

A normatív állami támogatásból 11.169 e/Ft nem kerül folyósításra. 

 

 

11.§ (1)A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 6.sz. mellékletben 2011. 

január 1-én 147 főben rögzíti. 

A létszámkeretből 46 fő pedagógus, 56 fő köztisztviselő munkakörben foglalkoztatott.  

(2)A költségvetési szervek a költségvetési rendelet 11.§-ban jóváhagyott létszámkeretet nem 

léphetik túl. 

(3)A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámkeretét 2011. évre a 6/a. sz. 

mellékletben részletezetteknek megfelelően …. főben rögzíti. 

 

 

12.§ A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2011. január 1 - 2011. december 

31-ig 38.650,- Ft-ban rögzíti. 

 

 

13.§ A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban Áht) 71.§ (3) bekezdése 

alapján – gördülő tervezésként – 2011-2013. évi bevételi és kiadási főösszegek címenkénti és 

kiemelt előirányzatait a rendelet 1/c mellékletében bemutatottak szerint állapítja meg.  

 

 

14.§ (1) Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a központi költségvetés által támogatott 

feladatokra a 2010. évi CLXIX. törvény 5.sz. melléklete szerint. 
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(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 300.000 e/Ft erejéig folyószámla hitel 

felvételére. 

 

(3) A Képviselő-testület a 14.§ (1) bekezdése szerinti pályázatok eredményének ismeretében 

dönt pótköltségvetés készítéséről, illetve a 300.000 e/Ft-ot meghaladó működési célú hitel 

felvételéről. 

 

(4) A költségvetésben tervezett felhalmozási célú hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. 

 

 

15.§ A 2010. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg: 

a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel 

összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) módosított előirányzatát 

meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási 

előirányzat maradvány elvonásra kerül, 

b) a Rendelőintézet 2011. évi TB. finanszírozási többletbevételével az intézmény 

önkormányzati támogatását év közben csökkenteni kell, 

c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a meghatározott 

célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa. 

 

 

16.§ (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi 

döntést igényel – a Képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosításával. 

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet 

módosítását a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni. 

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését 

rendeletmódosítással – a Képviselő-testület változtathatja meg. 

A költségvetési szervek kiemelt előirányzatait csak a Képviselő-testület módosíthatja. 

A költségvetési szervek a Polgármesteri Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15-ig 

köteles közölni az előirányzatot érintő módosításokat. 

 

 

17.§ (1)A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat 

felhasználási ütemtervet a 8.sz. melléklet tartalmazza.  

(2)  Az intézmények finanszírozása a „kiskincstár” keretében a számlavezető pénzintézet 

útján, megállapodás alapján történik. 

 

 

18. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének címrendjét a 9.sz. melléklet 

szerint határozza meg. 

 

 

19.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési 

rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat 

teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik. 

 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az TB. Alapból származó források 

átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére. 
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20.§ (1) A Képviselő-testület feljogosítja: 

a) az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságot, hogy 500 e/Ft összegben 

kötelezettséget vállaljon, 

b) a Polgármestert, hogy 500 e/Ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget 

vállaljon. 

 

 

21.§ A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás állománya a 30 napot, mértékét tekintve a 

költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri 

és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Egyúttal elrendeli, hogy az 

intézménynek tartozás állományukról negyedévi rendszerességgel, a rögzített mérték elérése 

esetén pedig azonnal kötelesek tájékoztatást adni az irányító szerv részére. 

 

 

22.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei számlavezető pénzintézetéül az 

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli Régió Szentgotthárdi 

Fiókját jelöli ki. 

 

23.§ Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzpiaci befektetési jegyben kell 

elhelyezni. 

 

24.§ (1) A költségvetési szervek kötelesek bevételeik növelésére irányuló pályázataikkal 

kapcsolatban az ágazatilag érintett bizottságok véleményét kikérni. Ennek során be kell 

mutatni a pályázati pénzeszközökből megvalósuló feladat önkormányzatra háruló egyszeri, 

illetve folyamatos költségigényét. 

A bizottság véleménye alapján a pályázathoz szükséges önerő biztosításáról a Képviselő-

testület dönt. 

(2) A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú, 

rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi 

költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes engedéllyel 

vállalhatnak kötelezettséget. 

(3) A költségvetési szervek több éves kötelezettséget 300.000,- Ft értékhatár felett kizárólag a 

Képviselő-testület előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak.  

 

25.§ (1) Az állampolgárok élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 

következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester a helyi 

önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-

testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között 

átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 

költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 

 

Záró rendelkezések 

26.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-i naptól kell 

alkalmazni. 
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 …………………………………  ………………………………. 

      Polgármester             Jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő- testület 2011. január 26-i ülésére 

 

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 

 

Tisztelt Képviselő – testület! 

 

 

I. Bevezetés 

A hatályos jogszabályaink értelmében az önkormányzati képviselők megválasztását követő          

6 hónapon belül felül kell vizsgálni az önkormányzati SZMSZ előírásait. Ilyenkor el kell végezni 

az esetleges törvényi változások miatt szükséges korrekciókat, ha ezekre esetleg még nem került 

sor. Végig kell gondolni az önkormányzati munka folyamatát és azt, hogy a mindennapi munka 

során vannak-e olyan területek, melyek korszerűsítésre, módosításra szorulnak. Ennek 

megoldása, hogy a meglévő rendeletünket a módosításokkal egységes szerkezetbe fogadjuk el. 

Sok szempontból a ciklusnak, de mindenféleképpen az első évnek az egyik legfontosabb 

napirendje ez.  

Az előkészítés a Polgármesteri Hivatalban ősz óta folyik. Mindenki hozzárakta a maga 

javaslatait, az ellen tétes álláspontokat a belső informatikai rendszeren egyeztettük és rendeztük. 

A végső döntés azonban nem az előkészítőké, hanem a képviselőké. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata az idők próbáját 

kiállta,  a legfontosabb folyamatok jól szabályozottak, egyértelműek, a szabályzat maga átlátható 

és logikus.  

Mégis mindig vannak olyan dolgok, amelyek esetleg változtatandók.  

Mindenek előtt: mostantól ki kell kerülnie a SZMSZ-ből a törvényben már megfogalmazott, a 

törvényből átemelt részeknek. Magyarán: helyi rendelet nem ismételheti meg a törvény szövegét. 

Miután ilyenből elég sok van a mostani szabályzatban – főképp. mert korábban meg arra 

ösztönözték az önkormányzatokat, hogy emeljék át a törvény szövegét – tehát most ezeket teljes 

egészében kivettük. 

Az SZMSZ rendelettervezetében színes betűkkel szerepelnek az eddig még nem szereplő §-ok 

– így elsősorban ezekről lenne célszerű vitát folytatni.  

 

A továbbiakban külön is kiemelnék néhány vitatandó részletet.  

II. Néhány nyitott kérdésről: 

1.) A Városrészi Önkormányzatok:  

Egyelőre nincs döntés a településrészi önkormányzatokról. Az Önkormányzati törvény 

ismeri ezt a jogintézményt illetve idáig ez az SZMSZ-nek is része volt. Most az SZMSZ 

elfogadásakor ezek további sorsáról dönteni kell. Arra ügyelni kell,, hogy az 54/1997. (X. 

31.) AB határozat kifejtette, hogy az Ötv. 55. §-ának a) és b) pontjaiban foglalt előírást 

kötelező jelleggel érvényesíteni kell, azaz a részönkormányzatot létre kell hozni, ha azt a 

településrész lakóhelyi közössége kezdeményezi. Döntésében a testület az Ötv. 55. §-a 

alapján csak azt mérlegelheti, hogy melyek azok az önkormányzati jogok és eszközök, 

amelyek a „kizárólag a településrészt érintő ügyekben” megadhatók. Szakmai szempontból 

javasoljuk, hogy az eddigi szabályozással egyezően tartalmazza ezt a rendelet tervezete. 

 

2.) Az „eredménytelen szavazás” intézményét t SZMSZ-ünk most is tartalmazza. Ez az az 

eset, amikor több alternatíva vár eldöntésre, de egyik sem kapja meg a szükséges számú 

igen szavazatot. A minisztérium által kiadott Módszertani útmutató szerint: „hibás a 

szavazategyenlőségről rendelkezni az SZMSZ-ben, mivel az Ötv. nem ismeri a 
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153 szavazategyenlőség intézményé - ekkor ténylegesen elutasító döntés születik”. 

Álláspontunk szerint azonban ezt nem lehet ennyivel lezárni, hiszen például meghirdetünk 

egy ingatlant értékesítésre, többen is ajánlatot adnak a vételre, de egyik sem kapja meg a 

szükséges számú szavazatot, akkor ezen álláspont esetén nem adhatnánk el az ingatlant, 

aminek vételárára a bevételi oldalon  lehet, hogy költségvetési okból égető szükség van. 

Ezekre tekintettel meghagytuk a javaslatban ezt a „végleges döntés előtti átmeneti  

állapotot”rendező jogintézményt. Véleményünk szerint ez mindenképpen a való élethez 

közelítést szolgálja.  

 

3.) Együttes bizottsági ülésen felmerülő probléma kezelése: A gyakorlatban előfordult, hogy 

az együttes ülésen az egyik bizottság az egyik napirendet nyílt ülésen a másik ugyanazt a 

napirendet zárt ülésen akarta tárgyalni, ezt szabályozni kell. Az általunk javasolt 

szabályozási lehetőség, hogy az együttes ülésen zárt ülés kezdeményezésének felmerülése 

esetén az együttes ülés levezető elnöke az együttes ülésnek teszi fel szavazásra a 

javaslatot,  vagy ha az együttes ülésen valamelyik bizottság valamely napirend esetén zárt 

ülést rendel el, úgy az adott napirendet az együttes ülés zárt ülésen tárgyalja. Mi ezt az 

utóbbit javasoltuk a rendeletbe beemelni.  

 

4.) - Közmeghallgatás kapcsán:  felmerülhet a kérdés, hogy ezt a kialakított gyakorlatot, mely 

szerint „A képviselő testület minden rendes képviselő testületi ülésen közmeghallgatást 

tart” kívánjuk-e továbbra is megtartani. Ez politikai döntés, melyet most meg lehetne 

hozni. Nem sok olyan önkormányzatról tudni, ahol minden testületi ülésen van 

közmeghallgatás – egy olyan lehetőség, amikor közvetlenül lehet a város képviselőihez 

fordulni a problémákkal. Eredetileg ez jobban betöltötte a funkcióját – amíg később 

állampolgári kezdeményezésre nem került át 17 órára, Nagyjából azóta alig néhányszor 

jelentek meg választópolgárok közmeghallgatáson. Amennyiben a Testület fenntartja a 

havonkénti közmeghallgatást, akkor azt feltétlenül vissza kellene helyezni az ülés elejére – 

javaslatunk szerint 

 

 

5.) A Polgármesteri Hivatalon belül a javaslat szerint az EU Integrációs Csoport új elnevezése 

”Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport” lenne.  

 

     6. A Polgármesteri Hivatal Munkarendje kapcsán  itt kerülhetne bevezetésre a hosszabbított 

ügyfélfogadás. Ez hetente egy napon lehetne 17.30-ig ami valójában 2 plusz órát jelentene a 

dolgozóknak, hiszen a rendszer teljes zárásáig még vannak kötelezően ellátandó háttérmunkák is, 

így egyelőre ennyivel hosszabbodna a nyitva tartás az okmányirodában. A befizetéseket 

házipénztári rendszeren keresztül lehetne bonyolítani, ehhez a Pénzügyi Irodától is szükség van 

egy közreműködőre. A hosszabbított ügyfélfogadást áprilistól lehetne indítani.  

 

Tisztelt Képviselő – Testület! 

Kérem a melléklet szerint Önkormányzati Rendelet elfogadását! 

A jogalkotásról szóló törvény alapján a rendelet tervezetéhez indokolás is kötelező. Tekintettel 

arra, hogy itt  nem egy teljesen új jogszabály elfogadása történik, így az indoklás elsősorban az új 

vagy vitát eredményező elemekhez kapcsolódik.    

Szentgotthárd 2011. január 17. 

 

                                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                   Jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

----/2010. (----) rendelete a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról 

és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és 

hatáskörök ellátása, valamint a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyek önálló és 

demokratikus igazgatása és intézése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 1.§. (6) bekezdés a./pontjában, a 10.§. (1) bekezdés b./ 

pontjában, a 18.§. (1) bekezdésében és a 28.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

működésének részletes szabályait a következőkben állapítja meg.  

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

(továbbiakban: Önkormányzat) 

(2) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt (a továbbiakban: Ötv.) a 

Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) foglalt kiegészítésekkel kell 

alkalmazni. 

 (4)Az Önkormányzat illetékessége Szentgotthárd város közigazgatási területére terjed ki. 

(5) Az Önkormányzat székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

2. § (1) A város jelképei a címer és a zászló. 

(2) A város címere: 

Csücsköstalpú pajzsalakba foglalt vörös mezőben kiterjesztett szárnyú ezüst sas. 

A pajzs felett arany mázzal festett leveles rangkorona, a címert körülvevő, korona alól induló 

leveles, arany-kék címerpalásttal. 

(3) A zászló ezüst kontúrba foglalt, alul ezüst rojttal díszített, gyöngyfehér alap, középső 

harmadában elhelyezve a fent leírt címer. 

(4) A városi címer és zászló használatának rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza. 

3. § A polgármester, a polgármesteri hivatal, a jegyző, Polgármesteri Hivatal Városi 

Gyámhivatal Szentgotthárd, Polgármesteri Hivatal Közterület felügyelet Szentgotthárd 

Szentgotthárd Városi Önkormányzat Képviselőtestülete Szentgotthárd hivatalos kör alakú 

pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig a következő felirat 

olvasható: 

a) Szentgotthárd Város Polgármestere 

c) Szentgotthárd Város Jegyzője 

d) Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 

e.) Polgármesteri Hivatal Városi Gyámhivatal Szentgotthárd  

f.) Polgármesteri Hivatal Közterület felügyelet Szentgotthárd  

g.) Szentgotthárd Városi Önkormányzat Képviselőtestülete Szentgotthárd  

és valamennyi pecséten található a pecsétazonosító sorszám. 

 

4. § A polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és a helyi 

ünnepeket méltó módon megünnepelhesse. 
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156 A város ünnepei: 

Szentgotthárd várossá nyilvánításának évfordulója - augusztus 20. 

A Szentgotthárdi csata évfordulója - augusztus  1. 

5. § Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai: 

- Szentgotthárd testvérvárosi kapcsolatot tart fenn a franciaországi Delle városával, a romániai 

Petrilla várossal, az olaszországi Tarvisio városával, a németországi Walldürn városával, és a 

szlovéniai Izola városával. 

II. Fejezet 

A helyi önkormányzás általános szabályai  

1. Az önkormányzati jogok 

6. § (1) Törvény által megállapított helyi közügy: az önkormányzat részére kötelező feladat- és 

hatáskörök meghatározásával jön létre.  

A vállalkozásban való részvételét megelőzően elemzést kér illetve közigazgatási (költség-

haszon)ellenőrzést  köteles végezni. 

A vállalkozással kapcsolatos előterjesztésben szakmai vélemény nélkül döntés nem hozható. 

(2) Az Önkormányzat 

a) közvetlenül vesz részt vállalkozásokban. Az Önkormányzat csak olyan vállalkozásokban 

vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

b) Helyi önkormányzati eszközökkel vállalkozás elősegítő és támogató feltételrendszert alakít 

ki, így különösen a helyi adópolitikával, telek, és ingatlanértékesítéssel,  stb.  

c) - A képviselő-testület véleményt nyilvánítási jogával, - a feladat - és hatáskörébe nem 

tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben  a kezdeményezési jogával   

különösen abban az esetben él, ha az ügy a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági 

közszolgáltatások fejlesztésével áll közvetlen kapcsolatban. 

 

III. Fejezet 

Az önkormányzat feladat- és hatásköre  

7. § (1) Az Önkormányzat gondoskodik az Ötv. 8. § (1) és (4) bekezdésében, valamint az Ötv. 

38. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező feladatok ellátásáról, a helyi önkormányzat 

tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és 

egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról 

(2) Az Önkormányzat gondoskodik a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. 

évi XX. tv. 18.§, (Köztemetőkkel kapcsolatos feladatok),  20.§,(települési folyékony hulladék 

kezelésével kapcsolatos feladatok);  21.§ (Közterületek tisztán tartásával kapcsolatos feladatok,), 

67.§ (piacokkal kapcsolatos feladatok);  109.§ (művészeti alkotások védelmével kapcsolatos 

feladatok)    

-a felnőtt lakosságnak, az ifjúságnak és a nemzetiségeknek általános nyilvános könyvtári 

szolgáltatás biztosításáról (108. §); hatálytalan 2007. 01.01.-től, a 2006.évi CIX.tv. 130.§.b. 

pontja alapján, de lsd.176.§. (2) és a 2008.évi LXXXII.tv. 30.§.(3) bekezdését! 
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157 -közvilágítási berendezés létesítéséről és üzemeltetéséről (65. § (3)bek.; hatálytalan 

2007. 01.01.-től, a 2006.évi CIX.tv. 130.§.b. pontja alapján, de lsd.176.§. (2) és a 2008.évi 

LXXXII.tv. 30.§.(3) bekezdését! 

 

(3) Az Önkormányzat gondoskodik A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. tv. 41. §-a értelmében a gyermekek napközbeni ellátásának biztosításáról  

(4) Az Önkormányzat gondoskodik A települési önkormányzatok  többcélú kistérségi 

társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. szerint a kistérségi körzetközponti feladatok ellátásáról. 

 

8.§ A Város Önkormányzata  önként vállalt feladatai: 

(1) Önkormányzati intézmény által ellátott feladatok: 

-szakorvosi ellátás fenntartása; 

 -szakképző iskola és kollégium fenntartása; 

 

(2) Együttműködési megállapodás alapján biztosított feladatellátás: 

a) -nevelési tanácsadó biztosítása; 

b) - gimnázium fenntartása; 

c) -zeneiskola fenntartása; 

d) -eltérő tantervű tagozat fenntartása; 

e) -filmszinház üzemeltetése; 

 

(3)100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő társaság által ellátott feladatok: 

-termálfürdő és élménypark létesítése, fenntartása és működtetése. 

 

IV. Fejezet  

A szervezeti szabályok 

2. Az Önkormányzat szervezete 

 

9. § Az Önkormányzat szervezete az alábbiakból tevődik össze:  

a) Képviselő-testület 

b) állandó bizottságok 

c) ideiglenes bizottságok 

d) szakmai bizottságok 

e) a részönkormányzat testülete  

f) a helyi kisebbségi önkormányzat testülete 

g) polgármester 

h) környezetvédelmi tanácsnok 

i) polgármesteri hivatal 

 

3. A Képviselő-testület 

 

10. § (1)  A képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselőválasztáson megválasztott 8 

helyi képviselőből, és a polgármesterből áll. A képviselő-testület  tagjainak névsorát a szabályzat 

1.sz. függelék tartalmazza.  
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158 (2) A képviselő-testület a munkáját csak a jelen szabályzatban rögzített működési 

szabályok szerint végzi. 

4. Az állandó bizottságok 

11. § (1)  A képviselő-testület - meghatározott önkormányzati feladatok ellátásra - állandó  

bizottságot választ.  

A képviselő-testület állandó jelleggel az alábbi bizottságokat hozza létre: 

a) Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság – 6 fő, 

b) Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága – 5 fő. 

 

 

 (2) Az állandó bizottság képviselő-testületi tagjainak személyére a polgármester tesz 

javaslatot. Egy képviselő több bizottságnak is tagja lehet. 

 (3) Az állandó bizottság nem képviselő tagjait a bizottság elnöke és a polgármester együttes 

javaslata alapján a képviselő-testület választja meg. 

Nem képviselő tagok esetében törekedni kell arra, hogy a megválasztott bizottsági tag olyan 

legyen, aki a bizottság által ellátott feladatok közül minél több területen rendelkezik e a napi 

tevékenységéből, munkájából adódó tapasztalatokkal, ezért a bizottság munkájához fokozott 

segítséget tud adni. 

5. Az ideiglenes (ad hoc) bizottságok 

12. § (1) A képviselő-testület meghatározott feladat ellátására ideiglenes (ad hoc) bizottságot 

választhat.  

(2) Az ideiglenes bizottság személyi összetételére a 11. § (2-3)  bekezdésében foglaltak az 

irányadók azzal az eltéréssel, hogy ideiglenes bizottság csak képviselőtestületi tagokból is 

létrehozható.  

(3)Az ideiglenes bizottság alakításáról rendelkező határozatnak tartalmaznia kell: 

a) a bizottság alakításának célját és konkrét feladatát; 

b) az elnök és a bizottsági tagok nevét; 

c) a feladat elvégzésére megállapított határidőt, vagy feltételt. 
 

6. A szakmai bizottságok 

13. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára szakmai bizottságot hozhat létre.  

(2) A szakmai bizottság feladata a képviselő-testület által meghatározott szakterületen és 

ügyekben: 

a) szakmai állásfoglalások kialakítása olyan kérdésekben, melyek egyetlen állandó bizottság 

hatáskörébe sem tartoznak, vagy olyan mértékig összetettek és bonyolultak, hogy azok 

megválaszolása egyetlen állandó bizottságtól sem várható el; 

 

b) szakvélemények készítése; 

c) koncepciók és fejlesztési tervjavaslatok összeállítása; 

d) a terület helyzetének figyelemmel kísérése. 

 (3) A bizottság  tagjainak száma - az elnökkel együtt - a 9 főt nem haladhatja meg. 
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159  (4) A bizottság elnökének és tagjainak személyére a szakterület jeles szakemberei 

közül a polgármester tesz javaslatot a képviselő-testületnek. A polgármester javaslatának 

megtétele előtt kikérheti az állandó bizottságok elnökeinek véleményét. 

7. A településrészi önkormányzatok (továbbiakban városrészi önkormányzatok) 

14. § (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának közigazgatási területén városrészi 

önkormányzatok  működnek. A Városrészi önkormányzatok  elnevezése a következő: 

a) - Jakabháza Városrészi Önkormányzata-  

b)- Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata-  

c) -Farkasfa Városrészi Önkormányzata-  

d) -Zsida - Zsidahegy Városrészi Önkormányzata-  

e) -Rábakethely Városrészi Önkormányzata – 

f) - Rábafüzes Városrészi Önkormányzata   

g) - Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata –  

(2) A városrészi önkormányzat a képviselő-testület szerve. 

Vezetőjét a polgármester javaslatára a képviselő-testület  választja meg; tagjait a településrész 

lakossága lakossági fórumon választja meg. 

(3)  A városrészi önkormányzatok vezetőjévé  

a) elsősorban azt a települési képviselőt kell jelölni, aki a városrészi önkormányzat 

megalakításakor az adott városrészben lakik;  

b) több ilyen személy esetében elsősorban azt kell jelölni, aki a választásokon a 

településrészen a több szavazatot kapta,  

c) amennyiben a városrészen lakó képviselő nincsen, úgy elsősorban azt kell jelölni, aki a 

városrészen a legtöbb szavazatot kapta.  

(4) Amennyiben egy képviselő több településrészen is a legtöbb szavazatot kapta, úgy elsősorban 

neki van joga megválasztani, hogy melyik településrészen fogadja el a jelölést. Amennyiben az itt 

felsorolt sorrend szerint az itt említett képviselői körből nem lehet vezetőt jelölni vagy a jelölhető 

képviselő a jelölést nem fogadja el, akkor bármely képviselő jelölhető. 

(5) A kapott szavazatok figyelembe vételekor a rábakethelyi városrészen a két szavazókör 

szavazatait össze kell adni.  

(6 ) A városrészi önkormányzat a városrészi önkormányzat vezetőjén kívül további 2-4, a 

városrészben  állandó lakcímmel rendelkező, ténylegesen ott lakó tagból áll. Városrészi 

önkormányzati tag nem lehet települési képviselő, polgármester, alpolgármester, a polgármesteri 

hivatal köztisztviselője, állandó bizottság külső tagja. 

Ha a megválasztott városrészi képviselő a városrészből elköltözik, megbízatása megszűnik és 

helyére új városrészi képviselőt kell választani. Ezt a tényt a városrészi önkormányzat vezetője 

haladéktalanul köteles írásban jelezni a polgármester felé. 

 

8. A Kisebbségi Önkormányzatok 

15. § (1) Szentgotthárdon cigány, német és szlovén  kisebbségi önkormányzatok működnek 

(továbbiakban: kisebbségi önkormányzat). A kisebbségi önkormányzat jogi személy, szervezetét, 

működését saját maga határozza meg.  

(2)  A kisebbségi önkormányzat feladatai két részből állnak: 
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160 a) A képviselő-testület feladat- és hatáskörét - a hatósági, valamint a közüzemi 

szolgáltatásokkal összefüggő feladat- és hatáskörök kivételével - a kisebbségi önkormányzat 

testületére, annak kezdeményezésére rendelettel átruházhatja. 

b) A helyi kisebbségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a helyi kisebbségi önkormányzat 

testületét illetik meg. Ezeket  a hatásköröket a testület az elnökre, a bizottságra átruházhatja. 

(3) A kisebbségi önkormányzatok bizottságot (bizottságokat) hozhatnak létre. 

(4)  A helyi kisebbségi önkormányzat tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt és az elnök 

helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest választ. Az elnök képviseli a helyi 

kisebbségi önkormányzatot, tanácskozási joggal részt vehet a települési önkormányzat képviselő-

testülete ülésén. 

9. A tanácsnok 

16. § A tanácsnok által felügyelt önkormányzati ügyeket a testület a választással egyidejűleg 

határozza meg. 

10. A települési képviselő 

17. § (1) A települési képviselőt megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a 

kötelezettségek, melyeket az önkormányzati törvény megállapít. 

(2) A képviselő tevékenysége során hivatalos személyként jár el. 

11. A polgármester 

18. § (1) A polgármester egy személyben képviseli  az önkormányzatot 

(2) A polgármester a megbízatását főállásban látja el.  

(3) A polgármester a szabadságának időpontját önállóan határozza meg azzal a feltétellel, 

hogy a szabadságát a tárgyévben köteles kivenni, illetve a  10 napot meghaladó szabadságát 

köteles előre bejelenteni a képviselő-testületnek.  Amennyiben a tárgyévi szabadság kivétele 

várhatóan akadályba ütközik, azt indokaival együtt a tárgyév november 30-ig köteles a képviselő-

testületnek bejelenteni. 

 (4)  A Képviselő-testület polgármesterre átruházott feladat- és hatásköreit  a Rendelet 3. sz. 

melléklete tartalmazza. 

12. Az alpolgármester 

19. § (1) A képviselő-testület egy alpolgármestert választ.  

(2) Az alpolgármester a tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.  

13. A jegyző 

20. § A jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként az önkormányzat közigazgatásának, 

illetve a Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének is vezetője. 
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14. Az  aljegyző 

21. § A képviselő-testület által  pályázat alapján a jegyző javaslatára kinevezett aljegyző 

távollétében  a jegyzőt helyettesíti és a jegyző által meghatározott feladatokat ellátja.  

. 

15. A Polgármesteri Hivatal  

22. § (1)  A Polgármesteri Hivatal az ÖTV-ben meghatározottakon túl egyúttal a 

Szentgotthárdi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete is. 

(2) A polgármesteri hivatal költségvetési szerv és jogi személy. 

(3) A polgármesteri hivatal szervezeti felépítését, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét stb. 

az SZMSZ.  2. függeléke tartalmazza. 

 

 

V. Fejezet 

 

Működési szabályok - a képviselő-testület működése 

16. A képviselő-testületi ülések 

23. § (1) A képviselőtestület a munkáját rendes és  rendkívüli ülés keretében végzi.  

A Képviselő-testületi ülés helye a Polgármesteri Hivatal nagyterme. A képviselő-testületi ülés 

lebonyolítását  külön informatikai és technikai rendszer támogatja, melynek működtetésétől csak 

indokolt esetben, kivételesen lehet eltekinteni.  

A képviselő-testület  Polgármesteri Hivatal  épületén kívül tartott rendes vagy rendkívüli ülése a 

kihelyezett képviselőtestületi ülés. Kihelyezett ülés csak rendkívül indokolt esetben tartható. 

(2) A rendes testületi ülés: 

      A rendes testületi ülésen tárgyalandó napirendek témáját a képviselőtestület évente éves 

munkatervében határozza meg. 

(3) Rendkívüli testületi ülés: 

A Képviselő-testület az éves munkatervben meghatározottakon felül összehívott ülése a 

rendkívüli testületi ülés. 

     (4) Kihelyezett ülést a Képviselő-testület Szentgotthárd területén, általában a városrészeken 

tarthat, amennyiben ezt a fő napirendi pontot érintő témája indokolja. Kihelyezett ülés a téma 

szerint érintett egyéb helyen (pl. intézményben, vállalatnál stb.) is megtartható - amennyiben a 

képviselő-testületi ülés megfelelő lebonyolítására a körülmények adottak.  

17. A testületi ülés összehívása 

24. § (1) A Képviselő-testületi ülést a polgármester rendes testületi ülés esetén kizárólag 

meghívó kiküldésével hívja össze. 

(2)  Az összehívás írásos meghívó és a testületi ülés előterjesztéseinek, tájékoztatóinak és 

beszámolóinak egyidejű kiküldésével történik. 
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162 (3) A rendkívüli testületi ülés összehívására különösen indokolt esetben  van lehetőség. 

Különösen indokolt eset az olyan, előre nem látott és nem tervezett, előre nem látható és nem 

tervezhető ügy, melynek kérdésében a döntés a legközelebbi rendes ülésig nem várhat. 

Különösen ilyenek az Önkormányzatot pénzügyi, vagyoni területeken érintő ügyek és esetlegesen 

ilyenek lehetnek a halasztást nem tűrő személyi kérdések, valamint a lakosság széles körét érintő, 

bármilyen okból kifolyólag rövid, záros határidővel eldöntendő ügyek.   

(4) Kivételesen indokolt rendkívüli esetben lehetséges a rendkívüli ülés szóban, távbeszélőn 

vagy más hasonló módon történő összehívására.   

(5)  A polgármester rendkívüli testületi ülést saját kezdeményezésén kívül  köteles összehívni 

a városi képviselők egynegyedének, vagy a képviselő-testület bizottságának a  napirendet is 

tartalmazó indítványára.  

 

(6) Kihelyezett ülést összehívni  a polgármester, illetve a városrészeken tartandó kihelyezett 

testületi ülés esetén lehet. 

 (7) A képviselő-testület rendes üléseit havonta, általában a hónap utolsó szerdáján  tartja.  A 

rendes testületi ülést előkészítő rendes bizottsági üléseket lehetőség szerint a testületi ülés 

hetében kell megtartani. Erre tekintettel a meghívót és a testületi ülés anyagát képező 

előterjesztéseket a testületi ülést megelőző hét szerdájának 16.00 órájáig a képviselők részére el 

kell küldeni.  

(8) Rendkívüli ülésre szóló meghívót úgy kell kiküldeni, hogy azt a meghívottak legalább 3 

nappal az ülés tervezett időpontja előtt megkapják.  Szóbeli összehívásra kivételesen indokolt 

sürgős esetben úgy van lehetőség, hogy a meghívás legalább 24 órával a tervezett ülés előtt 

megtörténjen.   

(9) A rendkívüli testületi ülést előkészítő rendkívüli bizottsági üléseket elsősorban a rendkívüli 

testületi ülés napján, közvetlenül a rendkívüli testületi ülést megelőzően kell megtartani. 

18. A meghívó 

25. § (1) A meghívó tartalmazza: 

a) a képviselő-testületi ülés időpontját és helyét, 

b) a fő napirendi pontok felsorolását, az előterjesztő nevét, beosztását; a ,,Különfélék"     

   témacsoportot és az ,,Egyebek" megjelölést. 

c) a kiadásának időpontját és a polgármester aláírását. 

(2) A meghívóban szereplő tárgysorozat sorrendjére a polgármester tesz javaslatot. 

(3) A képviselő-testületi ülés időpontját, helyét, a napirendi pontok részletes felsorolását a  

képviselők részére történő meghívó kiküldésével egyidőben a Polgármesteri Hivatal illetve az 

önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin, valamint a helyi médiában közzé kell tenni. 

(4) A képviselő-testületi ülés időpontjáról, helyéről és napirendjéről a város területén működő, 

köztájékoztatásban résztvevőket tájékoztatni kell.  

(5) A bizottsági meghívóra értelemszerűen az (1) bekezdésben foglaltak irányadók azzal az 

eltéréssel, hogy a meghívó valamennyi napirendet tartalmazza. A bizottsági ülés tárgysorozatára 

az elnök tesz javaslatot. 

(6) Az együttes bizottsági ülés meghívójára az (1) és (5) bekezdésben foglaltak az irányadók 

azzal az eltéréssel, hogy a meghívót a bizottságok elnökei írják alá; továbbá az együttes bizottsági 

ülés tárgysorozatára a levezető elnök tesz javaslatot. 

 

19. A testületi anyag  
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163 26. § (1) A testületi ülés anyaga:  a meghívóban szereplő napirendek szerinti  

előterjesztések,  beszámolók, jelentések és tájékoztatók, valamint azok mellékletei. 

(2) Halaszthatatlan esetben és sürgősségi indítvány elfogadásakor az írásba foglalt 

előterjesztéseket, jelentéseket, tájékoztatókat, beszámolókat és azok mellékleteit közvetlenül az 

ülés megkezdése előtt is  ki lehet osztani. 

(3) Szóban előterjesztést tenni nem lehet.  

(4) Tájékoztatót és beszámolót lehet szóban is  tenni,  annak írásos szövegét a testületi 

anyaghoz csatolni kell. 

(5) Írásos anyagnak számít a testületi anyag elektronikus adathordozón CD-n, DVD-n, 

pendrive-on vagy elektronikus levélben (e-mailen) történő megküldése és a város hivatalos 

honlapjáról való letöltés biztosítása is.  

(6) A bizottsági anyag a testületi anyagnak a bizottsági ülésen megtárgyalandó része és a csak a 

bizottság hatáskörébe tartozó anyag összessége. Az állandó bizottság külső tagja csak a 

bizottsága anyagát és a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló jelentést kapja meg.  

 

20. Az előterjesztések 

 

27. § (1) Az írásbeli előterjesztés főbb részei: 

a) az első részben meg kell határozni 

aa) - a dokumentum  jellegét (előterjesztés, beszámoló, tájékoztató, jelentés) 

ab) - mely testület mely időpontban tartandó rendes vagy rendkívüli ülésére készül 

ac) - zárt ülésen tárgyalandó napirend esetén annak jelzését, hogy az „zárt” ülésen 

tárgyalandó 

ad) - a testületi anyag címét, tárgyát; 

ae) - ismertetni kell az előzményeit (pl. a testületi megállapításokat, a témakörben már 

meghozott határozatokat, a kérdést szabályozó jogszabályokat stb.)  

af) - az előkészítésben részt vevő szervek nevét, véleményét, az előkészítés során 

elhangzott véleményeket; 

ag) - mindazon körülményeket, összefüggéseket, tényeket, adatokat, melyek lehetővé 

teszik megalapozott döntés meghozatalát. 

b) a második rész tartalmazza 

ba) - az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot tartalmazza a végrehajtásért 

felelős megnevezésével és a határidő megjelölésével; 

bb) - az előterjesztés elkészítésének helyét és idejét; 

bc) - az előterjesztő nevét, titulusát és aláírását; 

bd) - a nem a jegyző által készített előterjesztés jegyző általi ellenjegyzését. 

(2) A Polgármesteri Hivatal által készített testületi anyagok tartalmáért, törvényességéért, a 

határidők és a szükséges egyeztetések megtartásért az előterjesztés tervezetét elkészítő belső 

szervezeti egység vezetője a felelős. 

(3) Az előterjesztések csak a jegyző ellenjegyzésével érvényesek. A jegyző az 

előterjesztéseket abból a szempontból vizsgálja, hogy azok elsősorban formailag megfeleljenek a 

hatályos SZMSZ követelményeinek. Nem kell ellenjegyzés a polgármester 4 éves programjához. 

(4)  Minden előterjesztést a testületi ülés adott előterjesztést tárgyaló napirendi pontjának 

megnyitása előtt  az önkormányzat téma szerint érintett állandó bizottságai bizottsági ülésen 

megtárgyalják és véleményezik. A bizottság véleményét javaslat formájában írásban - kivételesen 

indokolt esetben szóban - kell a testületi ülés elé terjeszteni. Kivételesen indokolt eset a 

sürgősséggel beterjesztett előterjesztés. 

(5) Amennyiben a napirend előterjesztője állandó bizottság, úgy ugyanezen bizottság előzetes  

véleményére külön nincsen szükség.  
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164 (6) Amennyiben az állandó bizottság előterjesztése más állandó bizottság 

feladatkörébe tartozó kérdéseket is érint, akkor szükség van a feladatköre szerint érintett állandó 

bizottság véleményezésére is.  

(7) Ugyancsak szükség van külön jogszabályban előírt esetekben az előterjesztést megtárgyaló 

egyéb bizottságok, érdekegyeztető fórumok állásfoglalására is.  

21. A tájékoztató, jelentés, és beszámoló 

28. § (1) Tájékoztatót, jelentést és beszámolót bármilyen, az önkormányzatot érintő, illetve az 

önkormányzatot érdeklő kérdésben lehet készíteni. Megtételét jogszabály kötelezően előírhatja, 

illetve a képviselő-testület is kérheti. 

(2) A tájékoztató, a jelentés és a beszámoló általában a testületi anyaggal kerül kiküldésre és 

csak rendes testületi ülésen tárgyalható. A tájékoztató, jelentés és beszámoló alapján lehetőség 

van előterjesztés készítésére is. A tájékoztató, jelentés és beszámoló továbbá az ezek alapján 

készült előterjesztés együttesen is tárgyalható, de a Képviselő-testület dönthet úgy is, hogy a 

meghallgatott beszámoló és tájékoztató alapján az ügyben illetékestől előterjesztés elkészítését is 

kéri. 

22. Az előterjesztők 

29. § (1) Testületi ülésre előterjesztés tételére bármely önkormányzati kérdésben  a 

polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző a Polgármesteri Hivatal illetékes belső 

szervezeti egységének vezetője, a bizottság feladatköreibe tartozó témákban bármely állandó-, 

ideiglenes-, vagy szakmai bizottság képviseletében a bizottság elnöke, a kisebbségi 

önkormányzatok által kezdeményezett előterjesztések esetében  a kisebbségi önkormányzat 

nevében annak vezetője, a városrészt  érintő, de a város egészére hatással nem lévő ügyekben a 

városrészi önkormányzat képviseletében annak vezetője, bármely kérdésben bármely települési 

képviselő, környezetvédelmi kérdésben a környezetvédelmi tanácsnok jogosult.   

(2) Amennyiben az előterjesztés tárgya önkormányzati rendeletmódosítás, úgy az előterjesztő 

a jegyző, illetve a költségvetési- és zárszámadásai rendelet esetében a polgármester.  

(3) Tájékoztató, jelentés, beszámoló előterjesztője az (1) bekezdésben említetteken túl 

bármely, az önkormányzat által erre felkért, az adott témában illetékes személy lehet. 

23. A képviselő-testület gazdasági-társadalmi programja 

30. § (1) A polgármester - a megválasztását követő 6 hónapon belül- a képviselő-testület 

megbízatásának időtartamára programot terjeszt a képviselő-testület elé, melyet  az megvitat és 

dönt róla. 

(2) A Képviselő-testület évente áttekinti az elfogadott program megvalósulásának helyzetét.  

24. A munkaterv 

 31. § (1) A képviselő-testület - a polgármester előterjesztése alapján - éves munkatervet 

készít. A munkaterv jegyző irányításával készített tervezetét a tárgyévet megelőző év decemberi 

rendes képviselő-testületi ülésére kell előterjeszteni. 

(2) A munkaterv tartalmazza a rendes testületi ülések tervezett fő napirendjeit: 
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165 a) az önkormányzat programjából adódó éves feladatokat és végrehajtásukkal 

összefüggő tennivalókat; 

b) jogszabály, illetőleg a szabályzat által kötelezően előírt napirendeket; 

c) mindazon egyéb javaslatokat, melyeket a javaslattételre jogosult személyek vagy szervek 

adtak és amelyeket a Képviselő-testület napirendre tűzésre érdemesnek tartott; 

d) a képviselő-testületi ülés időpontját, az előrelátható napirendeket, ezek előadóit, az 

előkészítésben résztvevőket, a bizottságok közreműködésének formáját, a napirendhez kért 

kiegészítő jelentéseket és az előterjesztések elkészítésének határidejét; 

e) a lakossági fórumok elé kerülő előterjesztéseket. 

 (3)  A munkaterv tervezetének összeállítása előtt a polgármester 

a) javaslatot kér: 

  aa) - a város választókerületi országgyűlési képviselőjétől; 

   ab) - a városi képviselőktől; 

   ac) - az állandó bizottságoktól; 

   ad) - a helyi kisebbségek önkormányzataitól; 

   ae) - a hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőitől; 

b) javaslatot kérhet: 

   ba) - a városban működő pártoktól; 

   bb) - a közszolgáltatást nyújtó szervezetek  vezetőitől; 

   bc) - a kamaráktól; 

bd) -civil szervezetektől, szerveződésektől. 

be) -az önkormányzat honlapján keresztül a lakosságtól 

25. A képviselő-testületi ülésen résztvevők   

 

32. § (1) A képviselő-testületi ülésen tanácskozási és döntési joggal résztvevők: 

a)  a polgármester, 

b) a megválasztott települési képviselők. 

(2) Tanácskozási joggal meghívottak: 

a) a jegyző és az aljegyző, 

b) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységének vezetői, 

c) a napirend előadója. 

(3) Napirend témája szerint indokolt esetben tanácskozási joggal meg kell hívni:  

a) a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét, 

b) az önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek vezetőit, 

c) a napirend előterjesztésében érdekelt bizottság nem képviselő tagjait, 

d) civil szervezetek és szerveződések vezetőit, 

e) intézményvezetőket, az önkormányzat könyvvizsgálóját, 

f) akinek meghívását a polgármester indokoltnak tartja. 

(4) Az (2) bekezdés a-b) pontjában meghatározott személyek bármely napirendhez, a (2) 

bekezdés c) pontjában és a (3) bekezdésben felsorolt személyek pedig a feladatkörükkel 

kapcsolatos napirendhez hozzászólhatnak, azonban szavazati joggal nem rendelkeznek. 

(5) A képviselő-testületi ülésen a média képviselői - a zárt ülések kivételével - jelen lehetnek. 

A nyilvános testületi ülésekről a Városi Televízió felvételt készíthet. 

 

33. § (1) A képviselő-testületi ülést a polgármester távollétében vagy akadályoztatása esetén 

az alpolgármester vezeti. 

(2) A polgármester és az alpolgármesterek együttes akadályoztatása esetén az ülést a korelnök 

vezeti. 
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26. A zárt ülés fogalma és elrendelésének esetei 

 

34. § (1) A zárt ülést kötelező tartani az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott 

esetekben az ülés elnökének bejelentésére vita és szavazás nélkül kell megtartani. 

(2)  Zárt ülés tartható az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben. Zárt ülés 

elrendeléséről a polgármester vagy bármely képviselő vagy a jegyző indítványára a képviselő-

testület minősített többséggel határozza el. 

(3) A zárt ülés megtartásáról a képviselő-testület a napirendek elfogadásakor egyedileg 

határoz. Emiatt az érintett nyilatkozatát a testületi ülést megelőzően be kell szerezni. 

 (4) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe csak a képviselők, a tárgyban közvetlenül érdekelt, 

vagy hivatalos megbízottja, a polgármester, valamint a jegyző, továbbá az ülésen részt vett belső 

szervezeti egység vezetője tekinthetnek be. 

(6) A zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást, felvilágosítást a polgármester vagy a jegyző 

adhat. 

(7) A zárt ülés lefolytatásának szabályai  egyebekben megegyeznek a nyílt ülés szabályaival. 

 

 

VI. Fejezet 

A képviselő-testületi ülés rendje 

27. A jelenlét megállapítása 

 

35. § (1) A Képviselő-testület tagjai a képviselő-testületi ülésre érkezésükkor jelenléti ívet 

írnak alá. Ezzel egyidejűleg a jelenlévő képviselők az elektronikus szavazórendszer jelen 

gombjának bekapcsolásával is igazolják jelenlétüket. Ezt mindaddig kötelesek bekapcsolva 

tartani, amíg az ülésteremben tartózkodnak. Ha az üléstermet a testületi ülés folyamán elhagyják, 

kötelességük e berendezés kikapcsolása. Ennek elmulasztása esetén az ülést levezető elnök a 

kikapcsolásról intézkedni köteles. 

(2) Az ülés elnöke a képviselő-testületi ülés megnyitásakor a kijelzőn megjelent adatok 

alapján megállapítja és kihirdeti a jelenlévő képviselők számát. 

     (3) Az ülés elnöke a határozatképességet az ülés végéig állandóan figyelemmel kíséri. 

 Az ülés elnöke az egyes napirendi pontok megtárgyalása után, a szavazás elrendelése előtt 

köteles a jelenlévő képviselők számát megállapítani. 

(4) Határozatképtelenség esetén a képviselő-testületi ülést 8 napon belül a napirendek 

változtatása nélkül a polgármester hívja össze. Az összehívás írásban, új meghívó kiküldésével 

történik. 

(5) Ha a testületi ülésről időközben képviselők eltávoznak és így az ülés tárgyalandó napirendi 

pontjának eldöntéséhez szükséges számú képviselő nem marad, a levezető elnök a testületi ülést 

berekeszti. Ebben az esetben az ülés befejeződik, folytatására 8 napon belül kerülhet sor.                   

A folytatásban, az újabb ülésen nem lehet újabb napirendet felvenni és nem lehet változtatni az 

elfogadott tárgysorozaton sem. Az összehívásra a (4) bek. előírásai irányadók.                                     

A határozatképesség megállapítását követően a levezető elnök a jelenlévő képviselők közül 

folytatólagosan A-B-C sorrendben kijelöli a két jegyzőkönyv hitelesítőt.  
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28. A tárgysorozat elfogadása 

 

36. § (1) A határozatképes képviselő-testület megállapítja a testületi ülés napirendi pontjainak 

sorrendjét, vagyis a tárgysorozatot. A meghívóban közölt tárgysorozat tárgyában a Képviselő-

testület egyszerű szótöbbséggel dönt.  

(2) Előterjesztett napirend tárgysorozatból történő levétele: Amennyiben ezirányú javaslat van, 

akkor először a meghívóban közölt napirendi pontok tárgysorozatról történő levétele iránti 

javaslatot kell szavazásra feltenni.  

(3) A sorrend megváltoztatása: Amennyiben ezirányú javaslat van, akkor a tárgysorozatról 

történő levételt követően kell szavazni a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatása 

tárgyában.  

(4) Nem lehet a rendes képviselő-testületi ülés tárgysorozatából kihagyni és mindig az első 

napirendi pontként kell elfogadni a polgármesternek az előző ülés óta eltelt időben tett fontosabb 

intézkedéseiről, döntéseiről és a jelentősebb eseményekről szóló szóbeli beszámolóját. 

(5) Nem lehet a rendes képviselő-testületi ülés tárgysorozatából kihagyni és mindig az első 

napirendi pontként kell elfogadni a két ülés közt történt eseményekről szóló beszámolót. 

és a jegyző jelentését a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról.  

(6) A (2) - (3) bekezdés szerinti módosító javaslatot először az  ülés elnöke, majd bármely 

képviselő tehet. A javaslatot mindig  indokolni kell. 

(7) A tárgysorozat megszavazásakor az egyes napirendi javaslat módosító indítványait a 

javaslatot tevők sorrendjében kell szavaztatni. Amennyiben több képviselő is tett módosító 

indítványt, akkor ezek közül először a korábban tett javaslatról kell szavazni. 

(8) Új napirend felvétele a (2) – (7) bekezdésben foglalt döntések meghozatala után  

sürgősségi indítványként lehetséges.  

 

29. Sürgősségi indítvány 

37. § (1) A polgármester, az alpolgármester, a bizottságok, a képviselők, a jegyző 

javasolhatják a képviselő-testületi ülésnek valamely, a kiküldött meghívóban nem szereplő 

előterjesztés, tájékoztató, beszámoló, jelentés sürgős tárgyalását. A sürgősségi javaslatot 

indokolni kell. 

(2) Sürgősséggel napirendre tűzött előterjesztés tájékoztató, beszámoló, jelentés csak a 

tárgysorozat végén tárgyalható. A sürgősséggel napirendre tűzött kérdéshez is írásos előterjesztés 

szükséges, melynek kiosztására a 26. § (2) bekezdésében foglaltak irányadók. Sürgősségi 

indítvány esetére is vonatkoznak az SZMSZ 58. § (1) bekezdésének előírásai. 

 

30. Zárt ülés elrendelésének módja 

 

38. § (1) A tárgysorozat elfogadása és a sürgősségi indítvány napirendre történő felvételéről 

való döntést követően lehet bejelenteni bármely napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását 

illetve lehet javaslatot tenni bármely napirendi pont zárt ülésen való tárgyalására. Amennyiben 

több napirendi pont is zárt ülésre kerül, akkor ezeket egy blokkban kell megtárgyalni.                          

A Képviselő-testület egy ülésen egyszer tart zárt ülést, melynek időpontját ugyanekkor kell 

meghatározni. 
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168 (2) Ki kell mondani, hogy a zárt ülésre a testületi ülés elején, végén, vagy pontosan 

melyik nem zárt ülési napirend megtárgyalása után kerül sor. A zárt ülésre vett napirendi 

pontokat ki kell emelni a nyilvános ülés napirendi pontjai közül.  

 

31. A testületi ülés lefolyása 

39. § (1) Az elfogadott tárgysorozatnak megfelelően: 

a) először a polgármesternek az előző ülés óta eltelt időben tett fontosabb intézkedéseiről, 

döntéseiről és a jelentősebb eseményekről szóló beszámolót kell meghallgatni, mely  beszámoló 

tartalmazza az alpolgármesterek tevékenységéről szóló tájékoztatót is. 

b) ezt követően a jegyző tájékoztatását kell megtárgyalni a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Polgármesteri 

Hivatal munkájáról a két ülés közt történt eseményekről. A polgármesteri beszámoló és a jegyző 

tájékoztatójának elfogadásáról a képviselő-testület együtt határoz. 

(2) Az ülés elnöke a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön vitát 

nyit. A napirend előadója az előterjesztés aláírója, távolléte vagy akadályoztatása esetén a 

helyettese. A napirend előadója - amennyiben az előterjesztés szövege írásban kiküldésre került - 

a vita megkezdése előtt legfeljebb 5 percben kiegészítőt tarthat. Az éves költségvetési koncepció, 

a költségvetésről és a zárszámadásról szóló rendelet-tervezet előadója maximum 15 perc 

kiegészítőt tarthat. Ha a tájékoztató vagy beszámoló nem került írásban kiküldésre, az előadó 

mondanivalóját legfeljebb 10 percben teheti meg.   

(3) Az állandó bizottság elnöke a bizottság javaslatát ismerteti a képviselő- testülettel.                    

A bizottsági javaslatokat általában írásban kell a testület elé terjeszteni.  A bizottság elnöke - 

akadályoztatása esetén a bizottság egyik jelenlévő képviselő-testületi tagja - a bizottsági 

javaslathoz további kiegészítéseket fűzhet.  

Amennyiben a napirendet több bizottság is tárgyalta, akkor valamennyi érintett bizottság elnöke 

ismerteti bizottsága javaslatát. 

(4) Ezt követően az ülés elnöke, majd bármely képviselő a vita megnyitása előtt az előadóhoz 

az előterjesztéssel összefüggésben kérdést intézhet, melyre az előadó röviden köteles válaszolni. 

(5) A hozzászólalás során az előterjesztéshez a képviselő illetve a tanácskozási joggal 

meghívott módosító javaslatot terjeszthetnek elő. A módosító javaslatot szövegszerűen, pontosan 

meg kell fogalmazni, és ismertetése után indokolni szükséges. Jelentkezés az elektronikus 

szavazat számláló rendszer megfelelő gombjának megnyomásával történik. Ha a módosító 

indítvány az Önkormányzat költségvetési kiadásának növelését vagy bevételének csökkentését 

eredményezheti, a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében meg kell benne jelölni a fedezet 

forrását is. 

(6) A hozzászólalásokra a kijelzőn jelzett jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A szót az ülés 

elnöke adja meg. A hozzászólalás kijelzőn jelzett időtartama legfeljebb öt perc lehet. A vita során 

ugyanaz a képviselő többször is szót kérhet. A szót kapott képviselő hozzászólása után az ülés 

elnöke kapja meg újból a szót, aki jogosult a saját álláspontját közölni akár az előterjesztéshez, 

akár a hozzászóláshoz.  

(7) Az ülés elnöke jogosult a szót megvonni a hozzászóló mikrofonjának kikapcsolásával attól 

a képviselőtől, aki 

a) a hozzászólás ötperces időtartamát túllépi, 

b) a már egyszer elmondott hozzászólását újból ismétli, 

c) hozzászólása becsületsértő kifejezés használata miatt alkalmas az Önkormányzat, illetve a 

képviselő-testület vagy bármely képviselő tekintélyének csorbítására.  
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169  (8) Az ülés elnöke vagy bármely képviselő kérésére legfeljebb félórás tárgyalási szünet 

rendelhető el testületi ülésenként egyszer. A testület a szünet elrendeléséről vita nélkül, egyszerű 

szótöbbséggel dönt.  

 (9) Az előterjesztőt megilleti a zárszó joga. 

(10) Az ülés elnöke a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez további, vagy ismételt 

hozzászólaló nem jelentkezik vagy a testület - egyszerű szótöbbséggel - a vita folytatását az ülés 

elnökének javaslatára mellőzi. A képviselő-testületi ülésen megjelent állampolgárok és  a 

tanácskozási joggal megjelentek az ülés napirendjéhez kapcsolódva véleményt nyilváníthatnak és 

kérdést tehetnek fel, ha ehhez a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozzájárul.                         

A hozzászólási igényt az ülés elnökéhez vagy bármely képviselőhöz kell jelezni. A képviselő 

köteles a jelzést azonnal továbbítani az ülés elnökéhez. 

40. § (1) Az ülés elnöke először a vitában elhangzott módosító, kiegészítő javaslatokat 

bocsátja egyenként szavazásra, ezt követően a bizottságok módosító javaslatairól, végül az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatról szavaz a képviselő-testület. Több módosító 

javaslat esetén az azokról való szavazás sorrendjét a levezető elnök határozza meg. 

(2) Az ülés elnöke a szavazás előtt a módosítással érintett határozati javaslatot szó szerint 

ismerteti.  

 (3) A határozathozatal után a napirend további tárgyalására  nincs lehetőség. 

 

32. Az ülés rendjének fenntartása 

 

41. § (1) A képviselő-testületi ülés tanácskozási rendjének fenntartásáról az ülés elnöke 

gondoskodik. 

(2) A képviselő-testület nyilvános ülésén megjelenő állampolgárok, tanácskozási joggal 

meghívottak a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet. 

(3) Az ülés elnöke a rendfenntartási feladatinak keretében  

a) a 39. § (7) bekezdésben írtak szerint megvonja  a szót; 

b) rendre utasíthatja azt a képviselőt, aki anélkül, hogy a szót az ülés elnökétől megkapta 

volna, a vitába beleszól, különös tekintettel arra az esetre, ha a felszólalása a képviselő-testület 

tekintélyét vagy valamelyik városi képviselőt sérti. 

c) Amennyiben a b) pontban foglaltak ellenére sem áll helyre a rend, az ülés elnöke 

felfüggesztheti az ülést. 

(4) A megjelent állampolgárokat a tanácskozás rendjének bármilyen módon történő 

megzavarása esetén az ülés elnöke rendre utasíthatja. A megjelent állampolgárokat ismétlődő 

rendzavarás esetén az ülés elnöke a tanácskozó terem elhagyására kötelezheti. Tartós 

rendzavarás, lárma vagy a vita szabályszerű menetét lehetetlenné tevő egyéb körülmény esetén az 

ülés elnöke - ha a figyelmeztetése eredménnyel nem jár - az ülést felfüggesztheti. 

(5) A felfüggesztett ülésről a képviselő-testület tagjai kivonulnak, és a terem kiürítéséről a 

jegyző gondoskodik. Ezt követően az ülés elnöke dönti el, hogy a rend helyreálltát követően 

mikor folytatódjék az ülés. A terembe először a képviselő-testületi tagok és az ülésre meghívottak 

léphetnek be. Amennyiben a rendzavaró a meghívottak között volt, úgy lehetőség van arra, hogy 

a rendbontó meghívott csak a testületi ülés azon napirendi pontján vehessen részt, amelyikhez 

meghívták.  

(6) Joga van a képviselő-testületnek úgy is dönteni, hogy a nyílt ülésen csak a Városi 

Televízió munkatársai és kamerái és a meghívottak vehessenek részt a továbbiakban. Ennek 

kérdésében a felfüggesztett ülésre visszatérő képviselők egyszerű szótöbbséggel határozhatnak.  

(7) A felfüggesztés után folytatott ülésen a (4) bekezdésben írt rendzavarás ismétlődése esetén 

az ülés elnöke az ülést berekeszti és a hátralévő napirendek tárgyalását a következő ülésre 
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170 elnapolja. Ezen ülés összehívására a Polgármester döntésétől függően a következő 

rendes vagy rendkívüli ülésen kerül sor, összehívására az SZMSZ 24.§-ának előírásai irányadók.  

(8) Az ülés elnökének kötelessége a tárgyalás rendjének, az önkormányzat tekintélyének, a 

képviselő-testület és a képviselők tekintélyének, személyiségi jogainak minden törvényes 

eszközzel való fenntartása. Ehhez csak az ebben a §-szakaszban írt eszközökkel rendelkezik az 

ülés folyamán. Erre tekintettel a rendfenntartás az SZMSZ-ben meghatározott - intézkedései ellen 

felszólalni, azokat visszautasítani vagy azokkal vitába szállni nem lehet. 

 

33. Határozathozatal, a szavazás rendje 

42. § (1) A képviselő-testület döntéseit egyszerű és minősített többséggel hozza. 

(2) A minősített többség öt „igen” szavazatot jelent.   

(3) Minősített többség szükséges az Ötv. 15. § (1) és 18. § (3) bekezdésében és foglalt 

ügyeken túl: 

a) - személyes érintettség megállapításához; 

b) - a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatásához; 

c) - a polgármester elleni kereset benyújtásához; 

d) - a törvényben foglalt esetekben a zárt ülés elrendeléséhez; 

e) - gazdasági társaság alapításához, szövetkezet alapításának kezdeményezéséhez; 

f) - a helyi adó megállapításához; 

g) - a ciklus idejére szóló program elfogadásához; 

h) - sürgősségi indítvány napirendre tűzéséhez; 

     i)  - kitüntető címek és díjak adományozásához 

j) - az SzMSz-ben meghatározott egyéb ügyekben. 

 

34. A képviselő kizárása  

43. § A szavazásból kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell 

tekinteni.  

 

35. A szavazás módja 

44. § (1) A szavazásra feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra  igennel, vagy 

nemmel  lehessen válaszolni. 

(2) A szavazatok összeszámlálása után a kijelzőn megjelenő adatok alapján az ülés elnöke 

megállapítja az igen és a nem szavazatokat, végül a szavazástól tartózkodók számát. 

(3) Eredményes a szavazás, és a feltett kérdés "igennel" dől el, ha "igen"-nel szavazott 

a) egyszerű szótöbbséget kívánó ügyben a jelenlévők több mint a fele  

b) minősített többséget kívánó esetben legalább öt fő.    

(4) Amennyiben az "igen" szavazatok száma nem éri el a szükséges mennyiséget, a feltett kérdést 

a testület elvetette, a határozati javaslatot nem szavazta meg. 

(5)  Eredménytelen a szavazás akkor, ha az előterjesztett kérdésben alternatív határozati 

javaslatok vannak és egyik alternatíva sem kapja meg a szükséges számú "igen" szavazatot.  

 (6) Eredménytelen szavazás esetén az ügy tárgyalását tovább kell folytatni és a szavazást 

újból meg kell tartani. Ha döntés ezek után sem születik, döntés hiányában az ügyet ismételten 

csak újabb tartalmú előterjesztés alapján lehet napirendre tűzni - leghamarabb a Képviselő-

testület következő ülésén. Amennyiben az előterjesztő a napirendet nem kívánja újból 

előterjeszteni, ennek tényét a következő ülés napirendjének elfogadásakor indokolni kell.  
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171     (7) Ha a jelenlévő képviselő nem szavaz, őt a 43. § szerinti, döntéshozatalból kizártként 

kell kezelni  

 

36. Név szerinti szavazás 

45. §  (1) Név szerinti szavazást kell tartani -az Ötv. 18. § (3) bekezdésében foglalt eseten túl a 

képviselő-testületi  ülésen jelenlévő képviselők legalább egyharmadának javaslatára. A kérdés 

felmerültekor tisztázni kell, hogy pontosan hány képviselő kezdeményezi a név szerinti 

szavazást. Személyüket a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A javaslatról a képviselő-testület vita 

nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz. 

(2) Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A 

képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal és az ennek megfelelő szavazó gomb 

egyidejű megnyomásával szavaznak.  A szavazatokat a névsoron kell feltűntetni és a szavazás 

eredményét  - a névsorral – kell adni az ülés elnökének és a szavazás eredményét- a névsorral- 

átadja az ülés elnökének. A szavazás eredményét az ülés elnöke hirdeti ki. A névsort a 

jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 

37. Titkos szavazás 

46. § (1) A titkos szavazás elrendelését a polgármester, vagy a városi képviselők egyharmada 

kezdeményezheti. Titkos szavazás akár nyílt, akár zárt képviselő-testületi ülésen is 

kezdeményezhető. A titkos szavazást kezdeményező képviselők nevét a jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell. Az eredményét az ülés elnöke a jegyző által átadott dokumentumot a kijelzőn 

látható adattal összevetve hirdeti ki. Eltérés esetén a jegyző által átadott dokumentum az 

irányadó. 

 

(3) A titkos szavazás lebonyolítása egy legalább háromtagú szavazatszámláló  bizottság 

feladata, melynek tagjai elsősorban Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

képviselő tagjai. Amennyiben nincsen jelen három képviselő ebből a bizottságból illetve az 

adott kérdésben összeférhetetlenség áll fenn, az ülés elnöke tesz javaslatot a nem: Jogi, Pénzügyi 

és Városfejlesztési Bizottság képviselők közül a szavazatszámláló bizottság kiegészítésére. A 

szavazatszámláló bizottság elnöke a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - amennyiben 

nincs jelen, vagy össszeférhetetlenség áll fenn vele szemben, úgy a szavazat számláló bizottságba 

választott legidősebb képviselő. 

(4) A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyző közreműködésével a 

Polgármesteri Hivatal  biztosítja. 

(5) A titkos szavazáskor minden szavazásra jogosult képviselő-testületi tag szavazócédulát és 

borítékot kap. A szavazócédulán fel kell tüntetni az eldöntendő kérdést. A kérdés mellett vagy 

alatt három válaszlehetőség van feltüntetve: "igen", "nem", "tartózkodom" - mindhárom válasz 

mellett „O” jel van   a válasz jelölésére. A szavazásra jogosult képviselő-testületi tagnak a 

döntését félreérthetetlenül kell jelölnie a „O”-be rajzolt egymást metsző két vonallal X vagy + - 

jellel. A szavazócédulákat borítékba kell helyezni. A szavazócédulát tartalmazó borítékot a 

szavazóurnába kell helyezni, melyet előzetesen a szavazatszámláló bizottság elnöke ellenőriz és 

lezár.  

(6) A titkos szavazás feltételeinek biztosítása érdekében a titkos szavazásról való döntés után a 

képviselőtestületi ülésen szünetet kell elrendelni. 

(7) A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazást követően félrevonulnak, és megszámolják 

a szavazatokat. Az eredményt külön jegyzőkönyvben rögzítik. A titkos szavazás eredményét a 

szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti. 
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172 (8) A titkos szavazás  eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet a képviselő-testületi 

ülésről készített jegyzőkönyv első példányához kell csatolni. A szavazócédulákat 3 napig meg 

kell őrizni, majd a következő munkanapon meg kell semmisíteni. 

 

38. A képviselő-testületi döntés 

47. § (1) A Képviselő-testület elé terjesztett valamennyi előterjesztés, tájékoztató, jelentés és 

beszámoló ügyében határozni kell. A Képviselő-testület a határozatával a kérdést eldönti. A  

Jogalkotásról szóló 2010. évi  CXXX. tv. szerinti esetekben a meghozott határozat „Normatív 

határozat” is lehet. 

 

(2) Amennyiben a határozat nem előterjesztés, tájékoztató, beszámoló, jelentés elfogadásáról 

szól, hanem csak közbenső, eljárási kérdésben dönt (pl. jelenlévő állampolgárnak a szó 

megadásáról döntés stb.), úgy nem vonatkoznak rá a (3) bekezdésben írt formai előírások. A 

határozathozatal tényét és a szavazati arányokat a jegyzőkönyvben jelezni kell. Egyébként ezekre 

a döntésekre is vonatkoznak a szavazati arányokra vonatkozó előírások. 

(3) A képviselő-testületi határozat:  

a) A képviselő-testület határozatait külön-külön - a naptári év elejétől kezdődően - folyamatos 

sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: sorszám/év. számú Képviselő-

testületi határozat. A képviselő-testületi határozatokról a jegyző nyilvántartást vezet. 

b) A Képviselő-testület határozatát a képviselő-testületi ülés utáni  munkanapon el kell 

készíteni és a végrehajtásért felelős személyeknek - a polgármesteri hivatal ügyrendjében 

meghatározottak szerint – legkésőbb a képviselő-testületi ülést követő második munkanapon át 

kell adni. Az illetékes ügyintézők kötelesek a határozatokat haladéktalanul megküldeni azoknak, 

akikre a határozat vonatkozik. 

c) A testületi határozat végrehajtásáért felelős személy köteles a végrehajtásról szóló jelentést 

legkésőbb a határidő lejártát követő napon a jegyzőnek megküldeni. A végrehajtás 

akadályozásáról a jegyzőt - az akadályról történt tudomásszerzést követően haladéktalanul, még a 

határidő lejárta előtt - tájékoztatni kell. 

d)  A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés összeállításáról és a 

képviselő-testület elé terjesztéséről a jegyző gondoskodik. 

(4) Önkormányzati hatósági ügyben hozott testületi határozatról az ügyfelet az államigazgatási 

eljárás általános szabályairól szóló a 2004. évi CXL. törvényben előírt alakszerű határozattal kell 

értesíteni. A határozat tervezetét - a jegyzőkönyv kivonata alapján - a polgármesteri hivatalnak a 

határozat tartalma szerint illetékes irodája készíti elő, és az átruházott hatáskör gyakorlója, a 

polgármester, illetőleg bizottsági hatáskör esetén a bizottság elnöke írja alá. 

 

39. Az önkormányzati rendelet 

48. § (1) A Képviselő-testület a törvény (törvényerejű rendelet) felhatalmazása alapján, a 

helyi, területi sajátosságoknak megfelelő  részletes szabályok megállapítására továbbá magasabb 

szintű jogszabályokban nem rendezett  társadalmi viszonyok rendezésére önkormányzati 

rendeletet alkot.   

 (2) A rendeletalkotást kezdeményezhetik: 

a) - a képviselők, 

b) - a képviselő-testület bizottságai, 

c) - a polgármester,  

d) - a jegyző, 
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173 e) - a kisebbségi lakosságot e minőségében érintő kérdésben a kisebbségi önkormányzat, 

f) - a városrészi önkormányzat. 

(3) A rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal készíti elő. Az előkészítéssel a képviselő-

testület illetékes bizottsága is megbízható. 

(4) A rendelettervezet elkészítése során a jogalkotásról szóló a 2010. évi CXXX. törvény + a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet szerint kell eljárni. Erre is 

tekintettel a rendeletalkotás előtt megfelelő idő szükséges a jogszerű előkészítésre és az előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésére. A képviselő-testületi vagy bizottsági ülésen felmerülő 

rendeletmódosításra vagy alkotásra vonatkozó javaslat esetén legkorábban csak a következő 

képviselő-testületi ülésen van lehetőség a rendelet módosítására vagy megalkotására.    

(5) A tervezetet - megvitatás céljából - a rendelet tárgya szerinti illetékes bizottság 

állásfoglalása után elé kell terjeszteni. 

(6) A lakosság széles rétegeit érintő helyi rendelettervezetet nyilvános vitára lehet bocsátani. 

A vita eredményéről, az ott elhangzott javaslatokról, véleményekről a Képviselő-testületet a 

jegyző tájékoztatja. 

(7) A jegyző az előkészítést és véleményezést követően a rendelettervezetet a  Képviselő-

testület elé terjeszti. Egyidejűleg tájékoztatja a testületet a rendeletben fel nem vett kisebbségi 

javaslatokról. 

 

49. § (1) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg. 

(2) A rendelet végén külön is fel kell tüntetni a kihirdetés napját, melyet a jegyző aláírásával 

hitelesít. 

(3) Az önkormányzati rendeleteket külön-külön - a naptári év elejétől kezdődően - folyamatos 

sorszámmal és évszámmal kell ellátni  

(4) Az elfogadott önkormányzati rendeletet kihirdetése az önkormányzat hivatalos közlönyében 

való közzététellel történhet meg. Ezen túlmenően a rendelet szövegét a Polgármesteri Hivatal 

emeleti folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán is ki kell függeszteni.  A rendeleteket meg kell 

jeleníteni az önkormányzat hivatalos honlapján, és legalább a főbb részeit közölni kell a 

tájékoztatási eszközök (pl. sajtó, Városi Televízió) útján.  

(5) A hatályos önkormányzati rendeletek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. 

(6) A hatályos önkormányzati rendeletek a Polgármesteri Hivatalban  munkaidő alatt is 

megtekinthetők. 

 

40. Az önkormányzati rendeletek hatásának vizsgálata 

50. § (1) Az elfogadott önkormányzati rendeletet legkésőbb az elfogadását követő első év 

elteltével újból át kell vizsgálni és a tapasztalatokat a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.  

(2) Amennyiben a rendelet megfelelő, úgy ezt a tényt a Képviselő-testületi ülés jegyzői 

beszámolójában kell jelezni, és a rendeletet röviden értékelni kell.  

(3) Amennyiben a rendelet alkalmazása nehézségeket okoz, a rendelet a kívánt hatást nem éri 

el, úgy a jegyző előterjesztést készít, melyben javasolhatja a rendelet módosítását.   

41. Az interpelláció 

51. § (1) A képviselő a testületi ülésen: 

a) a polgármestertől (alpolgármestertől), 

b) a bizottság elnökétől, vagy 

c) a jegyzőtől, aljegyzőtől, a belső szervezeti egységek vezetőitől  
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174 önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb 

tizenöt napon belül írásban - érdemi választ kell adni. 

(2) Az interpellációt az ülés napját megelőzően legalább három nappal kell a polgármesternél 

írásban bejelenteni.  

(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell: 

a) az interpelláló képviselő nevét, 

b) az interpelláció tárgyát, 

c) annak feltüntetését, hogy az interpellációt szóban is elő kívánja-e adni. 

(4) Az ülés elnöke a napirend elfogadása előtt ismerteti az írásban benyújtott interpelláció 

tárgyát, az interpelláló képviselő nevét. 

 

52. § (1) A szabályszerűen benyújtott  interpellációra a választ általában az ülésen szóban kell 

megadni. 

(2) A kivizsgálást, egyeztetést igénylő interpellációkra az érdemi választ tizenöt napon belül 

írásban kell megadni és a következő ülésre valamennyi képviselőnek kiküldeni. 

(3) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az interpelláló nyilatkozik. Ezt 

követően dönt a testület róla. 

(4) A válasz el nem fogadása esetén az interpellációt a hatáskörrel rendelkező bizottság a 

következő ülésig megvizsgálja, és a vizsgálat eredményét a testület elé terjeszti. 

 

42. Azonnali kérdések és válaszok 

53. § (1) A képviselő-testületi ülésen legkésőbb a tárgysorozat elfogadásáig jogosult bármely 

képviselő arra, hogy jelezze: önkormányzati ügyben interpellációnak nem minősülő olyan kérdést 

kíván feltenni a polgármesternek, az alpolgármesternek, a jegyzőnek illetve bármely, a 

Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége vezetőjének, amelyre e személyektől az előzetes 

megkeresésük esetén kielégítő választ nem kapott. 

(2) Ha ilyen jelzés érkezik, úgy a napirendek megtárgyalása után  (amennyiben a Képviselő-

testület a képviselő-testületi ülés végén zárt ülés tart, akkor a nyílt testületi ülés végén) lehetőség 

van a kérdés feltevésére. 

(3) Akihez a kérdést intézik, köteles arra azonnali választ adni. A kérdés legfeljebb kétperces, 

a válasz legfeljebb egyperces lehet. Amennyiben a kérdezett már nincs a teremben az azonnali 

kérdések és válaszok idején, úgy a válasz megadására jogosult polgármester esetén az 

alpolgármester, jegyző esetében az aljegyző, a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységének 

vezetője helyett a jegyző vagy az ügyben információkkal rendelkező másik vezető. 

(4) Ha a kérdező ragaszkodik a személyes válaszhoz, úgy a kérdést a következő testületi 

ülésen teheti fel. Ilyen esetben az "Azonnali kérdések és válaszok" című napirend a következő 

testületi ülés,,Egyebek" című napirendjének a kérdés mindenképpen elhangozhat - a kérdezett a 

következő ülésen köteles lesz jelen lenni. A kérdésre adott választ a kérdező jogosult elfogadni 

vagy nem elfogadni, a testület ezzel kapcsolatban nem foglal állást. 

 

43. A jegyzőkönyv 

54. § (1) A képviselő-testületi ülésről három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(2) Külön jegyzőkönyvet kell készíteni a zárt ülésről. 

(3) A jegyzőkönyv az Ötv. 17. § (1) bekezdésében felsoroltakon túl tartalmazza: 

a) az ülés helyét, időpontját, 

b) a távolmaradt képviselők nevét,  
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175 c) az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét és  hivatali beosztását, 

d) az ülés megnyitásának időpontját, 

e) a tárgyalt napirendi pontonként az előadó és a felszólaló nevét, a  kérdéseket és a 

hozzászólások lényegét, 

f) a szóban előterjesztett határozati javaslatokat, 

g) a határozathozatal módját, 

h) külön indítványra a kisebbségi véleményt, 

i) az elnök esetleges intézkedéseit, 

j) az ülésen történt fontosabb eseményeket, 

k) az interpellációt, 

l) az ülés lezárásának idejét. 

(4) A képviselő kérelmére írásban benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. 

 

55. § (1) A jegyzőkönyv hitelességéért a jegyzőkönyv hitelesítők is felelnek.  

(2) A képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvet először a jegyző, majd a polgármester 

és ezt követően két hitelesítő képviselő írja alá. 

(3) A képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyv első (eredeti) példányához  csatolni kell 

a meghívót és mellékleteit, az elfogadott rendeleteket, a jelenléti ívet és mindazokat az iratokat, 

amelyeket az SZMSZ külön meghatároz. 

(4) Gondoskodni kell a jegyzőkönyvek hozzáféréséhez.   

(5) A jegyzőkönyvet digitálisan, archiválnia kell, és a nyilvános ülésekről készültjegyzőkönyvet 

az önkormányzat honlapján olvashatóvá kell tenni. 

56. § (1) A képviselő-testület a nyílt üléséről készült jegyzőkönyvet az alábbiak szerint kell 

kezelni: 

a) Az első, eredeti irattári példányt a jegyző őrzi. 

b) A jegyzőkönyv egy példányát a jegyző köteles  a Vas Megyei Kormányhivatalhoz megküldeni 

- a jogszabálysértésre vonatkozó esetleges észrevételeivel együtt. 

c) Egy példányt - a zárt ülésről készült jegyzőkönyv kivételével - a Móra Ferenc Városi 

Könyvtárnak kell átadni, ahol gondoskodni kell annak az olvasási, jegyzetkészítési lehetőségek 

maradéktalan biztosítása mellett a megfelelő megőrzéséről. 

(2) A jegyzőkönyvről készült hiteles kivonatot a jegyző írja alá.  

(3) A képviselő-testületi ülés egyedi hatósági ügyben hozott határozatait a polgármester írja alá. 

(4) A képviselő-testületi ülésről készült hangfelvételt 5 évig meg kell őrizni.  

(5) Az állampolgárok a polgármesteri hivatal erre kijelölt irodájában ügyfélfogadási időben az 

előterjesztésekbe és a testületi ülésről készült jegyzőkönyvbe - a zárt ülésről készített 

jegyzőkönyv és zárt ülési előterjesztés kivételével - betekinthetnek. 

 

 

VII. Fejezet 

 

A bizottságok városrészi- és kisebbségi önkormányzatok, működési szabályai 

 

 

44. Az állandó bizottságok működésének szabályai 

 

57. § A bizottság tagja köteles az ülésen tudomására jutott szolgálati és üzleti titkot megőrizni. 

58. § (1) A Bizottság döntés-előkészítő tevékenysége keretében megtárgyalja a Képviselő-testület 

elé kerülő előterjesztések közül mindazokat, melyek témája a Bizottság feladatköreibe tartozik. 

Egy témát több bizottság is tárgyalhat. Előterjesztés csak bizottsági véleményezés után kerülhet a 

Képviselő-testület elé. Ezekben a kérdésekben a Bizottság az előterjesztésben írott határozati 
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176 javaslatot véleményezi, álláspontját bizottsági javaslatban fejezi ki. A Bizottság a bizottsági 

javaslatban a határozati javaslatot támogathatja, elutasításra javasolhatja, de joga van a határozati 

javaslat módosításokkal való elfogadására is. 

(2) A Bizottság önállóan is tehet előterjesztést a Képviselő-testület ülésére. Ebben az esetben a 

Bizottság önállóan jár el, felderíti a feladatkörébe tartozó problémát, és az SZMSZ 

Előterjesztéseknél írt szabályai szerint jár el. 

(3) A Bizottság dönt mindazokban a kérdésekben, melyekben a Képviselő-testület a 

hatáskörgyakorlást a Bizottságra átruházta. Döntése határozattal történik, a bizottsági döntés 

alapján alakszerű határozatot kell hozni, melyet a Polgármesteri Hivatal illetékes belső szervezeti 

egysége készít el és a Bizottság elnöke ír alá, továbbá dönt a költségvetésről szóló rendeletben a 

bizottság részére megállapított alapok felhasználásáról. Az így meghozott döntés ellen 

fellebbezésre is lehetőség van. 

(4) A Bizottság részt vehet a meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásának 

szervezésében, amennyiben ezt a részvételt jogszabály nem zárja ki. A végrehajtásban való 

részvétel esetén a Polgármesteri Hivatallal egyeztetni kell. A végrehajtás szervezése során a 

Bizottság ülést tart, a döntéseit ekkor is testületként hozza meg. 

(5) A Bizottság az ellenőrzése során a képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítését, 

azok megvalósulását kísérheti figyelemmel. Ennek során információt kérhet a Polgármesteri 

Hivataltól, a belső szervezeti egysége vezetőjétől, illetve bármely egyéb szervtől is, mely a 

végrehajtás során bármilyen módon érintett. A Bizottság jogosult önállóan is megvizsgálni azt a 

területet, mely a Bizottság feladatkörei közé tartozik. Ennek módja különösen: információkérés a 

Polgármesteri Hivataltól, a belső szervezeti egység vezetőjétől, bármely, az ügyben illetékes 

valamint az ügyben információval rendelkező intézménytől, szervtől, illetve a terület 

szakértőjétől; a helyszíni bejárás vagy megtekintés stb. 

(6) A Bizottság működésére irányadók a Képviselő-testület működésénél írottak a következő 

eltérésekkel: 

a) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Távollétében az ülést csak a Bizottság 

képviselő tagja vezetheti. Ilyen esetben a levezető elnök személyét az elnök határozza meg.   

b) A zárt ülésen a bizottság tagja, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, valamint 

meghívása esetén az érintett és a tárgyalt anyagot készítő vagy az anyag készítésében 

közreműködő vehet részt. 

c) A Bizottság titkosan nem szavaz, névszerinti szavazásra pedig csak ott van lehetőség, ahol ezt 

törvény kifejezetten lehetővé teszi a Képviselő-testület számára. 

d) A bizottság üléséről harminc napon belül jegyzőkönyv készül, amit a jegyzőkönyvvezető, 

majd a bizottság elnöke ír alá.  

e) A jegyzőkönyv egy példányát a bizottság elnökének aláírását követő 8 napon belül át kell adni 

a polgármesternek és a jegyzőnek. Amennyiben a bizottsági ülés jegyzőkönyve a képviselő-

testület által átruházott hatáskörben hozott döntést tartalmaz, a jegyzőkönyvet 15 napon belül a 

törvényességi felügyeletet gyakorló szerv  vezetőjének is meg kell küldeni. 

f) Az ülésről készült hangfelvételt meg kell őrizni.  

g) A határozatokat külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal, 

évszámmal és a bizottság nevének rövidítésével kell ellátni, feltüntetve a végrehajtásért felelős 

személy nevét, és a határidőt. 

h) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy 

személyesen érint. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. 

 (7) A bizottság döntéseit a tagok a szavazatszámláló rendszer megfelelő gombjának 

megnyomásával hozzák. Az (1) bekezdés esetén felmerülő szavazategyenlőség esetén nem kell a 

kérdést tovább tárgyalni. A szavazategyenlőség ebben az esetben azt jelenti, hogy a bizottság 

nem tudott javaslatot tenni a kérdésben. 
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177 59. § (1) Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok részletes jegyzékét, a bizottságok 

hatásköreit az SZMSZ 3. sz. melléklete rögzíti. 

(2) A bizottságok hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat és hatásköröket önkormányzati rendelet 

is szabályozhat. 

(3) A képviselő bizottsági tagsága megszűnik: 

a) – képviselői mandátum megszűnésével, 

b) – a képviselő-testületi tagság megtartása melletti lemondással, és annak a testület általi 

elfogadásával, 

c) – a képviselő-testület bármely tagjának kezdeményezésére történő testület általi visszahívással. 

 

 

45. Állandó bizottságok együttes ülése, hatáskörök ütközése 

 

60 § (1) A bizottságok közötti feladat, vagy hatásköri összeütközés esetén a Jogi , 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság állásfoglalását kell kérni. 

Amennyiben az állásfoglalással a bizottság nem ért egyet, a hatásköri összeütközésben a 

képviselő-testület dönt. 

(2) Amennyiben ugyanazon ügyben két vagy több bizottság együttes állásfoglalására, vagy 

határozatára (továbbiakban: döntés) van szükség, a bizottságok az ügyben együttes ülést is 

tarthatnak. 

 

(3) Együttes ülés esetén az egyes bizottságok határozatképességét külön-külön kell megállapítani. 

A vita lefolytatása után a bizottságok külön szavaznak. A bizottsági ülés levezető elnökéről az 

ülés elején meg kell állapodni. Levezető elnök lehet bárki, aki az 58. § (6) bekezdés a) pontjában 

foglaltaknak megfelel. 

 

 

46. Az ideiglenes (ad hoc) bizottság működése 

 

61. § (1)A képviselő-testület meghatározott feladat ellátására ideiglenes (ad hoc) bizottságot 

választhat. 

(2) Az ideiglenes bizottság alakításáról rendelkező határozatnak tartalmaznia kell: 

a) a bizottság alakításának célját és konkrét feladatát; 

b) az elnök és a bizottsági tagok nevét; 

c) a feladat elvégzésére megállapított határidőt, vagy feltételt. 

(3) Az ideiglenes bizottság működésének belső szabályait - figyelemmel a szabályzatban az 

SZMSZ-ben foglalt rendelkezésekre – első (alakuló) ülésén állapítja meg. 

(4) Az ideiglenes bizottság feladatának elvégzése után munkájáról köteles a Képviselő-

testületnek írásban beszámolni. Amennyiben a Képviselő-testület az elkészített jelentést 

elfogadja, a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása megszűnik. 

 

47. Szakmai bizottság működésének szabályai 

 

62. § (1) A szakmai bizottság csak javaslattételi joggal rendelkezik, döntési joga nincsen. A 

feladatkörébe tartozó kérdésekben informálódik, ehhez információkat kérhet elsősorban a 

Polgármesteri Hivataltól illetve az Önkormányzat intézményeitől, vállalkozásaitól. Ezek alapján 

alakítja ki véleményét. 

(2) A bizottság működésének szabályaira az állandó bizottságokra vonatkozó rendelkezések az 

irányadók. 

(3) Az állandó bizottságokra vonatkozó működési szabályoktól eltérően: 
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178 a) a szakmai bizottság ülését csak az elnök hívhatja össze és vezetheti; 

b) a szakmai bizottság 90javaslatainak elnevezése a témától függően szakmai állásfoglalás, 

szakvélemény, fejlesztési tervjavaslat; 

c) zárt ülést nem tart, csak nyíltan szavaz; 

d) ülésről a jegyzőkönyvet 5 napon belül kell elkészíteni. 

(4) Amennyiben ezt a téma indokolja és további tisztázandó kérdések merülnek fel az ülés során, 

úgy az ülését berekeszti és új időpontot tűz ki a folytatásra. A folytatólagos ülésen a megkezdett 

munkát a további beszerzett információk alapján folytatni kell. 

(5) A szakmai bizottság megbízatása megszűnik: 

a) – a (3) bekezdés b) pontja szerinti javaslatainak képviselő-testületi elfogadásával, 

b) – egyéb esetekben a Képviselő-testület a bizottság megszüntetéséről esetenként határoz. 

(6) A működés ügyviteli feladatainak ellátására az állandó bizottságra vonatkozó rendelkezések 

az irányadóak. 
 

 

 

 

 

A Városrészi Önkormányzat működési szabályai 

 

48. Városrészi önkormányzat megválasztása 

 

63. § (1) A városrészi önkormányzat tagjaira a városrészi önkormányzat vezetője tesz javaslatot. 

További javaslattételi joga van a lakossági fórumon megjelent92 városrészben lakó 

választópolgároknak. 

(2) A városrészi önkormányzatot a vezetője képviseli.  

 (3) A városrészi önkormányzat megválasztására a helyi önkormányzati választásokat követő              

6 hónapon belül kerül sor. Ha a városrészi önkormányzat vezetőjét újraválasztják, a városrészi 

önkormányzat vezetője marad az új városrészi önkormányzati vezető megválasztásáig. Ha nem 

választják újból képviselővé, akkor a városrészi önkormányzat vezető feladatait átmenetileg a 

városrészi önkormányzat legidősebb tagja látja el azzal, hogy költségvetési-pénzügyi 

kérdésekben aláírási joga nincs, a városrészi önkormányzattal döntéseket csak kivételesen 

indokolt, halaszthatatlan döntést igénylő esetekben hozhat, pénzügyi döntéseket viszont az 

átmeneti időszakban nem lehet hozni. A többi városrészi képviselő megbízatása az új városrészi 

önkormányzat megválasztásáig tart.  

(4) A városrészi önkormányzat tagjait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kell 

megválasztani. A megválasztásuk érdekében városrészi gyűlést kell összehívni, melyen 

tanácskozási joggal részt vehetnek mindazok, akik a településrészen laknak. A városrészi 

önkormányzat tagjainak megválasztásakor szavazati joggal azok rendelkeznek, akik a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 1. § (2) 

bekezdése szerint rendelkeznek az adott településrészen választójoggal. A szavazati jogot a 

személyi igazolvánnyal és/vagy lakcímbejelentővel kell igazolni. Az igazolást a Polgármesteri 

Hivatal jelen lévő munkatársa ellenőrzi. 

(5) A városrészi gyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes – amennyiben 

nemcsak olyanok jelennek meg, akiknek az adott városrészben szavazati joguk nincsen. 

 (6) A városrészi gyűlésen az önkormányzat képviselő-testülete által  a városrészi önkormányzat 

vezetőjévé megválasztott képviselő terjeszti elő a jelöltek névsorát. 

(7) Az előterjesztett személynek a jelölés elfogadásáról nyilatkozni kell. Az elfogadás történhet a 

gyűlésen szóban - ebben az esetben ezt jegyzőkönyvezni kell - vagy történhet előre írásban is - 

ebben az esetben a jelölést elfogadó nyilatkozatot a jegyzőkönyv mellé csatolni kell. 
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179 (8) A megválasztott városrészi önkormányzati tagok megválasztásuk után 15 napon belül a 

polgármestertől megbízólevelet kapnak. 

 

49. A Városrészi Önkormányzatok működése 

 

64. § (1) A részönkormányzatok részt vesznek a városrészi döntések előkészítésében, ellenőrzik 

azok végrehajtását. Képviselik a városrészi lakosság érdekeit, amelyet képviselnek a település 

képviselőtestületi ülésein.  

(2) A városrészi önkormányzatok – amennyiben a Városai Önkormányzat erre pénzügyi forrást 

biztosít -  a költségvetési rendeletben meghatározott összeg felett rendelkeznek, az összeg a 

városrész érdekében használható fel. 

(3) A vezető folyamatos kapcsolatot tart a városrész önkormányzatával. Szükség szerint, de 

legalább évente négy alkalommal városrészi önkormányzati ülést hív össze. A városrészi 

önkormányzat vezetője évente a decemberi ülésen írásban beszámol a városrészi önkormányzat 

évi munkájáról, kivéve a helyhatósági választások évét, amikor a választást megelőző utolsó 

ülésen kerül erre sor. 

(4) A városrészi önkormányzatot a Képviselő-testület a polgármester javaslatára megszünteti, ha 

a) rendszeresen nem ülésezik 

b) sorozatosan törvénysértő rendelkezéseket hoz. 

(5) A városrészi önkormányzat testülete kimondhatja megszűnését. A megszűnés kimondásához 

minősített szavazat szükséges. 

(6) A városrészi önkormányzat a számára a költségvetési rendeletben biztosított pénzeszközök 

felhasználásáról tervet köteles készíteni - ezt követően dönthet a juttatás felhasználásáról.                  

A városrészi önkormányzat ebben a kérdésben határozatot hoz. 

(7) A városrészi önkormányzat működésére a Képviselő-testület működési szabályai a következő 

eltéréssel vonatkoznak: 

a) – a városrészi önkormányzat a döntéseit nyílt ülésen, nyílt szavazással hozza meg; 

b) – a városrészi önkormányzat rendeletet nem alkot, döntése határozat; 

c) – városrészi önkormányzat üléseit csak az elnök vezetheti; 

d) – a városrészi önkormányzat előterjesztéseihez bizottsági véleményezésre nincsen szükség; 

e) – interpellációra és azonnali kérdésre nincsen lehetőség; 

f) – a városrészi önkormányzat üléseiről a jegyzőkönyvet az elnök írja alá, és 30 napon belül a 

Polgármesteri Hivatal készíti el, valamint a Polgármesteri Hivatal őrzi. 

(8) A polgármester felfüggesztheti a részönkormányzati testület döntésének végrehajtását, ha az 

ellentétes a Képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit.                                   

A felfüggesztett döntésről a Képviselő-testület a következő ülésen határoz. 

(9) A városrészi önkormányzatok részletes feladat- és hatáskörét az SzMSz 4.sz. melléklete 

tartalmazza. 

65. § A képviselő településrészi önkormányzati vezetői megbízatása megszűnik: 

a) – képviselői mandátuma megszűnésével; 

b) – a képviselő-testületi tagsága megtartása melletti lemondással, és annak a testület általi 

elfogadásával; 

c) – a Képviselő-testület bármely tagjának kezdeményezésére történő testület általi 

visszahívással; 

d) - képviselői újraválasztása esetén az új városrészi önkormányzati vezető megválasztásával. 

. 

50. A kisebbségi önkormányzat működése 
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180 66. § (1) Ha a kisebbségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a Képviselő-testület 

döntése szükséges, a kisebbségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a Képviselő-

testület köteles a következő ülésén napirendre tűzni. 

(2) A Képviselő-testület és szervei, valamint a kisebbségi önkormányzat közötti rendszeres 

kapcsolat biztosítása érdekében: 

a) a kisebbségi önkormányzat elnöke (alelnöke), tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-

testületi üléseken;  

b) a kisebbségi önkormányzat elnöke (alelnöke), vagy ezzel megbízott tagja tanácskozási joggal 

részt vehet a bizottság ülésén, ha a bizottság kisebbséget érintő napirendet tárgyal; 

c) a kisebbségi önkormányzat véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet az éves költségvetéshez, 

a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóhoz, valamint a kisebbségi lakosságot e 

minőségében érintő képviselő-testületi határozat, illetve rendelet tervezetéhez; 

d) kisebbségi lakosságot e minőségben érintő kérdések szabályozása érdekében önkormányzati 

rendelet alkotását kezdeményezheti; 

e) a kisebbségi önkormányzat javaslatot tehet a Képviselő-testület éves munkatervének 

összeállításához. 

(3) A Polgármesteri Hivatal minden belső szervezeti egysége - feladat- és hatáskörébe tartozó 

ügyekben – köteles a kisebbségi önkormányzatok munkáját segíteni. 

(4) A kisebbségi önkormányzat elnökét (alelnökét) a Polgármesteri Hivatal  belső szervezeti 

egységeinek vezetői – a kisebbséget érintő ügyekkel kapcsolatban – kötelesek soron kívül 

fogadni és részükre a szükséges felvilágosítást, szakmai tájékoztatást és segítséget megadni. 

67. § A kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére jogszabályban meghatározott feladatai 

ellátásához a Képviselő-testület e rendeletében határozza meg a kisebbségi önkormányzat 

használatába adandó vagyont, a vagyontárgyak és pénzeszközök pontos megjelölésével. Az 

önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatok részére helyiséget biztosít ingyenes használatra.  

68. § A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzat működésének segítéséhez biztosított 

pénzügyi hozzájárulás mértékét az Önkormányzat éves költségvetésében állapítja meg. 

 

51. A városi képviselő és tanácsnok 

 

69. § (1) A képviselő jogosult az ÖTV-ben meghatározott jogainak gyakorlása során  

a jegyzőhöz és/vagy a Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőihez intézett megkereséssel 

élni. Joga van interpellációt benyújtani és kérdést feltenni. 

(2) Bármely képviselő jogosult választói tájékoztatót tartani. Ehhez a Polgármesteri Hivatal 

épületében és a városrészek klubhelyiségében ingyenesen kell biztosítani a helyiséget és a 

tájékoztató megtartásának feltételeit, és a város hivatalos honlapján keresztül is jogosult a 

választókkal kapcsolatot tartani.  

 

 

VIII. Fejezet  

 

Képviselőkre, tisztségviselőkre vonatkozó működési szabályok 

 

 

52. A képviselő kötelességei 

 

70. § (1) A képviselő köteles: 

a) tevékenyen és érdemben részt venni a képviselő-testület munkájában;  

b) részt venni a testületi ülések előkészítésében és a különböző vizsgálatokban; 
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181 c) írásban vagy szóban bejelenteni a polgármesternek, ha a testületi ülésen, a 

bizottság elnökének, ha a bizottság ülésén való részvételben, illetőleg a megbízást adónak, ha 

egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva van; 

d) a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot megőrizni; 

e) évenként legalább két esetben fogadóórát tartani, melynek időpontja a megyei napilapban és a 

szentgotthard.hu települési portálon megjelenésre kerül; 

f) mind közéleti szereplése, mind magánéleti tevékenysége során példamutató, erkölcsileg 

feddhetetlen magatartást tanúsítani; 

h) állampolgári kötelezettségeit példamutatóan teljesíteni. 

(2) A képviselőt önkormányzati ügyben a jegyző, a polgármesteri hivatal belső szervezeti 

egységének vezetője köteles soron kívül fogadni és részére a szükséges felvilágosítást, szakmai 

tájékoztatást megadni. 

 

53. A képviselők díjazása 

 

71. § A képviselőt díjazás illeti meg. Ugyancsak díjazásra jogosult a tanácsnok, és az állandó 

bizottságok nem képviselő tagjai. A tiszteletdíj mértékét önkormányzati rendelet állapítja meg. 

 

54. A Tanácsnok 

 

72. § (1) A tanácsnokká választott képviselőnek az általa felügyelt szakterületen speciális 

ismeretekkel kell rendelkeznie vagy ehhez szükséges iskolai végzettséggel kell rendelkeznie.                 

A tanácsnokkal – megválasztása után – részletes feladatellátási megállapodást kell kötni.                   

A tanácsnok által felügyelt feladatkörökben csak támogatásának megszerzése után lehet 

előterjesztést tenni a testülethez.  

(2) A tanácsnok folyamatosan tartja a kapcsolatot az általa felügyelt területtel. Biztosítja az adott 

terület és a testület közötti kapcsolattartást. Javaslattételi joga van bármely, általa felügyelt terület 

szabályozására. Állásfoglalást, szakmai véleményt ad a területén felmerülő szakmai kérdésekben. 

Javaslatot tesz a finanszírozás módjára és nagyságára. Külön figyelmet fordít az általa felügyelt 

területen jelentkező hiányosságok feltárására. 

(3) A tanácsnoki megbízása megszűnik: 

a) a képviselői mandátum megszűnésével, 

b) a képviselő-testületi tagság megtartása melletti lemondással, és annak a testület általi 

elfogadásával, 

c) a Képviselő-testület bármely tagjának kezdeményezésére történő Képviselő-testület általi 

visszahívással, 

d) meghatározott idő elteltével, vagy feltétel bekövetkeztével. 

 

55. A polgármesterre vonatkozó működési szabályok 

 

73. § (1)A polgármesternek a Képviselő-testület működésével összefüggő feladatai különösen: 

a) segíti, koordinálja, összefogja és  felügyeli a képviselők munkáját; 

b) képviseli az önkormányzatot,  

c) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat, 

d) biztosítja a közakarat érvényesülését. 

(2) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő feladatai: 

Az ÖTv-ben meghatározottakon túl havonta feladat-egyeztető megbeszélést tart az állandó 

bizottságok elnökei részére. 

(3) A polgármester feladata a Polgármesteri Hivatallal kapcsolatosan: 
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182 a.)  évente egy esetben munkaértekezlet keretében értékeli a Polgármesteri Hivatalnak 

a képviselő-testületi ülés és a bizottságai működésével összefüggő tevékenységét, 

b) hivatali helyiségében minden hónapban legalább egy alkalommal előre meghatározott 

időpontban fogadónapot tart.  

(4) A polgármester saját hatáskörben az önkormányzat költségvetésében biztosított kerethatárig 

kötelezettséget vállalhat. Ezen kötelezettségvállalásról a Képviselő-testületet félévenként köteles 

tájékoztatni. 

(5) Munkáltatói jogkörében eljárva az ÖTV-ben meghatározottakon felül  gyakorolja az egyéb 

munkáltatói jogokat az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatója és az önkormányzat 

által létrehozott gazdálkodó szervezetek vezetői tekintetében, 

  

 

56. Az alpolgármesterre vonatkozó működési szabályok 

 

74. § A polgármestert akadályoztatása, vagy távolléte esetén az alpolgármester helyettesíti.               

Az alpolgármesterre megfelelően irányadók a polgármesterre vonatkozó jogszabályok 

75. § (1)Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladataikat. 

(2) Az alpolgármester hivatali helyiségében minden hónapban egy alkalommal, előre 

meghatározott időpontban fogadónapot tart a polgármesteri Hivatal épületében. 

 

 

 

57. A jegyzőre vonatkozó működési szabályok 

 

76. § (1) A jegyző a polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével 

kapcsolatos feladatok ellátásáról, ennek keretében a képviselő-testülettel, a bizottságokkal 

kapcsolatosan 

a) előkészíti a testületi ülés és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket; 

b) ellátja a Képviselő-testület, és a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével 

kapcsolatos feladatokat; 

c) a Képviselő-testület elé kerülő határozati javaslatokat törvényességi szempontból megvizsgálja 

és ellenjegyzi; 

d) folyamatosan tájékoztatja a Képviselő-testületet a hatósági munkáról és a törvényesség 

helyzetéről, évente egy esetben pedig önálló napirend keretében ad részletes tájékoztatót. 

e) gondoskodik a testületi jegyzőkönyv elkészítését követően annak a Vas Megyei 

Kormányhivatalnak történő megküldéséről 

f) köteles a hivatalon belüli, Önkormányzatot és Képviselő-testületet érintő jogsértéseket a 

Képviselő-testület tudomására hozni; 

g) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, valamint a  

Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az Önkormányzat jelentősebb peres eljárásairól; 

h) tájékoztatja a Képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal munkájáról és az ügyintézésről; 

 

 (2) A jegyző önkormányzati rendelet-alkotással kapcsolatos feladatai: 

a) kezdeményezheti rendelet alkotását, 

b) elvégzi a rendelet szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat, 

c) gondoskodik a rendeletek nyilvántartásáról és a rendeletek hatályos szövegének 

naprakészségéről, előzetes és utólagos hatásvizsgálatáról 

(3) A jegyző egyéb feladatai: 

a) megszervezi a Polgármesteri Hivatal munkáját; 

b) ellátja a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági hatásköröket; 
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183 c) minden hónapban egy alkalommal, előre meghatározott és meghirdetett időpontban 

hivatali helyiségében fogadónapot tart; 

d) az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal által kötendő szerződéseket, 

megállapodásokat törvényességi szempontból ellenjegyzi 

e) ellátja a közigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő 

feladatokat; 

 

(4) Kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez a vezetői megbízás visszavonásához, 

jutalmazáshoz a polgármester által meghatározott körben a polgármester egyetértése szükséges.  

 

 

 

 

 

IX. Fejezet 

 

A közvetlen demokrácia eszközei;lakossági fórumok 

 

77. § A Szentgotthárdon lakó állampolgárok, az itt működő szervezetek közvetlenül is kifejthetik 

véleményüket a várost érintő kérdésekben. Ennek fóruma a Közmeghallgatás és a Városi gyűlés. 

 

58. Közmeghallgatás 

 

78. § (1) A képviselő testület minden rendes képviselő testületi ülésen közmeghallgatást tart. A 

közmeghallgatást általában a képviselő testületi elején, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről szóló Jelentés megtárgyalása után  kell megtartani. Közmeghallgatásra még ezeken 

túl is lehetőség van. A közmeghallgatást követően a testületi ülést a tárgysorozatban elfogadott 

rend szerint folytatni kell. A költségvetéshez kapcsolódóan az Ötv-ben előírt évi egy alkalommal 

kötelező közmeghallgatás időpontját a Képviselő-testület az éves munkatervében is meghatározza  
 

(2) A közmeghallgatáson az állampolgárok és a Szentgotthárdon működő, gazdasági 

tevékenységet végző szervezetek, társadalmi szervezetek képviselői közérdekű ügyben a 

képviselőkhöz, a polgármesterhez, alpolgármesterhez vagy a jegyzőhöz közérdekű kérdéseket 

intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot tehetnek. 

 

(3) Közmeghallgatás megtartásához is szükséges a képviselő – testület határozatképessége. 

A közmeghallgatás helyéről, idejéről, az esetleges ismertetésre, vagy tárgyalásra kerülő 

kérdésekről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a köztájékoztatási eszközök útján kell 

tájékoztatást adni a rendezvény előtt legalább öt nappal. 

(4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti. 

(5) A közmeghallgatáson részt vehetnek: 

a) a Képviselő-testület tagjai  

b) a jegyző, 

c) az aljegyző, 

d) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységinek vezetői, 

e) az Önkormányzat vállalkozásainak és intézményeinek vezetői, 

(6) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyre értelemszerűen vonatkoznak a képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvére megállapított szabályok. 

 

59. Városi gyűlés 
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79. § (1) A polgármester előre meghatározott közérdekű kérdésben, illetőleg a jelentősebb a 

lakosság széles körét érintő döntések előkészítésére az állampolgárok és a civil szervezetek 

közvetlen tájékoztatása céljából városi gyűlést hívhat össze. 

(2) A városi gyűlés napirendjéről, helyéről és idejéről az állampolgárokat és a civil szervezeteket 

tájékoztatni kell. 

(3) A városi gyűlést a polgármester vezeti. 

(4) A városi gyűlésre a képviselőket, a jegyzőt és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 

egységeinek vezetőit meg kell hívni. 

(5) A városi gyűlésről feljegyzés készül. A fórumon tett állásfoglalásról és a felmerült kisebbségi 

véleményekről a Képviselő-testületet a polgármester tájékoztatja. 

(6) Városi gyűlés a városrészeken külön is szervezhető.  

 

 

 

60. Érdekegyeztetés rendszere 

 

80. § (1) A város polgárainak életkörülményeit jelentősen befolyásoló önkormányzati döntések 

körültekintő előkészítése, összehangolása érdekében a következő érdekegyeztető fórumok 

működnek: 

a) Városi Érdekegyeztető Tanács, 

b) Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa. 

(2) Az érdekegyeztető szervezet saját ügyrendje szerint működik. 

 (3) A város polgárainak széles körét, illetve a fórum feladatkörét érintő önkormányzati döntések 

tervezetét a fórum ülésén a polgármester terjeszti elő. 

 (4) Az érdekegyeztető fórumon hozott állásfoglalásról, vagy javaslatról az ügy tárgyalása során a 

polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

(5) Érdekegyeztető fórum összehívását jogszabály kötelezően is előírhatja. 

 

 

61. Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 

 

81. § A helyi népszavazás, valamint a népi kezdeményezés részletes szabályait külön 

önkormányzati rendelet tartalmazza.  

 

 

X. Fejezet 

 

Az önkormányzat gazdasági alapjai 

 

82. § Az önkormányzat vagyonáról, illetve gazdálkodásának szabályairól - figyelemmel az ezzel 

összefüggő törvényekre - külön önkormányzati rendeletet alkot. 

83.§ (1) A költségvetés megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása két 

fordulóban történik. 

(2) Az első fordulóban a Képviselő-testület az éves költségvetés koncepciójáról határoz. 

(3) A koncepció főbb elemei: 

a) a Kormány által megállapított költségvetési irányelv, 

b) az önkormányzat feladatainak elemzése és helyzetfelmérés, 

c) a bevételi források számbavétele, 

d) a szükséges kiadások felmérése, 
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185 e) az igények és célkitűzések egyeztetése, 

f) a szükségletek kielégítési sorrendjének meghatározása, 

g) a várható döntések hatásainak előzetes felmérése. 

84. § (1) A képviselő-testület határozattal elfogadott költségvetési koncepció alapján az 

éves költségvetésről szóló rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a 

Képviselő-testület elé.  

 

62. Ellenőrzés 

 

86.§ (1) Az önkormányzat belső ellenőrzéséről a vonatkozó jogszabályok előírásainak 

megfelelően belső ellenőr foglalkoztatásával gondoskodik. 

 (2) Az intézmények pénzügyi ellenőrzését az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján 

kontrollrendszer működtetésével látja el. 

 

 

 

XI. Fejezet 

 

               A polgármester, az alpolgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségével  kapcsolatos szabályozás 

 

87. § (1) A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettet (a továbbiakban: kötelezett) a 114 Jogi, 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság (továbbiakban: bizottság) elnöke írásban tájékoztatja 

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről és annak határidejéről. 

(2) A tájékoztató átvételét a kötelezett aláírásával igazolja. A tájékoztatóhoz csatolt 

igénylő nyilatkozatban a kötelezett tájékoztatja a bizottságot a vele közös háztartásban élő 

házas- illetve élettársának és gyermekének nevéről. 

(3) A bizottság elnöke a nyilatkozat alapján a kötelezett rendelkezésére bocsátja a 

megfelelő számú vagyonnyilatkozat-tételi nyomtatványt és a kitöltéshez szükséges 

tájékoztatót. 

88. § (1) A vagyonnyilatkozat személyi és vagyoni részét olvashatóan kell kitölteni, 

ceruzás kitöltés nem alkalmazható. 

(2) Amennyiben a kitöltés során tévedésre, vagy elírásra kerül sor, a hibát javítani nem 

lehet, hanem új nyomtatványt kell kitölteni. 

89. § (1) A kötelezett a tájékoztatóban megjelölt határidőig a saját és hozzátartozói 

vagyonnyilatkozatok egy példányát átadja a bizottság elnökének, aki a borítékra rávezeti a 

nyilvántartási számot, és az átadásról igazolást ad a kötelezettnek. 

(2) Az igazolásnak tartalmaznia kell a kötelezett, illetőleg hozzátartozója nevét, 

nyilvántartási számát, az átadás időpontját , értesítést a következő vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség időpontjáról. 

90. § (1) A polgármester, alpolgármester, képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez 

szolgáltatott azonosító adatokon kívül - nyilvános, azt bárki megtekintheti, és ellene eljárást 

kezdeményezhet. 

(2) A hozzátartozó vagyonnyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság 

tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. 

(3) A kötelezett vagyonnyilatkozatába történő betekintést a betekintési nyilvántartáson kell 

dokumentálni. A betekintési nyilvántartáson fel kell tüntetni a betekintés időpontját, a 

betekintő nevét, lakcímét, a betekintésre jogosult saját kezű aláírását. 

91. § (1) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozatot ellenőrző 

bizottságnál bárki kezdeményezheti. 
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186 (2) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét 

tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés 

nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság 

elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 15 napon belül nem 

tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a bizottság 

elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. 

(3) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon 

vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új 

tényállítást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló -új 

tényállítás nélküli- ismételt kezdeményezést a bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül 

elutasítja. 

(4) A bizottság elnöke a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos kezdeményezés esetén öt 

munkanapon belül felhívja az érintett kötelezettet, hogy öt munkanapon belül nyilatkozzon a 

kezdeményezéssel kapcsolatosan, illetve -amennyiben azt alaposnak találja- javítsa ki a 

kezdeményezésben kifogásolt adatokat. Ha a kötelezett a kifogásolt adatokat kijavítja, az 

elnök nem rendeli el a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítását, mely tényről 

tájékoztatja a kezdeményezőt. 

(5) Ha a kötelezett a felhívásnak nem tesz eleget, illetve a kezdeményezésben foglaltakat 

vitatja, a bizottság elnöke öt munkanapon belül elrendeli a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 

eljárás megindítását. Az eljárás során a bizottság tagjai betekinthetnek a képviselővel közös 

háztartásban élő házas-vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatába. 

(6) A bizottság soron kívüli vagyonnyilatkozat tételre akkor kötelezheti a kötelezettet, ha a 

bejelentés olyan tényt, körülményt tartalmaz, amely nem szerepel a kötelezett legutolsó 

vagyonnyilatkozatában, továbbá, ha a bejelentésből alaposan feltételezhető, hogy a 

vagyonnyilatkozat nem valós adatokat tartalmaz, illetőleg a vagyongyarapodás törvényes 

forrásból származó jövedelme alapján nem igazolható. 

(7) A soron kívüli vagyonnyilatkozat átadására, kezelésére az általános szabályok az 

irányadók. 

(8) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak 

valóságtartalmának ellenőrzése. 

(9) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozatot ellenőrző 

bizottság felhívására a kötelezett köteles saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában 

feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni. A 

felhívás átvételét a kötelezett aláírásával igazolja. Az azonosító adatokat csak a bizottság 

tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell. A 

felhíváshoz csatolt adatlapon a kötelezett tájékoztatja a bizottságot az azonosító adatokról. A 

bizottság elnöke elismervényben igazolja az adatlap átvételét. 

(10) A bizottság a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást zárt ülésen folytatja le. 

(11) A bizottság elnöke az eljárásról, annak idejéről és helyéről köteles az érintett 

kötelezettet értesíteni. Ha a kötelezett megjelenik, kérésére meg kell őt hallgatni, de a 

bizottság ülésén egyébként nem lehet jelen. 

(12) A bizottság feladatkörében eljárva: 

a) a kötelezettet, a vele közös háztartásban élő házas-,illetve élettársát, gyermekét, más 

személyeket meghallgathatja; 

b) tőlük és más szervektől adatokat szerezhet be. 

(13) Az ellenőrzési eljárás eredményéről a bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen 

a képviselő-testületet. 

(14) A bizottság a (12 ) bek. alapján átvett adatokat -feltéve ha megállapításai alapján 

büntetőjogi eljárás nem indul- az eljárás befejezése után tovább nem kezeli, azokat meg kell 

semmisíteni. 
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187 92. § (1) Ha a vagyonnyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő házas-,illetve 

élettársról és gyermekről a kötelezett írásban bejelenti a bizottság elnökének a közös 

háztartásban élés megszűnését, a bizottság elnöke köteles haladéktalanul intézkedni az érintett 

valamennyi vagyonnyilatkozatának visszaadásáról. 

(2) Ha a kötelezett megbízatása megszűnik, részére a megbízatás megszűnésének napjától 

számított 5 munkanapon belül vissza kell adni valamennyi vagyonnyilatkozatot. 

(3) A kötelezett köteles írásban igazolni a vagyonnyilatkozatok átvételének tényét. 

93. § (1) Az értesítések átvételére vonatkozó, a kötelezett által aláírt igazolásokat és a 

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratokat elkülönítetten kell kezelni. 

(2) Az iktatott iratokat kötelezettenként külön gyűjtőben, dossziéban, keletkezésük 

sorrendjében kell elhelyezni. 

(3) Az azonosító adatokba és a hozzátartozói nyilatkozatokba csak a bizottság tekinthet be 

ellenőrzés céljából. 

(4) A bizottság tevékenységét segítő - a jegyző által kijelölt - köztisztviselő csak a 

vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos technikai tevékenységek ellátására jogosult. 

(5) A papíralapú adathordozók biztonságos tárolásáról páncélszekrényben, ennek 

hiányában tűzbiztos lemezszekrényben kell gondoskodni. A tároló helyet úgy kell kialakítani, 

hogy az kizárólag a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos iratok őrzési helyéül szolgáljon. 

(6) A tároló hely kulcsával a vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével megbízott 

bizottság elnöke és a bizottság munkáját segítő köztisztviselő rendelkezhet. 

(7) A jegyző a kiadott kulcsokról kulcs-nyilvántartást vezet. Amennyiben a kulcs elveszik, 

ezt haladéktalanul jelenteni kell a jegyzőnek, aki gondoskodik a zárnak a bizottság elnökének 

jelenlétében való lecseréléséről. 

94. § (1) A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett saját személyére vonatkozó 

nyilvántartási száma a 2002/2006-os önkormányzati  ciklusban működő képviselő-testület 

esetében : 

polgármester: 01. 

alpolgármester: 02. 

képviselők: 03.-15. 

kódértékű. 

Ezt követően az újból megválasztott képviselő és polgármester a régi számán szerepel 

tovább, a képviselő-testület új tagjai pedig 16-tól kezdődően folyamatosan számozva kapják 

meg nyilvántartási számukat. A vagyonnyilatkozattételi kötelezettség megszűnését követően 

az egykori kötelezett nyilvántartási száma újból nem használható fel. 

A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettel közös háztartásban élő első gyermekre vonatkozó 

kódérték: 01.2-15.2 , a második, harmadik , stb. gyermekre vonatkozó kódérték utolsó 

számjegye: 3-tól a gyermekek számától függően. 

A kódértékeket a továbbiakban értelemszerűen folytatni kell. 

 

 

XII. Fejezet 

 

Értelmező és záró rendelkezések 

 

95. § E rendelet alkalmazása során  

személyes érintettségre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásában hozzátartozó: az Ötv. 110. § 

(1) bekezdése szerinti hozzátartozó. 

 

 96.§  (1) E rendelet mellékletei a következők: 

1. melléklet: a Képviselő-testület átruházott hatáskörei. 
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188 2. melléklet: az Állandó  Bizottságok valamint a Környezetvédelmi tanácsnok feladat- és 

hatáskörei. 

3. melléklet: a városrészi önkormányzatok feladat- és hatáskörei. 

 

 (2) E rendelet függelékei: 

1. függelék: Szentgotthárd Város Képviselő-testületének tagjai. 

2. függelék: a Polgármesteri Hivatal Működési Szabályzata és ügyrendje  

 

 (3) E rendelet mellékleteinek és függelékeinek naprakészen tartásáról a jegyző gondoskodik. 

 

97. § Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével 2011. február 01. napján lép hatályba.  

(2) A rendelet 2. függelék (A Polgármesteri Hivatal Működési Szabályzata és ügyrendje) 3.3.) 

pontja („Hosszabbított ügyfélfogadási rend”) 2011. április 01. napján lép hatályba.   

 

                          Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

  Polgármester   jegyző 

 

(Kihirdetési záradék: …) 

 

 

 

 

1.melléklet a  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

----/2010. (----) rendelete a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról és 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról szóló önkormányzati rendelethez 

A Képviselő-testület átruházott hatáskörei 

1.1. A Képviselő-testület Szentgotthárd Város polgármesterére ruházza a következő hatáskörök 

gyakorlását: 

1.1.1. –Egyéb munkáltatói jogok gyakorlása az SzMSz-ben foglaltak szerint; 

1.1.2. - A mindenkori szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról 

szóló ÖKT. rendeletben átruházott hatáskörök: 

–Normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása, felülvizsgálata és megszüntetése; 

–Helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása, megszüntetése; 

–Átmeneti segély megállapítása rendkívüli esetben; 

–Adósságkezelési szolgáltatás megállapítása, megszüntetése 

–Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás megállapítása, 

megszüntetése 

– A gyermekek védelméről szóló mindenkori ÖKT. rendeletben átruházott hatáskörök. 

–Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása. 

– pályázati pénzalap biztosításáról bizottsági javaslat alapján dönt. 

–Átmeneti segély rendkívüli gyógyszersegélyként történő megállapítása. 

_Temetési segély. 

–döntés a “Szentgotthárd” név felvételének és a név használatának kérdésében. 

1.1.3.)  A tulajdonost megillető jog gyakorlása kapcsán  

- közterülethasználat engedélyezése, a szükséges megállapodások megkötése  

– engedélyezi önkormányzati tulajdonon szolgalmi jog alapítását. 

- Ha az átalakításhoz - bővítéshez - új építmény építéséhez az előzetes tulajdonosi hozzájárulást a  

Képviselő-testület  megadta, a tervek elkészülte után a Képviselő-testület  ismételt megkeresése 

nélkül tulajdonosi hozzájárulást adhat. 
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189 - Az önkormányzati résztulajdonú társasházaknál, kizárólag átalakításokhoz 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadása 

- Önkormányzati építmények építéshatósági engedélyezési eljáráshoz kötött bontása esetén 

kizárólag a képviselő-testület adhat tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot, egyéb építmény 

bontásoknál a polgármester.   

1.1.4.) Telekalakítási eljárásoknál: 

- Ha az előzetes tulajdonosi hozzájárulást a Képviselő-testület megadta, a vázrajzok elkészülte 

után a polgármester a Képviselő-testület ismételt megkeresése nélkül tulajdonosi hozzájárulást 

adhat 

- A közterületen levő fás szárú növények kivágásához a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot a 

Polgármester adja meg. 

 

 

1.2. A Képviselő-testület az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

hatáskörébe ruházza át: 

1.2.1. az azonnali intézkedést nem igénylő esetenkénti segély megállapítását, 

1.2.2. az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályairól, valamint a 

lakások elidegenítésének szabályairól szóló rendeletekben hatáskörébe utalt 

ügyekben való döntést, 

1.2.3. a városi sportegyesületek részére előirányzott költségvetési összeg sportkörönkénti 

elosztásáról szóló döntést, 

1.2.4. a költségvetési rendeletben meghatározott pénzösszeggel rendelkezés a képviselőtestület 

által meghatározottak szerint. 

1.2.5. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása. 
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2.melléklet a  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

----/2010. (----) rendelete a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról és 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról szóló önkormányzati rendelethez 

 

Az állandó bizottságok, valamint a környezetvédelmi tanácsnok feladat- és hatáskörei  

 

1. A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

1.1. véleményezi az önkormányzat rendelet-tervezeteit 

1.2. véleményezi a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet tervezetét és figyelemmel 

kíséri annak 

hatályosulását, indokolt esetben indítványozza módosítását, vagy kiegészítését; 

1.3. véleményezi a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége kialakítására vonatkozó 

javaslatot; 

1.4. véleményezi az intézmények, az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok és az 

alapítványok 

alapító okiratait, SzMSz-eit; 

1.5. figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek hatályosulását és kezdeményezi azok 

módosítását, 

kiegészítését, vagy hatályon kívül helyezését 

1.6. ellátja a képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyrendi feladatokat, előkészíti és 

lebonyolítja a titkos 

szavazásokat; 

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

testületi határozatok 

végrehajtását; 

1.8. döntésre előkészíti a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének a képviselő-testületi 

ülés határozat 

törvényességével kapcsolatban tett felhívását; 

1.9. figyelemmel kíséri az átruházott önkormányzati hatáskörök és hatósági jogkörök 

gyakorlását; 

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

1.11. részt vesz az önkormányzatot érintő jelentősebb polgári jogi szerződések előkészítésében, a 

jogügyletekben 

szakmai véleményt nyilvánít; 

1.12. az önkormányzat polgári peres ügyeiben szakmai véleményt nyilvánít; 

1.13. előterjeszti a polgármester illetményére és az alpolgármester tiszteletdíjára és jutalmazására 

vonatkozó 

javaslatot 

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

önkormányzati 

rendeletek értelmezésével kapcsolatosan felmerült kérdésekben; 

1.15. a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző 

kezdeményezésére 

szakvéleményt nyilvánít - végzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, nyilvántartja és ellenőrzi a 

vagyonnyilatkozatokat, az SZMSZ-ben szabályozottak szerint; 

1.16. előzetesen véleményezi az éves költségvetésről szóló koncepciót és rendelet tervezetét, 

valamint a 
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191 feladatkörét érintő önkormányzati rendelet- tervezeteket; 

1.17. kapcsolatot tart a jogszabályban erre feljogosított önkormányzati szakmai érdekképviseleti 

szervezetekkel, 

kölcsönösen megállapítják együttműködésük tartalmát és kereteit; 

1.18. véleményezi a rendezési programokat és rendezési terveket; 

1.19. véleményezi az éves költségvetési koncepciót; 

1.20. véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, valamint a 

végrehajtásról 

szóló féléves beszámolót; 

1.21. előzetesen véleményezi a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

készített rendelettervezeteket; 

1.22. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a 

vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat; 

1.23. felülvizsgálja és véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót; 

1.24. véleményezi a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket; 

1.25. véleményezi a költségvetési szervek, az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok 

alapításáról, 

átszervezéséről és megszüntetéséről szóló testületi előterjesztéseket; 

1.26. véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját; 

1.27. megtárgyalja az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait; 

1.28. javaslatot tesz téma-, cél- és utóvizsgálatok megtartására; 

1.29. vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a 

pénzkezelési szabályzat 

megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesülését; 

1.30. javaslatot tehet az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására; 

1.31. ellenőrzi az éves költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtását; 

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

szakvéleményt 

nyilvánít az önkormányzatot érintő pénzügyekben; 

1.33. javaslatot tesz az éves költségvetés tervezésekor a külkapcsolatok, az idegenforgalom és a 

kereskedelem 

támogatásának pénzügyi fedezetének biztosítására; 

1.34. véleményezi a rendezési programokat és rendezési terveket; 

1.35. véleményezi a belterületi határvonal megállapítására vonatkozó előterjesztést; 

1.35. ellenőrzi a sportegyesületeknél az önkormányzati támogatás felhasználását; 

1.36. véleményezi az önkormányzat vállalkozási koncepcióját; 

1.37. véleményezi a Polgármesteri Hivatal által előkészített önkormányzati gazdasági 

vállalkozásokat; 

1.38. véleményezi a tisztségviselők, a bizottságok és a Polgármesteri Hivatal gazdasági kihatású, 

és az 

önkormányzat vagyonát érintő javaslatait, előterjesztéseit; 

1.39. javaslatot tesz a képviselő-testületnek hitel felvételére, azok céljának és nagyságának 

meghatározására; 

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

átalakítását, 

illetve megszüntetését; 

1.41. véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját; 

1.42. a bizottságok, a polgármester, az alpolgármester, vagy a képviselő-testület 

kezdeményezésére szakmai 



192 

 

192 véleményt nyilvánít gazdasági és vagyoni kérdésekben; 

1.43. figyelemmel kíséri és ellenőrzi a privatizációs folyamatokat; 

1.44. véleményezi az önkormányzati tulajdonban lévő vagyont érintő vállalkozásokat; 

1.45. ellenőrzi az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységeket; 

1.46. a képviselő-testület, a bizottságok és a polgármester kezdeményezésére véleményt nyilvánít 

a város 

kereskedelme alakulásának kérdéseiben; 

1.47. javaslatot készít a város kereskedelmi, koncepciójához 

1.48. véleményezi a tisztségviselők, és a bizottságok kereskedelmi kihatású javaslatait, 

előterjesztéseit; 

1.49. kidolgozza a város területére vonatkozóan a kereskedelmi alapellátás biztosításának 

szempontjait és 

javaslatot tesz az ellátatlan területek kereskedelmi célú beruházásainak önkormányzati 

támogatására; 

1.50. javaslatot tesz illetve véleményezi az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, vagyoni értékű 

jogok 

kereskedelmi célú hasznosításával kapcsolatos terveket, koncepciókat, előterjesztéseket; 

1.51. ellenőrzi az önkormányzat kereskedelemmel kapcsolatos vállalkozásainak tevékenységét; 

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

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

meghatározásával; 

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

végrehatásának 

alakulását; 

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

felhasználására; 

1.56. közreműködik a városfejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakításában; 

1.57. véleményezi a rendezési terveket, kezdeményezi módosításukat; 

1.58. figyelemmel kíséri a rendezési tervek végrehajtásának menetét; 

1.59. véleményezi a közterületek rendjének kialakítását; 

1.60. figyelemmel kíséri a város-rekonstrukciót, a műemlék, illetve műemlék jellegű ingatlanok 

hasznosítását; 

1.61. előkészíti a városfejlesztésben jelentős súllyal bíró területek hasznosítására kiírt 

pályázatokat; 

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

érdekeltségű 

gazdasági társaságok tevékenységét; 

1.63. javaslatot tesz az éves költségvetésben a városfejlesztési és városrendezési célokra 

megjelölt előirányzatok 

felhasználására; 

1.64. meghallgatja a közüzem vezetői munkaköreire pályázókat; 

1.65. a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester kezdeményezésére 

szakvéleményt 

nyilvánít városfejlesztési és városrendezési kérdésekben. 

 

2. Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

2.1. kidolgozza az önkormányzat kötelező feladatát képező szociális alapellátás koncepcióját; 

2.2. véleményt nyilvánít, vagy kezdeményez az önkormányzat tulajdonában lévő szociális 

intézmény alapítása, 

átszervezése vagy megszüntetése tárgyában; 
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193 2.3. javaslatot tesz a költségvetésről szóló rendeletben a szociális ellátási célokra 

meghatározott előirányzatok 

felhasználására és figyelemmel kíséri azok végrehajtását; 

2.4. együttműködik az egyházakkal, karitatív szervekkel, és a szociális gondoskodás területén 

tevékenykedő 

társadalmi szervezetekkel 

2.5. javaslatot tesz konkrét szociális jellegű helyi intézkedésekre; 

2.6. figyelemmel kíséri a városban a hátrányos helyzetben lévő néprétegek helyzetének, élet- és 

munkakörülményeinek alakulását; 

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

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

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

szakvéleményt 

nyilvánít a szociális kérdésekben; 

2.10. javaslatot tesz az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez költségvetési fedezet biztosítására; 

2.11. javaslatot tesz konkrét egészségügyi ellátást javító helyi intézkedésekre; 

2.12. meghallgatja és véleményezi az egészségügyi intézményvezetői munkakörre pályázókat; 

2.13. véleményezi az egészségügyi ellátással kapcsolatos szervezési javaslatokat; 

2.14. elkészíti az éves lakásfelújítási címjegyzékre vonatkozó előterjesztést; 

2.15. javaslatot tesz a bérlakás privatizációból a lakásalapba befolyó pénzeszközök 

felhasználására; 

2.16. véleményezi az önkormányzat lakásgazdálkodásáról szóló rendelet-tervezeteket; 

2.17. véleményt nyilvánít az önkormányzati bérlakásokat érintő kérdésekben; 

2.18. a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester kezdeményezésére 

szakmai 

véleményt nyilvánít az önkormányzati bérlakásokat érintő vitás kérdésekben; 

2.19. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása; 

2.20. javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi alapjának felhasználására; 

2.21. javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására; 

2.22. javaslatot tesz a helyi jelentőségű természeti értékek megóvására, őrzésére, fenntartására, 

bemutatására és 

helyreállítására; 

2.23. véleményezi a külföldi utazásokat, összeállítja és a képviselő-testületi ülés elé terjeszti a 

nemzetközi 

kiutazási tervet; 

2.24. a nemzetközi kapcsolatok alakulásától függően kezdeményezi a testvérvárosi kapcsolatok 

létrehozását; 

2.25. véleményezi a testvérvárosi szerződések tervezetét, figyelemmel kíséri és értékeli a 

testvérvárosokkal 

kötött szerződések végrehajtásának alakulását; 

2.26. dönt a testület által a bizottság rendelkezésére bocsátott pénzeszköz felhasználásáról; 

2.27. kezdeményezi a városi intézményhálózat adta lehetőségek idegenforgalmi célú 

hasznosítását; 

2.28. előzetesen véleményezi az éves költségvetésről szóló koncepciót és rendelet-tervezetét, 

valamint a 

feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket; 

2.29. figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzat nevelési és oktatási intézményeinek 

jogszabályszerű 

működését, gazdálkodását, az önkormányzat határozatainak végrehajtását; 

2.30. javaslattételi véleményezési és részvételi joga van a közoktatást érintő minden kérdésben; 
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194 2.31. elkészíti, illetve véleményezi az óvodai, az alapfokú iskolai, a középfokú iskolai és a 

diákotthoni ellátás 

biztosítását szolgáló önkormányzati előterjesztéseket; 

2.32. előkészíti nevelési-oktatási intézmény alapítását, összevonását, megszüntetését; 

2.33. véleményezi a nevelési-oktatási intézményvezetői állások betöltésére kiírandó pályázatokat; 

2.34. véleményezi a nevelési-oktatási intézmények működésének biztosítását szolgáló épületek, 

épületrészek 

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

2.35. kapcsolatot tart a jogszabályban erre feljogosított önkormányzati szakmai érdekképviseleti 

szervezetekkel, 

kölcsönösen megállapítják együttműködésük tartalmát és kereteit; 

2.36. véleményezi a nevelési-oktatási intézmények névhasználatát; 

2.37. véleményezi a nevelési intézmények dolgozóinak kitüntetésre történő előterjesztését; 

2.38. javaslatot tesz a nevelési-oktatási intézményvezetők kitüntetésére; 

2.39. állást foglal a város alapfokú és középfokú nevelési-oktatási kérdéseiben; 

2.40. a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester kezdeményezésére a 

nevelési és 

oktatási kérdésekben szakmai véleményt nyilvánít; 

2.41. vizsgálja a veszélyeztetett kiskorúak helyzetét, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet; 

2.42. véleményezi a rendezési programokat és rendezési terveket; 

2.43. kidolgozza az önkormányzat kulturális koncepcióját; 

2.44. véleményezi a művészeti alkotás közterületen, önkormányzati tulajdonban illetve nem 

önkormányzati 

tulajdonban álló épületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását; 

2.45. javaslatot tesz a közterületek elnevezésére és emlékmű állítására; 

2.46. kezdeményezi, vagy véleményezi a kulturális, a művészeti önkormányzati intézmények 

alapítását, 

átalakítását vagy megszüntetését; 

2.47. ellenőrzi és koordinálja az önkormányzati, közművelődési intézmények szakmai 

tevékenységét; 

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

szolgáló 

pályázatokat; 

2.49. javaslatot tesz a költségvetésben a kulturális előirányzatok felhasználására; 

2.50. javaslatot tesz a kulturális, a művészeti intézmények vezetői munkakörei betöltésére 

kiírandó pályázat 

feltételeire; 

2.51. meghallgatja és véleményezi a kulturális, művészeti vezetői munkaköre pályázókat; 

2.52. a képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester és a bizottságok kezdeményezésére 

szakmai 

véleményt nyilvánít kulturális, művészeti, sport és testnevelési kérdésekben; 

2.53. javaslatot tesz kulturális, művészeti rendezvényekre; 

2.54. javaslatot tesz az állami, a nemzeti és önkormányzati ünnepek programjára, és részt vesz az 

ünnepségek 

rendezésében; 

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

beszerzése); 

2.56. jóváhagyja a pedagógiai programot (feltétele: előzetes szakértői vélemény beszerzése); 

2.57. jóváhagyja a pedagógiai-művelődési programot a közoktatási tv.102. § (2) bek. 1) pontja 

alapján ÁMK 
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195 keretében; 

2.58. jóváhagyja a minőségirányítási programot; 

2.59. dönt az intézményi SZMSZ-ek, a házirendek, a nevelési, illetve pedagógiai programok, a 

minőségirányítási 

programok benyújtási határidejének a törvényben meghatározottaktól előbbre hozása kérdésében; 

2.60. kidolgozza az önkormányzat testnevelési és sporttevékenységének koncepcióját; 

2.61. kezdeményezi, vagy véleményezi a testnevelés- és sportjellegű önkormányzati intézmények 

alapítását, 

átalakítását, vagy megszüntetését; 

2.62. ellenőrzi a sportegyesületeknél az önkormányzati támogatást; 

2.63. véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására, 

elidegenítésére, 

használatára vonatkozó terveket, koncepciókat, előterjesztéseket; 

2.64. javaslatot tesz a költségvetésben a sportcélú előirányzatok felhasználására; 

2.65. a képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester és a bizottságok kezdeményezésére 

szakmai 

véleményt nyilvánít sport és testnevelési kérdésekben; 

2.66. javaslatot tesz sportrendezvényekre. 

2.67. véleményezi a város idegenforgalmi koncepcióját; 

2.68. javaslatot tesz az idegenforgalom fejlesztése érdekében más önkormányzatokkal kötendő 

megállapodások, szerződések megkötésére. 

 

3. Környezetvédelmi tanácsnok 

- szervezi és ellenőrzi a környezetvédelem terén hozott jogszabályok végrehajtását 

- véleményez minden településfejlesztési tevékenységet környezetvédelmi szempontból; 

- kapcsolatot tart a területileg illetékes természet- és környezetvédelmi szakhatósággal; 

- véleményezi a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítását, az avar és kerti hulladék 

égetésére, 

továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabály-tervezeteket; 

- a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester 

kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít a környezet- és természetvédelmi 

kérdésekben; 

- javaslatot tesz a helyi jelentőségű természeti értékek megóvására, őrzésére, fenntartására, 

bemutatására és 

helyreállítására; 

- a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester 

- javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi alapjának felhasználására; 

- kezdeményezésére környezet- és természetvédelmi szempontból szakvéleményt nyilvánít 

városfejlesztési és 

városrendezési kérdésekben 

- javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására; 

- közreműködik a városfejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakításában; 

- figyelemmel kíséri és értékeli a szakterületéhez tartozó önkormányzati döntések 

gyakorlati végrehatásának alakulását; 
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196 2.melléklet a  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

----/2010. (----) rendelete a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról és 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról szóló önkormányzati rendelethez 

 

A városrészi önkormányzatok feladat- és hatáskörei  

 

- javaslatot terjeszt a testület bizottságai elé a városrészt érintő napirendek tekintetében; 

- javaslatot tesz, illetve véleményezi a városrészi önkormányzati tulajdon ingatlanok 

hasznosításával kapcsolatos terveket; 

- javaslatot tesz a városrészen felmerülő önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatok 

megvalósítására; 

- javaslatot tesz a városrész lakói szociális ellátásának javítására; 

- véleményezi és javaslatot tesz a városrész lakói szociális, gyermekvédelmi támogatás és 

egyéb önkormányzati támogatás iránti kérelme elbírálására; 

- dönt a képviselő-testület által a költségvetési rendeletben a városrész számára 

meghatározott költségvetési juttatás felhasználásáról, ellenőrzi annak megfelelő 

felhasználását.  
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1. függelék  a  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

----/2010. (----) rendelete a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról szóló önkormányzati rendelethez 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testületének tagjai 

1 polgármester Huszár Gábor 

2 Dömötör Sándor 

3 Dr. Haragh László 

4 Kardosné Kovács Márta Mária 

5 Labritz Béla 

6 Dr. Reisinger Richárd 

7 Sütő Ferenc 

8 Vadász József 

9 Virányi Balázs 
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2. Függelék a  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

----/2010. (----) rendelete a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról szóló önkormányzati rendelethez 

 

 

Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatalának 

Szervezeti és Működési szabályzata 

és Ügyrendje 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szentgotthárdi Polgármesteri 

Hivatal adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az 

intézmény működési szabályait. Az ügyrend célja, hogy az államháztartásról szóló, többször 

módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, 

többször módosított 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet alapján részletesen meghatározza a 

Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének feladatait, a szervezethez tartozó vezetők és más 

dolgozók gazdálkodással összefüggő feladat-, hatás- és jogköreit. 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. A képviselő-testület az önkormányzat működésével, az önkormányzat képviselő-testülete, 

bizottságai, városrészi önkormányzatai, kisebbségi önkormányzatai, polgármestere, tanácsnoka 

döntéseinek előkészítésével és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására az 

önkormányzat működésének biztosítására, továbbá közigazgatási ügyek döntésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, vitelére egységes hivatalt hoz létre, 

Polgármesteri Hivatal elnevezéssel. A Polgármesteri Hivatal egyúttal a Szentgotthárdi Többcélú 

Kistérségi Társulás munkaszervezete is. 

 

Az SZMSZ hatálya kiterjed: 

- a Polgármesteri Hivatal vezetőire, 

- a Polgármesteri Hivatal dolgozóira, 

 

Az intézmény neve: Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 

Az intézmény székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

Az intézmény alapító szerve: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Az intézmény irányító szerve: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Az intézmény alapító jogokkal felruházott irányító szerve: Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Alapító okirat száma, kelte 1990. október 01.  

1.2. A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, önálló jogi 

személy. 

 

1.3. A Polgármesteri Hivatal állami feladatként ellátott alaptevékenysége: az önkormányzat 

működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos, valamint a nemzeti-, és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott 

feladatok ellátása (a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. (továbbiakban: Ötv.) 38.§ 

(1) bek.). 
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1.3.1. A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatonkénti 

bontásban:  

 

0210001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 

3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

3811031 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása 

4120001 Lakó és nem lakóépület építése 

4211001 Út, autópálya építése 

4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

4222001 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 

5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 

5590111 Kollégiumi szállásnyújtás középiskolában tanulók számára 

6110201 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 

üzemeltetése  

6810001 Saját tulajdonú ingatlanok adásvétele 

6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6820011 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 

7500001 Állat-egészségügyi ellátás 

8130001 Zöldterület kezelése 

8411121 Önkormányzati jogalkotás 

8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

8411911 Nemzeti ünnepek programjai  

8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 

8414021 Közvilágítás 

8414031 Város, és községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások  

8421551 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai 

8424211 Közterületek rendjének fenntartása 

8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 

8425311 A polgári védelem ágazatai feladatai  

8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése , oktatása ( 1 – 

4 évfolyam ) 

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése , oktatása ( 5 – 

8 évfolyam ) 

8520311 Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágban 

8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás ( 9 – 12/13.évfolyam ) 

8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás ( 9 – 12/13.évfolyam ) 
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8621011 Háziorvosi alapellátás 

8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

8690471 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

8821111 Rendszeres szociális segély 

8821121 Időskorúak járadéka 

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

8821151 Ápolási díj alanyi jogon 

8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 

8821171 Rendszeres gyerekvédelmi pénzbeli ellátások 

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

8821221 Átmeneti segély 

8821231 Temetési segély 

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

8822011 Adósságkezelési szolgáltatás 

8822021 Közgyógyellátás 

8822031 Köztemetés 

8891011 Bölcsődei ellátás 

8899351 Otthonteremtési támogatás 

8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése 

8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

8899551 Politikai rehabilitációs ellátások 

8903011 Civil szervezetek működési támogatása 

8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

8904411 Közcélú foglalkoztatás 

8904421 Közhasznú foglalkoztatás 

8904431 Közmunka 

9101231 Könyvtári szolgáltatások 

9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása 

9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

9313011 Szabadidősport tevékenység és támogatása 

9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

9603021 Köztemető fenntartás és működtetés 

 

 

A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

1.3.2. Az ellátott alaptevékenységek forrásai, a tevékenységeket meghatározó jogszabályok: 

 

Tevékenység Feladatmutató Tevékenység 

forrása 

Tevékenységet 

meghatározó 

jogszabály 

Közigazgatás:    
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Önkormányzati igazgatási tev. 

Polgári védelem 

Kisebbségi önkormányzati feladatok 

Lakosságszám 

 

Kisebbségi 

önkormányzatok 

száma 

Normatíva 

Saját bevétel 

Ötv. 

Kisebbségi 

törvény 

Város és község-gazdálkodás: 

Közutak-, hidak üzemeltetése 

Települési vízellátás, vízkár elhárítás 

Közvilágítás 

Települési hulladékkezelés és köz-

tisztasági tevékenység 

Temetkezéssel kapcsolatos feladatok 

Tűzvédelem 

 

 

 

Lakosságszám 

 

 

Normatíva 

Saját bevétel 

 

Ötv. 

Mezőgazdasági feladatok: 

Kisegítő mezőgazdasági sz. feladatok 

Állategészségügyi feladatok 

Erdőgazdálkodási feladatok 

 

Lakosságszám 

 

 

Normatíva 

Saját bevétel 

 

Ötv. 

 

Kulturális és sportszolgáltatások Lakosságszám Normatíva 

Saját bevétel 

Ötv. 

Egészségügyi és szociális ellátás: 

Bölcsődei ellátás 

Pénzbeli szociális ellátások: 

Rendszeres szoc. pénzbeli ellátás 

Munkanélküli ellátások 

Eseti pénzbeli szoc. ellátás 

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 

 

- 

Ellátotti/ 

segélyezett 

létszám 

 

Normatíva 

Saját bevétel 

 

Ötv. 

Szoc.tv. 

 
 

 

1.4. Az intézmény képviselete. 

Az intézmény képviselője a jegyző vagy az aljegyző A képviselő-testület - pályázat alapján - a 

jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, 

határozatlan időre. A jegyző az önkormányzat közigazgatásának vezetője. 

A képviselő-testület - pályázat alapján - a jegyző javaslatára, a jegyző helyettesítésére és a jegyző 

által meghatározott feladatok ellátására a jogszabályban megállapított képesítési 

követelményeknek megfelelő aljegyzőt nevez ki, határozatlan időre. 

 

A Polgármesteri Hivatal képviseletét a külső szervek felé a jegyző látja el. Ezt a jogkört 

esetenkénti meghatalmazással átruházhatja.  

Jogi képviselet körében a jegyző az érvényes jogszabályok keretein belül önállóan képviseli az 

intézményt és ezen tevékenysége során egyszemélyi aláírásra jogosult.  

A jegyző távolléte esetén - szükség esetén írásbeli felhatalmazással - az aljegyző képviseli az 

intézményt. Nem a szervezet egészét érintő kérdésekben a beosztási hatáskör figyelembe 

vételével az irodavezetők  is képviselhetik a Hivatalt. A részvételükkel lezajlott tárgyalásokról 

beszámolnak a jegyzőnek. 

 

A jegyző a polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos 

feladatok ellátásáról. Ennek keretében: a képviselő-testülettel, a bizottságokkal, továbbá a Hivatal 

mint a Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete kapcsolatosan 



202 

 

202 a) előkészíti a testületi ülés, és a bizottságok valamint a Társulási tanács és bizottságai elé 

kerülő 

előterjesztéseket, 

b) ellátja a képviselő-testület, a bizottságok és a Társulási tanács és bizottságai működéséhez 

szükséges szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat, 

c) a képviselő-testület elé kerülő határozati javaslatokat törvényességi szempontból megvizsgálja 

és ellenjegyzi, 

d) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok valamint a társulási tanács 

és bizottságai ülésén, 

e) gondoskodik a testületi jegyzőkönyv elkészítéséről, a képviselő-testület jegyzőkönyvét az ülést 

követő tizenöt napon belül megküldi a Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjének, 

f) köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságoknak és a polgármesternek, ha döntésükkel 

kapcsolatban jogszabálysértést észlel, továbbá köteles a hivatalon belüli, önkormányzatot és 

képviselő-testületet és társulási tanácsot érintő jogsértéseket a testület tudomására hozni, 

g) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, valamint az a  Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési  

Bizottságot az önkormányzat jelentősebb peres eljárásairól, 

h) tájékoztatja a képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal munkájáról és az ügyintézésről, 

i) folyamatosan tájékoztatja a képviselő-testületet a hatósági munkáról és a törvényesség 

helyzetéről, évente egy esetben pedig önálló napirend keretében ad részletes tájékoztatót. 

A jegyző önkormányzati rendelet-alkotással kapcsolatos feladatai: 

a) kezdeményezheti rendelet alkotását, rendeletalkotással kapcsolatos előterjesztést készíthet; 

b) elvégzi a rendelet szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat, 

c) gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásukról és a rendeletek hatályos 

szövegének  naprakészségéről 

d.) gondoskodik a rendeletek előzetes és utólagos hatásvizsgálatának elvégzéséről  

 

A jegyző egyéb feladatai: 

a) vezeti a Polgármesteri Hivatalt, megszervezi annak munkáját; 

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal dolgozói felett, 

c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, 

d) ellátja a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági hatásköröket, 

e) dönt a polgármester által átadott hatósági ügyekben, 

f) a saját hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

g) ellátja a közigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő 

feladatokat, 

h) minden hónapban egy alkalommal, előre meghatározott és meghirdetett időpontban hivatali 

helyiségében fogadónapot tart, 

i) az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal által kötendő szerződéseket, 

megállapodásokat, törvényességi szempontból ellenjegyzi; 

Kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez a vezetői megbízás visszavonásához, 

jutalmazáshoz a polgármester által meghatározott körben a jegyző döntéséhez a polgármester 

egyetértése szükséges, az erről szóló polgármesteri nyilatkozat jelen Ügyrend … számú 

függelékében található.  
 

1.5. A polgármester feladata a Polgármesteri Hivatallal kapcsolatosan 

A Polgármesteri Hivatalt a polgármester irányítja. 

A polgármester 

a) meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében és 

végrehajtásában a jegyző javaslatainak figyelembevételével, 
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jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja, 

c) véleményezi a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítését, munkarendjét, az 

ügyfélfogadás rendjét, 

d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző felett, 

f) évente egy esetben munkaértekezlet keretében értékeli a hivatalnak a képviselő-testületi ülés és 

a bizottságai működésével összefüggő tevékenységét, 

g) a Polgármesteri Hivatalban, hivatali helyiségében minden hónapban legalább egy alkalommal, 

előre meghatározott időpontban fogadónapot tart. 

1.6. Bélyegzők 

A Polgármesteri Hivatal és a jegyző hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság 

címere van, a köríven pedig a következő felirat olvasható:  szinkronba hozandó a 3.§-al 

a) Szentgotthárd Város Jegyzője, 

b) Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd, 

c) Polgármesteri Hivatal Városi Gyámhivatal Szentgotthárd 

d) Polgármesteri Hivatal Közterület felügyelet Szentgotthárd 

és pecsétazonosító sorszám. 

 

 

1.7. A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt költségvetési szervek:  

 

A Polgármesteri Hivatalhoz rendelet önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szervek: 

 a.) az Önkormányzat fenntartása alatt álló  

 Móra Ferenc Városi Könyvtár – Szentgotthárd, Széll K. tér 2. 

 Rendelőintézet – Szentgotthárd, Hunyadi u. 18., 

b.) a Társulás által fenntartott költségvetési szervek 

 Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény – Szentgotthárd, Széll K. tér 1. 

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde - Szentgotthárd, Kossuth L. u. 

14. 

 Városi Gondozási Központ – Szentgotthárd, Arany J. u. 1. 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 7. 

A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt további szervek: 

a.) az Önkormányzat illetékességi területén működő települési kisebbségi önkormányzatok: 

 Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat – Szentgotthárd, Széll k. tér 11. 

 Szlovén Helyi Kisebbségi Önkormányzat – Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

 Cigány Kisebbségi Önkormányzat – Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

b.) továbbá a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően 

 Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás – Szentgotthárd, Széll K. 

tér 11.  

  

Jelen SZMSZ rendelkezéseit az önállóan működő és gazdálkodó és önálló gazdasági szervezettel 

rendelkező Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó, de önálló gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal és a 

Kisebbségi Önkormányzatok továbbá a társulási megállapodásban, valamint az egyes szervek 

közötti és az irányító szervek által jóváhagyott együttműködési megállapodásban rögzített 

munkamegosztás és felelősségvállalása keretei között kell alkalmazni.  
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2. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei és az ott ellátott főbb feladatok 

2.1. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei az irodák és csoportok. 

2.1.1. Hatósági és Okmányiroda: 

- irodavezető (aljegyző,) 

- Okmányiroda, 

- kereskedelmi igazgatás, 

- szociális igazgatás, 

- hivatásos gondnoki feladatok, 

- mezőgazdasági és állategészségügyi igazgatás, 

- anyakönyv, 

- népességnyilvántartás, 

- jegyzői gyámügyi igazgatás 

- hagyatéki ügyek. 

- szabálysértési és birtokvédelmi ügyek. 

2.1.2. Pénzügyi Iroda:  

- irodavezető, 

- Önkormányzati Költségvetési csoport, 

- Kistérségi Költségvetési csoport, 

- Adóügyek. 

2.1.3. Műszaki Iroda: 

- irodavezető, 

- Építéshatóság, 

- kommunális ügyek, 

- vagyongazdálkodás, 

- Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport  

 

2.1.4. Jogi és Koordinációs Iroda: 

- irodavezető (sajtóval kapcsolatos ügyek, külkapcsolati ügyek) 

- titkársági ügyek 

- testületi ügyek  

- ügyiratkezelés, adminisztráció, 

- gondnoki, technikusi feladatok, 

- gépkocsivezetői feladatok. 

- Helyi Védelmi Bizottság tevékenységéből eredő feladatok. 

- Kisebbségi Önkormányzatok tevékenységének koordinálása. 

- Polgárvédelmi feladatok ellátása. 

  

2.1.5. Kistérségi Iroda 

- irodavezető 

-önkormányzati és  kistérségi oktatási ügyek, 

- kistérségi pályázati ügyek 

- adminisztráció 

- önkormányzati kulturális ügyek, 
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205 - önkormányzati egészségügyi szervezés, önkormányzati egészségügyi intézményi, 

valamint önkormányzati és 

kistérségi szociális intézményi ügyek”. 

2.1.6. Közvetlen jegyzői irányítás alatt áll: 

- Városi Gyámhivatal,  

- Közterület-felügyelet, 

- Belső ellenőrzés, 

- Személyzeti ügyvitel. 

 

2.1.7. Közvetlen aljegyzői irányítás alatt áll: 

- Hatósági referens 

 

2.1.8. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését a Hivatali SZMSZ 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

Az egyes irodák hatáskörébe tartozó feladatokat a jegyző határozza meg. 

2.1.9. A Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd Város Önkormányzatának munkaszervezete, 

egyúttal a Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete. A Társulás 

feladataival elsősorban a Kistérségi Iroda foglalkozik. A Kistérség számára a pénzügyi 

feladatokat a Pénzügyi Iroda Kistérségi Költségvetési Csoportja végzi. Az önkormányzati 

oktatásszervezési és kulturális igazgatás feladatait valamint az egészségügyi és szociális 

intézményi igazgatási feladatokat a Kistérségi Irodához tartozók közül két fő kapcsolt 

munkakörben, a munkaköri leírásuk szerint látják el. A kistérség számára feladatokat láthatnak 

még el a közvetlen jegyzői irányítás alatt álló csoport tagjai, munkaköri leírásaik alapján. 

 

2.2. Vezetői szintek: 

1.2.1. Jegyző 

1.2.2. Irodavezetők: Hatósági- és Okmányiroda vezető és Aljegyző 

Jogi és Koordinációs Irodavezető 

Pénzügyi Irodavezető 

Műszaki Irodavezető 

Kistérségi Irodavezető 

 

2.3. Csoportvezetők 

Önkormányzati Költségvetési Csoportvezető 

Kistérségi Költségvetési Csoportvezető 

Gyámügyi Csoportvezető 

3. Munkarend 

3.1. A Polgármesteri Hivatal munkarendje minden munkanapon 07:30 órakor kezdődik. A 

munkaidő heti 40 óra. 

A munkaidő beosztás hétfőtől csütörtökig 07:30 órától 16:00 óráig,  pénteken 07:30 órától 13:30 

óráig tart, ettől eltérő munkaidő beosztást indokolt esetben a jegyző engedélyezhet, illetve 

határozhat meg. 

Az okmányirodai és a házipénztárt kezelő dolgozók munkaidő beosztása: hétfőn: 07:30 órától 

18.00 óráig; csütörtökön: 07:30 órától- 15.00 óráig; pénteken: 07:30 órától- 12.30 óráig; a hét 

többi munkanapján a Polgármesteri Hivatalban általánosan meghatározott munkaidő beosztás 

szerinti. 

A házipénztárt kezelőé lehet más is: 

 pl.  

hétfőn 9.30-tól 18.00 óráig, a hét többi munkanapján  a Polgármesteri Hivatalban általánosan 

meghatározott munkaidő beosztás szerinti 
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hétfőn 7.30-tól 18.00 óráig , pénteken 7.30-tól 11.30 óráig, a hét többi munkanapján  a 

Polgármesteri Hivatalban általánosan meghatározott munkaidő beosztás szerinti 

 

 

 

 

3.2. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:  

Hétfő: 8:00-12:00 óráig;   

Kedd: 13:00-16:00 óráig 

Szerda: 8:00-12:00 óráig 

Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás. 

Péntek: 8:00-12:00 óráig 

3.3. Az  Okmányirodának az általános ügyfélfogadási rendtől eltérő ügyfélfogadási rendje:  

Gépjármű-ügyintézés 

Hétfő 13 - 16 óra 

Kedd 8- 12 óra 

Szerda 13 - 16 óra 

Csütörtök 8- 12 óra 

3.4. Hosszabbított ügyfélfogadási rend: 

Az Ökmányirodában és ehhez kapcsolódóan a házipénztárnál hétfőn 16-17.30 között 

 

3.5. A polgármester minden hónap első, a jegyző minden hónap harmadik szerdáján tart 

ügyfélfogadást 8:00-12:00 óráig. 

 

3.6. Belső információáramlás 

3.6.1.)  A Jegyző minden hónap első hétfőjén az irodavezetők, továbbá az általa kijelölt 

ügyintézők bevonásával munkaértekezletet tart. A hónap során még egy alkalommal csak az 

irodavezetők bevonásával vezetői értekezletet tart. Valamennyi vezetői értekezleten elhangzott 

legfontosabb, mindenkit érintő kérdéseket és információkat legkésőbb a vezetői értekezlet 

másnapján a jegyző a belső információs hálózaton közzéteszi.  

3.6.2.) A polgármester szükség szerint az irodavezetők, a jegyző és az alpolgármester 

bevonásával értekezletet tarthat. 

3.6.3.) Valamennyi irodavezető legalább a vezetői értekezletet követő 5 munkanapon belül 

irodaértekezletet tart, melyen tájékoztatja az iroda dolgozóit a vezetői értekezleten 

elhangzottakról, továbbá az iroda feladatairól, aktuális kérdésekről. 

3.6.4.) A Jegyző az irodavezetők bevonásával negyedévente hivatali értekezletet tart ,amelyeken 

a jegyző értékeli a korábbi időszakban történteket, meghatározza a következő év előre látható 

legfontosabb feladatait. A negyedévenkénti apparátusi értekezleten értékeli az elmúlt 

negyedévben történt legfontosabb eseményeket. Az irodavezetők évente legalább egy 

alkalommal értékelik az irodájukban folyó munkát. 

3.6.5.) A jegyző a Polgármesteri Hivatal belső informatikai hálózatán keresztül információs 

felület működtetéséről gondoskodik. A belső információs hálózathoz való hozzáférést a Hivatal 

valamennyi jegyző vezetése alatt álló dolgozók részére biztosítani kell. A hozzáférés a belső 

információs hálózat olvasását és arra a dolgozók részéről információ elhelyezését egyaránt 

jelenti. A belső informatikai rendszer figyelemmel kísérése minden dolgozó munkaköri 

kötelessége.  

3.6.7.) A jegyző a hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit hetente előre meghatározott 

időpontban beszámoltatja a belső szervezeti egység munkájáról és a következő időszakban 

esedékes feladatokról.  
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207 3.6.8.) A jegyző a Polgármesteri Hivatal munkatársait érintő szabályokat számozott 

(sorszám/év) írásbeli jegyzői utasításban is kiadhatja. A Polgármesteri Hivatal valamennyi, az 

egész Hivatalt érintő dokumentumait (utasítások, szabályzatok, körlevelek, közlemények stb.) 

valamennyi dolgozó számára hozzáférhetővé kell tenni. 

3.6.9.) A Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozó számára biztosít korlátlan internet elérési 

lehetőséget és valamennyi dolgozó részére legalább egy önálló hivatali e-mail-címet.  

3.6.10.) A Polgármesteri Hivatal lehetőségeinek függvényében lehetővé teszi valamennyi 

dolgozó számára a bekapcsolódást a kedvezményes Mobiltelefonálást lehetővé tevő hivatali 

rendszerbe, melynek keretében a rendszerhez tartozó mobiltelefonok lehetőség szerint egymás 

között ingyenesen kommunikálhatnak. 

 

3.7.) Az irodák működése: 

A polgármesteri hivatalban lévő irodák vezetői a jegyző által kinevezett irodavezetők, akik 

felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkeznek. 

Az irodavezetők: 

- szervezik az irodájukhoz tartozók napi munkáját, 

- elkészítik a dolgozók munkaköri leírásait és azok aktualizálását, 

- elkészítik az irodákhoz tartozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeit, 

- elkészítik az iroda dolgozóinak teljesítményértékeléseit, 

- irodai értekezletet tartanak, 

- gondoskodnak a dolgozók szabadságának kiadásáról, 

- javaslatot tehetnek a dolgozók jutalmazására és kitüntetésére, 

- javaslatokat tehetnek az irodáikhoz tartozó dolgozók továbbképzésére, 

- az irodához felveendő köztisztviselői álláshelyekre való pályázati kiírás előkészítésében 

közreműködnek, 

- részt vesznek a pályázók kiválasztásában, 

- részt vesznek a hivatali vezetői értekezleteken, 

- gondoskodnak az irodákhoz tartozó képviselő-testületi és bizottsági valamint társulási 

előterjesztések elkészítéséről, 

- a napi munkavégzés során utasítást adhatnak az irodájukhoz tartozó köztisztviselőknek, 

- részt vesznek a képviselő–testületi és bizottsági üléseken illetve szükség esetén a társulási 

tanács ülésein, 

- beszámolnak az általuk vezetett iroda által végzett munkáról. 

Ezeken túlmenően konkrét ügyek és feladatok ellátása is a munkakörükbe tartozhat. 

- Az irodák az irodákhoz tartozó köztisztviselők feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek ellátását 

végzik. Az irodák együttműködnek egymással. Az irodák belső együttműködésének szervezése 

elsősorban az irodavezetők illetve a jegyző feladata. 

- A hatósági referens az aljegyző közvetlen irányítása alatt álló köztisztviselő, akinek a feladata 

több belső szervezeti egységnél folyó hatósági munka segítése. Ennek során az egyes irodáknál 

folyó adóügyekben, építéshatósági ügyekben és gyámhivatali eljárásokban az ügyek hatósági 

részének intézéséhez nyújt szakmai segítséget a vonatkozó jegyzői utasítás által meghatározott 

rendben. 

 

4. Ügyiratkezelés 

Az ügyiratkezelés részletes szabályait az iratkezelési szabályzat tartalmazza, mely az Ügyrend 2. 

4. számú mellékletét képezi. 

 

5. Kapcsolattartás 

5.1. A Polgármesteri Hivatal napi kapcsolatot tart a képviselő-testülettel és annak bizottságaival. 

A testületi előterjesztések elkészítéséért, tartalmáért, a határidők és a szükséges egyeztetések 



208 
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irodavezetők, illetve a jegyző vagy a polgármester a felelős. Az előterjesztések törvényességéért 

a jegyző felel. A testületi anyagokat a képviselőtestület munkatervében szereplő határidőre a 

jegyzőnek kell átadni. A jegyző a testületi anyagokat átolvassa és törvényességi szempontból 

ellenjegyzi.                  A jegyző az előterjesztéseket abból a szempontból vizsgálja, hogy azok 

elsősorban formailag megfeleljenek a hatályos SZMSZ követelményeinek. Csak a jegyzői 

ellenjegyzéssel ellátott előterjesztések, tájékoztatók és beszámolók küldhetők ki a képviselőknek 

és bizottsági tagoknak, az előterjesztések csak a jegyző ellenjegyzésével érvényesek. A testületi 

anyagok kiküldése a megválasztott képviselő-testületi tagoknak elektronikus úton történik, a 

bizottságok nem képviselő-testületi tagjai részére igény szerint postai úton. Az anyagok 

kiküldésének és postázásnak a megszervezéséért a jegyző felelős. 

A bizottságok ügyviteli feladatait a Jogi és Koordinációs Iroda látja el. 

5.2. A Polgármesteri Hivatal mint a Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

munkaszervezete napi kapcsolatot tart a kistérségi Társulási Tanács tagjaival és annak 

bizottságaival. A társulási előterjesztések elkészítéséért a Kistérségi Irodavezető a Társulási elnök 

iránymutatásának figyelembe vételével felelős, az előterjesztések elkészítését a Kistérségi Iroda 

koordinálja. A társulási anyagokat – a rendkívüli ülések és a sürgősséggel előterjesztett anyagok 

kivételével - a Társulási Tanács ülését megelőző egy héttel kell kiküldeni, azokat elkészültük 

után a jegyzőnek kell átadni. A jegyző az anyagokat törvényességi szempontból átolvassa és 

jóváhagyja. Csak a jegyzői jóváhagyással ellátott előterjesztések, tájékoztatók és beszámolók 

küldhetők ki a Társulási tanács tagjaihoz. A társulási anyagok kiküldése elektronikus úton 

történik. Az anyagok kiküldéséért a Kistérségi Iroda a felelős. 

- A Hivatal a kistérségi társulási ülések anyagainak kiküldése után, de még a társulási ülést 

megelőzően legalább két nappal a kistérségi jegyzők és körjegyzők számára Kistérségi jegyzői 

értekezletet tart, melyen legalább a társulási ülésre kiküldött előterjesztéseket megbeszélik és a 

véleményeket egyeztetik. A jegyzői értekezlet összehívása a Kistérségi Irodavezető feladata. Az 

ülésen részt vehetnek az előterjesztések elkészítésében közreműködő hivatali köztisztviselők is. 

5.3. A Hivatal közreműködése a lakossági tájékoztatás szervezésében: a tájékoztatás eszközei, 

formái: 

- Hetente a következő hét programjainak ajánlóját a sajtó, a Szentgotthárdi Civil Fórum és a 

városi honlap (www.szentgotthard.hu) felé megküldi a Jogi és Koordinációs Iroda vezetője. 

- A titkársági ügyintéző folyamatosan frissíti a hivatal internetes oldalát 

www.hivatal.szentgotthard.hu). 

- A képviselő-testület ülésein hozott döntésekről a Jogi és Koordinációs Iroda vezetője 

sajtóanyagot készít és megküldi a médiának és a Civil Fórumnak. 

- A képviselő-testületi döntések megjelennek a Hivatal által havi rendszerességgel szerkesztett és 

kiadott Önkormányzati Értesítőben is, amit az intézmények kapnak meg, a lakosság számára 

pedig a hivatali honlapon, illetve papír alapon a Móra Ferenc Városi Könyvtárban érhető el 

- Az önkormányzat hivatalos települési portáljának híreit a Jogi és Koordinációs Iroda vezetője és 

a titkársági ügyintéző frissíti. 

- A Hivatal bejelentő vonalat működtet, hangpostafiókkal (0036-94-553-060), amit a titkársági 

ügyintéző kezel. 

- A Hivatalt számára e-mailben feltett kérdéseket, panaszokat, észrevételeket a Jogi és 

Koordinációs Iroda vezetője kezeli a központi e-mail címre (polghiv@szentgotthard.axelero.net) 

érkező bejelentések esetén. 

- A Hivatal a Gotthárd TV képújságában jelentet meg hirdetményeket, tájékoztatókat, 

értesítéseket, valamint ezek közül a fontosabbak a heti Híradóban is beolvasásra kerülnek. 

- Hivatalos hirdetményeket a Hivatal épületében található hivatali faliújságon kell kifüggeszteni. 

- A képviselő-testületi ülések meghívója, egyéb rendezvények meghívói kifüggesztésre kerülnek 

a Hivatal faliújságán. 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/
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vagy más kézbesítőn keresztül juttat el a Hivatal meghívókat, tájékoztatókat, értesítőket. 

5.4. A Hivatal közreműködése a kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatban: 

A Hivatal minden belső szervezeti egysége – a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben - köteles 

a kisebbségi önkormányzatok munkáját segíteni. 

A kisebbségi önkormányzat elnökét (alelnökét) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 

egységeinek vezetői kötelesek soron kívül fogadni és részükre a szükséges felvilágosítást, 

szakmai tájékoztatást és segítséget megadni. A kisebbségi önkormányzatok működésével 

kapcsolatos önkormányzati feladatokat a Jogi és Koordinációs Iroda testületi ügyintézője látja el. 
 

6. A Polgármesteri Hivatal Ügyrendje 

 

Az ügyrend célja, hogy a vonatkozó központi jogszabályok, valamint a helyi sajátosságok alapján 

részletesen meghatározza a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének feladatait, a 

szervezethez tartozó vezetők és más dolgozók gazdálkodással összefüggő feladat-, hatás- és 

jogköreit. 

A gazdálkodással összefüggő egyes tevékenységek végrehajtásának alapvető és részletes 

előírásait a következő szabályzatok rögzítik: 

 számlarend, 

 számviteli politika, 

 eszközök és források értékelési szabályzata, 

 leltárkészítési és leltározási szabályzat, 

 bizonylati rend és bizonylati album, 

 pénzkezelési szabályzat, 

 felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, 

 Európai Uniós források igénybevételére vonatkozó külön szabályokról szóló szabályzat, 

 Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályzata. 

A Polgármesteri Hivatal gazdasági tevékenységét meghatározó további szabályzatok és 

utasítások az Ámr. előírásai és a helyi sajátosságok figyelembe vételével kerülnek kialakításra. 

 

 

 

6.1. A költségvetési koncepció 
 

Az éves költségvetés összeállítását megelőzően, annak előkészítéseként el kell készíteni az 

Önkormányzat és a Társulás költségvetési koncepcióit. 

A koncepció elkészítéséhez, összeállításához az érvényben lévő központi szabályok és képviselő-

testületi és Társulási döntések figyelembe vételével át kell tekinteni 

 az Önkormányzat és a Társulás fenntartása alatt álló költségvetési szervek következő 

költségvetési évre vonatkozó feladatait, kötelezettségeit, valamint 

 az Önkormányzat és a Társulás bevételi forrásait. 

 

A költségvetési szervektől beszerzett, valamint a polgármesteri hivatalban meglévő információk 

alapján ki kell alakítani a költségvetési koncepciót. 

 

A költségvetési koncepcióval kapcsolatban meg kell ismerni 

 az önkormányzatnál működő szakbizottságok – szakterületüket érintő -, valamint 

 a pénzügyi bizottság egész koncepcióval kapcsolatos 

véleményét. 
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A bizottságok véleményét csatolni kell a testületi előterjesztéshez. 

 

A költségvetési koncepciónak a költségvetési évet megelőző év november 30-ig, a helyi 

önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-

ig  történő elkészítéséért – a Jegyző felelős. 

 

A koncepció összeállításában a Pénzügyi Iroda működik közre.  

 

A költségvetési koncepciót a Polgármester terjeszti a képviselő-testület, a Társulási Tanács 

Elnöke a Társulási Tanács elé. 

 

Az önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó 

részéről tájékoztatni kell a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét. 

A helyi kisebbségi önkormányzat elnökének tájékoztatásáért a testületi ügyintéző felelős. 
 

 
 

6.2.Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése 
 

Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése során figyelembe kell venni az államháztartásról 

szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint az államháztartás 

működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) 
előírásait, továbbá az Önkormányzat, ill. a Társulás költségvetési koncepciójában foglaltakat. 

 

A polgármesteri hivatal előzetes költségvetési javaslatát – az egyes szervezeti egységek tervezési 

feladatainak koordinálásával – a Pénzügyi Irodavezető közreműködésével a Jegyző készíti el. 

A szervezeti egységek igényeinek tartalmaznia kell a következőket: 

 létszám és bérigényeket, illetve az egyéb változásokat, 

 a feladatok változásait, azok költségvetésre gyakorolt hatását, 

 a speciális beszerzési igényeket, elvégzendő karbantartási és felújítási munkákat. 

 

A szervezeti egységek igényeinek számszerűsítése után gondoskodni kell a kiadási előirányzatok 

közé történő beépítéséről. 

 

A kiadási előirányzatok mellett körültekintően számba kell venni mindazokat a bevételeket, 

amelyek az intézmény feladataival kapcsolatosak és 

 jogszabályon alapulnak, 

 szerződésen, megállapodáson alapulnak, 

 tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, 

 eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak, 

 az eszközök hasznosításával függnek össze.  

A költségvetési javaslatot úgy kell összeállítani, hogy az külön tartalmazza 

- az alap-előirányzatot és 

- az előirányzati többletet. 

 

Alap-előirányzat tartalma 

 

Az alap-előirányzat a tervévet megelőző év eredeti előirányzatának a szerkezeti változásokkal és 

szintrehozásokkal módosított összege. 
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Szerkezeti változásként kell szerepeltetni a következőket: 

- a megszűnő feladatok előirányzatainak éves szintű törlését, 

- a tervévet megelőző évben az önkormányzat / Társulás által a költségvetés általános- és 

céltartaléka terhére engedélyezett - nem egyszeri jellegű - előirányzatok összegét, 

- a feladat átadás-átvételéből, illetve megszüntetéséből, a korszerűsítésből adódó előirányzat-

változtatásokat, 

- a bevételi előirányzat változását, 

- a kiemelt előirányzatok feladatstruktúra, többletbevétel miatti módosulását. 

 

Nem tekinthető szerkezeti változásnak az az előirányzat változtatás, amelyet 

- az önkormányzat / Társulás egyszeri jellegűnek minősített a költségvetés általános és 

céltartaléka felhasználásakor, 

- egyszeri jelleggel engedélyezett az önkormányzat / Társulás az előző évi pénzmaradványa 

terhére. 

 

Szintrehozásként kell számításba venni a költségvetési évet megelőző évben nem teljes éven át 

ellátott, a költségvetésbe szerkezeti változásként beépült feladatok, finanszírozási kötelezettségek 

egész évi kiadási és bevételi előirányzatának megfelelő összegű kiegészítését. 

 

Előirányzati kiadási, bevételi többlet tartalma: 

Az előirányzati kiadási és bevételi többlet a költségvetési évben jelentkező többletfeladatok 

ellátására, változatlan feladat mellett az ellátás színvonalának tartására, a mennyiségi és minőségi 

fejlesztésekre szolgál, amely lehet 

 egyszeri jellegű vagy 

 a következő év költségvetésébe beépülő. 

 

Az alap-előirányzat előirányzati többlettel növelt összege a javasolt előirányzat, melyet a 

következők szerint kell levezetni: 

Előző évi eredeti előirányzat               + 

Szerkezeti változások                       ± 

Bázis előirányzat                           + 

Szintrehozás                                ± 

Alap-előirányzat                             + 

Előirányzat többlet                         + 

Tárgyévi javasolt előirányzat               + 

 

A javasolt előirányzatok tekintetében ki kell mutatni egyrészt mindazon áthúzódó bevételeket, 

kiadásokat, amelyek a következő évi költségvetést illetően kötelezettséget jelentenek, továbbá a 

javasolt előirányzatok következő két évre várható kihatását. 

 

Az önkormányzat / Társulás bevételi forrását képező normatív állami hozzájárulás összegének 

számítási alapját képező mutatószámoknak az intézményektől - írásban, az intézményvezető által 

aláírt formában - történő begyűjtéséért, valamint azoknak felülvizsgálata és összesítése után a 

Magyar Államkincstár felé határidőre történő továbbításáért a Pénzügyi Iroda - önkormányzati-, 

ill. társulási költségvetési csoport vezetője - a felelős. 
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6.3. Az önkormányzati költségvetési rendelettervezet és a Társulási költségvetési 

határozattervezet összeállítása: 
 

  Az önkormányzati költségvetés elfogadása önkormányzati rendeletben, a Társulási költségvetés 

elfogadása társulási határozatban történik. 

A költségvetési rendelettervezetet és a költségvetési határozattervezet - az intézmények és a 

polgármesteri hivatal költségvetési javaslatai alapján - a következő szerkezetben kell elkészíteni: 

a.) az önkormányzat / társulás és az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő 

költségvetési szervek bevételei forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés 

összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti 

részletezettségben; 

b.) a működési, fenntartási előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő 

költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve; 

 a személyi jellegű juttatásokat, 

 a munkaadót terhelő járulékokat (társadalombiztosítási járulék + munkaadói járulék) 

 dologi jellegű kiadásokat, 

 az ellátottak pénzbeli juttatásait, 

 a speciális célú támogatásokat. 

c.) a felújítási előirányzatok célonként; 

d.) a felhalmozási kiadások feladatonként; 

e.) az önkormányzati hivatal / társulási munkaszervezet költségvetése feladatonként, valamint 

külön tételben 

 az általános, és 

 a céltartalék; 

 a költségvetési létszámkeret önállóan működő és gazdálkodó és 

önállóan működő költségvetési szervenként; 

 a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban; 

 a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat 

tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a 

finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen 

egyensúlyban a rendelet mellékletében be kell mutatni; 

f.) elkülönítetten is a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetése; 

g.) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási 

ütemterv; 

h.) elkülönítetten az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló 

projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő 

hozzájárulások; 

i.) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat; 

j.) hitelteher bemutatását. 

 

 költségvetési rendeletnek / társulási költségvetési határozatnak mindezt 

 a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire, valamint 

 az önkormányzat esetén helyi kisebbségi önkormányzatra és költségvetési szerveire 
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213 elkülönítetten és összesítve együttesen is tartalmaznia kell. 

 

A költségvetési rendelettervezetben teljes-körűen be kell mutatni a költségvetési évet követő 2 év 

várható előirányzatait. 

 

A költségvetési rendelet előterjesztésekor a képviselő-testület részére – az Áht. 118. § (1) 

bekezdésében, valamint az Ámr. 29. § (13) bekezdésében foglalt előírás alapján – szöveges 

indokolással együtt be kell mutatni 

a.) az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét, 

b.) az önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal:  

b.a.) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi 

önkormányzat mérlegét, 

b.b.) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve, 

b.c.)  a közvetett támogatásokat a következő részletezettségben 

 az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő 

elengedésének összege; 

 lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege;   

 helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege 

adónemenként; 

 egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. 

 

A költségvetési rendelet tervezet / társulási határozattervezet elkészítéséért a Jegyző felelős.  

 

A Jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet / társulási határozattervezetet a 

Polgármester / Társulási Tanács Elnöke február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek / 

Társulási Tanácsnak. 

Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, a benyújtási határidő a 

költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap.  

 

A rendelettervezet / társulási határozattervezet összeállításában a Pénzügyi Iroda, valamint a 

képviselő-testület állandó bizottságai működnek közre. 

 

 
6.4. A költségvetési rendelet megküldése a költségvetési szervek részére 

 

A képviselő-testület /Társulási Tanács által elfogadott költségvetési rendeletben/ Társulási 

határozatban foglalt és a költségvetési szervek számára kötelezően betartandó előirányzatokról, 

valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokról - a rendelet/határozat (vagy 

kivonatának) megküldésével – tájékoztatni kell az intézményeket. 

A tájékoztatást az elfogadást követő 15 napon belül végre kell hajtani, melynek teljesítéséért a 

Jogi és Koordinációs Iroda vezetője felelős. 
 

 

6.5. Elemi költségvetés összeállítása, végleges költségvetés tervezése 

 

A tervezés második szakaszában az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott – 

kiemelt előirányzatok és szabályok szerint el kell készíteni a polgármesteri hivatal elemi 
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214 költségvetését. Az államháztartás információs rendszere számára továbbítandó, részletes 

költségvetési előirányzatokat tartalmazó költségvetést a Pénzügyminisztérium által tárgyévre 

kiadott „B./ Önkormányzati költségvetés” megnevezésű nyomtatványgarnitúra űrlapjainak 

kitöltésével kell elkészíteni. 

A nyomtatványgarnitúra kitöltéséért és a költségvetési szervek információs füzeteivel együtt - az 

Igazgatóság részére - határidőre történő leadásáért a Pénzügyi Iroda vezetője felelős. 
 

7. Előirányzat módosítás 

 

Előirányzat-módosítás a megállapított kiadási, bevételi, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve 

költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkentése. 

Költségvetési előirányzat-átcsoportosításnak minősül a költségvetés bevételi, illetve kiadási 

főösszegének változatlansága mellett, egyidejű előirányzat-csökkentéssel és növeléssel 

végrehajtható módosítás. 

 

A költségvetésben jóváhagyott összeghez képes 

a) a működési és felhalmozási, valamint a kölcsönök előirányzat csoportok között 

Képviselő-testület / Társulási Tanácsi hatáskörben / jóváhagyással hajtható végre 

átcsoportosítás, 

b) a működési és felhalmozási, valamint a kölcsönök előirányzat csoportokon belül a kiemelt 

előirányzatok között a költségvetési szerv saját hatáskörben hajthat végre átcsoportosítást, 

amennyiben az Ámr. ellentétesen nem rendelkezik. 

Fenti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzat növelésére, kivéve, ha azt a 

Képviselő-testület / Társulási Tanács engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem 

ismert jogszabályváltozások miatt, vagy a dologi kiadások terhére, ha a szellemi tevékenység 

ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli 

foglalkoztatással történik.  

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel történő 

igénybevételére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten megtervezett 

összeg csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető. 

Az önkormányzat / Társulás által eredeti előirányzatként jóváhagyott előirányzatok között az 

irányító szervi jóváhagyást igénylő előirányzat átcsoportosításokat illetve előirányzat-

módosításokat az Önkormányzat Jegyzőjénél / a Társulás munkaszervezetének vezetőjénél 

(Jegyző) kell kezdeményezni. 

Előirányzat-átcsoportosítás, illetve előirányzat-módosítás csak az Önkormányzat képviselő-

testületének / Társulási Tanács döntése alapján az abban foglaltak szerint hajtható végre. 

 

 

 

A Polgármesteri Hivatal (bevételi előirányzatain felüli) többletbevételét a Képviselő-testület / 

Társulási Tanács előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő 

összegű, a Képviselő-testület / Társulási Tanács hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás 

után használhatja fel. 

 

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzatának növelésére vonatkozó 

részletszabályokat az Áht. 100/B.§ (2) bekezdése tartalmazza. 

 

Az előirányzat átcsoportosításra illetve módosításra vonatkozó javaslat elkészítéséért Pénzügyi 

Irodavezető felelős. 
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215 Az előirányzat módosításokról nyilvántartást kell vezetni, amelyért munkaköri leírása 

szerint meghatározott költségvetési ügyintéző felelős. 

 

8. A polgármesteri hivatal üzemeltetési, fenntartási és működési feltételeinek biztosításához 

kapcsolódó feladatok 

 

Az éves költségvetésben tervezett, a hivatal működését szolgáló eszközök, berendezések, 

beszerzését a Jogi és Koordinációs Iroda vezetője koordinálja és szervezi – belevonva ebbe az 

érintett iroda vezetőjét is. A szükségessé vált karbantartási munkák előkészítéséért, 

végrehajtásáért a Jogi és Koordinációs Iroda vezetője és a Műszaki Iroda vezetője felelős.  

 
 

9. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 

9.1. Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár 

 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint azok kezelésével összefüggő alapvető 

szabályokat az önkormányzat 4/2001. (II. 1.) ÖKT rendelete tartalmazza. 

A rendelet végrehajtásával kapcsolatos, polgármesteri hivatalon belüli feladatok és eljárások a 

következők: 

- Az önkormányzat vagyonának folyamatos, naprakész nyilvántartását a Pénzügyi Iroda és a 

Műszaki Iroda végzi. 

- Az önkormányzati vagyon részét képező törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítetten kell 

nyilvántartani. 

A törzsvagyont 

 

 vagyonként kell nyilvántartani. 

Ezek körét a többször módosított 1990. évi LXV. törvény (önkormányzati törvény), valamint az 

önkormányzat rendelete határozza meg. 

- A befektetett eszközökről befektetési formánként külön nyilvántartást kell vezetni. 

- A vagyonnal kapcsolatos teljes körű, részletes nyilvántartási rendszer kialakításáért és 

folyamatos, naprakész vezetéséért a jegyző a felelős. 

A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban be kell mutatni. A 

vagyonleltárban 

a) tételesen - értékben és mennyiségben - szerepeltetni kell 

- az önkormányzat tulajdonában és 

- a polgármesteri hivatal, valamint 

- az intézmények kezelésében lévő, értékben nyilvántartott immateriális javakat, tárgyi 

eszközöket és befektetett pénzügyi eszközöket, 

b) összevont értékben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyon részét képező és 

- a polgármesteri hivatal, illetve 

- az intézmények kezelésében lévő készletek, valamint a követelések, pénzügyi elszámolások 

értékét. 

- A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás elkészítéséért a Pénzügyi Iroda vezetője felelős. 

 

- A polgármesteri hivatalban értékben nyilvántartott vagyontárgyakban bekövetkezett bárminemű 

változásról a vagyonkezelési, nyilvántartási feladatokat ellátó ügyintéző köteles tájékoztatni a 

hivatal könyvviteli nyilvántartását vezető ügyintézőt. 

A tájékoztatást a változás bekövetkezését követő 2. napon belül a megfelelő bizonylatok (azok 

másolatának) átadásával kell megtenni. 
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216 A vagyonkimutatást az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségeiről szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a, 

valamint az Önkormányzat vonatkozó rendeletében foglaltak alapján kell összeállítani. 

 

 

9.2. Ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás 

 

Az Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzatok tulajdonában levő ingatlanvagyon 

nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 48/2001. (III.27.) Kormányrendelettel 

módosított 147/1992. (XI.6.) Kormányrendelet és annak melléklete szerinti ingatlanvagyon 

katasztert kell felfektetni és folyamatosan vezetni. 

Az ingatlan kataszter 

- felfektetése, 

- folyamatos vezetése, valamint 

- a változások átvezetése és 

- az adatszolgáltatás teljesítése a Műszaki Iroda és a Pénzügyi Iroda feladata. 

Adatszolgáltatás csak a jegyző aláírásával teljesíthető. 

 

A Társulás és az önkormányzat vagyonát elkülönülten kell nyilvántartani. 
 

 

10. Munkaerő és bérgazdálkodás  

.  

A polgármesteri hivatal köztisztviselői tekintetében a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

A kinevezéssel, az átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos előkészítő 

munkálatokat(kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, munkaviszony megszüntető határozat stb. 

elkészítése) a személyzeti ügyintéző végzi. A polgármesteri hivatal és az illetményszámfejtést 

végző Magyar Államkincstár ( MÁK  ) közötti - létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó - 

folyamatos munkakapcsolatot a Pénzügyi Iroda munkaköri leírása szerint kijelölt költségvetési 

ügyintézőkkel 

együtt biztosítja, mint jelentő-felelős. A személyét és a személyében beállott változást az MÁK-

kal a jegyző 

közli. 

A felelős továbbítja a   MÁK-hoz mindazokat a 

- rendelkezéseket, 

- jelentéseket, 

- okmányokat, 

amelyek az illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására 

közvetlenül vagy 

közvetve kihatással vannak. 

A jelentő-felelősnek 

- a MÁK által kialakított szabályok és határidők szerint kell eljárnia, 

- az adatközlés, változásjelentés során a MÁK által rendszeresített nyomtatványokat és a 

központosított illetményszámfejtő rendszert kell alkalmaznia. 

A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó naprakész nyilvántartásokat a jelentő-felelős vezeti. 

A MÁK  részére történő jelentések határidőre való teljesítéséhez a vonatkozó dokumentumokat, 

bizonylatokat haladéktalanul át kell adni a jelentő-felelős részére abban az esetben, ha azokat 

nem ő kezeli, 

illetve nem ő készíti elő. 
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217 11. A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok 

 

11.1. Gazdálkodási jogkörök szabályozása 

A hatáskörök rendezése jegyzői utasításban, a munkaköri leírásban, ill. Kötelezettségvállalás, 

utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatában történik. 

 

11.2. Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók (kötelezettségvállaló, utalványozó, ellenjegyző, 

érvényesítő) feladatai 

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés részletes szabályait a 

Polgármesteri Hivatalnál és a Társulásnál hatályos Kötelezettségvállalás, utalványozás, 

ellenjegyzés, érvényesítés rendjére vonatkozó szabályzatok tartalmazzák. 

 

11.3. Pénzeszközök kezelése 

A pénzeszközök kezeléséről külön szabályzat rendelkezik. 

 

11.4. Intézmények pénzellátása 

Az éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik. 

 

11.5. Pályázati támogatások igénybevétele 

 

 

12. Számviteli nyilvántartások vezetése 

 

 

A számviteli nyilvántartások vezetése során érvényesíteni kell a számviteli törvényben és az 

államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, 

módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározott alapelveket. 

Minden gazdasági eseményről, mely az önkormányzat eszközeinek, illetve forrásainak 

állományát, vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. A számviteli 

nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján lehet adatokat bejegyezni. 

A bizonylatokon az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési 

határidőig olvashatók legyenek. 

Szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni azokat a bizonylatokat, nyomtatványokat 

 amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, 

 amelyért nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek 

megfelelő ellenértéket kell fizetni, továbbá 

 a készpénz kezeléséhez kapcsolódó nyomtatványokat. 

A szigorú számadású nyomtatványok körét a Bizonylati rend tartalmazza. 

Az e körbe tartozó nyomtatványok készletéről és felhasználásáról olyan nyilvántartást kell 

vezetni, amelyből a beszerzett és felhasznált mennyiség sorszám szerint, továbbá a 

készletváltozások időpontjai egyértelműen megállapíthatók. 

A felhasználó köteles a nyomtatványokkal - beleértve a rontott példányokat is - elszámolni. A 

számviteli nyilvántartások vezetéséhez, a bizonylatok kezeléséhez részletes előírásokat a 

számlarend és a bizonylati szabályzat tartalmaz. 

 
 

13. Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok 

 

13.1. Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról 
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218 Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervek az elismert tartozásállományukról - nemleges adat esetén is - negyedévente, a tárgyhót 

követő 20-ig az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009. (XII.19.) 

Korm. rendelet, valamint az önkormányzat által meghatározottak szerint adatszolgáltatást 

kötelesek teljesíteni.  

A költségvetési szervek által szolgáltatott adatok összegyűjtéséért, valamint azoknak 

polgármester és jegyző részére történő átadásáért a Pénzügyi Iroda felelős. 

 

13.2. Időközi költségvetési jelentés 

 

Az önkormányzat a költségvetési gazdálkodásának alakulásáról - a költségvetési szerveket is 

magában foglaló - időközi költségvetési jelentést köteles összeállítani. Az időközi költségvetési 

jelentést az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009. (XII.19.) 

Kormányrendeletben meghatározott módon és határidőre kell összeállítani és az Igazgatósághoz 

megküldeni. 

Az önkormányzati szintű időközi költségvetési jelentés összeállításáért és az Igazgatósághoz 

történő továbbításáért a Pénzügyi Iroda vezetője a felelős. 

 

13.3. Időközi mérlegjelentés 

 

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek, valamint az önkormányzati 

hivatalnak az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi 

számláinak adataiból összeállított mérlegjelentést kell készítenie az Ámr.-ben meghatározott 

határidőre. 

A polgármesteri hivatal időközi mérlegjelentésének összeállításáért, valamint annak, az 

intézményi időközi mérlegjelentésekkel együtt az Igazgatósághoz történő továbbításáért a 

Pénzügyi Iroda vezetője felelős. 

 

13.4. A költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok 

 

A polgármesteri hivatal az előirányzatok felhasználásáról és a gazdálkodásról a költségvetési 

szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló Kormányrendelet előírásai szerint 

féléves és éves beszámolót köteles készíteni. 

A beszámolót az önkormányzat által meghatározott határidőre és tartalommal kell elkészíteni, a 

Pénzügyminisztériumnak a zárszámadásra vonatkozó tájékoztató figyelembevételével.                        

A beszámolót a gazdasági szervezet állítja össze a beszámoló füzet űrlapjainak kitöltésével. 

 

13.4.1. A féléves beszámoló tartalma, a beszámoló készítés feladata 

 

A féléves beszámoló csak a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be, mivel az eszközöket és 

forrásokat tartalmazó mérleget, pénzmaradvány-kimutatást nem tartalmazza. 

A féléves beszámoló 

 pénzforgalmi jelentést és 

 az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletéből a pénzforgalom egyeztetését 

tartalmazza. 

A polgármesteri hivatalnak a féléves beszámolási kötelezettsége során a Pénzügyminisztérium 

által összeállított „Önkormányzati költségvetési beszámoló” (féléves) nyomtatvány-garnitúra 

űrlapjainak kitöltésével kell eleget tennie. 

A pénzforgalmi jelentés - az elemi költségvetéssel azonos formában és szerkezetben - tartalmazza 

az eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat, a ténylegesen befolyt (beszedett) 
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219 bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket, a ténylegesen teljesített 

kiadásokat, a pénzforgalmat tevékenységenként és azon belül főbb jogcímenként. 

A pénzforgalom egyeztetésénél a nyitó pénzkészlet (pénztárak és betétkönyvek, költségvetési 

bankszámlák, előirányzat-felhasználási keretszámlák) állományából kiindulva a pénzforgalom 

változását, majd a záró pénzkészletet kell bemutatni. 

 

13.4.2. Az éves beszámoló tartalma, beszámoló készítéssel kapcsolatos feladatok 

 

Az éves költségvetési beszámoló részei: 

a) könyvviteli mérleg, 

b) pénzforgalmi jelentés, 

c) pénzmaradvány-kimutatás, 

d) kiegészítő melléklet. 

Az önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségének a Pénzügyminisztérium által 

összeállított „Önkormányzati Költségvetési Beszámoló” -val tesz eleget. 

Az éves beszámolót a főkönyvi kivonat adataiból - év végi, december 31-i fordulónapot 

figyelembe véve – kell elkészíteni. 

A főkönyvi kivonat összeállítása előtt a következőket kell biztosítani: 

 leltár készítése és átvezetése a könyvelés adatain, 

 az előirányzatok egyeztetése a felügyeleti szervvel a kiemelt előirányzatokra, az 

irányítószervi és saját hatáskörű átcsoportosításokra vonatkozóan, 

 év végi zárlati munkák elkészítése, 

 a mérleg összeállítása a mérlegtételek értékelésével. 

Az év végi zárlati munkák során a következőket kell elvégezni: 

a) a bankszámlák egyenlegének egyeztetését a december havi utolsó bankszámla-kivonat 

adataival, 

b) a pénztárjelentések december havi utolsó adatainak egyeztetését a főkönyvi pénztár-számla 

adatával, 

c) a polgármesteri hivatalhoz tartozó költségvetési szervek részére kiutalt ellátmány 

egyenlegének egyeztetését, 

d) a decemberben kifizetett bérek elszámolását feladás alapján, 

e) a bevételek és kiadások könyvelését december 31-ig szakfeladatonként, 

f) a leltárral megállapított készletek, követelések (adósok, vevők, egyéb követelések) és 

kötelezettségek(szállítók) állomány-változásának elszámolását a tőkeváltozással szemben, 

g) a pénzforgalmi jelentés elkészítését követően az állományi és forgalmi számlák átvezetését az 

állományi számlákra a tőke-változással egyidejűleg történő elszámolással, 

h) az értékcsökkenések elszámolását, 

i) a felhalmozási célú átutalások és bevételek átvezetését a Költségvetési bevételek és kiadások 

számlára, 

j) a Költségvetési bevételek és kiadások átvezetését a Költségvetési tartalék számlára. 

Az éves beszámoló összeállításáért és az Igazgatósághoz határidőre történő továbbításáért a 

Pénzügyi Iroda vezetője a felelős. 

A beszámoló részét képezi a normatív állami hozzájárulásokkal történő elszámolás. 

A normatív állami hozzájárulással való elszámolás érdekében a tényleges mutatószámoknak az 

intézményektől - írásban, az intézményvezető által aláírt formában - történő begyűjtéséért a 

Pénzügyi Iroda vezetője felelős. 

A tényleges mutatószámokra vonatkozó adatszolgáltatás határidejét úgy kell kialakítani, hogy 

annak ellenőrzése a beszámoló elkészítéséig megtörténhessen. Az intézmények által szolgáltatott 
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220 adatokat a beszámoló végleges összeállítása, az Igazgatóság részére történő leadása előtt 

ellenőrizni kell. 

A mutatószámok ellenőrzéséért a jegyző a felelős. 

Az állami költségvetéssel történő elszámolás pénzügyi teljesítéséért a Pénzügyi Iroda vezetője a 

felelős. 

 

 

13.5. Zárszámadás 

 

- Az önkormányzat vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal zárszámadási rendelettervezetet, a 

Társulás 

vonatkozásában zárszámadási határozattervezetet készít. 

A zárszámadási rendelet- és határozattervezet elkészítéséért a jegyző felelős. 

A zárszámadási rendelet- és határozattervezet elkészítéséért a jegyző felelős. 

A zárszámadást az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel és társulási 

költségvetési határozattal azonos szerkezetben kell összeállítani. 

A rendelet- és határozat-tervezetet április 30-ig kell elkészíteni. 

A zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 118.§ (2) 

bekezdésében meghatározott mérlegeket és kimutatásokat – szöveges indokolással együtt – be 

kell mutatni. 

A zárszámadás összeállításával kapcsolatban az intézményeknek adatszolgáltatási 

kötelezettségük van. A szükséges információk tartalmát és az adatszolgáltatásra vonatkozó 

határidőt a jegyző évenként kiadásra kerülő - zárszámadással és beszámoló készítésével 

kapcsolatos - rendelkezése szabályozza. 

 

         13.6. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves beszámolójának 

jóváhagyása. 

 

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodásukról éves beszámolót 

készítenek. 

A beszámolókat az önkormányzat zárszámadása keretében a képviselő-testület hagyja jóvá.               

A beszámoló jóváhagyásáról az intézmények írásbeli értesítéséért a Jogi és Koordinációs Iroda 

vezetője a felelős.  
 

14. Folyamatba épített ellenőrzés 

 

14.1. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) 

 

Az Áht., az Ámr., valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) 

Kormányrendeletben foglalt előírásokat figyelembe véve gondoskodni kell a gazdasági 

szervezetnél a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) maradéktalan 

megvalósításáról. 

A FEUVE-ra vonatkozó részletes szabályokat külön szabályzat tartalmazza. 

A FEUVE keretében biztosítani kell: 

a) a belső tartalékok feltárását, 

b) a költségvetési szervnél jelentkező feladatok minél magasabb színvonalon való ellátását, 

c) a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, legkisebb ráfordítással való ellátását, 

a rendelkezésre álló élő- és holtmunka ráfordításának hatékony felhasználását, 

d) a szabályszerű, fegyelmezett munka megvalósításának feltételrendszerét, 
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221 e) a racionális kezdeményezéseket, kellő időben mutasson rá a költségvetési szerv 

működése során felmerült megalapozatlan vagy helytelennek minősülő intézkedésekre, 

hiányosságokra, 

f) a működés és gazdálkodás szervezettségének elemzésével és vizsgálatával, a gazdálkodással 

összefüggő jelenségek okainak feltárásával segítse elő a vezetés megfelelő tájékoztatását, a 

helyes vezetői döntések meghozatalát, a vezetői utasítások végrehajtását, 

g) járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a gazdálkodási 

fegyelem megszilárdításához. 

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják: 

- a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a 

kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések 

dokumentumait is), 

- az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és 

szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, 

- a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és 

beszámolás). 

A gazdasági szervezeten belül a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési 

rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfeleléséért 

a jegyző a felelős. 

Az Áht 97. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez folyamatba épített, előzetes és 

utólagos vezetői ellenőrzések, valamint belső ellenőrzések működtetéséről szóló beszámoló 

összeállításáért a Pénzügyi Iroda vezetője felelős. 

 

14.2. Ellenőrzési nyomvonal 

 

A hivatal gazdasági szervezete köteles elkészíteni a gazdálkodás folyamatához kapcsolódó 

ellenőrzési nyomvonalát, amely a hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési 

folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírását 

tartalmazza. 

Az egységes és részletes ellenőrzési nyomvonal az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatának mellékletét képezi. 
 

 

 

15. A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó 

előírások 

 

A polgármesteri hivatalnál a gazdálkodás viteléhez jelen szabályzat 6. pontjában felsorolt 

szabályzatokat kell elkészíteni és folyamatosan karbantartani. 

A szabályzatokat a jogszabályi változásokat, valamint az intézmény feladatában bekövetkezett 

változásokat követő 90 napon belül aktualizálni kell, amiért a Pénzügyi Iroda vezetője a felelős. 
 

16. Címadományozás rendje 

 

16.1. Jelen cím alatti szabályok a jegyző által a köztisztviselők számára a köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározott feltételekkel adományozható 

címzetes vezető-tanácsosi, címzetes főtanácsosi, címzetes vezető-főtanácsosi, címzetes 

főmunkatársi, szakmai tanácsadói, szakmai főtanácsadói címekre vonatkoznak. 
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222 16.2. Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatalában 2 szakmai tanácsadói és 2 

szakmai főtanácsadói cím adományozható, a többi cím adományozása esetében nincs 

meghatározva keretszám. 

 

16.3. Új címet a jegyző a Képviselő-testülettel előzetesen, az éves költségvetés tervezésekor 

egyeztetve, az éves költségvetés elfogadását követően adományozhat. Az új címek költségeit úgy 

kell megigényelni és megtervezni, hogy a címet a tárgyévre szóló költségvetés elfogadását 

követően lehet adományozni. 

 

16.4. A már korábban adományozott címekre az éves összeget az éves költségvetés tervezésekor 

kell megigényelni. 

16.5. Ha év közben a címmel rendelkezőnek megszűnik a jogviszonya, vagy a részére 

adományozott cím visszavonásra kerül, a cím és annak összege nem marad az intézménynél, azt 

nem lehet másnak adományozni. Ha a jogviszony év közbeni megszűnése már a költségvetés 

tervezésénél előre látható, az igényeket ez alapján kell az intézménynek megadnia, azaz csak az 

érintett jogviszonya fennállásának idejére kiszámítva a költségeit. 

 

17. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek 

 

A Polgármesteri Hivatalban vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket a 2. 

számú melléklet tartalmazza. 

a ---/2010. (…) A Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

valamint mellékleteiről 

 

 

2. Függelék 1. számú melléklete  a  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének ----/2010. (----) rendelete a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és 

Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet 

módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról szóló önkormányzati 

rendelethez 

     Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti felépítéséről 
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2. Függelék 2. számú melléklete  a  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének ----/2010. (----) rendelete a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és 

Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet 

módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról szóló önkormányzati 

rendelethez 

 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. alapján a 

Polgármesteri Hivatalban vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök azalábbiak: 

Jegyző 

Aljegyző 

Irodavezetők 

- adóigazgatási ügyintéző 

- költségvetési ügyintéző 

- pénzügyi ügyintéző 

Hatósági és Okmányiroda 

- okmányirodai ügyintéző 

   hatósági referens 

- szabálysértési ügyintéző 

- birtokvédelmi ügyintéző  

- szociálpolitikai, szociális ügyintéző 

- gyámügyi ügyintéző 

- hagyatéki, mezőgazdasági ügyintéző 

- anyakönyvvezető 

- hivatásos gondnok 

Műszaki Iroda 

- építéshatósági ügyintéző, 

- vagyongazdálkodási ügyintéző, 

- műszaki ügyintéző 

- településfejlesztési ügyintéző 

- pályázati referens 

Kistérségi Iroda 

- kistérségi pályázati ügyintéző 

- oktatási és közművelődési ügyintéző 

- kistérségi referens 

Gyámhivatal 

- gyámhivatali ügyintéző 

Közterület-felügyelet 

- közterület-felügyelő 

Belső ellenőr 

Személyzeti ügyintéző 

Közbeszerzésekben közreműködő ügyintéző” 

A vagyonnyilatkozat – tételre kötelezettek vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének 

gyakorisága: 

Szervezeti egység 
Munkakör Kötelezettséget 

megállapító 
jogszabályhely 

Vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség 

gyakorisága 

 jegyző 3. § (1) c) 5. § (1) ca) 
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3. § (2) c) 

3. § (1) b) 

1 év 

 aljegyző 

3. § (1) c) 

3. § (2) c) 

 

5. § (1) cb) 

2 év 

Jogi és Koordinációs 

Iroda 
 

irodavezető 

 

3. § (1) b) 

 3. § (2) c) 

3. § (1) c) 

5. § (1) ca) 

1 év 

Pénzügyi Iroda 
 

irodavezető 

 

3. § (1) b)  

3. § (1) c) 

 3. § (2) c) 

5. § (1) ca) 

1 év 

Költségvetési ügyintéző 
3. § (1) c) 

 

5. § (1) cb) 

2 év 

Pénzügyi ügyintéző 
3. § (1) c) 

 

5. § (1) cb) 

2 év 

Adóigazgatási ügyintéző 
3. § (1) a) 

 

5. § (1) cc) 

5 év 

Hatósági és Okmányiroda 
 

valamennyi ügyintéző 3. § (1) a) 

 

5. § (1) cc) 

5 év 

Műszaki Iroda 
 

irodavezető 3. § (2) c) 

3. § (1) c) 

 

5. § (1) cb) 

2 év 

építéshatósági ügyintéző 3. § (1) a) 

 

5. § (1) cc) 

5 év 

műszaki ügyintéző  

 

3. § (1) b) 5. § (1) ca) 

1 év 

településfejlesztési ügyintéző 

 
3. § (1) c) 

5. § (1) cb) 

2 év 

pályázati referens 

 
3. § (1) c) 

5. § (1) cb) 

2 év 

Kistérségi Iroda 

kistérségi referens 

 

3. § (1) b)  

3. § (1) c) 

5. § (1) ca) 

1 év 

kistérségi pályázati ügyintéző 

 
3. § (1) c) 

5. § (1) cb) 

2 év 

oktatási és közművelődési 

ügyintéző  

 

3. § (1) c) 
5. § (1) cb) 

2 év 

Gyámhivatal 
 

Gyámhivatali ügyintéző 3. § (1) a) 

 

5. § (1) cc) 

5 év 

Közterület-felügyelet 
 

közterület-felügyelő 3. § (1) a) 

 

5. § (1) cc) 

5 év 

 
belső ellenőr  

 

3. § (1) c) 

 

5. § (1) cb) 

2 év 

 személyügyi ügyintéző 3. § (1) c) 5. § (1) cb) 
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 2 év 
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2. Függelék 3. számú melléklete  a  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének ----/2010. (----) rendelete a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és 

Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet 

módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról szóló önkormányzati 

rendelethez 

 

A Polgármesteri Hivatalban képzettségi pótlékra jogosító munkakörök jegyzékéről 

Besorolási 

Osztály 
Munkakör Képesítési előírás 

Képzettségi pótlékra 

jogosító képzettségek 

 

II. 

 

költségvetési, 

adóigazgatási, 

pénzügyi 

ügyintéző  

 

középiskolai végzettség és 

közgazdasági szakképzettség vagy 

középiskolai végzettség és az OKJ 

szerint: pénzügyi-számviteli, 

számítógép-kezelői, 

számítástechnikai 

szoftverüzemeltetői szakképesítés 

 

mérlegképes könyvelő 

szakképesítés 
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2. Függelék 4. számú melléklete  a  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének ----/2010. (----) rendelete a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és 

Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet 

módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról szóló önkormányzati 

rendelethez 

 

Iratkezelés helyi szabályai 

 

I. Fejezet 

 

Iratkezelés szervezeti rendje 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. tv 10. § (1) bekezdés c) pontja alapján kiadott Egyedi 

Iratkezelési Szabályzat I. fejezetének 4. pontja szerint a Szervezeti és Működési Szabályzatában 

határozza meg az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő 

tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó 

vezetőt. 

2.) A jelen szabályok hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Hivatalára / a továbbiakban: Hivatal / terjed ki. 

3.) Az iratkezelést a Hivatal kinevezett iratkezelője, akadályoztatása esetén a munkaköri 

helyettese látja el. 

4.) Az iratok átvételét, átadását, irattározását valamint továbbítását és selejtezését az iratkezelő 

végzi. 

5.) Az iratok leírása, az egyszerűbb ügyek levelezései, adminisztrálása az irodák 

tevékenységében történik. 

 

 

II. Fejezet 

 

Az ügyiratkezelés irányítása és felügyelete, ellenőrzése  

 

6.) A Hivatal iratkezelési és titokvédelmi feladatait a jegyző irányítja, s ellátja annak felügyeletét. 

A jegyző tartós távolléte idején az ügyiratkezelés felett az aljegyző gyakorol felügyeletet. 

7.) A Jogi és Koordinációs Iroda kijelölt ügyintézője  negyedévenként ellenőrzi az ügyiratkezelés 

menetét, s erről jelentést készít a jegyző részére. 

8.) Elektronikus iratkezelés során hozzáférési jogosultsága van a Hivatal kinevezett 

iratkezelőjének, munkaköri helyettesének, jegyzőnek és aljegyzőnek, valamint a Jogi és 

Koordinációs Iroda vezetőjének.   

 

III. Fejezet 

 

Az iratkezelés feladat- és hatáskörei  

 

9.) A Hivatal részére postán érkező iratokat, tértivevényeket és más küldeményeket az arra 

kijelölt postai dolgozó munkanapokon 8.00 órakor hozza át a Postahivatalból. 
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10.) A postaátvevő az érkezett küldeményeket a felbontásra jogosultnak továbbítja. 

11.) A Hivatalhoz érkezett valamennyi küldemény – kivéve azokat, amelyeket felbontás nélkül 

kell továbbítani (a névre szóló, magánjellegű, s.k. felbontásra szóló, valamint azokn 

küldemények, amelyekre ezt elrendelték) – felbontására a jegyző, akadályoztatása esetén az 

aljegyző jogosult 

12.) A küldeményeket az iratkezelő az érkeztetés, valamint a postabontást követően az irányító 

vezető feljegyzése szerint szervezeti egységenként csoportosítja és továbbítja. 

13.) A tisztségviselők nevére érkező küldeményeket a postaátvevő naponta reggel 09.00 óráig az 

illetékes tisztségviselőnek továbbítja. 

14.) A beérkező, illetve a Hivatalban keletkező iratok folyamatos, központi és egységes 

nyilvántartásba vételéről (a továbbiakban: iktatás) – a szabálysértési ügyek kivételével – az 

iratkezelő gondoskodik. Az iktatás elektronikus eljárással történik, alszámos iktatással. 

15.) Nem tartozik a központi iktatás körébe  

- a titkos minősítésű ügyek, 

- a szabálysértési ügyek. 

16.) Elektronikus iktatás során az érkeztető képernyőrovatokat az iktatással megbízott iratkezelő 

tölti ki. 

17.) Elektronikus nyilvántartások illetéktelen beavatkozás elleni védelméről a jegyző utasítása 

alapján az iratkezelő gondoskodik. 

18.) Az iratkezelő az érkezett iratot az ügyintéző kijelölése végett köteles az irat szignálására 

jogosult jegyzőnek bemutatni. 

19.) Az irat szignálására a jegyző távollétében az aljegyző jogosult. 

Az irat szignálására jogosult: 

- kijelöli az ügyintézőt (hivatali egységet, illetve személyt), 

- közli az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait (az ügy tárgyának meghatározása, 

határidő, sürgősségi fok, feladat stb.). 

Ezeket a szignálás idejének megjelölésével feljegyzi az iratra és aláírja. 

20.) Az ügyintéző a postára előkészített küldeményeket minden nap 11.00 óráig a Jogi és 

Koordinációs Iroda Leíró helyiségébe eljuttatja. 

21.) A Hivatalban olyan átadókönyvet kell használni, melyből megállapíthatóak az ügyirat 

átadására és irattárba adására vonatkozó adatok. 

22.) Az iktatott és szükség szerint szerelt ügyiratot az iktatás napján, de legkésőbb az azt követő 

munkanapon 10.00 óráig az iratkezelő a kijelölt ügyintézőhöz továbbítja. Az ügyirat 

átadásának/átvételének dokumentálása az átadókönyvben történik. 

23.) Külső szervhez vagy személyhez iratot, kiadmányt csak a kiadmányozási joggal rendelkező 

személy aláírásával lehet továbbítani, elküldeni.  

24.) A Jogi és Koordinációs Irodának a kiadmányozási joggal rendelkezőkről nyilvántartást kell 

vezetnie, melynek egy, aláírásokkal ellátott példányát az ügykezelő számára át kell adni.  

A kiadmányozási joggal rendelkező személyek listáját a jelen melléklet függeléke képezi. 

25.) A Hivatalon belüli szervezeti egységek csak a hivatalos szövegű és formájú bélyegzőket 

használhatják. 

26.) A Magyar Köztársaság címerét tartalmazó bélyegzők nyilvántartásáról a Jogi és 

Koordinációs Iroda munkatársa gondoskodik. A Jogi és Koordinációs Iroda munkatársa 

gondoskodik az elavult bélyegzők megsemmisítéséről, valamint a megszűnt szerv bélyegzőinek 

továbbításáról. 

27.) A bélyegző használója felelős annak rendeltetésszerű használatáért, biztonságos őrzéséért. 

A bélyegzőt: 
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- csak a hivatali munkával kapcsolatban használhatja, 

- hivatalos idő befejezése után, illetve a hivatali helyiségből való távozáskor el kell zárni, 

- másnak csak a bélyegző nyilvántartónál való előzetes átírás után adható, 

- a közszolgálati jogviszony megszűnése esetén a Jogi és Koordinációs Iroda munkatársának 

kell visszaadni, 

- elvesztéséről vagy eltűnéséről a munkatársat soron kívül írásban kell tájékoztatni. 

28.) A Hivatal illetve az Önkormányzat megnevezését tartalmazó körbélyegző eltűnéséről, a 

bélyegző felkutatására tett intézkedésről, az ügyben lefolytatott eljárásról a jegyzőt soron kívül 

értesíteni kell. 

29.) A Polgármesteri Hivatal kiadmányozási joggal felruházott ügyintézői: 

- Hatósági- és Okmányiroda: 

Okmányirodai ügyintézés; állampolgársági, népességnyilvántartási ügyek; kereskedelmi 

igazgatás; vadkár, állategészségügy, hagyatéki ügyek; gyámügyi igazgatás; szabálysértés, 

birtokvédelmi ügyek, egyéb igazgatási ügyek: 

az ügyintézőknek önálló kiadmányozási joguk van 

Irodavezető kiadmányozási joga: adatszolgáltatás (illv. priorálás), társhatóságok illetve 

felettes szervek megkeresése ügyében; az iroda feladatkörébe tartozó előterjesztések, hatáskör 

vagy illetékesség hiányában az áttételt elrendelő végzés tekintetében 

 

Szociális igazgatás: 

jegyzői hatáskörben lévő ügyekben az ügyintézőknek önálló kiadmányozási joguk van 

Irodavezető kiadmányozási joga: adatszolgáltatás, társhatóságok illetve felettes szervek 

megkeresése ügyében; az iroda feladatkörébe tartozó előterjesztések, hatáskör vagy 

illetékesség hiányában az áttételt elrendelő végzés tekintetében, hatósági bizonyítványok; 

polgármester által aláírt határozatok ellenjegyzése 

 

Hivatásos gondnokok: 

gondnok kirendelő határozat alapján valamennyi irat tekintetében önálló kiadmányozási 

joggal rendelkeznek 

 

Műszaki Iroda: 

- Az irodavezető: 

- az építéshatósági ügyeken kívül valamennyi Műszaki Iroda feladatkörébe tartozó 

ügyben az iroda azon feladatai tekintetében, melyekben a kiadmányozás jogát a 

polgármester, vagy a jegyző nem tartotta fenn magának 

- Az építéshatósági ügyintézők a munkaköri leírás szerinti valamennyi ügyben teljes 

kiadmányozási jogkör 

 

Pénzügyi Iroda: 

 

Adóügyi feladatok tekintetében az adóügyi ügyintézők a vállalkozók kommunális adója-, 

vállalkozók iparűzési adója-, talajterhelési díj-, termőföld-bérbeadásból származó 

jövedelemadó-, gépjárműadó-, idegenforgalmi adó-, luxusadó-, adók módjára behajtandó 

köztartozások ügyekben önálló kiadmányozási joggal rendelkeznek. 

Pénzügyi irodavezető: a pénzügyi iroda azon feladatai tekintetében, melyekben a 

kiadmányozás jogát a polgármester, vagy a jegyző nem tartotta fenn magának, valamint adóérték 

bizonyítványok kiállítása-, fizetési felszólítások (adó-, és adók módjára behajtható 
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köztartozások kivételével) esetében, gazdálkodással kapcsolatos ügyek, valamint névre szóló 

megkeresések esetén rendelkezik kiadmányozási joggal. 

Pénzügyi Irodavezető helyettese: a Pénzügyi Irodavezető távollétében rendelkezik az ott 

meghatározott esetekben kiadmányozási joggal. 

 

 

Jogi- és Koordinációs Iroda: 

 

1.)Az irodavezető kiadmányozza 

- a köztisztviselői jogviszonnyal összefüggő ügyeket, amelyekben munkáltatói jogokat 

gyakorol; 

- az iroda feladatkörébe tartozó ügyekben íródott leveleket, 

- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb beadványokra adott válaszleveleket, 

- a nemzetközi kapcsolatok terén folytatott levelezéseket, 

- a sajtóval való kapcsolattartás dokumentumait, 

ha az adott ügyben a polgármester vagy a hivatalvezető a kiadmányozás jogát nem tartotta fenn. 

A Jogi és Koordinációs Irodához tartozó ügyek tekintetében, így különösen: irodatechnikai és 

irodaszer beszerzések, reklám-, propaganda tevékenység, informatikai szolgáltatások, gépkocsik 

költségei, irattár karbantartási munkái, külkapcsolatokkal összefüggő ügyek tekintetében 

gyakorolja a szakmai teljesítés igazolását. 

Az irodavezető kiadmányozási jogát távollétében helyettese gyakorolja. 

2.) A testületi ügyintéző kiadmányozza 

- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb beadványokra adott válaszleveleket, amennyiben azok 

kiadmányozását a jegyző vagy az irodavezető nem tartotta fenn; 

- mint helyi védelmi referens a Helyi Védelmi Bizottság iratait azok kivételével, amelyek 

kiadmányozását a polgármester, mint HVB elnök vagy a jegyző, mint HVB titkár nem tartotta 

fenn. 

3.) A titkársági ügyintéző 

- kiadmányozza a civil szervezetekkel való kapcsolattartás során keletkező dokumentumokat, ha 

az adott ügyben a polgármester vagy a hivatalvezető vagy az irodavezető a kiadmányozás jogát 

nem tartotta fenn. 

4.) A gondnok 

- a beszerzett áru elosztásánál kiadmányoz, 

- leltárfelelősségi körébe tartozó dokumentumoknál kiadmányoz, 

- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb beadványokra adott válaszleveleket kiadmányozza, 

amennyiben a kiadmányozás jogát a jegyző vagy az irodavezető nem tartotta fenn.” 

 

Gyámhivatal: 
 

A Gyámhivatal köztisztviselői az ügyintézési határidő meghosszabbítása kapcsán szükséges 

kiadmányozáson kívül valamennyi, munkaköri leírásuk szerinti ügyben teljes kiadmányozási 

jogkörrel rendelkeznek. 

A személyzeti ügyintéző kiadmányozza 

 

- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb beadványokra adott válaszleveleket, amennyiben 

azok kiadmányozását a jegyző nem tartotta fenn; 

- a hivatal dolgozóinak kötelező egészségügyi vizsgálatra való beutalását; 
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- a feladatkörébe tartozó értesítéseket, amennyiben a jegyző azok kiadmányozását nem 

tartotta fenn. 

Iskolarendszerű és egyéb képzések, továbbképzések, dolgozói ajándék tekintetében 

gyakorolja a szakmai teljesítés igazolását 

. 

A belső ellenőr kiadmányozza 

 

- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb beadványokra adott válaszleveleket, amennyiben 

azok kiadmányozását a jegyző nem tartotta fenn; 

- a feladatkörébe tartozó értesítéseket, megkereséseket, amennyiben a jegyző azok 

kiadmányozását nem tartotta fenn. 

 

Kistérségi iroda: 

 

1. A Kistérségi Iroda irodavezetője gyakorolja a kiadmányozás jogát: 

- a köztisztviselői jogviszonnyal összefüggő ügyekben, amelyekben munkáltatói 

jogokat gyakorol, 

- az iroda azon feladatai tekintetében, melyekben a kiadmányozás jogát a polgármester, 

vagy a jegyző nem tartotta fenn magának 

Az irodavezetői feladatok vonatkozásában a kiadmányozási jogát az irodavezető 

távollétében helyettese, a kistérségi pályázati ügyintéző gyakorolja. 

 

2. A Kistérségi referens kiadmányozza: 

- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb beadványokra adott válaszleveleket,  

- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb beadványokra adott válaszleveleket, 

amennyiben azok kiadmányozását a Társulási Tanács elnöke vagy a Társulás 

munkaszervezet-vezetője nem tartotta fenn, 

- a Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos iratokat, amennyiben azok 

kiadmányozását a Társulási Tanács elnöke vagy a Társulás munkaszervezet-vezetője 

nem tartotta fenn, 

- a Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos Bíráló 

Bizottsági dokumentumokat, 

- a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás vonatkozásában a 

szakmai teljesítés igazolását. 

A kistérségi referensi feladatok vonatkozásában a kiadmányozási jogát a kistérségi 

referens távollétében helyettese, az oktatási és művelődési ügyintéző gyakorolja. 

 

3. Az Oktatási és kulturális ügyintéző kiadmányozza: 

- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb beadványokra adott válaszleveleket, 

amennyiben azok kiadmányozását a jegyző vagy az irodavezető nem tartotta fenn, 

- kulturális rendezvények, oktatással kapcsolatos ügyek tekintetében gyakorolja a 

szakmai teljesítésigazolást. 

 

4. A Kistérségi pályázati ügyintéző és kapcsolt munkakörben egészségügyi és szociális 

intézményi ügyintéző kiadmányozza: 

- a nevére szóló megkeresésekre és egyéb beadványokra adott válaszleveleket, 

- a benyújtásra kerülő pályázatok aláírásának kivételével a Társulás pályázataival 
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kapcsolatos ügyintézés egyéb dokumentumait, amennyiben azok kiadmányozását a 

Társulási Tanács elnöke, a Társulás munkaszervezet-vezetője vagy az irodavezető nem 

tartotta fenn, 

- a háziorvosoknak, egészségügyi és szociális intézményeknek általa írt leveleket, 

amennyiben azok kiadmányozását a jegyző vagy az irodavezető nem tartotta fenn. 

169Polgármester, bizottsági elnök által átruházott hatáskörben ellátott ügyekben 

 

A polgármester, illetve az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága  hatáskörébe 

átruházott szociális és gyermekvédelmi önkormányzati hatósági ügyek esetében: az 

érdemi döntést előkészítő, valamint az érdemi döntés végrehajtásához kapcsolódó eljárási 

cselekmények körében a Polgármesteri Hivatal adott feladat ellátására munkaköri leírása 

szerint hatáskörrel rendelkező ügyintéző rendelkezik kiadmányozási joggal a polgármester 

nevében.  

 

Szociális bérlakásügyekben a Műszaki Irodavezető rendelkezik kiadmányozási joggal. 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ----/2010. (----) rendelete a Szentgotthárd 

Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 

30.) ÖKT. rendelet módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 

önkormányzati rendelethez 

 

 

Indokolás      

SZMSZ 7.§-ához: 

           Az Önkormányzat által ellátott feladatok között korábban tételesen felsoroltuk a    

           törvényekben előírt feladatokat. Ezt a továbbiakban nem lehet megtenni, így csak  

           legfeljebb a törvény §-aira lehet hivatkozni. 

 

SZMSZ 14. §-ához: 

az Ötv. 55. §-ának a) és b) pontjaiban foglalt előírást kötelező jelleggel érvényesíteni kell, azaz a 

részönkormányzatot létre kell hozni, ha azt a településrész lakóhelyi közössége kezdeményezi. 

Létrehozás esetén az SZMSZ mellékletében meg kell határozni a városrészi önkormányzatok 

feladatait is. 

 

SZMSZ 18.§-ához: 

A szabályzat eddig nem tartalmazta a polgármester hosszabb távollétének bejelentési kötelezettségét 

a testület felé – most erre sor kerülhet. 

 

SZMSZ 26. §-ához: 

A testületi anyag kiküldésének alapformája eddig is az elektronikus kiküldés volt, amit tovább erősít 

a javasolt szabályozás.  

 

 

 

 

SZMSZ 28. §-ához: 

A testületi anyagok formái között most nevesíti a tervezet a „Jelentés”-t is. Ilyen megnevezésű 

anyagra korábban is volt példa, de a Szabályzatba ebben a formában mostantól kerülne be. Ez a 

testületi anyagok közül a legegyszerűbbet jelenti.  

 

SZMSZ 44. §-ához 

      Az „eredménytelen szavazás” intézményét  SZMSZ-ünk most is tartalmazza. Javaslatunk    

      szerint a jelentkező eldöntendő ügyek minél hatékonyabb intézése érdekében alkalmazni  

      kell. Viszont csak arra az esetre szól a javaslat, ha valóban alternatívák közül lehetne   

      választani és egyik alternatíva sem kapja meg a szükséges többséget. Kikerül a körből a   

      „szavazategyenlőség” esete, tehát amennyiben nincsenek alternatív javaslatok csak egy  

      határozati javaslat van és erre ugyanannyian szavaznak „igennel” mint „nem”-mel, akkor   

      nincsen meg a szükséges számú „igen szavazat, vagyis a határozati javaslatot nem  

      sikerült elfogadni.     

 

SZMSZ 47.§-ához: 

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Tv. bevezette a Normatív határozat fogalmát, így ezt az 

SZMSZ-ben is említjük. Alkalmazására majd a napi gyakorlat szerint kerülhet sor. A meghozatala 

formailag a testület által hozott határozat szabályai szerint fog történni. 

 

SZMSZ 50.§-ához: 

A Jogalkotásról szóló törvény eléggé nagy hangsúlyt fektet a meghozott jogszabályok hatásainak 

vizsgálatára. Önkormányzatunk az utólagos hatásvizsgálatot eddig is szabályozta és végezte, a 
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jövőben erre is nagyobb hangsúly kerül majd. 2003 óta minden önkormányzati rendeletre a 

meghozatalát követő egy év után visszatérünk és erről a két ülés között beszámolóban jelentést 

készítünk.   

 

 

     SZMSZ 60. §-ához: 

 

     A tervezet e §-ának újdonsága abban van, hogy egyértelműen szabályozza azt a joghézagot,  

     hogy mi van akkor, ha két bizottság együtt ülésezik és az egyik nyílt ülésen, a másik zárton  

     akar tárgyalni. A javaslat ezt a problémát úgy oldja fel, hogy amennyiben az egyik  

     bizottság zárt ülésről dönt, akkor az együttes ülés zártan folyik.  

 

SZMSZ 78. §-ához: 

- A javaslat továbbra is tartalmazza a minden rendes testületi ülésen a közmeghallgatás megtartását 

és az ülés elejére határozza meg annak időpontját.        

      

           SZMSZ 98.§-ához: 

           Az SZMSZ hatályba lépésénél két időpontot javaslunk. A Polgármesteri Hivatal  

           Munkarendjének a heti egy napon való hosszabbításáról szóló pontot április 01-től, a  

           többit február 01-től.            

 

 

 

 

          SZMSZ 2. Függelék 3. pontjához: 

      

          A Polgármesteri Hivatal munkarendjében szerepelteti a Javaslat a meghosszabbított  

          ügyfélfogadást, ami az okmányirodában  hétfőnként 16.00 óra és 17.30 között  

          ügyintézési lehetőséget az ügyfelek számára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L E N T É S 
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a Képviselő-testület 2011. január 26-i ülésére 

 

a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 

valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről: 
 

Lejárt határidejű határozatok: 
 

287/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 
A Képviselő-testület 287/2010. számú határozatában a város forgalmi rendjével kapcsolatban 
hozott döntéseknek megfelelően megtörténtek a szükséges jelzőtábla kihelyezések. Kivitelező: 
ÚT-PIKTOR Kft. Szombathely 
 

 

Hatósági és Okmányiroda: 
 

1. Megtörtént a területi és országos kisebbségi önkormányzati választás előkészítése. 

2011. január 9. napján megtartásra került a választás, a Helyi Választási Bizottság közreműködésével, 3 

kisebbség vonatkozásában, összesen 12 szavazásra jogosult volt, akik éltek választó jogukkal. 

  

2. 2011. január 3-tól új anyakönyvi informatikai rendszer indult el.  

 

3. A januárban  indult kormányhivatalok ügyfélszolgálatán ( 29 db ) egyéni vállalkozói ügyekben 

kizárólag tanácsadás történik ( szakmakód, engedélyek, űrlap kitöltése, stb..) internet hozzáféréssel 

ellátott gépek vannak  az ügyfélszolgálatokon, ahol  az ügyfél ha úgy dönt belépve az 

ügyfélkapuján keresztül ügyeket intézhet. 

 

4. 2011.01.01. től az egyéni vállalkozók ügyintézésénél az alábbi lényeges változások következtek be 

: 

 

- megszűnt az egyéni vállalkozói tevékenység határozott idejű szüneteltetésének lehetősége,  

- a bejelentőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy a bejelentés, illetve engedély-köteles tevékenység(ek): 

- a bejelentés megtétele, illetve az engedély megadása nélkül nem gyakorolható(k), illetve, hogy 

- bejelentő megismerte a tevékenység gyakorlásának feltételeit . 

-  új szakmakódjegyzéket kell alkalmazni az egyéni vállalkozások tevékenységének besorolásánál. 

A KEK KH a  honlapjáról letölthető nyomtatványokat,  szakmakód jegyzéket  és kitöltési útmutatót is - a 

megváltozott körülményeknek megfelelően – módosította.  

A változásokról a  könyvelőket is tájékoztattuk. 

 

5. 3 fő egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzésére került sor. Az ügyfelek  az ellenőrzés során a 

kötelezettségeiknek eleget tettek, a tevékenység jogszerű  folytatását igazoló  okiratokat  bemutatták. 

Megállapítást nyert, hogy a jogszabályi előírások szerint  működnek. 

 

6. Decemberben 1 fő szociálisan rászorult, kiskorú gyermeket nevelő személy részére állapítottunk 

meg tűzifa formájában átmeneti segélyt.  

 

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének tájékoztatása 

2010. december havi információs jelentés 
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Nyilvántartott álláskeresők száma: 766 fő. A regisztrált álláskeresők száma az előző időszakhoz képest 48 

fővel nőtt. Tárgyidőszakban 103 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba, 12 fővel többen, mint az előző 

időszakban. A belépők összetételét vizsgálva 96 fő volt már korábban nyilvántartott, 7 fő pedig első ízben 

került regisztrálásra. Ágazat szerint legtöbben a feldolgozóiparból (36 fő), mezőgazdaság-

erdőgazdálkodásból (10 fő), kereskedelemből és építőiparból (9-9 fő) érkeztek. A téli időszakban 

jellemző, hogy az építőipari és mezőgazdasági-erdőgazdálkodási tevékenységeket folytató cégek 

megválnak az alkalmazottak egy részétől; a tavaszi időszakban általában visszaléptetik őket. A 

nyilvántartott pályakezdők száma 42 fő, 7 fővel nőtt az előző időszakhoz képest. 

 

Tárgyidőszakban kilépők száma: 56 fő, ez 29 fővel kevesebb, mint az előző időszakban. Legtöbben az 

együttműködés hiánya (20 fő) és önálló elhelyezkedés (21 fő) miatt léptek ki. 9 fő helyezkedett el 

közvetítéssel. Munkáltató, mely nagyobb létszámban fogadott álláskeresőket, nem volt. 

 

Új munkahelyek teremtődése, nagyobb létszámú munkaerőigény: 13 fő álláshely egy Kft-től textiláru 

gyártása körében 

 

A munkáltatói kapcsolattartás havi tapasztalatai: A beérkező álláshelyek száma (29 fő) az előző 

időszakhoz képest 19 fővel csökkent. A beérkezett álláshelyek zöme (23 fő) nem támogatott. 

Tárgyidőszakban a legtöbb álláshely egy sztg-i Kft-től érkezett; targoncásokat, lánchurkolókat, 

véglevágókat, irodai alkalmazottakat kerestek. Ezen kívül vendéglátó-ipari cégek kerestek munkatársakat; 

az Ausztriában munkát vállalók pótlására.  

 

Az álláskeresők részéről leggyakrabban keresett állások: segédmunkás (94 fő), eladó (51 fő), gyártósori 

összeszerelő (25 fő), varrónő (23 fő), lakatos (23 fő), takarító (23 fő), felszolgáló (21 fő).  

 

 

Műszaki Iroda: 
 

 2010. december 08-án a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízügyi 
felügyeleti ellenőrzést tartott, amelynek során a Szentgotthárd - Máriaújfalui, Hársas-tó vízi-
létesítményeinek helyszíni ellenőrzésére került sor. 

 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

- Lakóház építésére és bontására kiadott engedélyek száma: 1 

- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 0 

- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 2 

- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 3 

- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 1 

- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 5 

- Építésrendészeti eljárások száma: 2 

- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés és bontások száma 2 

- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 0 

 

 

Pénzügyi Iroda: 
 

Bevétel – kiadás alakulása 

 

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

pénzforgalmi adatok alapján.  
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Folyószámla hitelünk 2010. december 1-én:     - 250.613.789,- Ft 

 Bevételek december 1 – december 31.:          104.533.435,- Ft 

 Kiadások december 1 – december 31.:      - 126.872.419,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege december 31-én:    - 272.952.773,- Ft. 

 

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

beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 268.095 e/Ft. Ismételten felhívom a T. 

Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására, a bevételek növelésének és 

a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség fenntartása érdekében!  

 

 

 

Adóhatósági munka: 

Elkészítettük a 2011. évi idegenforgalmi adó ellenőrzési programunkat, melyről az alábbiakban 

tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet.  

Az ellenőrzések tapasztalatairól a két ülés közti beszámolókban folyamatosan tájékoztatjuk a T. Testületet. 

 

2011. évi ellenőrzési ütemterv 

az idegenforgalmi adó beszedés ellenőrzéséhez 

 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy:  

 

- az adóbeszedésre kötelezett Szentgotthárd Város Önkormányzata 29/2005. (XII.I.) sz. rendeletében 

szabályozott idegenforgalmi adót a rendeletben előírtak szerint szedte –e be, ill. annak összege 

megfelel –e a rendeletben meghatározottaknak, 

- az adóbeszedésre kötelezett Szentgotthárd Város Önkormányzata 29/2005. (XII.I.) sz. rendeletében 

szabályozott és beszedett idegenforgalmi adót bevallásaiban megfelelően szerepeltette –e, 

- jogosan történt –e mentesség igénybe vétele, 

- a vezetett nyilvántartások megfelelnek –e az ellenőrzött vállalkozó/vállalkozás tekintetében előírt 

jogszabályi kötelezettségeknek, 

- az ellenőrzött bizonylatok tartalma megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

 

 

Január Február Március Április Május 

Nappa Ker. Bt. Vattila Kft. Dometál Kft. Porabje Kft. Ifj. Herczeg 

Lászlóné 

 Gáspár Tiborné Nagy Lászlóné Kovács Jánosné Andante Kft. 

 Borhotel Sztg. 

Kft. 

Pászti Judit Tóka Józsefné  

  Czotterné K. 

Katalin 

Trainex Kft.  

 

 

Június Július Augusztus Szeptember Október 

Pujante Kft. Lakatos Judit Papp-Kovács 

Beáta 

Önk. Közszolg. 

Vállalat 

Resi Kft. 

Pethő Józsefné Bembo Kft. Gaál Imre Várady Edina Gastland M0 

Vendéglátó Kft. 
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   West Union 

Invest Kft. 

Schwarz Bt. 

 

 

November December 

Mesics 

Györgyné 

Németh András 

Tamás 

Fasching Kft. Kern Zoltán 

Kern Zoltánné Szonex Bt. 

                   

 

Beszámolók, jelentések: 

2010. december 18-.án érkezett a Pannon Kapu Kulturális Egyesület (PKKE) idegenforgalmi 

tevékenységérők szóló beszámolója. A decemberi Képviselő-testületi ülésre ezen beszámolót tehát nem 

tudtuk beterjeszteni, ezért most, a januári ülésen a két ülés közti beszámoló keretében tájékoztatjuk a T. 

Testületet. (Az Egyesület Elnök Asszonya által készített szöveges beszámolót mellékeljük.) 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.25.) ÖKT. rendelet 6.§ 

(5) bekezdés j) pontban működési céltartalékon belül 1.000 e/Ft került elkülönítésre a PKKE 

idegenforgalmi tevékenységének finanszírozására, melyet féléves elszámolás alapján június 30. és 

december 30. határidővel biztosít az Önkormányzat. A benyújtott beszámoló alapján a PKKE által 2010. II. 

félévre igényelt összeg 246.255,- Ft. Az elszámolás szerint 139.020,- Ft internet előfizetési díj, 103.350,- Ft 

a budapesti Főszezon kiállítással kapcsolatos utazási (taxi)-, ételfogyasztás-, és szállásköltség, valamint 

3.885,- Ft a Grazi vásárral kapcsolatos útiköltség (kimutatást mellékeljük). A beszámolóban bemutatott 

számlák közül véleményünk szerint a grazi vásárral kapcsolatos költségek – 3.885,- Ft – tekinthető 

idegenforgalmi és marketing célra elszámolhatónak.  

Fentiekre tekintettel a PKKE részére a II félévre benyújtott idegenforgalmi elszámolás alapján nem történt 

a céltartalékból kifizetés. A 2010. évi idegenforgalmi és marketing kiadásokra elkülönített keret 

maradványa 815.945,- Ft. 

 

Egyéb: Egyeztetéseket folytattunk az intézményvezetőkkel a 2011. évi költségvetés rendelet tervezet 

előkészítése érdekében a Képviselő-testület 298/2010. sz. határozatában foglaltak szerint. 

 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük és ha 

szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- Az  1/2010.(I.7.)  rendelet:  a  Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatának valamint 

szabályozási tervének egységes szerkezetbe foglalására megalkotott  rendeletének módosítása  

változtatást nem igényel. 

 

- A  2/2010.(I.28.)  rendelet : a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésről 

szóló rendelete  értelemszerűen módosítást nem igényel. 

 

- A 3/2010.(I.28.) rendelet: a  Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól 

szóló rendelet módosított rendelete módosítására a mostani, 2011. januári 

Képviselő-testületi ülésen kerül sor. 
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- A 4/2010.(I.28.) rendelet: a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása változtatást nem 

igényel.   

 

 

 

Szentgotthárd, 2011. január 19. 

 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

          Jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2011. január 18-án 
 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-
javítása 

132/2009. 
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,- 

NYERT 
A második fordulóban is. 

Szentgotthárd 
városközponti Liget 
fejlesztése 

NYDOP-2009-3.1.1/C 175/2009 55.555.556,- Ft 

Elnyert 
támogatás: 

50.000.000,- Ft 
 

5.555.556,-Ft Ünnepélyes átadó: 2011.március 

Szentgotthárdi 
háziorvosi rendelő 
komplex 
akadálymentesítése és 
energiahatékony 
felújítása 
 

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

Elfogadott: 
55.286.112,- Ft 

Igényelt 
támogatás: 

50.000.000,- Ft 
 

Megítélt: 
49.757.501,- Ft 

5.555.555,- Ft 
 

5.528.612,- Ft 

Projektindítás: 2010.11.03. 
Informatikai és orvosi eszközök 

beszerzésére már sor került. 
Kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás még nem 

került kiírásra. 

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer 

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés AT-
HU OP-2007-2013 

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

NYERT 
A konzorcium vezetője: az Észak-
Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 
Projekt indulása: 2011. január 

Városok szövetsége 

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013 

    
Projektindítás 2008. 07.01. 
Projektzárás: 2013. 03.31 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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. 
Legutóbbi projekt koordinációs 
megbeszélésen részt vett a Hivatal 
munkatársa. 

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 

 
 
 

Nyert 
0,- Ft NYERT 

RFSC- Referenciakeret 
dokumentum 

Integrált 
városfejlesztés közös 

európai 
módszertanának 

tesztelése 

 

  
 

 Nem nyert 

Kis- és mikrotérségi 
oktatási hálózatok és 
központjaik fejlesztése  

NYDOP-2010.-
5.3.1/A 

 

  
Elbírálás 

folyamatban. 
25.800.000,- Ft 

A Társulás pályázata. A SZOI Arany 
J. Iskola új zeneiskolai szárnya 
építésének önerejét az 
Önkormányzat fizeti. 

 
 



 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok 
helyzete 2011. január 18-án 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 
megőrzése  

Szlovénia-
Magyarország  
2007-2013 

165/2008.  

 

174.908.-euro 
nyert 8.744.-euro  

Szentgotthárdi Városi 
Gondozási Központ 
akadálymentesítése 

NYDOP-2009-5.1.1/C 173/2009. 

 

12.807.626.-Ft 
Nyert  1.921.144.-Ft A kivitelezés befejeződött. 

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

Önkormányzati 
Minisztérium 

7/2010. TTh 
 

 

5.951.684.- 

Nyert 

1.487.921.- 
 

Az önerőt 
Csörötnek 
biztosítja 

Kivitelezés folyamatban. 

Kis- és mikrotérségi 
oktatási hálózatok és 
központjaik fejlesztése  

NYDOP-2010.-
5.3.1/A  

1/2010. 
fejlesztési T. 

Hat 

 

289.917.-eFt 
Elbírálás 

folyamatban 

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

7.456.-eFt 

Elbírálás még folyamatban! 

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

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a SZOI 
keretén belül 

16/2008. 
kistérségi Hat. 

 

 

24.872.500.-Ft 

 

Nyert 
 
 

Nem szükséges 
Megvalósítása folyamatban. 
 

 

 

 


