Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. október 26-i ülésére
Tárgy: Az Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete már két ízben napirendre tűzte az
Önkormányzati Minőségirányítási Program módosításnak megtárgyalását.
A 2004-ben kidolgozott és elfogadott, majd 2007-ben felülvizsgált a Képviselő-testület által a
4/2007. sz. határozattal elfogadott Önkormányzati Minőségirányítási Program II. 4.e.)
pontjának módosítását kezdeményezte a Képviselő – testület, mely a pedagógusok
eredményességi-jutalom rendszeréről szól. A módosítást úgy kellett megalkotni, hogy a
200/2011.sz. Képviselő-testületi határozat alapján a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási
Intézmény és a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, továbbá az
Önkormányzati Erőforrás és Külkapcsolatok Bizottságának elnöke és a Kistérségi Iroda az
ÖMIP pedagógus eredményességi jutalom – rendszerét egy külön e célra összehívandó
értekezlet tapasztalatait is vegye figyelembe.
Az érintettek 2011. október 05-én megvitatták javaslataikat, az érintett igazgatók saját
intézményeikbe továbbították a kidolgozott módosítást, ahol a pedagógusok további
javaslatokkal élhettek a módosítást illetően.
Az ÖMIP II. 4. e) pontja eddig az alábbiakat tartalmazta:
Eredményességi jutalom-rendszer bevezetése az általános alapkészségek és ismeretek
tanításában különösen kiemelkedő pedagógusok számára.
Iskoláinktól elvárjuk, hogy különösen az általános és alapkészségek ismereteinek és
készségeinek az elsajátíttatásában jeleskedjenek. Ezért, amely iskola az országos standard
mérésekben igazoltan a kisvárosi és az adott iskolatípusnak megfelelő országos átlag felett
legalább 6 %-kal magasabb teljesítményt ér el (a teljesítmény az abszolút és a hozzáadott
érték átlaga), annak az adott osztályt tanító pedagógusát egyszeri jutalomban részesítjük. A
jutalmazási rendszerünkkel a tanulók mindegyikére kiterjedő, az alapkészségek általános
fejlesztését szolgáló ösztönzést kívánunk bevezetni.”
A módosító javaslatok az 1. számú mellékletben olvashatók.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzati Minőségirányítási Programjának II. 4.e.) pontját
A. / az előterjesztés 1. számú mellékletben foglaltakra módosítja.

B. / az előterjesztés 1. számú mellékletben foglaltakra módosítja, az alábbi
kiegészítésekkel: ……………………………
Határidő: azonnal, alkalmazása a 2011/2012. tanévtől
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Balogh Éva igazgató
Bedics Sándor igazgató
Gábor László irodavezető
Szentgotthárd, 2011. október 11.
Gábor László
irodavezető
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. október 26-i ülésére
Tárgy: A Kollégium helyzete, további működtetésének lehetőségei

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2011. sz. határozata alapján
készítettük ezt az előterjesztést a kollégium továbbműködését illetően, elsősorban a költségek
alakulására vonatkozóan.
Az elmúlt másfél évben többször is a Tisztelt Képviselő-testület előtt volt a Kollégium ügye –
külön előterjesztések, illetve a költségvetés tárgyalása kapcsán. A 2010. április 28-i
Képviselő-testületi ülésre részletes előterjesztés készült több variációs lehetőséggel:
„A” -A kollégiumi ellátás nem szűnik meg, az iskola a Műszaki Iroda egyetértésével
javasolja a kollégium első épületének a hozzátartozó területtel történő értékesítését. A
hátsó épület felújítását, illetve bővítését tanszállóval – ez utóbbi csak pályázat útján
valósítható meg.
„B”- A kollégiumi ellátás nem szűnik meg, a jelenlegi feltételekkel – a tanulói létszám
növelésével (a Feldbachban tanuló diákokkal) – a 2010/2011-es tanévben is tovább
működik.
„C” - Megszűnik a kollégiumi ellátás.
A Testület akkor nem döntött, további anyagot kért és 2010. május 15-i rendkívüli ülésen
arról határozott, hogy a kollégiumi ellátás fenntartását továbbra is szükségesnek tartja a város
oktatási struktúráját illetően, a takarékos gazdálkodás elsődleges érvényesítésével. Ennek
érdekében 2010. június 16-tól 1 fővel csökkentette a kollégium pedagógus létszámát.
2011. júniusi Képviselő-testületi ülésre készült belső ellenőri jelentés a kollégium
kihasználtságát vizsgálva. Az összegzésben az alábbiak olvashatók:
Összességében az ellenőrzés meglátása, hogy a kollégium működése jó, és teljesen megfelel a
jogszabályi előírásoknak. Mind az elhelyezés, mind a feltételeknek megfelel jelenleg az
intézmény.
A fenntarthatóságát vizsgálva már nem áll túl jól a kollégium. Fontos megjegyezni, hogy az
elmúlt években az intézménynek jelentős pénzügyi támogatást kellett nyújtania ahhoz, hogy
fenn tudja tartani a kollégiumot.
A jövőben a kollégium fenntartása a város, valamint a szakképző iskola pénzügyi helyzetén is
múlik, ezért fontos lenne, ha a lehetséges alternatívákat számba vennék, és a jövőre
tekintettel, elkezdenék a mielőbbi lehetőségeket keresni a kollégium jövőbeni
fenntarthatóságának megőrzéséhez.
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója ismét áttekintette a kollégium
intézményében a költségcsökkentés lehetőségét, és az ezzel kapcsolatos megállapításait jelen
előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Javaslata az alábbi:

1. A kollégiumi ellátás fenntartása továbbra is szükséges a város oktatási
struktúráját illetően, jelenleg az Opel Szentgotthárd szakember utánpótlása
biztosítását is szem előtt tartva - természetesen a takarékos gazdálkodás elsődleges
érvényesítésével.
2. A város-, s az intézmény vezetésének továbbra is folyamatosan figyelemmel kell
kísérnie azokat az oktatáspolitikai folyamatokat, s az ezekkel kapcsolatos
pályázati lehetőségeket, amelyek e frekventált helyen meglévő létesítmények
hasznosítását korunknak megfelelő módon biztosítja.
Indokolás:
 A kollégium kihasználtsága középtávon 45-50 főben prognosztizálható.
 A feladatellátás 3 fős nevelőtestülettel megoldható (1 fő kollégiumvezető, 2 fő
csoportvezető tanár)
 A kollégiumi létszám stabilizálása a Feldbachban tanulókkal biztosítható, sőt
növelhető.
 Az Opel-fejlesztéssel összefüggésben az iskola új szakképesítéseket is indít
(mechatronikai műszerész, villanyszerelő). Ezek az új szakmák vonzóak lehetnek a
távolabb lakók számára is.
 A felsőfokú szakképzés beindítása, valamint a gimnáziumi képzési kínálat bővülése a
kollégiumi igény növekedését jelentheti.
 A különböző (szakképzési, uniós, oktatási) pályázatokon való részvétel lehetőséget
nyújt az első és hátsó épületek felújítására, bővítésére, funkcióváltására.
A fenntartó ismét elgondolkodhat, hogy
- más épületben helyezi el a kollégiumot, de az étkezés (reggeli, meleg vacsora
biztosítása ) miatt továbbra is vissza kell járni a kollégistáknak a Hunyadi úti épületbe;
továbbá ha nem ismerjük a továbbhasznosítást, nincs rövid időn belül vevő az
épületre, az épület állaga használaton kívül csak romlik és plusz költségbe kerül;
- megszűnteti a kollégiumi ellátást, ez esetben biztos normatíva kieséssel kell számolni
(alap – és kollégiumi normatíva), továbbá ezt csak a jelenleg még hatályos
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint 2012. július-augusztus
hónapban lehetne megtenni.
Jelenleg a kollégisták száma: 38 fő (ebből szakközépiskolai tanuló: 26 fő, szakiskolai
tanuló 11 fő, gimnáziumi tanuló 1 fő).
A 2011. évi normatív állami hozzájárulás adatai:
Közoktatás alap hozzájárulás
38 fő x 234.731 Ft/fő =
8.919.778,- Ft
Kollégiumok közoktatási feladataira
6.736.666,- Ft
Kollégiumi, diákotthon lakhatási felt.
4.180.000,- Ft
Esetleges kollégiumi megszüntetés esetén az intézmény értelemszerűen nem kapná
meg a 10.916.666,- Ft kollégiumi normatívát, valamint a közoktatás alap hozzájárulás
normatív összege is csökkenne /megszűnne, attól függően, hogy a 38 kollégista
vállalja-e / a 38 kollégistából hány vállalja a bejárást Szentgotthárdra. További bevétel

kiesést jelentene a Feldbachban tanuló diákok tanévre vetített 800.000,- forintos
lakhatási díjának kiesése. (Igaz, utánuk normatívát nem tud az intézmény igényelni.)
Figyelembe kell venni, hogy mind a közoktatás, mind a közigazgatás területén a
közeljövőben jelentős változások várhatók, amit ma még pontosan nem ismerünk – így e
kérdésben éppen most végleges döntést hozni nem lenne szerencsés.
Mivel azonban ismerjük azt a tényt, hogy a gyermeklétszám csökkenőben van (bár ezt az
elmúlt két évben az intézmény nem igazolta, sőt, nőtt a tanulólétszám) és a vasúti közlekedés
modernizálásával az utazási idő is tovább csökkent, az intézménynek még inkább
figyelemmel kell lennie a kollégium kihasználtságára: arra, hogy minél inkább legyen
feltöltve diákokkal, lehetőség szerint közel 80-100%-os legyen minden héten (a férőhely
száma 42 fő). Továbbá törekedni kell pénzügyi területen is az intézménynek a racionális
gazdálkodásra (túlóraszám csökkentés, több szállásértékesítés, bérleti díj emelése stb.) annak
érdekében, hogy a 2012. évi költségvetésnél az Önkormányzat támogatása ne legyen
magasabb a 2011. évi támogatásnál.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Kollégium helyzete, további
működtetésének lehetőségei” című előterjesztést megismerte.
Felkéri a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményt és a Polgármesteri Hivatalt,
hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a kollégiumot érintő pályázati lehetőségeket.
Felhívja az intézmény figyelmét, hogy a 2012. évi költségvetés tervezését úgy kell
elkészíteni, hogy a Kollégium fenntartó általi támogatása nem lehet magasabb a 2011. évi
támogatásnál.
Határidő: azonnal
Felelős : Bedics Sándor igazgató
Huszár Gábor polgármester
Jakabné Palkó Edina irodavezető
Szentgotthárd, 2011. október 12.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

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
Képviselőtestülete
Széll Kálmán tér 11.

Tárgy: A kollégium helyzete,
további működtetésének
lehetőségei (Képv. Test.
141/2011. számú határozata)
Mell.: 1 pld.
Ikt.sz:362/2011.
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2005-ben iskolánkhoz csatolt lelakott, gazdaságtalanul üzemeltethető kollégiumi
épületegyüttes hatékonyabb, minőségi működtetéséhez az elmúlt 6 évben számos terv,
pályázat készült. Mindezek a leromlott állagú épületek felújítására, bővítésére,
átalakítására irányultak.
Indokolta ezt elsősorban az, hogy a dologi kiadások csökkenjenek, ill. egy modernebb,
otthonosabb környezet vonzóbb lehet a távolabb lakó diákok számára.
A gondokat tetézte, hogy a kollégisták száma évről évre csökkent – párhuzamosan a
kollégisták állami támogatási normatívájával.
Ennek ellenére a kollégium területe, épületei, valamint a kollégiumi feladatellátás fontos
szerepet töltött be, s tölt be elsősorban a szakképző iskola tekintetében, de a városba érkező
diákcsoportok, tartósan itt tartózkodó munkások (C’textile) szállásigényének kielégítésében
is.
A jövőre nézve a kollégium helyzetével kapcsolatosan a javaslatunk az alábbi:
3. A kollégiumi ellátás fenntartása továbbra is szükséges a város oktatási struktúráját
illetően, jelenleg az Opel Szentgotthárd szakember utánpótlása biztosítását is szem
előtt tartva - természetesen a takarékos gazdálkodás elsődleges érvényesítésével.
4. A város-, s az intézmény vezetésének továbbra is folyamatosan figyelemmel kell
kísérnie azokat az oktatáspolitikai folyamatokat, s az ezekkel kapcsolatos pályázati
lehetőségeket, amelyek e frekventált helyen meglévő létesítmények hasznosítását
korunknak megfelelő módon biztosítja.
Indoklás:

 A kollégium kihasználtsága középtávon 45-50 főben prognosztizálható.
 A feladatellátás 3 fős nevelőtestülettel megoldható (1 fő kollégiumvezető, 2 fő
csoportvezető tanár)
 A kollégiumi létszám stabilizálása a Feldbachban tanulókkal biztosítható, sőt
növelhető.
 Az Opel-fejlesztéssel összefüggésben az iskola új szakképesítéseket is indít
(mechatronikai műszerész, villanyszerelő). Ezek az új szakmák vonzóak lehetnek a
távolabb lakók számára is.
 A felsőfokú szakképzés beindítása, valamint a gimnáziumi képzési kínálat bővülése a
kollégiumi igény növekedését jelentheti.
 A különböző (szakképzési, uniós, oktatási) pályázatokon való részvétel lehetőséget
nyújt az első és hátsó épületek felújítására, bővítésére, funkcióváltására.
A fenntartói támogatás arányát az elmúlt évekéhez képest sikerült lényegesen csökkenteni. A
nevelőtestület létszáma 5 főről 3 főre csökkent, a lakhatáshoz csak egy épületet használunk, a
másik épület hosszabb távra bérbe adásra került.
Év
2009.
2010.
2011.
Fenntartói támogatás 7.580 371 Ft 10. 503 000 Ft 5.102 000 Ft
A fentiek alapján a kollégium költségvetése az alábbiak szerint alakulna 2012
januárjától (kiindulási alap a 2011. év költsége):
Bevételek 19. 590 eFt Kiadások 24.692 Ft
Különbözet: 5.102 eFt (21 % - os fenntartói támogatás)
A következő költségvetési évre további költségcsökkentésre nem látok lehetőséget.
Az előterjesztéshez készített javaslatomban az áttekinthetőség érdekében a rövidségre,
lényeges elemek kiemelésére törekedtem. E téma bővebb háttéranyaga a korábbi testületi
anyagokban, s a hivatal irattárában megtekinthető.
Szentgotthárd, 2011-10-11
Bedics Sándor
igazgató
1. sz. melléklet
A kollégium fenntartási költségeinek alakulása 2011. június 30-ig
BEVÉTELEK
Főbb bevételek

2011. 06.30-ig

Bérleti díj
Étkezési térítési díj
menza
kollégium
Továbbszámlázott szolgáltatás
(ELAMEN)
ÁFA
Normatív állami bevételek
ÖSSZESEN

1 623
260
926
761
393
5 832
9 795

KIADÁSOK
2011. 06.30-ig
Személyi jellegű kiadások
alapilletmény
kereset-kiegészítés
kompenzáció
vezetői pótlék
kollégiumi csoport pótlék
kollégiumi pótlék
túlóra
jubileumi jutalom
minőségi bérpótlék
önkéntes nyugdíjpénztár
továbbtanulási támogatás
Összes személyi juttatás
Munkaadói járulék
Dologi kiadások
Telefonköltség
Gázenergia
Villamos energia
Víz-csatorna díj
Üzemeltetési költség
Vásárolt élelmezés
menza
kollégium
ÁFA
kiküldetési útiköltség
Kifiz. adó
Reklám
Összes dologi kiadás
ÖSSZES KIADÁS

2 990
141
59
150
91
45
435
713
75
28
12
4 739
1 389
21
1 977
1 134
534
225
130
2 779
727
5
33
25
7 590
13 718

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. október 26-i ülésére

Tárgy: Foglalkoztatási Kerekasztal létrehozása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jövőnk egyik legfontosabb kulcsa a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás bővítése.
Szentgotthárd és térsége az Ipari Park fejlesztése kapcsán - éppen aktuálisan - nagy
lehetőségek előtt áll, különösen a munkahelyteremtés területén. A foglalkoztatás bővítése
szempontjából ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a „munkaerőpiac” valamennyi szereplője
rendelkezzen az aktuális információkkal, a foglalkoztatás-bővítés lehetőségeiről, az elért
eredményekről: fontos, hogy ne csak a közvetlenül érintett munkáltatók, munkavállalók,
hanem – többek között - az önkormányzati döntéshozók, az oktatási intézmények, a kistérségi
települések, a lakosság is tisztában legyenek azokkal a lehetőségekkel, amelyek révén a
foglalkoztatás bővíthető. Az önkormányzati szféra, a munkaügyi központ, a helyi közoktatási
szereplők és a helyben működő foglalkoztatók együttes párbeszédének fontossága aligha
megkérdőjelezhető, különösen ebben időszakban, ahol szükség van a minél teljesebb körű
helyzetismeretre.

Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy az érintett térségi szereplők egy rendszeres
konzultációs fórumot működtessenek, javaslatunk szerint – első lépésként – egy kerekasztal
létrehozásával. A kerekasztal működése, tevékenységi és tagsági köre folyamatosan bővíthető
lenne, sőt, a megalakulását követően talán a működtetésére is lehetne támogatást szerezni. Az
Önkormányzatunk, illetve az oktatási intézményeink természetesen eddig is kapcsolatban
álltak a legnagyobb foglalkoztatókkal, ezt a kapcsolattartást azonban szeretnénk kiterjeszteni,
szervezettebbé tenni.

A kerekasztal működését, tagjainak együttműködését szabályozó megállapodást csatoltan
előkészítettük. Úgy gondoljuk, hogy az együttműködés elsősorban – egyelőre - nem a
szokásos „ezer féle” területre jön létre, hanem elsősorban a munkahelyteremtést tervező cégek
igényeinek kielégítésére, a problémák, feladatok megoldására. A csatolt megállapodás
tervezet további lehetséges, jövőbeni (rész)célokat is megfogalmaz. Alapvető cél, hogy a
helyi foglalkoztatásban jelentős szerepet vállaló szervezetek – természetesen az általuk
vállalható részletességgel - kölcsönösen tájékoztassák egymást és a közvéleményt egyfelől
működésük, eredményességük körülményeiről és helyzetéről, másrészt a tervezett és
folyamatban lévő fejlesztéseik jövőbeni hatásairól, állapotáról, valamint természetesen
foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetük tendenciáiról is. Az együttműködési megállapodás
tartalma természetesen folyamatosan bővülhetne a megalakulást követően, elsősorban a
kerekasztal tagjainak kezdeményezési, javaslatai alapján.

A kerekasztal működésének lényege természetesen a partnerségben rejlik. A Munkaügyi
Központ Szentgotthárdi Kirendeltsége, a Kistérségi Társulás, az érintett oktatási
intézményeink és a legnagyobb helyi foglalkoztatók – az előzetes egyeztetések szerint partnerként fogadnák a kezdeményezésünket. Emlékeztetjük a Tisztelt Képviselő – testületet,
hogy ehhez némileg hasonló kezdeményezés volt már – akkor még csak kizárólag
önkormányzati részvétellel, amelynek a működése a kezdeti nagyobb lendület után gyengült,
majd mára gyakorlatilag meg is szűnt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi foglalkoztatási kerekasztal
létrehozását és működtetését kezdeményezi. Egyetért azzal, hogy a kerekasztal működésében
Szentgotthárd Város Önkormányzata - az 1. számú melléklet szerinti együttműködési
megállapodásban foglaltak szerint – tagként részt vegyen. Felkéri a Munkaügyi Központ
Szentgotthárdi Kirendeltségét, a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Intézményt, a SZOI
Vörösmarty Mihály Gimnáziumát, a térség munkahelyeket adó vállalkozásait, szervezeteit,
hogy a létrehozandó Foglalkozási Kerekasztalhoz csatlakozzanak, annak működésében részt
vállaljanak.
Felkéri a Polgármestert, hogy az együttműködés szereplőit határozza és hívja meg a
Kerekasztal alakuló ülésére, továbbá, hogy a Kerekasztal működéséről félévente számoljon be
a Képviselő-testület számára.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2011. október 17.

Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet

Szentgotthárd Város és Térsége Foglalkoztatási Kerekasztal

Együttműködési Megállapodás

I. Bevezetés
A jelen együttműködési megállapodást aláíró Felek egyetértenek abban, hogy a térség
alapvető érdeke a helyi munkaerő-piac és foglalkoztatás dinamikus, innovatív, növekvő
pályára állítása, melynek érdekében szükséges, hogy
 a térség képes legyen megtartani és fejleszteni erősségeit, humánerőforrásait, és más
régiókban élők számára is vonzó befektetési- és élettér legyen,
 javuljon a helyi vállalkozások versenyképessége, termelékenysége, hatékonysága,
bővüljön a foglalkoztatás és növekedjenek a helyi adóbevételek,
 az itt élők képzettségi szintje növekedjen, a térségi képzőintézmények a munkaerőpiaci igények figyelembevételével megfelelő tudással vértezzék fel tanulóikat.
A fentiek megvalósulásának elengedhetetlen feltétele, hogy érdemi párbeszéd,
rendszeres információcsere és jól működő partnerség alakuljon ki a különböző
szektorokban tevékenykedő, de a foglalkoztatás kérdéseiben egyaránt érintett
önkormányzatok, önkormányzati társulások, szervezetek, személyek, intézmények és
gazdasági szereplők között.

Ezt felismerve a Szentgotthárd város és térsége gazdaságának és munkaerőpiacának
fejlesztésében érdekelt aláíró Felek a helyi szereplők integrált, szektorokon átívelő
partnerségét, kölcsönös bizalmi viszonyát igénylő kerekasztal létrehozását kezdeményezik,
melynek működése segítheti:
 egy fenntartható gazdasági növekedésre törekvő, de egyben esélyteremtő térség
kialakulását,
 a térség természeti, turisztikai, kulturális, gazdasági és emberi erőforrásaiban rejlő
lehetőségek kihasználását,
 az embert értéknek tekintő helyi foglalkoztatáspolitika, valamint foglalkoztatásközpontú gazdaságpolitika megvalósítását,
 több, minőségileg jobb, a gazdaság igényeinek és az emberek készségeinek,
képességeinek, tudásának megfelelő munkahely létrehozását.

II. Célok
A fentiek szellemében az aláírók összefognak és mozgósítják szellemi valamint lehetőségeikhez képest - anyagi erőforrásaikat a jelen megállapodásban meghatározott célok
megvalósítása érdekében. Az együttműködés kiemelt célja a munkahelyteremtő
beruházások segítése, a foglalkoztatási ráta növelése, minél több ember bekapcsolása a
munka világába.

Az együttműködő Felek – lehetőségeikhez mérten - az alábbi (rész)célok megvalósítására
törekednek:

1. Munkahelyek megtartása, helyi és térségi munkahelyek teremtése
 munkaerőigények felmérése, azokról kölcsönös és folyamatos tájékoztatás biztosítása
(tervezett létszám, felvétel ütemezése, szakmák szerinti bontás, munkakörök,
kompetencia igények, egyéb munkaadói elvárások)
 munkaerő közvetítése, toborzásban, előzetes kiválasztásban való közreműködés
 hiányszakmák vonzóbbá tétele (szakmák bemutatása, ösztönző rendszerek
megismertetése, munkafeltételek javítása stb.)
 munkahelyteremtő beruházások elősegítése a térségben
 engedélyezési eljárások segítése
 a mobilitási feltételek javítása az egyéni és közösségi közlekedés fejlesztésével illetve
egyéb, a munkába járást támogató szolgáltatások fejlesztésében (pl.
gyermekfelügyelet, lakhatás stb.)
2. Az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása, az egész
életen át tartó tanulás terjesztése
 a vállalkozások, intézmények fejlődése, magas színvonalú működése érdekében a
térség szakképzési keresletének, kínálatának és munkaerő-piaci igényeinek
összehangolása, a szakmunka presztízsének növelése, a vállalkozások és képzők
együttműködésének elősegítése
 tudatosan tervezett térségi pályaorientáció megvalósítása a paktumban résztvevő
szervezetek együttműködésében
 Szentgotthárd oktatási, felnőttképzési centrum szerepének erősítése
3. Helyi foglalkoztatási partnerségek erősítése, az információáramlás javítása
 együttműködés más hasonló szervezetekkel, illetve a regionális paktumban való
részvétel, a szektorokon átívelő partnerségek fejlesztése,
 a munkaerő-piaccal, illetve a képzési és pályázati lehetőségekkel kapcsolatos
információk cserélése
 az összehangolt közép- és hosszú távú tervezés ösztönzése a Kerekasztal résztvevői
között

4. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése
 a munkanélküliség csökkentése (különös figyelemmel a tartós munkanélküliekre)
 a hátrányos helyzetű rétegek bekapcsolása a munka világába, a másodlagos
munkaerőpiac fejlesztése
 elbocsátott, elavult tudással rendelkező munkavállalók aktivizálása (képzések,
átképzések, foglalkoztatások)

III.A Kerekasztal működése, felépítése
A célok megvalósítása érdekében a megállapodás aláírói kerekasztalt működtetnek. A
Kerekasztal egy nyitott együttműködési szerveződés. A tagok köréhez bármikor lehet
csatlakozni, és indoklással ki is lehet lépni. A Kerekasztal mindenekelőtt a térségi szereplők
közötti információáramlás és a véleménycsere színtere.

A Kerekasztalban tagjai az alábbi területek képviselői:
 Szentgotthárd Város képviselője – 1 fő
 Vas
Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központjának
Szentgotthárdi
Kirendeltségének képviselője – 1 fő
 Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – 1 fő
 Ipari Park Kft. képviselője – 1 fő
 kistérségi /járási társulás(ok) képviselői – 1-1 fő
 helyi kis- és középvállalkozások képviselői (a kis- és középvállalkozásokról szóló
2004. évi XXXIV. törvény alapján 249 fő foglalkoztatott létszámig) – 3 fő
 nagyfoglalkoztatók képviselői (250 fő foglalkoztatottól) – 2 fő
 turisztikai vállalkozások képviselői – 2 fő
 civil szervezetek képviselői – 1 fő
 képzőintézmények képviselői – 1-1- fő
A Kerekasztalt Szentgotthárd Város polgármestere hívja össze, évente legalább 4 alkalommal,
illetve szükség szerint.

A Kerekasztal működésével kapcsolatban felmerülő adminisztrációs teendőket (meghívók
küldése, emlékeztető jegyzőkönyv készítése) a Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd látja el.

IV. Időtartam
A megállapodás határozatlan időre szól. A megállapodást bármelyik Fél a másik felekhez
intézett nyilatkozattal 30 napos határidővel felmondhatja azzal, hogy a felmondást
kezdeményező Fél köteles részletes írásos és szóbeli indoklást készíteni a felmondás okáról.

V. Aláírások
Az együttműködő Felek és támogató partnerek felelősséget éreznek a térség foglalkoztatási
helyzetének javításáért, aláírásukkal kifejezik szándékukat és elkötelezettségüket az
együttműködés való érdemi részvételre, továbbá szellemi és – lehetőségeikhez mérten anyagi erőforrásaikkal közreműködnek a célok megvalósításában.

Szentgotthárd, 2011. ………………………...

1. számú melléklet
„Eredményességi jutalom-rendszer bevezetése az adott tanévben a nevelés –oktatás
területén kiemelkedő munkát végző pedagógusok számára.
Iskoláinkban elvárjuk, hogy minden pedagógus a nevelés, oktatás területén szakmai
munkájával minden gyermek tanulmányi előmenetelét / haladását maximálisan segítse.
Ezt a hozzáadott érték mérésével - elsősorban az alábbi szempontok figyelembe vételével az intézményvezető évente értékeli, majd ezt követően – legkésőbb az adott év április 30.
napjáig - felterjeszti a pedagógust az Önkormányzat által adományozandó „A ……tanév
PEDAGÓGUSA SZENTGOTTHÁRDON” c. elismerésre. A felterjesztett pedagógus
egyszeri jutalomban részesül, mely a Városi Pedagógus Napon kerül átadásra. Egy
pedagógus több alkalommal / tanévben is érdemes lehet az elismerésre.
Az cím adományozásáról – az intézményvezetők javaslata alapján – Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. (A címmel járó anyagi elismerés
adományozásáról illetve annak összegéről a Képviselő-testület évente határoz.)
Elismerésre az alábbi intézményekből lehet felterjeszteni pedagógust:
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója valamint a Szentgotthárd és
Kistérsége Oktatási Intézmény Szentgotthárdon működő valamennyi intézményegységének
vezetője – a SZOI igazgatójának egyetértésével - az intézmény illetve az intézményegységek
pedagógusai közül egy - egy főt javasolhat az elismerésre.
SZEMPONTOK:
A javasolt pedagógus
- az adott tanévben mind a nevelés, mind az oktatás terén kimagasló munkát
végzett;
- az adott tanév rendjéről szóló rendeletben meghirdetett országos tanulmányi
versenyre felkészített tanulója 1-15. helyezést ért el;
- az adott tanévre a szakmai minisztériumok, illetve azok háttérintézményei által
meghirdetett országos szakmai versenyre felkészített tanulója 1-10. helyezést ért el
(a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium esetén);
- aktívan készít fel tanulókat országos és megyei versenyekre;
- tanórán kívüli tevékenységet végez ellenszolgáltatás nélkül (felzárkóztatás,
tehetséggondozás, szakkör szervezése stb. területen);
- bemutató órák, módszertani órák tartása kollégák, más intézmények, szülők,
leendő iskolások számára;
- kompetencia mérésen tanítványai kimagasló eredményt érnek el (a kisvárosi és az
adott iskolatípusnak megfelelő országos átlag felett legalább 6 %-kal magasabb
teljesítményt ér el, a hozzáadott érték számítása alapján)
- az iskola és a város életében tanórákon kívül is aktívan részt vállal;
- városi, intézményi rendezvények szervezésében, lebonyolításában aktívan szerepet
vállal;
- osztályfőnöki teendőket tekintve kiemelkedően teljesít;
- teljes létszámú osztályban eredményesen tanít;
- kamara csoportot vezet;
- aktívan közreműködik nem magyarországi oktatási intézménnyel kialakított
kapcsolatokban (ellenszolgáltatás nélkül);

- a pályázatok írásában, lebonyolításában, fejlesztésben aktívan részt vesz,
ellenszolgáltatás nélkül;
- saját szaktárgyi tudásbővítés (kutatás, publikálás, alkotó előadó tevékenység);
- felvételire eredményesen készít fel;
- osztálymegtartó képesség (elsősorban az alapfokú művészetoktatásban – a
tanulók a tanulmányaikat végig folytassák az összes évfolyamon);
- az egyes intézményekben a munkaközösség-vezetők javaslatai alapján és a
tantestület véleményének meghallgatásával az intézményvezető terjeszti fel.”

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. október 26-i ülésére

Tárgy: Vasi TISZK TIOP-3.1.1-09/1-2009-0026 sz. pályázata

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vasi TISZK 2009. évben pályázatot nyújtott be a TIOP-3.1.1-09/1 jelű „TISZK
rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” tárgyban. Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 201/2009. sz. határozatának 1.) pontja szerint
támogatta a pályázat benyújtását és a szükséges önrész biztosítását. A pályázat keretében a III.
Béla Szakképző Iskola és Kollégium részére 48.401 e/Ft értékű eszközbeszerzés történik.

A Szakképzési Társulás 2010. május 1-2012. április 30-ig valósítja meg hivatkozott projektet.
A pályázat megvalósítása során a támogatás 5 %-át a támogatottnak meg kell előlegezni, azt
csak utófinanszírozás keretében kapja meg a Vasi TISZK.
A teljes projekt összköltsége 955.000 e/Ft, melyből kb. 50.000 e/Ft-ot kell a Társulást alkotó
önkormányzatoknak megelőlegezni.
Hasonlóan, mint a TÁMOP pályázat megvalósításakor – a mellékletben csatolt levélben
rögzítettekre tekintettel – Szentgotthárd Város Önkormányzatának 3.222.708,- Ft-ot kellene
2012 év elején biztosítani a TISZK számára, amely összeget a támogatás megérkezését
követően a Társulás visszautal az Önkormányzat részére.

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Szakképzésszervezési Társulás TIOP-3.1.1-09/1-2009-0026 jelű pályázatának megvalósításához - a
pályázati támogatás megelőlegezéséhez 3.222.708,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésében, mely összeget a Társulás a pályázati támogatással történő elszámolást és a

Vasi TISZK bankszámláján történő jóváírását követően haladéktalanul köteles visszautalni
Szentgotthárd Város Önkormányzata bankszámlájára.

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Dr. Ács Zoltán Vasi TISZK Igazgató

Szentgotthárd, 2011. október 17.

Huszár Gábor
Polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2011. október 26-i ülésére
Tárgy: Helikon Kiadó Kft. kérése Széll Kálmánról megjelenő könyv támogatására.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Helikon Kiadó Kft. ügyvezető igazgatója, Szabadhegyi Péter, azzal a kéréssel keresett meg,
hogy anyagilag támogassuk a Monarchia korának egyik legjelentősebb politikusáról, Széll
Kálmánról megjelenő kismonográfia kiadását. A kiadó azért fordult Szentgotthárd Város
Önkormányzatához, mert Széll Kálmán a szentgotthárdi járás országgyűlési képviselője volt,
valamint egész politikai pályafutása alatt jelentős figyelmet szentelt Szentgotthárd ügyeinek.
A könyvnek a kiadó tájékoztatása szerint nincsenek politikai indíttatásai; célja, hogy Széll
Kálmán emlékezetét megőrizze a nemzet, hiszen munkássága példaként szolgálhat nemcsak a
politikai elit, hanem az egész ország számára.
Széll Kálmánról nem sokat tud a nagyközönség, méltatlanul elfelejtett alakját különösen
fontos lenne megismertetni most, hogy a kormány gazdasági tervét róla nevezték el, s
Budapest egyik legforgalmasabb tere újra az ő nevét viseli.
A Helikon Kiadó azt kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a mű kiadását 250.000,- Ft-tal,
azaz Kettőszázötvenezer 00/100 Ft-tal támogassa.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helikon Kiadó Kft. Széll
Kálmánról megjelenő könyvének kiadását a szűk költségvetési keretek miatt nem tudja
támogatni.
Határidő közlésre: azonnal
Felelős közlésért: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta titkársági ügyintéző
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helikon Kiadó Kft. Széll
Kálmánról megjelenő könyvének kiadását …………… Ft-tal támogatja a működési hitel
terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Jakabné Palkó Edina, a Pénzügyi Iroda vezetője
Szentgotthárd, 2011. október 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő – testület 2011. október 26-i ülésére

Tárgy: 2012. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása

Tisztelt Képviselő Testület!

Jelen előterjesztés a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 18. §-ában előírt éves belső
ellenőrzési terv elfogadására tesz javaslatot Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás tanácsa számára 2012. évre vonatkozóan.

I.

Tartalmi összefoglaló

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

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőr alkalmazásával
gondoskodik a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény
(továbbiakban Ötv.) 92.§-a alapján az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek és a testület hivatalának belső ellenőrzéséről.
A belső ellenőrzési feladatot jelenleg 1 fő belső ellenőr látja el. A törvényeknek megfelelően
jelenleg a belső ellenőrzési vezető feladatai is őt terhelik.
A belső ellenőr tevékenységét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(továbbiakban Áht.) 121/A. §-a, az Ötv., a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.), a belső ellenőrzési vezető által
kidolgozott Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi. Az éves tervek összeállítása során
figyelemmel van a Belső ellenőrzési stratégia 2011 – 2014. című dokumentumban
megfogalmazottakra (1. számú melléklet).

Az ellenőrzési feladatok tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, az Áht., az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
határozzák meg. De az ellenőrzések során más területekkel kapcsolatosan további
jogszabályok, és törvények is meghatározóak.

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

Az éves ellenőrzési kötelezettséget a stratégiai terv (1.sz. melléklet), a kockázatelemzés
alapján felállított prioritások (3. számú melléklet), valamint a belső ellenőrzés
rendelkezésére álló erőforrások (2. számú melléklet) határozzák meg. A belső ellenőrzés
kistérségi társulás szintjén szervezett, így a kockázatelemzés alapján felállított prioritások
említenek olyan belső ellenőrzéseket is, amelyek csak kistérségi önkormányzatokat érintenek,
hiszen az éves kockázatelemzésnél ezeket is elemezni kellett. Ugyanakkor az elfogadandó
belső ellenőrzési terv a Szentgotthárdot nem érintő vizsgálatokat nem tartalmazza.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések
Az ellenőrzési feladatok kiválasztásánál az alábbi szempontokat szükséges érvényesíteni:
 az ellenőrzési feladatok kockázatelemzés alapján kerüljenek kiválasztásra
 a kockázatelemzés foglalja magába a pénzügyi és szakmai irányítás folyamatában lévő
kockázatok elemzését
 összpontosítson azokra az ellenőrzésekre, melyek a legnagyobb hozamot biztosítják az
elszámoltatás, a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség javítása terén
 törekedjen az ellenőrzési erőforrások lehetőségei között az ellenőrzés hatáskörébe
tartozó területek minél nagyobb mértékű lefedésére, a háromévenkénti
rendszerességgel végzendő feladatok elvégzésére
A tervezett ellenőrzések tárgya és célja
Az ellenőrzések tárgyát ellenőrzési szervezetenként a Ber. 23. §-ában előírtak szerint
összeállított ellenőrzési programok tartalmazzák részletesen.

Az ellenőrzések célja annak értékelése, hogy:

 az önkormányzati (kistérségi) intézmények által ellátott feladatok és a pénzügyigazdasági háttér összhangja biztosított-e, az intézmény belső szervezete és
gazdálkodási rendszere alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására?
 a feladatok meghatározása, a költségvetés egyensúlyának helyzete, a bevételi
lehetőségek feltárása, a bevételek beszedése, elszámolása, a kiadások csökkentésére
tett intézkedések és azok eredményessége megfelelő-e?
 a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a
költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás során, a közbeszerzési eljárásokat
szabályszerűen végezték-e?
 az ágazati törvények, rendeletek, a képviselő-testület rendeletei és határozatai
megfelelően kerültek-e végrehajtásra?
 a számviteli nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékkezelés rendje, a bizonylati
rend és okmányfegyelem, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele
megfelel-e az elvárásoknak?
 állagvédelmi kötelezettségüknek eleget tettek-e az ellenőrzöttek, s a tevékenység
dokumentálása előírásszerű-e?
 az élelmezési tevékenység színvonala, az élelmezés szervezése, bonyolítása megfelel-e
a követelményeknek?
 a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollok lehetővé tették-e a
szabálytalanságok, hiányosságok, gazdaságtalan megoldások időben történő feltárását,
megelőzését? (a FEUVE kialakításának, működésének és hatékonyságának elemzése)
 a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések
eredményesek voltak-e, a megállapítások kellőképpen hasznosultak-e?
A 2012. évi belső ellenőrzési terv ezen követelmények figyelembe vételével, a rendelkezésre
álló revizori kapacitásnak megfelelően került összeállításra, melyet a 2.sz. melléklet mutat be
részletesen. A 4. számú melléklet maga az elfogadandó 2012. évi belső ellenőrzési terv.

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

II.

Az önkormányzat stratégiájához való viszony

A 2012. évi belső ellenőrzési terv megfelel Szentgotthárd város Önkormányzatának
Ellenőrzési stratégia céljainak.

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

IV. Kapcsolódások
A 2012. évi belső ellenőrzési terv teljes mértékben megfelel a PM által javasolt feladat
ellátásnak, a hatályos központi és helyi előírásoknak. Így teljesíti azokat a követelményeket,
amelyek a magyar államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer EU-konform
átalakítását, hatékony és átlátható működését célozzák.

V.

Javaslat a sajtó tájékoztatására

Az előterjesztés nem igényli a sajtó tájékoztatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a melléklet szerinti 2012. évi Belső ellenőrzési terv
megvitatására és jóváhagyására.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jóváhagyja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú melléklete
szerint.
Felelős:

Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző
Drávecz-Kovács Renáta - belső ellenőrzési vezető

Határidő:

folyamatos

Szentgotthárd, 2011. október 17.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.sz. melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Ellenőrzési stratégiája
2011 – 2014.

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az önkormányzatok által
kitűzött stratégiai célok eléréséhez. Ennek érdekében a gazdálkodásra vonatkozó
jogszabályok előírásainak betartatása mellett fontos a tulajdonosi szemléletű gazdálkodás
érvényesülése.
Az ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok, és az azt biztosító
legfontosabb feladatok az alábbiak:
Az intézmények tulajdonosi, fenntartói ellenőrzésének stratégiai célja, hogy elősegítse az
intézményi gazdálkodás hatékonyságát, szabályszerűségét, az alaptevékenységként
meghatározott feladat ellátás követelményeknek megfelelő teljesítése mellett. Megfelelő
áttekintés biztosítása az intézmények gazdálkodásának helyzetéről, színvonaláról.
1. Minden intézmény átfogó ellenőrzése legalább 4 évente. (Amennyiben a erőforrások
engedik)
2. Az átfogó ellenőrzések folytonosságának fenntartása.
3. Az intézmények gazdálkodásának minősítése, és objektív szempontok szerinti
összehasonlítása.
4. A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolásának kiemelt vizsgálati
szempontként való kezelése.
5. A FEUVE rendszer kialakításának értékelése.
6. Az Önkormányzat likviditásának megőrzéséhez kapcsolódó ellenőrzések lefolytatása.
7. A vagyongazdálkodás kiemeltebb ellenőrzése.
A polgármesteri hivatal belső ellenőrzésének stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a hivatal
részére előirt feladat ellátás hatékonyságának növeléséhez.
1. A bevételi lehetőségek kihasználásának vizsgálata.
2. Az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodás elemzése.
3. A hivatali belső gazdálkodás hatékonyságának emelése, a szervezeti keretek
áttekintésével.
4. A vagyonkezelés szabályszerűségének ellenőrzése.
5. A hivatali FEUVE kialakításának ellenőrzése az egyes funkciók ellátásának tükrében,
hatékonyságának értékelése.

A belső ellenőri munkával kapcsolatos stratégiai cél az ellenőrzések hatékonyságának,
eredményességének emelése.
1. A vizsgálandó területek, témák kockázat elemzésen alapuló tervezése.
2. Az ellenőrzésre, a számvitelre valamint a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok,
szakirodalom folyamatos figyelése.
3. Részvétel az ellenőrzéssel foglalkozó tanfolyamokon, konzultációkon.
4. A vizsgálatok hatékonyságát, eredményességét biztosító ellenőrzési módszerek
alkalmazása.
5. Technikai eszközök, különösen az informatika által nyújtott lehetőségek teljes körű
kihasználása.

2.sz.melléklet

2012. évi belső ellenőrzési terv
Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2012. 01. 01 – 2012. 12. 31.)
Naptári napok száma:

366 nap/fő

szombat, vasárnap

(-)

105 nap/fő

fizetett ünnepek

(-)

9 nap/fő

Munkanapok száma:

252 nap/fő

fizetett szabadság

(-)

30 nap/fő

betegség, egyéb

(-)

10 nap/fő

továbbképzés, beszámoló

(-)

20 nap/fő

Revizori napok száma:

192 nap/fő

Revizori létszám: 1 fő


1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető)

Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma:
1 fő x 192 nap = 192 revizori nap

Ellenőrzésre fordítható összes napok száma:

192 nap

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolandó (20%):

-38 nap

Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma:

154 nap

3.sz.melléklet

Kockázatelemzés kritérium mátrix

Kockázatelemzés
Célra gyakorolt
hatása
[magas(5) –
közepes (3) –
alacsony (1)]

Bekövetkezésének
valószínűsége
[magas (5) –
közepes (3) –
alacsony (1)]

Pont

1.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
a
háziorvosokkal
kötött
szerződéseinek
ellenőrzése

3

3

9

2. Normatív állami
hozzájárulások
igénylésének
és
elszámolásának
ellenőrzése
(Szentgotthárd
Város)

5

3

15

3

1

3

5

3

15

Ellenőrizendő
folyamatok

3. Tanórán kívüli
foglalkozások
vizsgálata
(SZOI;
III. Béla Szakképző
Iskola)

4.
Felügyeleti
ellenőrzés (Városi
Gondozási Központ,
SZOI
Általános

Iskoláinak
Széchenyi
István
5-8. Évfolyama)
5. Utóellenőrzés a
2011.
évi
ellenőrzésekből

3

3

9

6.
Alsószölnök,
Felsőszölnök,
Szakonyfalu
Körjegyzőség
pénzügyi, gazdasági
ellenőrzése

5

3

15

7.
Közbeszerzési
eljárások ellenőrzése
(Szentgotthárd
Város
Önkormányzata)

5

3

15

8.
Leltározás,
selejtezés és a tárgyi
eszközök
beszerzésének,
használatba
vételének,
nyilvántartásának
ellenőrzése
(Szentgotthárd
Város
Önkormányzata;
Csörötnek,
Magyarlak,
Kondorfa Községek
Körjegyzősége)

3

3

9

9. Önkormányzati
tulajdonú
üzlethelyiségekkel
való gazdálkodás

3

3

9

10.
Gépjárművek
forgalomból
való
kivonásának

5

3

15

ellenőrzése
11.
Közfoglalkoztatás
szervezésének
ellenőrzése

3

3

9

12.
Közterületek
fenntartásával
kapcsolatos
feladatok
érvényesülésének
vizsgálata
Szentgotthárdon [az
Ötv. 8. § alapján]

3

3

9

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2012

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe,
időpontja

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat
elemzés címe, időpontja

- Kockázatkezelési mátrix (2011. október 17.)

Ellenőrizendő
folyamatok és
szervezeti
egységek

Az ellenőrzésre
vonatkozó
stratégia (ellenőrzés
célja, módszere,
tárgya, terjedelme,
ellenőrzött időszak)

Szentgotthárd
Város
Önkormányzat
ának
a
háziorvosokkal
kötött
szerződéseinek
ellenőrzése

Cél: Szerződésekben
foglalt vállalások és
kötelezettségek
valósággal
való
összhangjának
vizsgálata
Tárgya:
Háziorvosokkal
kötött szerződések

Azonosított kockázati
tényezők



Az
Az
ellenő ellenőrzé
rzés
s
típusa ütemezé
se

szabál
A
szerződésekben yszerű
foglalt
ségi
vállalások
és
kötelezettségek
nincsenek
összhangban a
valósággal

2012.
január

Erőf
orrá
s
szük
ségle
tek
10
nap

Jelentés:
2012.
január

Időszak: 2011. év

33

Ellenőrizendő
folyamatok és
szervezeti
egységek

Az ellenőrzésre
vonatkozó
stratégia (ellenőrzés
célja, módszere,
tárgya, terjedelme,
ellenőrzött időszak)

Normatív
állami
hozzájárulások
igénylésének és
elszámolásának
ellenőrzése
(Szentgotthárd
Város)

Cél: A normatívák
igénylésének
és
elszámolásának
ellenőrzése

tényezők





Tárgya: 2011. évi
normatíva igénylése,
elszámolása
Időszak:
2011.01.01
2011.12.31.

Tanórán kívüli
foglalkozások
vizsgálata
(SZOI;
III.
Béla
Szakképző
Iskola)

Azonosított kockázati



Cél: Tanórán kívüli
foglalkozások
ellenőrzése



Tárgya:
Tanórán
kívüli foglalkozások



Időszak:
2012. tanév

2011.;




Az
Az
ellenő ellenőrzé
rzés
s
típusa ütemezé
se

pénzü
Jogszabályi
feltételek nem
gyi/
megfelelő
szabál
teljesítése
yszerű
A
normatíva
ségi
igénylés alapját
jelentő
feladatmutatók
nem megfelelő
teljesítése, nem
megalapozottsá
ga
Nem jogszerű
normatíva
felhasználás

2012.
február március

Tanórán kívüli rendsz
foglalkozások
erköltségeinek
ellenőr
fedezete
zés
Tanórán kívüli
foglalkozások
és a tanulói
igények
összhangja
Tanórán kívüli
foglalkozások
nem megfelelő
megszervezése
Tanórán kívüli
foglalkozások
ellátottságának
nem megfelelő
formája

2012.
március

Erőf
orrá
s
szük
ségle
tek
15
nap

Jelentés:
2012.
március

11
nap

Jelentés:
2012.
április

34

Ellenőrizendő
folyamatok és
szervezeti
egységek

Az ellenőrzésre
vonatkozó
stratégia (ellenőrzés
célja, módszere,
tárgya, terjedelme,
ellenőrzött időszak)

Felügyeleti
ellenőrzés
(Városi
Gondozási
Központ, SZOI
Általános
Iskoláinak
Széchenyi
István
5-8.
Évfolyama)

Cél:
Előírások
betartásának
megvalósulása
Tárgya:
Gazdálkodás, humán
erőforrás
kihasználtság,
működés vizsgálata

Azonosított kockázati
tényezők






Időszak: 2012. év I.
félév


Utóellenőrzés a Cél:
Az
elmúlt
2011.
évi évben
lefolytatott
ellenőrzésekből ellenőrzések
megállapításainak
felhasználása,
hasznosulása
Tárgya:
Szentgotthárd Város
Önkormányzata és a
Kistérség
Körjegyzőségei



Az
Az
ellenő ellenőrzé
rzés
s
típusa ütemezé
se

pénzü
Jogi
szabályozás
gyi/
változása
szabál
Vonatkozó
yszerű
jogszabály/szab
ségi
ályzat
előírásainak be
nem tartása
A
nem
megfelelő
gazdálkodás
többletkiadások
at okozhat
Humán
erőforrás nem
megfelelő
kihasználtsága

Az ellenőrzések szabál
során
feltárt yszerű
hiányosságok,
ségi
javaslatok
az
idő folyamán
nem
lettek
javítva

2012.
április

Erőf
orrá
s
szük
ségle
tek
14
nap

Jelentés:
2012.
május

2012.
május

9 nap

Jelentés:
2012.
május

Időszak: 2011. év
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Ellenőrizendő
folyamatok és
szervezeti
egységek

Az ellenőrzésre
vonatkozó
stratégia (ellenőrzés
célja, módszere,
tárgya, terjedelme,
ellenőrzött időszak)

Közbeszerzési
eljárások
ellenőrzése
(Szentgotthárd
Város
Önkormányzat
a)

Cél:
A
közbeszerzések és
azok
eljárásának
vizsgálata

Azonosított kockázati
tényezők




Tárgya:
Szentgotthárd Város
Önkormányzatánál
2011.
évben
lefolytatott
közbeszerzési
eljárások

Az
Az
ellenő ellenőrzé
rzés
s
típusa ütemezé
se

rendsz
Jogi
szabályozás
erváltozása
ellenőr
Közbeszerzési
zés
törvény
előírásainak
nem megfelelő
alkalmazása

2012.
június

Erőf
orrá
s
szük
ségle
tek
17
nap

Jelentés:
2012.
július

Időszak: 2011. év

Leltározás,
selejtezés és a
tárgyi eszközök
beszerzésének,
használatba
vételének,
nyilvántartásán
ak ellenőrzése
(Szentgotthárd
Város
Önkormányzat
a)

Cél:
Előírások
betartásának
megvalósulása
Tárgya: Leltározás,
selejtezés és a TE
beszerzése,
használatba vétele,
nyilvántartása
Időszak: 2011. év;
2012. év









rendsz
Jogi
szabályozás
erváltozása
ellenőr
Nem megfelelő
zés
belső
szabályozottság
Nem megfelelő
dokumentáltság
/nyilvántartás
Selejtezések
nem
kellő
indokoltsága
Indokolatlan,
nem
szabályszerű
TE beszerzések
Mérleg
valódiságának
nem megfelelő
biztosítása

2012.
július

13
nap

Jelentés:
2012.
augusztu
s
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Ellenőrizendő
folyamatok és
szervezeti
egységek

Az ellenőrzésre
vonatkozó
stratégia (ellenőrzés
célja, módszere,
tárgya, terjedelme,
ellenőrzött időszak)

Önkormányzati
tulajdonú
üzlethelyiségek
kel
való
gazdálkodás

Cél:
Az
önkormányzati
tulajdonú
üzlethelyiségekkel
való
gazdálkodás
vizsgálata
Tárgya:
Szentgotthárd Város
Önkormányzata

Azonosított kockázati
tényezők







Időszak: 2011. év;
2012. év

Gépjárművek
forgalomból
való
kivonásának
ellenőrzése

Cél:
Jogszabályi
előírások
betartásának
megvalósulása
Tárgya:
Gépjárművek
forgalomból
kivonása




Az
Az
ellenő ellenőrzé
rzés
s
típusa ütemezé
se

rendsz
Bérbeadási
feltételek
erváltozása
ellenőr
Üzlethelyiségek
zés
hez
való
hozzájutás
lehetőségei
Bérleti
díjak
változása/megh
atározása
Bérlő
kiválasztása

2012.
augusztu
s

szabál
Jogi
szabályozás
yszerű
változása
ségi
Nem megfelelő
dokumentáltság

2012.
szeptemb
er

Erőf
orrá
s
szük
ségle
tek
12
nap

Jelentés:
2012.
augusztu
s

13
nap

Jelentés:
való

2012.
október

Időszak: 2012. év
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Ellenőrizendő
folyamatok és
szervezeti
egységek

Az ellenőrzésre
vonatkozó
stratégia (ellenőrzés
célja, módszere,
tárgya, terjedelme,
ellenőrzött időszak)

Közfoglalkozta
tás
szervezésének
ellenőrzése

Cél: A pályázat
benyújtásától,
a
hatósági szerződés
megkötésén át, a
pályázati
támogatások
elszámolásáig
bezáró ellenőrzés

Azonosított kockázati
tényezők







Tárgya:
Közfoglalkoztatás
szervezésének
ellenőrzése

Az
Az
ellenő ellenőrzé
rzés
s
típusa ütemezé
se

Erőf
orrá
s
szük
ségle
tek

rendsz
2012.
Csökkenő
létszám az aktív
ernovembe
korúak
ellenőr
r
ellátására
zés
Szakképzett
embereket
Jelentés:
felszívja
a
munkaerőpiac
2012.
A
rendszer
novembe
folyamatosságá
nak biztosítása
r

13
nap

rendsz
2012.
ernovembe
ellenőr
rzés
decembe
r

13
nap

Időszak: 2011. év;
2012 év
Közterületek
fenntartásával
kapcsolatos
feladatok
érvényesülésén
ek vizsgálata
Szentgotthárdo
n [az Ötv. 8. §
alapján]

Cél: Az Ötv. 8. §-t
figyelembe véve a
közterületek
fenntartásával
kapcsolatos
feladatok vizsgálata
Tárgya:
Szentgotthárd Város
Önkormányzata
Időszak: 2011. év;
2012. év





Jogi
szabályozás
változása
Csökkenő
anyagi
lehetőségek
Feladatellátás
hatékonysága

Jelentés:
2012.
decembe
r
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A tervezett napok között nincs feltüntetve, hogy az éves időkeret 20%-a az esetleges év közi
felkérésekre fenntartva.

Szentgotthárd, 2011. október 17.

Készítette:

Jóváhagyta:

_____________________________ ________________________
belső ellenőrzési vezető

szervezet vezetője
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ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2011. október 26-i ülésére

Tárgy: Kínai kapcsolat létesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Kovács Ferenc úr levélben keresett meg, melyben az
alábbiakról tájékoztatott:

A Vas Megyei Önkormányzat év elején testvérmegyei megállapodást kötött a kínai Guangxi
Autonóm Tartománnyal, mely Kína legdélebbi, legdinamikusabban fejlődő tartománya. A
szerződés értelmében a felek a politikai kapcsolat mellett a kulturális és a gazdasági
együttműködés elmélyítésére is törekszenek.

A testvérmegyei szerződés arra is lehetőséget ad, hogy vas megyei városok, így Szentgotthárd
is egyszerűen kialakíthasson kínai kapcsolatokat. Ehhez a megyei önkormányzat minden tőle
telhető segítséget megad. Pozitív válaszunk esetén a megyei önkormányzat és a kínai
tartomány szakemberei segítségével kiválasztásra kerül az a város, amelyik Szentgotthárd
partnere lehet.

A kapcsolat kiépítésének első lépése a kiválasztott kínai város delegációjának Szentgotthárdra
látogatása, majd gazdasági szakemberekből álló delegáció fogadása. A Vas megye és a kínai
tartomány közötti megállapodás alapján a költségek az érkező felet terhelik, nyilvánvalóan
azonban nálunk is jelentkeznek majd ezzel kapcsolatban kiadások.
Ezt követően sor kerülhet a szentgotthárdi delegáció utazására is – akár már a testvérvárosi
szerződés aláírásának céljából.

Közismert, hogy Szentgotthárd két testvérvárosával, a franciaországi Delle-el és az erdélyi
Petrilával is megszakadt a kapcsolat, amit részben a nagy távolsággal és a nyelvi
nehézségekkel is magyarázhatunk. Kína esetében mindkét nehézség fennáll, én mégis adnék
egy esélyt ennek a kapcsolatnak. Ezért – a levélben megszabott rövid határidő miatt visszajeleztem elnök úrnak, hogy városunkat érdekli ez a lehetőség azzal, hogy a döntő szót a
képviselő-testületnek kell még kimondania.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy adjanak lehetőséget a kínai tartomány egyik
városával való megismerkedésre!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyitott egy, a Kínai
Népköztársaság Guangxi Autonóm Tartományában lévő várossal való kapcsolat felvételére a
Vas Megyei Önkormányzat segítségével, annak fennálló testvérmegyei kapcsolatához
illeszkedve.

Határidő közlésre: azonnal
Felelős közlésért: Huszár Gábor polgármester
Dr. Krajczár Róbert irodavezető

Szentgotthárd, 2011. október 18.

Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Előterjesztés
a képviselő – testület 2011. október 27-i ülésére

Tárgy: Ötletpályázat terület hasznosítására

Tisztelt képviselő – testület!Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát
képezi a szentgotthárdi 23 helyrajzi szánú ingatlan, ami „kivett strandfürdő”. Területe 1.1255
m2. Az ingatlan tehermentes.
A valamikori strand területe évek óta használaton kívül van. Nem mondható róla hogy
teljesen elhanyagolt volna, mert az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat az Önkormányzat
megbízásából néhányszor lekaszálja, de ennél több a területen nem történik. Ugyanakkor a
város központi területén lévő viszonylag nagy területről beszélünk, ami közművekkel ellátott,
csendes helyen, a Vártkert fáival körülvéve elvileg sokféle felhasználást lehetővé tenne.
Korábban is követett gyakorlat volt egyes ingatlanok hasznosítására ötletpályázat kiírása,
ennek eredményeképpen néhány területen fejlesztések történtek.
Lehetséges megoldásnak tartanánk a szélesebb közvélemény megkérdezését a terület további
sorsáról.

Először is nézzük meg, hogy milyen területhasznosítást tesz lehetővé a területre érvényes
szabályozási tervlap:

22/2009.(X.1.) ÖKT rendelet és a mellékletét képező 970-SZT2/2007. számú szabályozási
tervlap szerint:

Az ötletpályázat kiírása előtt telekalakítás szükséges, ugyanis a régi strandfürdő területét a
szabályozási terv több, különféle rendeltetésű telekre osztja:
-

a keleti telekhatártól 18,8 m szélességben útterület + zöldfelületként fenntartandó
közterület
déli telekhatártól 4,00 m széles fő gyalogos útvonal + zöldfelületként fenntartandó
közterület
nyugati telekhatártól 17,00 m széles zöldfelületként fenntartandó közterület + délnyugati sarokban kerékpár- és gyalogút

42

A visszamaradó telek a beépítésre szánt terület - különleges terület - K3 jelű építési övezetébe
tartozik.

Előírások:
elhelyezhető funkció: idegenforgalomhoz kötődő szálláshelyek és sportpályák
építmények a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen belül helyezhetők el (piros
színű, sraffozott terület)
- az épületek homlokzatai hagyományos megjelenésű szerkezetekből készüljenek,
hivalkodó színezésük kerülendő; fedésük 40-45 fok hajlásszögű, égetett cserép színű
héjazattal borított magastető lehet
- beépítési mód szabadonálló
- legkisebb telekterület 5000 m2 - legkisebb telekszélesség 50 m
- zöldfelület 70 %
- legnagyobb beépítettség: 15%
- legnagyobb terepszint alatti beépítettség 15 %
- megengedett legkisebb építménymagasság 3,6 m
- megengedett legnagyobb építménymagasság 7,0 m
A szabályozási tervlap az előterjesztés mellékletében látható.
-

Ebből látszik, hogy az ingatlan hasznosítása előtt az Építési Szabályzat szerinti
telekmegosztást el kell végeztetnünk és csak a megosztást követően fennmaradó terület az,
amelyik majd hasznosítható lesz. A Szabályzat szerint tehát a jelenlegi ingatlanból négy új
ingatlan jön létre, a keleti, a déli és a nyugati oldalon is kialakul egy – egy kisebb ingatlan.
Amennyiben pedig a területhasznosítást másképp képzeljük el, akkor ez a Helyi Építési
Szabályzat módosítását jelentheti.

Közművek:
A Fürdő utcában minden közmű biztosított. (csapadékvíz, közvilágítás, telefon, gáz, stb.) A
kapacitások vonatkozásában a szolgáltatók nyilatkoznak.

Döntés kérdése, hogy milyen módon rendezzük az ingatlan sorsát: kiírjuk az ötletpályázatot
már most azzal, hogy a pályázóknak figyelembe kell venniük a HÉSZ előírásai szerinti
területváltozásokat, vagy először felosztjuk az ingatlant a Helyi Építési Szabályzat szerint és
ezt követően történik meg az ötletpályázat kiírása. Elvi lehetőség egy HÉSZ módosítás
kezdeményezése is, ha a jelenlegi előírásokat nem megfelelőnek gondoljuk, de ezt sem annak
időbeli átfutása, sem annak költségei miatt nem tartjuk megoldásnak.
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A korábbi ötletpályázatoknál előírta a Testület azt is, hogy szentgotthárdi vállalkozók,
befektetők számára írja ki az ötletpályázatot.

Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete ötletpályázatot ír ki
variáció:
szentgotthárdi vállalkozók, befektetők számára

a szentgotthárdi 23 helyrajzi számú ingatlannak (a volt srtandfürdő területének) a
hasznosítására. Javaslatokat az ötletek részletes leírásával 2011. december 10-ig lehet adni.
Az önkormányzat az érdeklődők számára igény esetén rendelkezésre bocsátja a Helyi Építési
Szabályokról szóló 22/2009.(X.1.) ÖKT rendelet e területre vonatkozó részét és a
mellékletét képező 970-SZT2/2007. számú szabályozási tervlapot.
Ezzel egyidejűleg elrendeli a szentgotthárdi 23 hrsz-ú ingatlannak a Helyi Építési
szabályzatban írtaknak megfelelő megosztását.

Határidő: a közlésre azonnal
a javaslatok előterjesztésére a 2011. decemberi testületi ülés
a területmegosztás megkezdésére azonnal
Felelős:

Huszár Gábor polgármester
Fekete Tamás Műszaki irodavezető

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete elrendeli a szentgotthárdi
23 hrsz-ú ingatlannak (volt strandfürdő területe) a Helyi Építési szabályzatban írtaknak
megfelelő megosztását.
A megosztást követően a terület hasznosítására ötletpályázatot ír ki.

Határidő: a területmegosztás megrendelésére azonnal
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Felelős:

Fekete Tamás Irodavezető

Szentgotthárd 2011. október 18.

Huszár Gábor
Polgármester

Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

45

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. október 26. ülésére.

Tárgy: A közlekedés helyzete, a forgalmi rend felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület !
I.
Bevezetés
A közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény (Kkt.) alapján a
közúthálózat jelentős részét alkotó országos közutak az állam, a helyi közutak pedig a
települési önkormányzatok tulajdonában vannak.
Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjainak forgalmi rendjével legutóbb a
Képviselő-testület 2010. novemberi ülésén foglalkozott.
A Képviselő-testület útügyi igazgatási feladatai közé tartozik a helyi közutakon a forgalmi
rend kialakítása. Ennek keretében az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti
jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása – egyes meghatározott
kiegészítésekkel és kivételekkel – a feladata. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények
vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként – felül kell
vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell.
A korábbi előterjesztésekben már jeleztük, hogy a Képviselő-testület évente kétszer
foglalkozzon a város helyi közútjainak forgalmi rendjével átfogóan, ekkor tárgyaljon a
felmerült problémákról, változtatási igényekről. A 2010. novemberi ülésen a képviselőtestület úgy döntött, hogy a jövőben csak évente egyszer az októberi testületi üléseken
foglalkozzon ezzel a témával a képviselő-testület. E témán belül az utak forgalmának
szabályozása, valamint a közúti jelzések elhelyezése, illetve eltávolítása (megállási, illetve
várakozási tilalom elrendelése, behajtási tilalom elrendelése stb.) a jogszabályok szerint a
Képviselő-testület hatásköre. Természetesen a közutak forgalmának biztonságát veszélyeztető
helyzetekben a sürgős beavatkozások nem ebbe a körbe tartoznak.
A város közúthálózatának gerincét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében levő
alábbiakban felsorolt utak teszik ki, melyek egyben a város közúthálózatának gyűjtő útjai
is.
Szentgotthárd területén az alábbi országos közutak / gyűjtő utak/ találhatók :
 8.sz főútvonal
 Tótfalusi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)
 Mártirok út - Széchenyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)
 Rábafüzesi bekötő út - Füzesi út – Széll Kálmán tér (7459.sz. Szengotthárd –
Rábafüzes összekötő út)
 Árpád u. (7458.sz. Kétvölgy – Szentgotthárd összekötő út)
 Kossuth utca - Kethelyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)
 Május 1. utca - Hunyadi utca (Autóbusz-pályaudvar és az Ady E. utca közötti
szakasza) – Ady Endre utca (74328.sz. bekötő út)
 Máriaújfalui út (7455. jelű Máriaújfalu – Őriszentpéter összekötő út)
 Nyíres utca (7455.sz. Őriszentpéter – Máriaújfalu összekötő út)
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A fenti állami tulajdonú utak tekintetében a kezelő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. joga és
kötelessége a forgalmi rend kialakítása, mindennemű beavatkozás megtétele,
engedélyezése. Ennek megfelelően a közúti jelzőtáblák kihelyezése is az ő feladatuk, illetve
Zrt. hozzájárulása nélkül az önkormányzat még saját költségén sem helyezhet ki közúti
jelzőtáblákat ezen utak mentén.
II.
Tájékoztatás a legutóbbi 2010. novemberi ülésen, a 287/2010. számú Képviselő-testületi
határozatban hozott döntések teljesülése, illetve ezek költségei tekintetében:

Határozati javaslat

Intézkedés

Költsége

1., Szentgotthárd, Arany J.
utca (Árpád utca – Szabadság
téri Liget nyugati oldala
között), illetve Szabadság téri
Liget nyugati oldala (Arany
J. u. – Vörösmarty M. utca
között) egyirányú közlekedés
elrendelése
2., Arany J. utcába 30 km/h
sebességkorlátozás
elrendelése
3., Szentgotthárd-Zsida,
Szépvölgyi utcában
mezőgazdasági vontatókra
vonatkozó behajtási tilalom
4., Szentgotthárd- Zsidahegy
elrendelése
felé vezető úton gyalogos
közlekedésre figyelmeztető
tábla
5., Szentgotthárd, Bethlen G.
utcában megállási tilalom
elrendelése

Az egyirányúsítás megtörtént

165.350,- Ft

A jelzőtáblák (3 db)
kihelyezése megtörtént.

37.225,- Ft

A jelzőtáblák kihelyezése
megtörtént

- (költségét a kérelmező
vállalta)

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kezelésében lévő állami
közút – megkeresése
megtörtént
Jelzőtábla (1 db), illetve
kiegészítő tábla (1 db)
kihelyezése megtörtént

-

6., József A. utca
egyirányúsítása – Képviselőtestület elutasította
7., Szentgotthárd, József A.
út 1-3. előtt megállási tilalom
elrendelése – Képviselőtestület elutasította

-

-

-

-

19.925,- Ft
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III.
Javaslatok
Szentgotthárd önkormányzati kezelésű útjain az alábbi forgalmi rend változtatásokat
javasoljuk:
1. Az Arany János utcában lévő általános iskola környezetében, lakossági
kezdeményezéseket is figyelembe véve a közlekedés biztonsága érdekében a 2010.
novemberi testületi ülésen meghozott döntés alapján forgalmi rend változások léptek
életbe. A változtatások után még számos, elsősorban lakossági bejelentés érkezett
hivatalunkba. Tanítási napokon elsősorban iskola kezdés előtt az intézmény előtt, illetve
az iskola környékén lévő utakon, csomópontokban folyamatos közlekedési nehézségek,
balesetveszélyes helyzetek alakultak/alakulnak ki. A bejelentő(k) véleménye szerint ezen
a helyzeten enyhített az érintett területen az egyirányú közlekedés kialakítása, de a
forgalom biztonsága érdekében még további intézkedéseket kértek. A forgalom
biztonsága érdekében ideiglenesen először az Arany János utca Szabadság téri Liget
nyugati oldalán haladó út kereszteződésétől a Széchenyi utca irányába, 100 – 100 m-re
megállási tilalmat rendeltünk el mindkét oldalon, majd az érintett intézmény kérésére a
Városi Gondozási Központ előtt lévő szakaszt az intézmény főbejáratától a Liget irányába
lévő szakaszra korlátoztuk. Ezt az intézkedést, amelyet most már a lakosság és az
intézmények is elfogadtak a Képviselő-testületnek, amennyiben egyetért vele utólag
jóvá kellene hagynia. Továbbá tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy az
engedélyezett terveknek megfelelően folyamatban van az Arany J. utcában a Szabadság
téri Liget nyugati oldalán haladó út kereszteződésében egy gyalogos-átkelőhely
kialakítása is.
2. A piac üzemeltetőjétől (Rekat Kft.-től) egy írásbeli kérelem érkezett hivatalunkba,
miszerint a piachoz vezető még önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő 1377/2.
hrsz-ú út mellett a forgalmat korlátozva állnak meg a gépjárműveikkel az autósok,
amellyel akadályozzák a piac megközelítését mind a vevők, mind az árufeltöltést végzők
részére. A piac területén egyébként ingyenes parkolók állnak rendelkezésre. A forgalom
biztonsága érdekében ideiglenes hozzájárultunk a jelzőtábla kérelmező saját költségén
történő kihelyezéséhez. Ezt az intézkedést a Képviselő-testületnek, amennyiben
egyetért vele utólag kellene jóváhagynia.
3. A Dokker Ház & Hobby Áruház tulajdonosától (Dometál Kft.-től) egy írásbeli kérelem
érkezett hivatalunkba, miszerint megállni tilos jelzőtáblákat helyeznének ki (2 db). Az
egyiket az áruház előtt /Szentgotthárd, Füzesi út 13./ az Opel gyár felé vezető úthoz, a
másikat pedig az áruház melletti parkolóhoz, mivel ezeken a helyeken megálló teherautók
(kamionok) akadályozzák a cégükhöz történő biztonságos be-, illetve kihajtást, valamint
az áruház előtt, mellett, illetve szemben saját költségükön kialakított, illetve általuk
fenntartott parkolók igénybevételét is. A forgalom biztonsága, illetve a kérelmező saját
ingatlanának használhatósága érdekében ideiglenes hozzájárultunk a jelzőtábla kérelmező
saját költségén történő kihelyezéséhez. Ezt az intézkedést a Képviselő-testületnek,
amennyiben egyetért vele utólag kellene jóváhagynia.
4. Több lakossági bejelentés érkezett hivatalunkba az ügyben is, hogy Szentgotthárd,
Hunyadi úton a gimnázium régi épületének főbejárata előtt tanítási napokon, elsősorban a
reggeli időszakban történő folyamatos megállások forgalmi fennakadásokat, ezáltal
balesetveszélyes helyzeteket okoznak. A bejelentők kérték, hogy megállni tilos jelzőtáblát
helyezzünk ki erre a szakaszra. A KRESZ 40. § (1) e) pontja szerint tilos megállni a
kijelölt
gyalogos-átkelőhelyen,
valamint
a
gyalogos-átkelőhely
előtt
személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és
kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül. A gépjárművezetők
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általában közvetlenül a kijelölt gyalogos-átkelőhely után gyermekük kiszállásának idejére
állnak meg, amellyel a KRESZ szabályai ellen ugyan nem vétenek, de a reggeli
„csúcsforgalomban” komoly fennakadásokat, balesetveszélyes helyzeteket okoznak, mivel
két nagy forgalmú útkereszteződés (Széll K. tér – Hunyadi út, Hunyadi út – József A. u.),
illetve gyalogos-átkelőhely, kerékpáros átvezetés is található a megállásuk közvetlen
környezetében. A gyermeküket a gimnáziumba szállító szülők felelős magtartással más,
sokkal biztonságosabb, egyben a közlekedés többi résztvevőjével szemben kevésbé
veszélyesebb megoldást is választhatnának gyermekük szállításánál (Pl.: SZOI előtt lévő
parkolóban történő kiszállás stb.) Javasoljuk a gimnázium előtt lévő Hunyadi úti
gyalogos-átkelőhely után közvetlenül a Rába-híd irányába megállási tilalom
elrendelését.
5. A Szentgotthárd, István király utca korszerűsítése után már sokkal nagyobb forgalmat
bonyolít le, mint a korszerűsítése előtt, mivel a Termál Park megépítése előtt gyakorlatilag
egy zsákutca volt. Az István király utcában a korábbi forgalomszervezéshez hasonlóan
jelenleg is a két csatlakozó utca a Fürdő utca, illetve a Kilián Gy. utca egyenrangú útként
funkcionál, a kereszteződésben a jobbról érkező járműveknek van elsőbbségük.
Véleményünk szerint az István király utca keresztmetszeti kialakítása (két forgalmi sáv) és
az által levezetett forgalom nagysága már az elsőbbség jelzőtáblával történő szabályozását
indokolja. Javasoljuk a közlekedés biztonsága érdekében a Fürdő, illetve Kilián Gy.
utcába az elsőbbségadás kötelező jelzőtáblák kihelyezését.
Összefoglalva a fenti forgalomi renddel, forgalom szervezésével kapcsolatos javaslatok
bevezetésével szükségessé váló jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök, egyéb munkálatok
költségei:
Javaslatok:

Bekerülési költség:

1., Arany J. utcában megállási tilalom
elrendelése

Utólagos jóváhagyás

2., Piachoz vezető úton megállási tilalom
elrendelése

Kérelmező saját költségén (utólagos
jóváhagyás)

3., Dometál előtt megállási tilalom

Kérelmező saját költségén (utólagos
jóváhagyás)

4., Hunyadi út gimnázium előtt megállni tilos
jelzőtábla elhelyezése (1 db) meglévő
oszlopra

21. 600,- Ft

5., Fürdő utca, Kilián Gy. utca elsőbbségadás
kötelező jelzőtáblák kihelyezése (2 db)

37.500,- Ft

Összesen:

59.100,- Ft

Felhívjuk a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a 2011. évi költségvetés út-híd keretén
már nem áll rendelkezésre forrás ! A 2011-ben eddig közúti jelzőtáblák kihelyezésére,
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cseréjére, egyéb forgalomtechnikai eszközök kihelyezésére, rongálások helyreállítására stb.
bruttó 364.322,- Ft-ot költöttünk, amelyben szerepelnek a legutóbbi 2010. novemberi testületi
ülésen elrendelt intézkedések költségei is.
Tájékoztatjuk továbbá a képviselő-testületet, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. egy írásbeli
felszólítást intézett hivatalunkhoz, miszerint a 7454. jelű Vasszentmihály – Felsőszölnök
összekötő úton (Kethelyi út – Kossuth L. utca – Mártírok út – Széchenyi út – Tótfalusi út),
illetve a 8-as számú főúton a forgalmi rend felülvizsgálatát végezte. Ennek kapcsán
felszólította hivatalunkat, hogy ezeket az országos közutakat keresztező önkormányzati
tulajdonban és kezelésben lévő utaknál kihelyezett „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblák
cseréljük le „Állj! Elsőbbségadás kötelező” (STOP) jelzőtáblákra (16 db), valamint egyéb
veszélyt jelzőtáblák stb. cseréjére, kihelyezésére (17 db) is felszólított minket.
A levelükben hivatkozott jogszabály az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet II. fejezet 2. § (2) bekezdése szerint
„ (2) az országos közutat keresztező, illetőleg ahhoz csatlakozó helyi közúton vagy
közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint a helyi közutat keresztező, illetőleg ahhoz
csatlakozó közforgalom elől el nem zárt magánúton az útkereszteződés szabályozása miatt
szükséges közúti jelzéseket a keresztező út kezelője a keresztezett út kezelője által
meghatározott feltételeknek megfelelően köteles elhelyezni.”.
Az útügyi műszaki előírások alapján:
amennyiben rálátási háromszög nem biztosítható egy útkereszteződésben, akkor az
elsőbbséget „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblával kell szabályozni.
A felszólítások szerinti munkálatok bekerülési költsége bruttó 392.500,- Ft lenne, amelyre
jelenleg nem áll rendelkezésre forrás az önkormányzat költségvetésében.
Javasoljuk, hogy a fenti jelzőtáblák cseréjére, kihelyezésére a jövő évi költségvetésben
biztosítson forrást a képviselő-testület, mivel a fenti jogszabályi előírás szerint a keresztező
út kezelője (önkormányzat) a keresztezett út kezelője (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) által
meghatározott feltételeknek megfelelően köteles a közúti jelzéseket elhelyezni.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az önkormányzati
tulajdonú utak forgalmi rendjével kapcsolatos döntések meghozatalát.

Határozati

Javaslat

1.
a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Szentgotthárd, Arany J. utcában a Szabadság téri Liget nyugati oldalán lévő
útkereszteződésétől a Széchenyi utca irányába mindkét oldalon megállási
tilalom elrendelésével. Az Arany J. utca déli oldalán a gondozóház épületének
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főbejáratától a Szabadság téri Liget nyugati oldalán haladó út kereszteződéséig
tartó szakaszán, az utca északi oldalán pedig 100 m távolságig.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Fekete Tamás műszaki irodavezető

b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a
Szentgotthárd, Arany J. utcában a Szabadság téri Liget nyugati oldalán lévő
útkereszteződésétől a Széchenyi utca irányába mindkét oldalon megállási
tilalom elrendelésével.

Határidő:

2011. november 01.

Felelős:

Fekete Tamás műszaki irodavezető

2.
a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Szentgotthárd 1377/2. hrsz-ú út keleti oldalán a piac irányába megállási tilalom
elrendelésével.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Fekete Tamás műszaki irodavezető

b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a
Szentgotthárd 1377/2. hrsz-ú út keleti oldalán a piac irányába megállási tilalom
elrendelésével.
Határidő:

2011. november 01.

Felelős:

Fekete Tamás műszaki irodavezető

3.
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a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Szentgotthárd Füzesi út 13. szám alatt lévő Dokker Ház & Hobby Áruház
főbejárata előtt mindkét oldalon megállási tilalom elrendelésével.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a
Szentgotthárd Füzesi út 13. szám alatt lévő Dokker Ház & Hobby Áruház
főbejárata előtt mindkét oldalon megállási tilalom elrendelésével
Határidő:

2011. november 01.

Felelős:

Fekete Tamás műszaki irodavezető

4.
a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Szentgotthárd, Hunyadi úton a gimnázium régi épületének főbejárata előtt lévő
gyalogos-átkelőhely után a Rába-híd irányába megállási tilalom elrendelésével.
A szükséges jelzőtábla kihelyezésének költségét 2012. évi költségvetésének úthíd keret terhére biztosítja.
Határidő:

2012. I. negyedév

Felelős:

Fekete Tamás műszaki irodavezető

b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a
Szentgotthárd, Hunyadi úton a gimnázium régi épületének főbejárata előtt lévő
gyalogos-átkelőhely után a Rába-híd irányába megállási tilalom elrendelésével.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Fekete Tamás műszaki irodavezető

5.
a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Szentgotthárd, Fürdő, illetve Kilián Gy. utcákban az István király utcai
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kereszteződéseknél az elsőbbség jelzőtáblával történő szabályozásával. A
szükséges jelzőtáblák kihelyezésének költségét 2012. évi költségvetésének úthíd keret terhére biztosítja.
Határidő:

2012. I. negyedév

Felelős:

Fekete Tamás műszaki irodavezető

b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a
Szentgotthárd, Fürdő, illetve Kilián Gy. utcákban az István király utcai
kereszteződéseknél az elsőbbség jelzőtáblával történő szabályozásával.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Fekete Tamás műszaki irodavezető

6.

a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. által a 7454. jelű összekötő út 0+000 – 27 + 984 km szelvények
közötti, illetve a 8-as számú főút 125+779 – 190 + 647 km szelvények közötti
szakaszokon végzett forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatban az alábbi
döntést hozza. A forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatban szükségessé
váló Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú és kezelésű útjait érintő
jelzőtáblák cseréjének, kihelyezésének költségeit 2012. évi költségvetésében
tudja biztosítani.
Határidő:

2012. I. negyedév

Felelős:

Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2011. október 14.

Fekete Tamás
Műszaki irodavezető
Ellenjegyzem
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. október 26-i ülésére

Tárgy: A Bursa Hungarica rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálásának szabályairól
szóló, többször módosított 40/2003. (X. 30.) önkormányzati rendeletünk néhány paragrafusát
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójának a
települési önkormányzatok számára kiírt Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban:
ÁSZF) megfogalmazott előírások miatt módosítani szükséges. A módosítások a következők:

1.) A rendeletünk 1. §-ában a pályázók körének megfogalmazása értelemszerűen
módosulna az ÁSZF előírásainak megfelelően.
2.) Az idei ÁSZF meglehetősen későn került megküldésre az önkormányzatokhoz. A
korábbi gyakorlat szerint már az augusztusi testületi üléseken döntés született a pályázat
kiírásáról, idén ez – sürgősségi indítványként – csak a szeptemberi testületi ülésre
kerülhetett előterjesztésre. A Képviselő-testület ezen a 2011. szeptemberi ülésen arról
határozott, hogy csatlakozik az ösztöndíjrendszerhez, „összesen 2.000.-Ft/fő/hó
támogatást nyújt a pályázóknak”, illetve, hogy a 2011. novemberi Képviselő-testületi
ülésen dönt „a támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási
összegről”:
„249/2011. számú Képviselő-testületi határozat:

1.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni
kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gábor László irodavezető
2.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójában
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összesen 2.000.-Ft/fő/hó támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 2012. évi
költségvetésben kell tervezni.
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Jakabné Palkó Edina irodavezető
3.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
novemberi Képviselő-testületi ülésen dönt a támogatni kívánt pályázók számáról és az
egy főre jutó támogatási összegről.
Határidő: 2011. novemberi Képviselő-testületi ülés
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Gábor László irodavezető
4.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok (a 3.
pontban meghatározott képviselő-testületi határozat meghozatalát követő) elbírálására
felkéri az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságát.
Határidő: 2011.december 5.
Felelős: Dr. Haragh László elnök
Gábor László irodavezető”

Az idei ÁSZF előírta, hogy az „A” és a „B” típusú pályázókra is ki kell írni a
pályázatot, vagyis a 2011. szeptemberi ülésen legfeljebb arról dönthetett a Testület,
hogy az Önkormányzat csatlakozik illetve az ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójában
összesen hány Ft támogatást tud majd nyújtani a pályázóknak. Ezzel az Önkormányzat
teljesítette a csatlakozás feltételeit is, ugyanakkor nem kizárt az sem, hogy a pályázatok
beérkezését követően a döntéshozó úgy döntsön – az eddigi gyakorlatának megfelelően
-, hogy csak az „A” típusú pályázókat támogatja, a „B” típusúakat nem. Értelemszerűen
a pályázatok ÁSZF-ben rögzített beérkezési határideje előtt, azaz 2011. november 14.
időpont előtt nem hozhatunk olyan döntést, hogy csak az „A” típusú pályázókat
támogatjuk, a „B” típusú pályázókat nem, hiszen ezzel megsértenénk az ÁSZF előírását.

Az önkormányzati rendeletünk 4. § szerint a pályázatokat az Önkormányzat
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága bírálja el. A rendelet 7.§ (2)
kimondja továbbá, hogy az Önkormányzat Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága döntése ellen 15 napon belül Szentgotthárd Város
Képviselő-testületénél lehet fellebbezni, aki a fellebbezés ügyében a következő rendes
ülésen dönt.

Az idei ÁSZF-ben szerepel, hogy a pályázatok elbírálási határideje: 2011. december 05.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Képviselő-testület csak a novemberi rendes ülésén,
vagyis november 30-án döntene a támogatni kívánt pályázók számáról, az
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Önkormányzat Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága csak ezt
követően tudná elbírálni a pályázatokat. Ez viszont azt jelenti, hogy a rendeletünkben
biztosított 15 napos fellebbezési határidő nem lenne biztosítható, tekintettel arra, hogy a
pályázatok elbírálási határideje december 05.

A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy az önkormányzati rendeletünkben foglalt 15
napos fellebbezési határidő 5 napra csökkenjen, ezzel párhuzamosan az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága a pályázatok beadási
határidejét, azaz 2011. november 14. időpontot követően, de legkésőbb 2011. november
22. napján bírálja el a beérkezett pályázatokat. Így amennyiben a Bizottság döntése
ellen fellebbezéssel él valamelyik pályázó, azt a Képviselő-testület a 2011. november
30-án tárgyalni tudja, ezáltal tarthatók lesznek egyrészről az ÁSZF-ben meghatározott
feltételek és határidők, másrészről az Önkormányzat Szervezeti- és Működési
Szabályzatába foglalt, a bizottságok működésével kapcsolatos rendelkezések.

A rendelet egyebekben változatlan maradna.

A fenti rendeletmódosításon túl szükséges lenne, hogy:


a 2011. szeptemberében meghozott 249/2011. számú Képviselő-testületi
határozat
 3.) pontját, amely arról szólt, hogy a Képviselő-testület a 2011. novemberi
Képviselő-testületi ülésen dönt a támogatni kívánt pályázók számáról és az
egy főre jutó támogatási összegről,
 4.) pontját, amely arról szólt, hogy a pályázatok - a 3. pontban meghatározott
képviselő-testületi határozat meghozatalát követő - elbírálására felkéri az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságát,
a Képviselő-testület helyezze hatályon kívül, továbbá

 a Képviselő-testület határozatban rendelkezzen arról, hogy az Önkormányzat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához összesen mennyi forint támogatást tud biztosítani, a Bizottság
pedig ezt alapul véve bírálja majd el a pályázatokat. Az elmúlt években ez az
összeg összesen 200.000,- Ft volt, a szeptemberi testületi döntés is feltételezhetően
ezt az összeget vette alapul.
Tisztelt Képviselő-testület! A fentieket a határozati javaslat, az elfogadásra javasolt
rendeletmódosítást pedig az 1. számú melléklet tartalmazza.

Szentgotthárd, 2011. október 15.
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Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 249/2011. (09.28.) számú
Képviselő-testületi határozat 3.) és 4.) pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához összesen
200.000,- Ft támogatást biztosít, amely összeg fedezetét a 2012. évi költségvetésben kell
tervezni. A Képviselő-testület kéri a Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottságát, hogy a Bursa Hungarica pályázatok elbírálásánál erre az összegre legyen
tekintettel.
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése
a Bizottságnak a pályázatok elbírálására: 2011. november 22.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Harragh László elnök
Jakabné Palkó Edina irodavezető
Gábor László irodavezető

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. sz. melléklet
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ---/2011. (---) rendelete
A BURSA Hungarica Felső oktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálásának
szabályairól szóló 40/2003. (X. 30.) 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, valamint a
2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM
rendelet alapján a következők szerint rendelkezik:

1.§ (1) A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálásának
szabályairól szóló 40/2003. (X. 30.) ÖKT rendelet (továbbiakban Rendelet) 1.§-ának (1)
bekezdése a következők szerint módosul:
„Szentgotthárd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, (továbbiakban:
Ösztöndíj), melynek keretében az Önkormányzat költségvetésének terhére részesíti
ösztöndíjban a Szentgotthárdon lakóhellyel rendelkező
 „A” típusú pályázat esetén: hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, a
képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.
 „B” típusú pályázat esetén: hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek,
akik:
a.)
az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
b.)
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek
és az adott tanévet követő első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.”

2.§ (1) A Rendelet 7. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:
„A Bizottság döntése ellen 5 napon belül Szentgotthárd Város Képviselő-testületénél lehet
fellebbezni. A Képviselő-testület a fellebbezés ügyében a következő rendes ülésen dönt.”
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3.§ Záró rendelkezések

(1)A Rendelet egyebekben nem változik.

(2) A jelen rendeletmódosítás kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2012.
évi pályázat elbírálása során már alkalmazni kell.

Huszár Gábor

Dr. Dancsecs Zsolt

polgármester

jegyző

Kihirdetve:

Indokolás:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójának a
települési önkormányzatok számára kiírt Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban:
ÁSZF) megfogalmazott új előírások/határidők indokolják a rendelet fenti tartalmú
módosítását.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. október 26-i ülésére

Tárgy: A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
22/2003. (IV.30.) ÖKT rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója konkrét összegben
meghatározza az intézményi térítési díjat.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor
a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban
meghatározottak szerint rendeletet alkot. A Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
3/2011.számú határozatával módosította a Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását,
miszerint a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított valamennyi
(szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata
alkot rendeletet.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. márciusi ülésén
78/2011.számú határozatával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díját
elfogadásra javasolta az intézményfenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa számára. A
Társulási Tanács a 12/2011.számú határozatával a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díját megismerte és jóváhagyásra javasolta a rendeletalkotásra kijelölt
önkormányzat, azaz Szentgotthárd Város Önkormányzata számára - az Önkormányzat ezt
meg is tette.

A Kistérségi Társulás a 2011. szeptemberi ülésén – egy méltányossági kérelmet figyelembe
véve - arról döntött, hogy a támogató szolgálat igénybevételének térítési díját csökkentett
összegben javasolja megállapítani. A határozat és a módosítandó szentgotthárdi rendelet
kapcsán felvettük a kapcsolatot a Kormányhivatallal is abból a célból, hogy egységesen
értelmezzük a kapcsolódó rendelkezéseket. Az egyeztetéseket követően a Kormányhivatal azt
javasolta, hogy a szociálisan nem rászorultak számára nyújtott személyes szolgáltatások
vonatkozásában ne a rendeletalkotásra kijelölt Szentgotthárd Város Önkormányzata,
hanem a fenntartó Kistérségi Társulás rendelkezzen a szolgáltatási díjakról, méghozzá
határozatban – ezzel párhuzamosan ezen szolgáltatási díjak a szentgotthárdi rendeletből
kerüljenek is ki.
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A rendeletünkben ezek a szociálisan nem rászorultak számára nyújtott szolgáltatások és
szolgáltatási díjaik mindössze az alábbiak:




a Támogató Szolgálat szállítási kilométerdíja a szociálisan nem rászorultak számára:
100,- Ft/km, heti rendszeres közoktatási intézménybe való szállítás esetén: 60 Ft/km.
A Támogató szolgálat személyi segítésének szolgáltatási díja a szociálisan nem
rászorultak számára: 945 Ft/óra.
a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatási díja a szociálisan nem rászorultak
számára: 270 Ft/nap.

A fentiekre tekintettel a szentgotthárdi önkormányzati rendeletben szereplő ezen
(szociálisan nem rászorultakra vonatkozó szolgáltatási) díjakat a Társulási Tanács a
legutóbbi ülésén határozatban már el is fogadta.

Mindezeknek megfelelően előkészítettük a rendelet módosítását.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a rendelet módosítás tervezetének megtárgyalását és elfogadását.
Szentgotthárd, 2011. október 11.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

61

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2011. (….. . ….) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
22/2003. (IV.30.) Ökt. rendelet módosításáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§. (1) bekezdés b./pontjában, a 92.§. (2)
bekezdés f.) pontjában és a 92/B.§. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
22/2003. (IV.30.) Ökt. rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. számú melléklete helyébe ezen
rendelet 1. mellékletével megállapított 2. melléklete lép.

2.§. Záró rendelkezés

(1) A Rendelet egyebekben nem változik.

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

………………………………
Huszár Gábor
polgármester

………………………………..
Dr Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet az …../2011. (……) önkormányzati rendelethez
„ 2.melléklet a 22/2003. (IV.30.) Ökt. rendelethez

1. ÉTKEZTETÉS

A./ Intézményi térítési díj

● Ebéd szállítással: 580 Ft/nap/adag
● Ebéd szállítás nélkül:
● Számított intézményi térítési díj: 495 Ft/nap/adag
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 480 Ft/nap/adag

B./ Személyi térítési díj
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

A

B

Sorsz. Jövedelmi sáv

C

D

Ebéd szállítással

Ebéd szállítás nélkül
Ft/adag

Ft/adag
nettó
1.

0

2.

1

3.

- 28500

ÁFA

Össz.

nettó

ÁFA

Össz.

0

0

0

0

72

18

90

64

16

80

28501 - 42750

200

50

250

192

48

240

4.

42751 - 57000

256

64

320

248

62

310

5.

57001 - 71250

320

80

400

296

74

370

6.

71251 - 85500

384

96

480

336

84

420

7.

85501 -

464

116

580

384

96

480
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C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség

● Ebéd szállítással: 16736,66 Ft
● Ebéd szállítás nélkül: 14970,50 Ft

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A./ Intézményi térítési díj
● Számított intézményi térítési díj: 950 Ft/óra
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 750 Ft/óra

B./ Személyi térítési díj:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

A

B

C

Sorsz. Jövedelmi sáv

Fizetendő térítési díj:
Ft/óra

1.

0

0

2.

1

- 28500

120

3.

28501 - 42750

220

4.

42751 - 57000

450

5.

57001 - 71250

550

6.

71251 - 85500

650

7.

85501 -

750

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 30899,59 Ft
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3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A./ Intézményi térítési díj:
● Számított intézményi térítési díj: 270 Ft/nap
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:
Szociálisan rászorultak esetében: ……60.-Ft/nap

B./ Személyi térítési díj:

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 11871,50 Ft

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

A./ Intézményi térítési díj
1.) Személyi segítés óradíja:
● Számított személyi segítés óradíja: 945 Ft/óra
● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:
1) Szociális rászorultság esetén: 560 Ft/óra

2.) Szállítási kilométerdíj
● Számított szállítási kilométerdíj: 190 Ft/km
1) Szociálisan rászorultak esetében.
● Szállítási kilométerdíj: 85 Ft/km
● Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 60 Ft/km
● Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj:
90 Ft/km

B./ Személyi térítési díj – személyi segítés
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Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

Szociálisan rászorultak esetén

A

B

C

Sorsz. Jövedelmi sáv

Fizetendő térítési díj:
Ft/óra

1.

0

0

2.

1

- 28500

140

3.

28501 - 42750

250

4.

42751 - 57000

360

5.

57001 - 71250

480

6.

71251 - 85500

530

7.

85501 -

560

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 29274,19 Ft

5. NAPPALI ELLÁTÁS

A./ Intézményi térítési díj
● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 800 Ft/fő/nap
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:
1) Étkeztetés intézményi térítési díj
● ebéd: 480 Ft/fő/nap
Nettó 384 + 96 Ft ÁFA (25 %) = 480 Ft Bruttó
● reggeli: 230 Ft/fő/nap
Nettó 184 Ft + 46 Ft ÁFA (25 %) = 230 Ft Bruttó
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2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj
● Számított intézményi térítési díj: 1480 Ft
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 160 Ft

B./ Személyi térítési díj:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye

A

B

C

Sorsz. Jövedelmi sáv

Fizetendő térítési díj
Tartózkodás Reggeli – Ft/adag

Ebéd – Ft/adag

Ft/nap

Nettó

ÁFA

Bruttó Nettó

ÁFA

Bruttó

0

0

0

0

0

0

0

30

32

8

40

64

16

80

1.

0

2.

1

3.

28501 - 42750

120

152

38

190

192

48

240

4.

42751 - 57000

130

160

40

200

248

62

310

5.

57001 - 71250

140

168

42

210

296

74

370

6.

71251 - 85500

150

176

44

220

336

84

420

7.

85501 -

160

184

46

230

384

96

480

- 28500

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:
Étkezés: 14059 Ft
Étkezés nélküli tartózkodás: 38289,50 Ft
Étkezés és tartózkodás együtt: 52348,50 Ft
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Indokolás

1.§.-hoz: a rendelet kizárólag a szociálisan rászorultak térítési díjait tartalmazza. A
szociálisan nem rászorultak szolgáltatási díjairól a fenntartó (Kistérségi Társulás) hozott
határozatot, ezért ezek kikerültek a rendeletből.
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ELŐTERJESZTÉS

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. október 26-i testületi ülésére

Tárgy: „Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése” című konzorciumi pályázat
(NYDOP-4.1.1./B-11)

Tisztelt Képviselő–testület!

Előzmények

2011. májusban jelent meg az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Regionális Operatív Programja
keretében az NYDOP-4.1.1./B-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztése c. konstrukció. Pályázat benyújtására 2011. június 30-tól 2011. november 2-ig van
lehetőség.
A konstrukcióhoz illeszkedő fejlesztési szükséglet a Hunyadi úti Rába-híd és a Füzesi úti
Rába-híd közötti jobb parti, önkormányzati vasbeton szögtámfal magasítása. A 11/2010. (IV.
28.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének megfelelően a Rába folyón a magassági
biztonság mértékadó árvízszint (MÁSZ) + 1,0 méter lenne, a támfal hossza: 385,4 méter.
A Képviselő-testület 184/2011. számú határozatával hozzájárult a Nyugat-Dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal (továbbiakban Vízügyi Igazgatóság) közös
konzorciumi pályázat benyújtásához, felhatalmazást adott a konzorciumi megállapodás
aláírására és a projekt előkészítésére.

A pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi szerződés aláírásra került. A konzorcium
vezető, projektgazda az Önkormányzat, mivel a Vízügyi Igazgatóság mint kiderült
önállóan nem pályázhat, csak partnerként vehet részt a kiírásban. A jelenlegi döntéssel a
projekt megvalósításához szükséges önrész biztosítását kérjük a Tisztelt Képviselőtestülettől.

A projekt műszaki tartalma
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A 2009. évben megtapasztalt árvízi események rámutattak a szentgotthárdi árvízvédelmi
rendszer gyenge pontjaira. Megállapítást nyert, hogy a Lapincs és a Rába folyók hullámterein
a vízemésztő-képesség növelésére, továbbá az árvízvédelmi létesítmények közül a támfalak
fejlesztésére (magasításra) van szükség. A város belterületi szakaszán az elmúlt évtizedek
folyamán mind a Rába, mind pedig a Lapincs folyó hullámterén jelentős keresztmetszet
csökkenés állt elő. Ennek megszüntetése sürgős feladatnak bizonyul. Az elvégzendő munkák
közül a Lapincs mederkotrását (2009. évben biztosított keretből) a Nyugat-Dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság elvégezte. Szükség lenne még a Rába, mintegy
1600 méter hosszú szakaszának meder- és padkakotrására és a Lapincs folyó 400 méteres
szakaszának padkakotrására is. További fontos feladat még az árvízvédelmi támfalak - mind
a Rába bal partján lévő I. rendű állami tulajdonú, mind pedig a Rába jobb partján húzódó
önkormányzati támfalak - magasítása, erősítése.

A benyújtandó pályázat műszaki tartalma:
1. Önkormányzat - a Hunyadi úti Rába-híd és a Füzesi úti Rába-híd közötti jobb
parti, önkormányzati vasbeton szögtámfal magasítása – műszakilag a meglévő
támfal magasításával és erősítésével
2. Vízügyi Igazgatóság - a Lapincs folyó vasúti híd és Rába torkolat közötti
szakaszán (0+000-0+364 fkm) a padkák és meder kotrása
3. Vízügyi Igazgatóság - a Rába folyó Lapincs torkolat alatti 204+945-206+020
fkm szelvények közötti szakaszának meder- és padkakotrása
4. eszközbeszerzés - szivattyúk
Támogatás mértéke: az Önkormányzat esetében 85 %-os,
a Vízügyi Igazgatóság esetében 100 %-os a támogatási intenzitás
Az elnyerhető támogatás összege minimum 20 millió Ft, maximum 300 millió Ft lehet.

Valamennyi költség – tervezés, megvalósíthatósági tanulmány, kivitelezés, műszaki ellenőr az Önkormányzat és a Vízügyi Igazgatóság projektméretének arányában osztódik.
A maximális támogatási összegre pályázunk, amely 300 millió Ft. A projekt költségvetése 1.
számú mellékletként csatolásra került. A költségvetés a Bizottsági ülések vagy a Testületiülés napjáig kismértékben még módosulhat.
Határozati javaslat
1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyetért azzal, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatósággal közösen konzorciumi pályázatot nyújtson be a NYDOP-4.1.1./B-11 Helyi és
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése c. konstrukciójára.
A projekt címe: „Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése” című pályázat
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A projekt megvalósítási helyszíne: 9970 Szentgotthárd
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 1376/1; 04/11; 04/13; 0211/1;
0203/16; 0291; 1380/1; 1381/1; 1382/2; 1556; 1588
A pályázati konstrukció száma: NYDOP-4.1.1./B-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése c. konstrukció
A projekt összes költsége: 320.343.529,- Ft
A projekt elszámolható költsége: 320.343.529,- Ft
Igényelt támogatás összege összesen: 300.000.000,- Ft
Önkormányzati projektrész összege: 135.623.529,- Ft
Önkormányzati projektrész önrésze (15 %): 20.343.529,- Ft

2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Rába szentgotthárdi
szakasz árvízvédelmi fejlesztése” című pályázat önkormányzati projektrészének
megvalósításához szükséges önrészt 20.343.529,- Ft összegben a 2012-2013. évi költségvetés
terhére biztosítja.
Határidő: 2011. november 2.
Felelős:

Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport

Szentgotthárd, 2011.11.10.

Huszár Gábor
Polgármester
Jegyzői ellenjegyzés:
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Környezetvédelmi Tanácsnok ellenjegyzése:
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1. számú melléklet
Szentgotthárd vízkárelhárítási
rendszerének fejlesztése

Belső
korlátok

Projekt
korlát

I. Előkészítési költségek (1.+2.)

18%
összkorlát

54 000 000

19 000 000

13 000 000 6 000 000

1. Projekt-előkészítés költségei

8%
összkorlát

24 000 000

19 000 000

13 000 000 6 000 000

0

0

15 000 000

15 000 000

0

0

5 000 000

4 000 000

0

0

0

0

30 000 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezően előírt előzetes
tanulmányok elkészítése és
2% max.
átdolgozása (megvalósíthatósági
1,5 MFt
tanulmány, környezeti hatásvizsgálat)
külön készül
Eng. dokumentumok, műszaki tervek
elkészítésének és átdolgozásának
(üzemelt. eng. terv, kiviteli terv,
5%
tender terv) ezek hatósági díja,
művelési ágváltozás és műv. ágból
való kivétel ktg.
Terület-előkészítéshez szüks.
előzetes felmérő munkálatok ktg.
geodézia km/Ft
Közbeszerzési elj. ktg. (ide értve a
közbeszerzési szakértő díját is)
Hirdetményi díj, szükség esetén
közbeszerzési tanácsadó díja

2%,
max. 5
MFt

A fejlesztéssel érintett ingatlanok tul.
lapja kikérésének ktg. egy
alkalommal
3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
és térképmásolat:
(6250+3000)*10=92.500
2. Ingatlan és ingatlanhoz
kapcsolódó vagyoni értékű jog
megszerzése
Terület és ingatlan vásárlás ktg,
felszín alatti nyomvonalas lét. esetén

10%
összkorlát

Projekt
költségvetés

Önkormányzat

VIZIG

0

0

10 000 000 5 000 000

0

0

3 000 000 1 000 000
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csak szolgalmi jog alapítás ktg.
Az ingatlan és ingatlanhoz
kapcsolódó vagyoni értékű jog
megszerzésével kapcs. Ktg. (ideértve
az ügyvédi díjakat, értékbecslés ktg.
Kisajátítás, kártalanítás ktg. tulajdoni
lapon történő bejegyzés ktg.)
zöldkár, kerítés bontása,
visszaállítása

0

II. Megvalósítási költség
(1.+2.+3.+4.+5.)

246 000
000

0

0

301 343 529 171 720 000

129 623
529

0

1. Projektmenedzsment költségek

2%,
max. 4
MFt

4 000 000

4 000 000

3 000 000 1 000 000

Projektmenedzsment költségek

2%,
max. 4
MFt

4 000 000

4 000 000

3 000 000 1 000 000

10 000 000

8 000 000

4 800 000 3 200 000

6 000 000

6 000 000

3 600 000 2 400 000

mérnöki
szolgáltatá
s

0

0

0

0

jogi szolg.
0,5%,

1 500 000

0

0

0

nyilvánoss
ág bizt.
0,5%, max.
1 millió Ft,

1 000 000

1 000 000

600 000

400 000

könyvvizs
gálat 0,5%

1 500 000

1 000 000

600 000

400 000

2. Szolgáltatások igénybevételének
költsége
A projekt beruházásainak
megvalósításához szüks. szakmai
szolgáltatások igénybevételének ktg.
(előkészítési ktg. részét nem képező
mérnöki szolgáltatások, műszaki ell,
laborvizsgálat, szakmai szakértő)

A projekt megvalósításához
kapcsolódó egyéb szolgáltatások ktg.:
-jogi szolgáltatás
- nyilvánosság biztosításának és
ehhez kapcs. ktg,
- könyvvizsgálat díja

műszaki
ell. 2%,
max. 6
MFt,
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3. Építési költségek
Komplex terület előkészítés:
régészeti feltárás, falkutatás,
örökségvédelmi előkészítő tev,
tényfeltárás, környezeti
kármentesítés, lőszermentesítés
fakivágás, cserjeírtás m2

99 000 000

10%

259 000 000 153 920 000

125 423
529

30 000 000

0

0

A projekt keretében létrehozandó lét.
megközelítéséhez szükséges és
5%
indokolt beruházások ktg.
megközelítő út stabilizálás

15 000 000

0

0

Keresztező közműkiváltások ktg.

30 000 000

0

0

24 000 000

0

0

10%

Vízrendezés szakmai indokoltsága
alapján a csapadék és belvízcsatorna
hálózat építésével közvetlenül érintett
közúthálózat sávjának, járda,
8%
kapubejáró, parkoló helyreállítás ktg.
Teljes forgalmi sáv felújítása Magyar
Közút Nzrt. Által kiadott útszakasz
ktg.
Építési és vízépítési munkák ktg.
200 Ft/m

~maradván
y

4. Eszközbeszerzés költségei

5%

15 000 000

10 000 000

10 000 000

0

A projekt megvalósításához
elengedhetetlenül szüks. Eszközök:
pl. szivattyúk, uszadék-fogók,
szivattyútelep automatizálása, a
mederben mozgó vizek mennyiségi
és minőségi változásainak
észleléséhez szüks. eszközök.

5%

15 000 000

10 000 000

10 000 000

0

5. ÁFA valamint más adók és
közterhek
Összesen:
Támogatás

279 343 529 153 920 000

125 423
529

0
300 000
000

0

320 343 529 184 720 000

135 623
529

300 000 184 720 000

115 280
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Önrész

000,00

000

20 343 529

20 343
529
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. október 26-i ülésére.
Tárgy : Eladási ár meghatározása (3206.hrsz-ú ingatlan.)
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 246/2011. számú határozatával hozzájárult a szentgotthárdi 3206 hrsz-ú,
479 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 arányban Önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan értékbecslés alapján történő értékesítéséhez. (Térkép 1. sz.
melléklet)
Az ingatlan értékbecslését a Mohl Kft-vel elkészíttettük, amely szerint az értékesítés alapjául
szolgáló forgalmi értéke 287.400.-Ft,
Az építéshatóság állásfoglalása szerint: „a Szentgotthárd 3206 hrsz-ú ingatlan sem közúttal,
sem magánúttal nem közelíthető meg. A település szerkezeti terve szerint a terület a
későbbiekben sem építhető be, mivel a szabályozási tervlap zöldterületként állapította meg”,
ezért a vételár ÁFA mentes.
A Mohl Kft. forgalmi értékbecslése 2. számú mellékletként csatolva.
Az értékbecslés költsége 23.500.-Ft, amelyet a vételárban érvényesíteni kell!
Az ingatlan vételára összesen : (kerekítve) 311.000.- Ft.
A vagyonrendeletünk értelmében 20 millió Ft értékhatár alatt a helyben szokásos módon
(Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap) kell meghirdetni a vételi
ajánlattétel jogát. A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3206 hrsz-ú,
479 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant az Önkormányzat vagyonáról
szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon
(Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi újság, Városi TV, helyi honlap) meghirdeti
eladásra.
Az eladási ár ………………...- Ft,
Ajánlatok beérkezési határideje: 2011. november 16.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 10 %-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. novemberi testületi ülés.
Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő
költség a vevőt terheli.
Az adás-vételi szerződés elkészítésének, és a vételár egy összegben történő befizetésének
végső határideje az eladási ajánlat kézhezvételét követő 15 napon belül. A határidő
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elmulasztása jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve ha a
beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k).
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2011. október 14.
Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. meélléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. október 26-i ülésére

Tárgy : Szentgotthárdi 1273. hrsz-ú ingatlan beépítésének pályáztatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi a Szentgotthárd, József A.
u. 30. sz. alatti, 1273.hrsz-ú. földhivatali nyilvántartás szerint: kivett tekepálya megnevezésű
ingatlan, mely több éve üresen áll. (térkép 1.sz., utcakép 2.sz. melléklet)
Az ingatlanra 2003-ban az Önkormányzat elkészítette egy 22 lakásos társasház építési
engedélyezési kiviteli tervdokumentációját. A társasházban az elkészített tervek szerint 25-39
m2 alapterületű garzonlakások épültek volna, azonban az Önkormányzat forráshiány miatt
ezen társasház megépítését nem vállalta. és befektetői igények sem jelentkeztek ezen időszak
alatt. Az építési engedély meghosszabbításra került.
A folyamatban lévő Szentgotthárdon megvalósuló beruházások kapcsán úgy tűnik. komoly
problémát fog jelenteni a bérlakások hiánya. A küszöbön álló fejlesztésekhez szükséges 800
főt Szentgotthárd és környéke nem fogja tudni biztosítani, a távolabbról érkezőknek
valamilyen lakásmegoldást kell találniuk. Már most az a helyzet ingatlanközvetítőktől érkező
információk szerint, hogy Szentgotthárdon nem tudják kielégíteni a bérlakást keresők
igényeit. A helyzet megoldásából ki kellene venni a részünket. Erre tekintettel javasoljuk ezen
ingatlant és a hozzá tartozó, elkészült építési engedélyezési tervdokumentációt együtt
értékesíteni. Ez azt jelenteni, hogy az ingatlanon a pályázó köteles lesz az építési engedély
szerinti lakásokat felépíteni.

A tervdokumentáció alapján az épület 3 szintből állna (földszint-emelet-tetőtér) így az épület
nettó beépített össz. alapterülete 807,1 m2. (A telek 729 m2, a terület bruttó beépített
alapterülete: 327,95 m2.) A lakások egyedi gáztüzelésű fűtőberendezéssel, konyha, (1.v.2)
szoba, zuhanyzó és WC helyiségekből állnak.
Az építési engedély, illetve az engedélyezett tervek a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Irodájánál megtekinthetők.

Két lehetséges megoldás képzelhető el:
Az első:
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Szentgotthárd Város Önkormányzata olyan vállalkozást keres, amelyik az önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanra az önkormányzat által biztosított engedélyes tervek alapján
felépíti az építési engedély szerinti 22 lakásos társasházat. A ráépítést követően elkészült
lakásokból olyan értékben kap lakás(oka)t, amekkora a terület értéke + az átadott építési
engedély + tervdokumentáció érétke.
A második:
Az önkormányzat az ingatlant építési engedéllyel és tervdokumentációval együtt értékesítésre
meghirdeti és a vételárat megkapja vagy a vételár értékének megfelelő lakást kap meg az
elkészülő társasházban.

Az ingatlanra bármely esetben értékbecslést kell készíteni és meg kell határozni az átadandó
engedélyes tervek értékét is. Ez adja összességében az ellenértéket.

Az ingatlan értékét kb. 16.000.-Ft/m2 körüli értékre becsüljük. A 2010. év elején a József A.
u. 33. és szomszédos ingatlanra készített értékbecslés szerinti értékekből kiindulva a terület
értéke 15.000 -16.000.-Ft/m2 lehet. Építési telekként még ÁFA is terhelné, így a 729 m2-es
telekkel számolva bruttó ~ 14.6 millió forint a kérhető vételár.
Ehhez jön az Építési engedély és tervdokumentáció „értéke”.
A mostani piaci körülmények között az új lakások m2 ára 220-240.000-Ft/m2 körül
alakulnak.

A kb. 20 Millió forint értékre nézve és a 220.000.-Ft/m2-árat vesszük figyelembe akkor kb.
91 m2-nyi lakást (lakásokat) kapnánk cserébe, amennyiben ellentételezésként lakásokat
kérnénk. A pályázatban a kiinduló feltételként mindenképpen javasoljuk meghatározni a
cserébe kért minimum alapterületet.

Vagyonrendeletünk szerint:
„15. § Vagyon elidegenítése
(1) Vagyont értékesíteni 20 millió Ft értékhatár felett versenytárgyalás útján lehet,
kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. A versenytárgyalás a képviselő-testület döntése alapján
nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont értékesíteni a versenytárgyaláson a legjobb ajánlatot tévő
részére lehet.
(2) 20,-M/Ft alatti vagyontárgyakat a helyben szokásos módon lehet értékesítésre
meghirdetni. Helyben szokásos mód: helyi újság, Városi TV., helyi honlap

- 84 -

Nem kell versenytárgyalást tartani abban az esetben, ha a pályázó legalább 51 %
önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaság, vagy ha a pályázó olyan
szentgotthárdi székhelyű a PTK 685.§ c.) szerinti gazdálkodó szervezetnek nem minősülő
szervezet, amely a tulajdonba venni kívánt vagyonban szerződésben vállalja az önkormányzat
kötelező feladatkörébe tartozó feladat(ok) külön ellenszolgáltatás nélküli ellátását legalább
20 éven keresztül valamint az ipari park területén lévő építési terület értékesítése esetén. Nem
kell értékesítésre meghirdetni telekhatár-rendezés miatt elidegenítésre kerülő ingatlanrészt”

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti, 1273 hrsz-ú. ingatlan
hasznosításával: azon az önkormányzat tulajdonát képező dokumentáció alapján 22 lakást
tartalmazó társasház felépítésével. Ennek érdekében
a.) variáció: vállalkozót keres, aki az ingatlanra az épületet felépíti, és az elkészült lakásokból
a terület + az építési engedélyes dokumentáció értékének megfelelő értékű lakást biztosít;
b.) variáció: az ingatlant + az építési engedélyes tervdokumentációt értékesítésre meghirdeti.

A Képviselő – testület legelső lépésként az ingatlan és a tervdokumentáció értékének
meghatározása érdekében értékbecslés elkészítését kezdeményezi.

Pályázat kiírására a 2011. novemberi testületi ülésen az értékbecslés ismeretében kerül sor
Felelős: Műszaki Iroda
Határidő: közlésre azonnal, értékbecslés elkészíttetése: következő testületi ülés
Szentgotthárd 2011. október 14.

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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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2011.október 26-i képviselő-testületi ülésére
Tárgy: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez. (1.sz. melléklet)

A kérelem:
A Gimnázium az Önkormányzat tulajdonában levő Szentgotthárd Széll K. tér 1. számú,
1376/2. hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el, mely ingatlanon a kérelem szerint, a Gimnázium
Alapítványa és a Szülői Munkaközösség kerékpártároló építményt tervez megvalósítani, a
jelenleg is kerékpártárolásra szolgáló burkolt területen, a meglévő kitámasztó elemek
megtartásával. (2.sz. melléklet)

A kérelem teljesítése:
Kezdeményezők a városi főépítész úrral és az építési hatósággal - tudomásunk szerint
időközben egy építésztervezővel is - a kapcsolatot felvették. Az eljárás menete ilyen esetben
az, hogy az ingatlan tulajdonosától, Szentgotthárd Város Önkormányzatától új épület
elhelyezéséhez előzetes tulajdonosi hozzájárulás kell, melyet a Képviselő – testület ad meg.
(A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. mellékletének 1.1.3. pont 3. bekezdése szerint, új
építmény építéséhez az előzetes tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot a Képviselő-testület
adja meg, majd a tervek elkészülte után a Képviselő-testület ismételt megkeresése nélkül, a
Polgármester adhatja meg a tulajdonosi hozzájárulást.)
A rendelkezésre álló információk szerint a kerékpártároló megvalósításának - elvileg - nincs
akadálya.

A kerékpártároló kialakítása, megjelenése az egyeztetések eredményeként fog körvonalazódni
- az előzetes információk szerint fa teherhordó szerkezetekkel, könnyű héjazattal. Az
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építményre minden esetre szükség van, igen jelentős számban járnak a tanuló kerékpárral
iskolába, a jelenlegi álltapot nem felel meg a jogos elvárásoknak.

Kérem a Képviselő-testületet, előzetes tulajdonosi hozzájárulását adja meg.

Határozati javaslat:

1.

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete előzetes tulajdonosi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium
Alapítványa és Szülői Munkaközössége a Szentgotthárd Füzesi u. 1. számú,
1376/2. hrsz-ú, Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonát képező
ingatlanon kerékpártároló építményt építsen.
Határidő közlésre: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

2.

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem járul hozzá, hogy
a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítványa és Szülői Munkaközössége a
Szentgotthárd Füzesi u. 1. számú, 1376/2. hrsz-ú ingatlanon kerékpártároló
építményt építsen.
Határidő közlésre: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2011. október 17.

Fekete Tamás
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műszaki irodavezető

Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz.melléklet
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2.sz. melléklet

- 92 -

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2011.október 26-i képviselő-testületi ülésére
Tárgy: A Dolgos Díszfaiskola Kft. kérelmei

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dolgos Díszfaiskola Kft. a mellékelt kérelmekkel fordult a Képviselő-testülethez:

1.sz. kérelem:
A kérelem:
A Szentgotthárd 1377/1. hrsz-ú, Önkormányzati tulajdonban levő ( Gimnázium és a Piac közti
egyik telek) ingatlanon egy, a Dolgos Díszfaiskola Kft. és a Lamigó Kft. által épített, kettő
darab üzlethelyiséget és egy fedett-nyitott szint magába foglaló épület áll, melyet a Dolgos
Díszfaiskola Kft. bővíteni szeretne, a mellékelt tervek szerint. (1.sz. melléklet)

Kezdeményezők a városi főépítész úrral és az építési hatósággal is egyeztettek, a tervek
szerinti bővítés, korszerűsítés az egyeztetéseknek megfelel. A rendelkezésre álló információk
szerint a megvalósításnak nincs akadálya. A meglévő épület nyugati irányban, a Rába felé
bővülne. A bővítés révén a Dolgos Díszfaiskola Kft. által használt 15,44 m2 hasznos
alapterületű üzlethelyiség 37,46 m2 hasznos alapterületű lenne, melyből egy iroda és egy
öltöző - mosdó- WC helyiségcsoport nyílna. Az üzlethelyiség egy fedett tornácról lenne
megközelíthető. A bővítményt egy fedett-nyitott tároló szín zárná. A bővített épület a
környezetébe illeszkedik. Az épület a tervezett korszerűsítés-bővítés révén az ott dolgozók
részére komfortos használatot fog biztosítani, a kialakuló épület kedvező megjelenése mellett.

Az üzlethelyiség bővítése miatt 3 db parkolóhely biztosítására van szükség, melyeket az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.
rendelet (továbbiakban:OTÉK) 42.§ (1) bekezdése értelmében - alapvetően - az építéssel
érintett telken belül kell kialakítani. Eltérő megoldás pl. parkolóhely megváltás abban az
esetben lehetséges, ha azt helyi rendelet lehetővé teszi. Helyi parkolási rendelettel 2006. óta
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rendelkezünk - 23/2006.(IV.27.) ÖKT - mely a parkolóhely megváltást is lehetővé teszi,
bruttó 375.000.- forint / darab áron.

A Dolgos Díszfaiskola Kft. a tervek szerint 2 db parkolóhelyet a telken belül alakít ki, 1 db-t
pedig megvált a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig.

A kérelem teljesítése:
A tervezett bővítés jogerős építési engedély birtokában kezdődhet meg. Az építési engedély
iránti kérelemhez a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát is mellékelni kell. A Szervezeti és
Működési Szabályzatunkról szóló, többször módosított 9/1995.(III.30.) ÖKT rendelet 1.sz.
mellékletének 1.1.3. pont 3. bekezdése szerint, meglévő építmény bővítéséhez az előzetes
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot a Képviselő-testület adja meg.

Természetesen, tekintve, hogy a Gimnázium esetleges bármilyen jellegű területi bővítése
kizárólag ezen telek területét felhasználva lehetséges, a bérleti szerződésben az ideiglenes
jelleget továbbra is rögzíteni kell.

2.kérelem:
A kérelem:
A Szentgotthárd 1377/1. hrsz-ú, Önkormányzati tulajdonban levő ingatlant a Dolgos
Díszfaiskola Kft. 1994. óta bérli az Önkormányzattól. A bérelt telek és a Füzesi út között
helyezkedik el az 1377/2. hrsz-ú telek, mely szintén az Önkormányzat tulajdonában van,
megnevezése közterület.
(Ezen ingatlanon keresztül érhető el gépjárművel a piac területe). Ezen a területen
meglehetősen nagy a rendezetlenség, hiszen az odaérkezők útként illetve parkolóként tekintik,
egy részén a kertészet illetve a mellette lévő üzlet termékeit pakolja ki közterülethastználati
szerződés alapján.
A Dolgos Díszfaiskola Kft. kérelme arra irányul, hogy az Önkormányzat az 1377/2. hrsz-ú
telekből a közútként nem használt telekrészt csatoltassa az általuk bérelt telekhez. A felmerülő
költségeket vállalják.
(Ezt a tervezett állapotot a legutolsó mellékelt térképen szürkével jelölt sáv jelöli.)
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A kérelem teljesítése:
A Dolgos Díszfaiskola két kérelme egymáshoz közvetve kapcsolódik:
-

ha a Képviselő-testület a 2. kérelmet nem támogatja, a bővítés gond nélkül
megvalósítható: 2 db parkoló a bérelt telken belül lesz biztosítva + 1 db
megváltva

-

ha a Képviselő-testület a kérelmet támogatja lehetőség lesz arra, hogy mind a 3
db parkolóhelyet az építéssel érintett telken belül alakítsák ki az építtetők

A természetben az 1377/2. hrsz-ú közterület egy része hasznosítatlan, egy részén a piac, a
kertészet és a díszfaiskola megközelítését biztosító út helyezkedik le, egy részét nem kijelölt
parkolóhelyként használják, egy részét közterület-foglalási engedéllyel bérelik
árubemutatásra.

A kérelmezett telekhatár-rendezés az Önkormányzat számára az alábbiak miatt előnyös:
-

az 1377/1. hrsz-ú telek bérbeadása kapcsán az Önkormányzat bevételtöbblethez jut (a bérleti díjak vonatkozásában a novemberi képviselő-testületi ülésre
előterjesztés készül)

-

az 1377/3. hrsz-ú telek - jelenleg kertészet - esetleges későbbi hasznosítása
miatt is előbb-utóbb szükségessé válhat a telekhatár-rendezése

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
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Határozati javaslat:

3.

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete előzetes tulajdonosi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Dolgos Díszfaiskola Kft. a Szentgotthárd
1377/1. hrsz-ú ingatlanon levő üzlet rendeltetésű épületet bővítse.
Határidő közlésre: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

4.

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete elrendeli a
Szentgotthárd 1377/1. és 1377/2. hrsz-ú ingatlanok közti telekhatár-rendezést. Az
1377/2. hrsz-ú közterületen levő közút, a közlekedésbiztonsági szempontból
szükséges szélességgel, önálló hrsz-ú közútként legyen az ingatlannyilvántartásban rögzítve.
Az eljáráshoz kapcsolódó minden költség a Dolgos Díszfaiskola Kft-t terheli.

Határidő közlésre: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

5.

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd
1377/1. és 1377/2. hrsz-ú ingatlanok közti telekhatár-rendezéssel nem ért egyet.
Határidő közlésre: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2011. október 17.

Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz.melléklet
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2.sz. melléklet

100/117

101/117

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. október 26-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti lakás hasznosítása

Tisztelt Képviselő-testület !
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 220/2011. számú határozata alapján negyedszer
is ismételten elrendelte a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 2 szobás 83 m2
alapterületű komfortos lakás üzlethelyiség céljára történő bérbeadását a helyben szokásos módon Városi TV,
Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi honlap, helyi újság.
Pályázati feltételek az alábbiak voltak:
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó 1.050.- Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási határidővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2011. október 14.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. októberi testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés
nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata
eléri a meghirdetett kiinduló minimum bérleti díjat. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A pályázónak vállalnia kell a lakás üzlethelyiséggé történő átalakítását és viselni annak költségeit. Az átalakítást
legkésőbb 2012. május 31-ig el kell végezni.
Az átalakítás költségei a bérleti díjba beszámításra kerülnek. A beszámításra kerülő költségekről a beruházás
megkezdése előtt külön megállapodás megkötése szükséges.
Eredménytelen pályázat esetén a Képviselő-testület új pályázatot írhat ki.
Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az üzletté alakítás feltételeiről a Műszaki Irodával a
pályázatuk benyújtása előtt egyeztetni szíveskedjenek!
A lakás üzlethelyiséggé alakításának műszaki és építésügyi feltételeiről, a lakás hasznosításáról szóló 2011.
márciusi előterjesztésünkben részletesen tájékoztattuk a T. Testületet!
A hirdetményben megadott határidőig pályázat nem érkezett.
Néhány dolgot ismét végig kellene gondolnunk.
- Korábban volt arról szó, hogy Szentgotthárd Város főterén az utcafronton a földszinten üzlethelyiségeket kell
kialakítani és nincs arra szükség, hogy ott üzletek helyett szociális bérlakások legyenek. Véleményünk szerint
ez helyes és megtartandó cél.
- Akár üzletként akár lakásként kerülne kiutalásra az ingatlan, akkor is szükséges a korábbi előterjesztésben is
jelzett utca felől lévő szoba feletti födém megerősítése, acélgerendás aláhúzása. (cca. 300.000.-Ft). Az
acélgerendás megerősítéshez statikai szakvélemény beszerzése szükséges. A szakvélemény birtokában az
épület állékonyságát megőrző acélgerendás aláhúzást a műszaki iroda elvégezteti.
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- Az is végiggondolandó, hogy az alátámasztást követően az utcafrontról az üzlethelyiség bejáratát miként
tudnánk saját erőből kialakítani. Végső soron az átalakítás költségei sikeres bérbeadás után is nálunk
jelentkeznek amikor a leendő bérlő az átalakítási költségeit a bérleti díjból „lelakja”, csak az anyagi
erőforrásokat ehhez nem nekünk kell megelőlegezni.
- Javasoljuk az ingatlan további hirdetését a legutóbbi feltételekkel a határozati javaslatban foglaltak szerint. A
statikai megerősítés nem zárja ki a bérbeadás esetén az átalakítási munkálatok végzését.

Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felkéri a műszaki irodát, hogy a Szentgotthárd,
Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti lakásban a födém megerősítéséhez szükséges statikai szakvéleményt
készítesse el, majd annak ismeretében az állékonyságot megőrző alátámasztást építesse ki.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a kizárólagos tulajdonában lévő
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 2 szobás 83 m2 alapterületű komfortos
lakást üzlethelyiség céljára, bérbeadásra a helyben szokásos módon / Városi TV, Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblája, helyi honlap, helyi újság) ismételten meghirdeti.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó ………………Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási határidővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2011. november 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. decemberi testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés
nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata
eléri a meghirdetett kiinduló minimum bérleti díjat. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük
benyújtani.
A pályázónak vállalnia kell a lakás üzlethelyiséggé történő átalakítását és viselni annak költségeit. Az
átalakítást legkésőbb 2012. július 31-ig el kell végezni.
Az átalakítás költségei a bérleti díjba beszámításra kerülnek. A beszámításra kerülő költségekről a beruházás
megkezdése előtt külön megállapodás megkötése szükséges.
Eredménytelen pályázat esetén a Képviselő-testület új pályázatot írhat ki.
Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az üzletté alakítás feltételeiről a Műszaki irodával a
pályázatuk benyújtása előtt egyeztetni szíveskedjenek!
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen pályázat esetén
2011. január 12-ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási, elbírálási és átalakítási határidő
megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. . Amennyiben bérleti ajánlat továbbra sem érkezik,
akkor januárban az 1. pontban körülírt üzlethelyiség ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.

Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Műszaki Iroda, Fekete Tamás és Tófeji Zsolt
Szentgotthárd, 2011. október 17.
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Fekete Tamás
műszaki irodavezető

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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JELENTÉS

a Képviselő-testület 2011. október 26-i ülésére

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

I. A Polgármesteri Hivatal munkájáról

Hatósági és Okmányiroda:

1. 6 fő egyszerűsített honosított állampolgársági esküjének letételére került sor. 4 személy nyújtott be
egyszerűsített honosítási kérelmet.
2. Nem lesz probléma mentes a közfoglalkoztatás utolsó turnusának szervezése, beindítása, ugyanis az
önkormányzattól ellátást kapók között nincs már megfelelő számú foglalkoztatható személy.
3. Zökkenőmentesen elkezdődött Szentgotthárd közigazgatási területén a népszámlálás. Ennek
koordinálása és a felmerült problémák kezelése napi feladat. Elsősorban a címek beazonosításával, a
címek ténylegestől eltérő jellegének tisztázásával kapcsolatosan jelentkező gondokat kellett kezelni.
Több adatszolgáltató nem találta a számára kézbesített adatszolgáltatói csomagot, vagy jelezte, hogy
emiatt internetes kitöltéshez szükséges azonosító képeztetését kéri. A ksh folyamatosan kontrollálja
tevékenységünket a helyszínen. A felülvizsgálók folyamatosan figyelik a ksh monitoring rendszerét, s
tájékoztatják a számlálóbiztost az interneten adatot szolgáltatókról, ezen címeket a számlálóbiztos nem
keresi fel. Ennél problémásabb, hogy az önkitöltők nagyon hibásan, azaz a logikai lépéseket figyelmen
kívül hagyva töltik ki. Ilyenkor a számlálóbiztos akkor hozhatja el a kitöltött ívet, ha a kitöltővel az
átvételkor korrigáltatja. Összességében időarányos az összeírás állása, de van olyan körzet, ahol szinte
be is fejeződött.
4. Október 25-én tartja soron következő ülését a Város Idősügyi Tanácsa. Megtárgyalják az oktatási
intézmények 2010/2011-es tanévéről, kiemelve a két tanítási nyelvű képzés tapasztalatairól szóló
beszámolót. Tájékoztatót hallgatnak meg a SZEOB átszervezett oktatási intézmény egy éves
tapasztalatairól, az idősekkel kapcsolatos társadalmi szemléletformálás megjelenéséről a helyi
tantervekben. Áttekintik az önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzetét, a vagyongazdálkodási
irányelvek érvényesülését.
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Műszaki Iroda:



Megbízást adtunk a Szentgotthárd, Baross G. utca 11. számú ingatlan előtt, a Jókai Mór utca felőli részén
lévő, illetve a Szentgotthárd, Hunyadi úti kollégium hátsó udvarán lévő vágásérett, veszélyes fenyőfák
kivágására. A kollégium hátsó udvarán lévő fák közül 2 db kivágása csak alpinista módszerrel történhet. A
fakivágást végző vállalkozók: Mesics László egyéni vállalkozó Szentgotthárd, Varga Tibor egyéni
vállalkozó (alpinista módszerrel) Zalaegerszeg



2011. október 13-án megtörtént az önkormányzati kezelésű védelmi művek (gimnázium-piac vb támfal,
illetve iskola - Termál Park vb. támfal, töltés), felszerelések, eszközök, gépek és anyagok, valamint a
védekezési felkészültség felülvizsgálatával kapcsolatos bejárás. A bejáráson részt vett szervezetek: NyugatDunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, Polgármesteri Hivatal.



A folyékony hulladékkezelési (szippantott szennyvíz) szolgáltató neve és székhelye 2011. szeptember 08-tól
megváltozott. Új név: SZIGETI SZÁM-ADÓ Számviteli és Környezetgazdálkodási Kft. Székhely: 9025
Győr, Botond út 1. Telephely: 9700 Szombathely, Belterület 10811/35. hrsz. (Postacím: 9700
Szombathely, Acsádi Ignác út 50., e-mail: horvath.edit@gmail.com ) Ügyfélszolgálat elérhetőségei,
amelyen a lakosság a megrendeléseket is megteheti: Tel/fax.: 94/312-468, mobil: 30/473-7933.
Szentgotthárd város közigazgatási területén a települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz)
összegyűjtését, szállítását ezentúl hétfőtől – szombatig végzik el !

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma:

4

- Lakóház használatbavételi engedélyek száma:

3

- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma:

3

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

2

- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma:

3

- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma:

8

- Építésrendészeti eljárások száma:

3

- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma

2

- Kiadott hatósági bizonyítványok száma:

3
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Pénzügyi Iroda:

Bevétel – kiadás alakulása

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

Folyószámla hitelünk 2011. szeptember 1-én:

- 274.493.141,- Ft

Bevételek szeptember 1 – szeptember 30.:

396.239.175,- Ft

Kiadások szeptember 1 – szeptember 30.:

- 218.643.977,- Ft

Elszámolási számla egyenlege szeptember 30-án:

- 96.897.943,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 162.039.348,- Ft, tehát működésünk forrását a
folyószámlahitel biztosítja.
Ismételten felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására, a
bevételek folyamatos beszedése mellett a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség
fenntartása érdekében!

Elszámolások, adatszolgáltatások:
- Elkészítettük és benyújtottuk, mind az Önkormányzat, mind pedig a Többcélú Kistérségi Társulás esetében a
MÁK részére a 2011. 1-9 hóra vonatkozó időközi költségvetési jelentést (PMINFO)
- Elkészítettük és benyújtottuk, mind az Önkormányzat, mind pedig a Többcélú Kistérségi Társulás esetében a
MÁK részére a 2011. III. negyedévi mérlegjelentést,
- Elkészítettük és továbbítottuk mind az Önkormányzat, mind pedig a Többcélú Kistérségi Társulás esetében a
MÁK részére a 2011. évi normatív állami hozzájárulások és támogatások lemondására és pótigénylésére
vonatkozó adatszolgáltatást.

Adóhatósági munka:
- Elkészítettük és továbbítottuk a MÁK részére a helyi adók vonatkozásában a 2011. III. negyedéves zárási
összesítőt.
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- Feldolgozásra kerültek a szeptember havi helyi adó befizetések, melyek alapján január 1-től szeptember 30-ig
bevételeink a következők szerint alakultak:
 Idegenforgalmi adó esetében 2011. szeptember 30-ig bevételünk 9.679 e/Ft. (Megjegyezzük, hogy a
2011. III. negyedéves zárás még nem tartalmazza a 2011. III. negyedéves bevételi adatokat, mert azok
befizetési határideje 2011. október 15.)
 Helyi iparűzési adó tekintetében az összes bevétel 2011. szeptember 30-ig: 672.645 e/Ft, ebből a
visszautalás, átvezetés összege 35.750 e/Ft.
 Gépjárműadó címén az összes bevétel 2011. szeptember 30-ig 47.487 e/Ft, ebből a visszautalás,
átvezetés összege 36 e/Ft.
Ellenőrzések:
- 2011. szeptember 30-i határnappal továbbítottuk az Állami Számvevőszék által lefolytatásra kerülő vizsgálat
keretében, az önkormányzatok gazdálkodási rendszerének ellenőrzése részeként „A városi önkormányzatok
pénzügyi helyzetének áttekintése” tárgyú vizsgálatához kapcsolódó adatgyűjtés érdekében elkészített
tanúsítványokat.
- Az Állami Számvevőszék 2011. október 1-től Szentgotthárd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének
ellenőrzését helyszíni vizsgálat keretében végzi. A vizsgált időszak: 2007. január 1-2011. június 30. Az
ellenőrzés tapasztalatairól, a vizsgálat eredményéről a jegyzőkönyv / jelentés kézhezvételét követően
tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet.

Egyéb:
A Képviselő-testület 2/2011. sz. határozatával fogadta el az un. Önkormányzati Megtakarítási Program
intézkedési tervét, ill. 62/2011. sz. határozatával a lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások beszerzési
tárgyainak körét. A programban lezárult többek között a vezetékes földgáz beszerzésére kiírt eljárásunk,
melyben a megtakarítás számított éves összege: 6.024.239,- Ft.

II. Tájékoztatók

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szentgotthárdi Kirendeltsége
2011. szeptember havi információs jelentés

A Kirendeltség tájékoztatása szerint átállás alatt van a munkaügy rendszere, ezért még nincsenek részletes
munkaerő-piaci adatok az előző hónapról, csak az alábbi táblázatba foglaltak.
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Megnevezés

Szentgotthárd

Álláskeresők aránya a
gazdaságilag aktív népességen
belül (%)*

7,9

- előző havi arány (%)

8,2

Regisztrált munkanélküliek és
nyilvántartott álláskeresők
(fő)
- változás az előző havi
adatokhoz képest (%)
Ebből: pályakezdő
munkanélküliek és
nyilvántartott pályakezdő
álláskeresők (fő)
- változás az előző havi
adatokhoz képest (%)
Ebből: rendszeres szociális
segélyben részesülő
munkanélküliek (fő)

Álláskeresési járadék (fő)

-4,1
41
7,9
8

Ebből: rendelkezésre állási
támogatásban részesülők (fő)
Bejelentett betöltetlen
álláshelyek (db)
- bejelentett betöltetlen
álláshelyek az előző hónapban
(db)
100 regisztrált
munkanélkülire jutó üres
álláshely (db)
Tartósan (egy éven túl) reg.
munkanélküli**
Tartós munkanélküli arány
(%)
Tartós munkanélküli arány az
előző hónapban (%)

513

76
75
90
14,6
140
27,3
26,9
98

III. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük és ha szükséges
korrigáljuk.

Rendeletek felülvizsgálata:
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Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

- A 29/2010.(X.14.) rendelet a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról változtatást nem igényel.

-

A 30/2010.(X.28.) rendelet a képviselő-testület, valamint bizottságai részére
megállapított tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról és költségtérítésről
szóló rendelet módosításáról módosítást nem igényel.

- A 31/2010.(X.28.) rendelet a Szentgotthárd Város Önkormányzata
költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló
rendelet módosításáról módosítást nem igényel.

Szentgotthárd, 2011. október 19.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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IV. Pályázati tájékoztató

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2011. október 17-én

CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

1F: 242.550,-

Szentgotthárd-Farkasfa
településrész
ivóvízminőség-javítása

KEOP-2009-1.3.0

132/2009.

Elszámolható
költségek – nettó:

Ivóvízminőségjavítása

179/2010.

1F:1.617.000,2F: 30.450.000,-
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Elnyert
támogatás:

2F: 3.045.000,-

1F: 1.374.450,Ft

ÁFA (25 %):

1F: 404.250,2F: 27.405.000,Ft
2F: 7.612.500,-

Megvalósítása folyamatban.

CÍME
Szentgotthárdi
háziorvosi rendelő
komplex
akadálymentesítése és
energiahatékony
felújítása

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Igényelt
támogatás:
55.555.555,- Ft
NYDOP-20095.2.1/A

302/2009

50.000.000,- Ft

5.555.555,- Ft
Zárójelentés és elszámolás
benyújtása folyamatban.

Elfogadott:
55.286.112,- Ft

Elnyert:

5.528.612,- Ft

49.757.501,- Ft

Regionális
Légszennyezettségi
Mérőrendszer

Harmadik célkitűzés
Határon átnyúló
Együttműködés ATHU OP-2007-2013

Városok szövetsége

Harmadik célkitűzés
Határon átnyúló
Együttműködés A-H
OP-2007-2013

273/2007
87.000.000,-Ft
311/2010

2,6 millió Euro

A konzorcium vezetője: az ÉszakDunántúli
Környezetvédelmi,
4.365.900,- Ft Természetvédelmi
és
Vízügyi
Felügyelőség
(15.876 Euro)
Projektindító sajtótájékoztató:
2011.05.16.
Projektindítás 2008. 07.01.
Projektzárás: 2013. 03.31
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS
Szentgotthárdi program 2011. május
9-i Európa Nap.

Szerencsehozó
Négylevelű Lóhere
projekt

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

A projekt iskolai program részében
a SZOI Vörösmarty M. Gimnázium
diákjai vesznek részt.

Informatikai
infrastruktúra
fejlesztése a
szentgotthárdi III.
Béla Szakképző
Iskolában

Záró rendezvény, átadó

8 tantermi
csomag
1 alkalmazás
szerver csomag

0,- Ft

2011.08. 30-án 10.00 órakor
Zárójelentés és elszámolás
benyújtása folyamatban

9.576.037,- Ft

9.576.037,- Ft

Szentgotthárd-Luzern
energiaváros projekt

Svájci-magyar
Együttműködési
Program
Testvértelepülési és
Partnerségi Pályázati
Alap

Projektindító megbeszélés
57/2011.

2.000.000,- Ft
20.000.000,- Ft
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2011.08.11-12.

CÍME

Szentgotthárd Városi
Sporttelep fejlesztése I.
ütem – Sportöltözők
felújítása

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

25.000.000,- Ft

7/2011. BM rendelet
Iskolai és
utánpótlássport
infrastruktúra
fejlesztése

TELJES ÖSSZEG

84/2011.

Módosult kvetés:

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Igényelt
támogatás:
20.000.000,- Ft

Nyert
4.499.500,- Ft

22.497.500,- Ft
Elnyert
támogatás:
17.998.000,- Ft

HÁRS jeligével a
pályázó
Horgászegyesület
Szentgotthárd

Zöld Iránytű
Alapítvány

750.000,- Ft

Esőbeálló építése és
karbantartási munkák

114/117

Elbírálás folyamatban.

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok helyzete 2011. október 17én

CÍME

Lelki egészség
megőrzése

KIÍRÓ
SzlovéniaMagyarország
2007-2013

HAT.SZÁM

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

nyert

8.744.-euro

165/2008.
174.908.-euro
Önk.

MEGJEGYZÉS

A
projekt
folyamatban

659.000.-Ft
KözfoglalkoztatásOFA
szervező foglalkoztatása

19/2011 Önk.
Hat.

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

16/2008.
kistérségi Hat.

Informatikai
infrastruktúra
fejlesztése a SZOI
keretén belül

-----

24.872.500.-Ft

Nyert

24.872.500.-Ft Nem szükséges Befejeződött

megvalósítása

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

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Informatikai
infrastruktúra
16/2008.
fejlesztése a
kistérségi Hat
Magyarlak-Csörötnek
Iskolában

191/2008. (VII. 30.)
Korm. r. alapján állami
támogatásban részesült a Foglalkoztatási és
Támogató szolgáltatás Szociális Hivatal
szakfeladatok tárgyi
(FSZH)
feltételeinek
fejlesztésére.
191/2008. (VII. 30.)
Korm. r. alapján állami
támogatásban részesült Foglalkoztatási és
Közösségi Pszichiátriai Szociális Hivatal
Alapellátás szakfeladatok (FSZH)
tárgyi feltételeinek
fejlesztésére

TELJES ÖSSZEG
5.242.500.-

ELNYERT
ÖSSZEG

MEGJEGYZÉS

5.242.500.-Ft
Nem szükséges Befejeződött

169.000,-

169.000.-

52//2010. Kist.
Hat.

215.000.52//2010. Kist.
Hat.

SAJÁT ERŐ

0.-

Pályázat elszámolása folyamatban
van

0.-

Pályázat elszámolása folyamatban
van

215.000.-

CÍME
191/2008. (VII. 30.)
Korm. r. alapján állami
támogatásban részesült
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
szakfeladatok tárgyi
feltételeinek
fejlesztésére.

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES ÖSSZEG
168.750.-

Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal
(FSZH)

52//2010. Kist.
Hat.

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

168.750.-

0.-

2011. 05. 31. befejezési határidő

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. október 26-i ülésére.
Tárgy: Vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése.
A 2012. évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 231/2005. határozatával fogadta el Szentgotthárd város
Önkormányzatának Vagyongazdálkodási irányleveit, amelyet a 190/2007., 213/2008.
218/2009., 272/2010. számú Képviselő-testületi határozat alapján többször módosított. (A
jelenlegi, aktuális Vagyongazd. Irányelvek az 1. számú mellékletben találhatók) Erre a
témára évenként kell visszatérnünk a határozat szerint – ezért kerül sor erre most. Az
Irányelvekben megfogalmazottak az alábbiak szerint teljesültek Ilyenkor egyrészről
áttekintjük, hogy az éppen aktuális Irányelvek megvalósítása hogyan történt meg, másrészről
áttekintjük, hogy hol miben lehetne változtatni.
I.
Beszámoló a megvalósulásról:
1.)
„Belterületi ingatlanok:
Hasznosítható ingatlanok:
Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az alábbiak:
- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett,
- Az „akasztó domb” nyugati oldalán lévő 8 db. telek beépíthetőségének egyik
feltételeként szabályozási terv készítése, továbbá közműhálózat kiépítése
- Az „Akasztó domb” keleti oldalán lévő terület értékesíthetőségének illetve
hasznosíthatóságának vizsgálata A terület belterület a Vadvirág utcáig., van rá
szabályozási terv, közműépítési régi tervek megvannak.
A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület a belterületi ingatlanok esetében
független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről.
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által.
Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja.
Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet.
Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés aláírásával
egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken köteles befizetni,
kivéve, ha az már a vételár részét képezi.
A Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha) hasznosítása a
szerkezeti terv előírásai alapján kerüljenek évente átvizsgálásra.
A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság
bevonásával az értékesítési lehetőségeket.
Az elkövetkező évekre bejelentett szentgotthárdi gazdaságfejlesztési elképzelések miatt
várható változásokra tekintettel ismételten érdemesnek tűnik lépéseket tenni: Építési
telkek kialakítása érdekében Szentgotthárd területén. A rábakethelyi és a máriaújfalui
városrészek közötti területek (59.0 ha) beépíthetőségét kell a hatályos Szerkezeti Terv
szerint a Kethelyi u. és a Kis utca közötti területeken megteremteni, a szükséges
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lépéseket ennek érdekében meg kell tenni. Erre cselekvési tervet kell készíteni, ami a
teendőket és a szükséges pénzeszközök megszerzésének tervét is tartalmazza.
A Szentgotthárd, József A. u. 30 alatti beépítetlen területre a már építési engedéllyel
rendelkező 22 lakásos ingatlan megépítésének lehetőségét ismételten napirendre kell
tűzni.
A Szentgotthárd, József A, u, 33. alatti négy lakást magában foglaló ingatlanra
jelentkező ingatlanfejlesztési igények esetén az ingatlannal foglalkozni kell.”
- A 2009-ben elfogadott irányelvben értékesítésre szánt rábafüzesi városrészen lévő – a volt
ÖMV kút melletti – 4 db (egyenként 1500-1600 m2 területű) építési telek ez idáig sem került
eladásra. Az ingatlanok 2.800.-Ft+Áfa/m2-es árát a „könnyebb” értékesítés végett a
Képviselő-testület a 207/2006. sz. határozatával mérsékelte nettó 2000.-Ft/m2-re, de így sem
jelentkezet vevő az ingatlanokra. Érdeklődések vannak a szentgotthárdi beépíthető telkek
után, de ebben az esetben az ingatlanok elhelyezkedése (Rábafüzesi városrész) jelenleg sem
vonzza különösebben az érdeklődőket.
- Szentgotthárdon az egy tömbben lévő beépíthető építési telkek - mint amilyen éveken
keresztül volt a Felső mező - elfogytak.
- Az akasztó domb nyugati oldalán lévő 8 db. telek megosztása ugyan megtörtént de a
területre vonatkozó szabályozási terv elkészítéséről a Testület nem döntött.
Az értékesítés legnagyobb korlátozó tényezője, hogy ezen ingatlanok közműellátottsága
valamint úttal való megközelíthetősége nincs megoldva. Amennyiben a közművesítés
kiépítésre kerülne, úgy ezek az ingatlanok a jelenlegi értékük többszörösébe kerülnének.
(Korábban, 2006-ban ezen a területen értékesítésre került 2 db telek bruttó 1250.-Ft/m2
áron.)
-Akasztó domb keleti oldalával kapcsolatosan az elmúlt időszakban változás nem történt,
továbbiakban is befektetői igények jelentkezése esetén lehetne azon terület beépítésével,
hasznosíthatóságával konkrétabban foglalkozni, itt is nagy problémát okoz a közműhálózat,
utak kiépítése.
- „A rábakethelyi és a máriaújfalui városrészek közötti területek, (58.55 ha) beépíthetőségét a
hatályos Szerkezeti Terv a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat teszi lehetővé.
Vagyis a Kethelyi út. északi és déli oldalának beépíthetőségét szabályozzák melyek határai:
Nyugatról a Bem J. út, keletről a Hársas patak, Északról a tervezett elkerülő út, Délről pedig
a Kis utca.
Jelenleg a Bem J. úthoz közelebb eső területre vonatkozó út- és közműterveket elkészíttettük,
a kivitelezésükre jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. A 2003. év októberi Gazdasági,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésére készített előterjesztés kettő ütemre
bontva javasolta megvalósítani. Az I. ütemben a Bem utcához közelebb levő területek (6.6 ha)
45 építési telek került volna kialakításra. Az ehhez szükséges útterületek megvásárlására cca.
12.0 mFt, a szükséges út- és közműépítésekre cca. 230.0 mFt-ra lett volna szükség. A
Képviselőtestület a fejlesztéshez szükséges forrásokat a 2004. évi költségvetésben már nem
(és azóta sem) tudta biztosítani.
A II. ütemben a Máriaújfaluhoz közeli területen (3.8 ha) a 90 db lakóingatlan kialakításához
(útterület vásárlás, út- és közműépítés) cca. 158.0 mFt-ra lett volna szükség.
További problémát jelenthet, hogy a kb. száz mezőgazdasági művelésű ingatlannak
kettőszáznál is több tulajdonosa van. Minden esetre a kérdéssel foglalkozni kell.”
A tavalyi évben ugyanezekkel a szavakkal ugyanerről írtunk, mindez ma is aktuális, illetve az
elmúlt évben ezen a területen változás nem történt.

2

Befektetők oldaláról ezen területek beépítésére jelenleg nincs igény.
- A Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti beépítetlen területre vonatkozóan az építési
engedély meghosszabbításra került. Itt 22 lakásos társasház építésére van lehetőség 25-39 m2es lakásokkal.
Javasoljuk a T. Testületnek, hogy ezen ingatlant a kész engedélyes tervekkel, építési
engedéllyel együtt pályáztassuk meg értékesítésre. Az ingatlanra vonatkozó pályázat
kiírásáról külön előterjesztésben foglalkozunk.
- A József A. u. 33. sz. alatti, 1325 hrsz-ú, ill. az 1327 hrsz-ú ingatlanok hasznosításával,
beépítésével kapcsolatban egyeztető megbeszéléseket folytattunk többek között a Gotthárd
Lakép Bt. Képviselőjével is. Az ügyletre remélhetőleg hamarosan visszatérhetünk. A
megoldandó feladat meglehetősen sokrétű – az ingatlanhasznosítás eredményeképpen a
következőket szeretnénk elérni:
-- kerüljön lebontásra a lassan veszélyessé váló Szentgotthárd, József A. u. 33. alatti, három
még lakható igen leromlott lakást tartalmazó épület; a vállalkozó működjön közre a lakók
elhelyezésében;
-- a megszűnő lakások helyett a vállalkozó alapítson ki négy önkormányzati bérlakást egy
másik üresen, használaton kívül álló önkormányzati épületben (pl. a farkasfai iskolában);
-- a József A. utcában felépítendő társasházban az önkormányzat kapjon a területeink értékére
tekintettel újonnan megépítendő lakás(oka)t. A tárgyalásaink ezen a ponton tartanak most.
2.)
2.1.) „A külterületi ingatlanok tekintetében:
„Külterület:
2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, szántó,)
Az 1/1 tulajdoni hányadú területeket, valamint a 2.000 m2-nél nagyobb részarányos
területeket nem hirdetjük meg eladásra, azok eladására vonatkozóan a Képviselőtestület egyedi döntése az irányadó.
A részarányos külterületi ingatlanokból a 2.000 m2 alatti területeket a vagyonrendelet
szerint értékesíteni kell. /Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT
rendelet 13. §. (5) bekezdés szerint a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblája, a Városi TV, Szentgotthárd város internetes honlapján
(www.hivatal.szentgotthard.hu) meg kell hirdetni eladásra./

A 2.000 m2 alatti részarányos ingatlan értékesítésének elvei:
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága negyed év.
- Jelentkezési határidő, a kifüggesztéstől számított 30 nap.
- Ha több vételi szándék érkezik, licit útján történik döntéshozatal.
A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni!
A külterületi termőföld értékesítése esetén a Nemzeti Földalapvagyon
nyilvántartásának, vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló
254/2002 (XII. 13) Korm. Rendelet szerinti árszámítási módszert alkalmazza az
alábbiak szerint:

3

Fá = A x P x IR x Má
i

ahol:
Fá = a termőföldingatlan ajánlati ára, Ft
A = a termőföldingatlan kataszteri tiszta jövedelme, AK
P = a termőföld 1 AK-ra jutó normatív jövedelme étkezési búza kg-ban, kg/AK (Vas
megye 31,8 kg/AK)
IR = a gabonafélék meghirdetett intervenciós ára, Ft/100 kg
i = tőkésítési kamatláb/2
Má = művelési ág szerinti szorzótényező: (szántó: 1; rét: 0,8; legelő: 0,4; kert: 1)”
A vagyonrendeletünk a külterületi termőföld értékesítése esetén azt az árszámítási módszert
alkalmazza, melyet eredetileg a Nemzeti Földalapvagyon nyilvántartásának,
vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló 254/2002 (XII. 13) Korm.
Rendelet tartalmazott. Habár ez a rendelet hatályon kívül került, mi a számítási módszert
továbbra is alkalmazzuk – a továbbiakban is emellett maradnánk.
- A 2.000 m2 alatti részarányos mezőgazdasági külterületi ingatlanok értékesítése 2006.
augusztusáig sikeresnek mondható volt az 50 db ingatlanból 23 db került értékesítésre. Az
értékesítések száma az utóbbi időben szinte nullára csökkent, mivel ezen ingatlanok kevésbé
értékes területeken fekszenek, ill. sok tulajdonostárs van az ingatlanban, vagy az
önkormányzati részarány túl kicsi. Ennek ellenére továbbra is napirenden kellene tartani azok
eladását.
Külterületi ingatlanok esetében mezőgazdasági művelés céljára 2011-ben 5 db ingatlan került
haszonbérletként és 2 db ingatlan haszonkölcsön szerződés keretében bérbeadásra.
2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül az erdőkre
vonatkozó külön előírások:
2.2.1.) Részarányos külterületi, erdő művelési ágú ingatlanok értékesítésének elve:
a.) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdőterület értéke az
erdőterület értéke + az erdő állomány értéke + az erdő állomány fajlagos értéke
összegének ötszöröséből áll (kitermelési érték).
b.) Az erdőterület értékének meghatározása
A földrészleten belül elhelyezkedő erdőrészletek területe és ezen belül a főállományt
alkotó fafaj szerinti célállomány és annak fatermő képessége az ERTI-féle hat
fatermési osztálynak megfelelően kerül meghatározásra a Vagyonrendelet 1. sz.
Táblázatában foglalt értékek szerint.
c.) Az erdőállomány értékének meghatározása
Az erdőállomány terület alapján számított költségértékét a Vagyonrendelet 2.
táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani.
c.c.) Az erdőállomány fajlagos értékét mint kitermelési értéket a Vagyonrendelet 3.
táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani.
2.2.2.) Az önkormányzati erdőingatlanokban található faanyag minél hatékonyabb
felhasználására külön cselekvési tervet kell készíteni.
Az Önkormányzati tulajdonú illetve résztulajdonú erdőkkel, erdőgazdálkodással
kapcsolatos jogszabályok, szakági előírások betartásáért, az ezzel kapcsolatos
információk nyújtásáért Kiss János erdőgazdálkodó a felelős.”
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- Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletünk szerint az Erdő korlátozottan
forgalomképes vagyonkörbe tartozik, amely alapján értékesítésére tulajdonközösség
megszüntetése céljából egyszerű, egyéb esetekben minősített többségű döntéssel van
lehetőség.
Az idei évben erdő ingatlanban lévő részarányra az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságtól
érkezett vételi ajánlat a szentgotthárdi, 0828/39 hrsz-ú ingatlanban lévő 10/45 tulajdoni
részarányra, a részarány értékeként 472.900.-Ft került megállapításra.
Továbbá 10 erdő ingatlanban lévő tulajdoni részarányra van érdeklődés (eladási ár után
érdeklődtek), de konkrét vételi ajánlat még nem érkezett.
Az önkormányzat tulajdonában lévő részarányokat továbbra is értékesítésre javasoltuk a
tulajdonos társaknak, több esetben inkább az fordult elő, hogy a megkeresést követően az
ingatlanban lévő tulajdonosok a részarányukat az Önkormányzat részére szerették volna
értékesíteni.
- Az erdőingatlanok értékének meghatározásakor az irányelvben írottak szerint jártunk el. Az
erdőingatlanok értékesítésével, illetve annak értékének megállapításával kapcsolatban
javasolnánk a vagyonrendelet ezen részének módosítását, mivel a jelenleg alkalmazott
számítási módszer alapján aránytalanul drága értékek alakulnak ki, mivel rendeletünk szerint
a Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdőterület értéke: az
erdőterület értéke + az erdő állomány értéke + az erdő állomány fajlagos értéke összegének
ötszöröséből áll (kitermelési érték).
Az ötszörös tényező 2009. márciusában elfogadott módosítás alapján került a
vagyonrendeletbe, akkor azon indok alapján, hogy egyes területeken aránytalanul alacsony m2
árak alakultak ki.
Azóta erdő művelési ágú ingatlan értékesítésére nem került sor, viszont a most megvizsgált 11
db. erdőingatlan tekintetében Kiss János erdőgazdálkodó javaslata alapján az ötszörös
tényezőt az értéket meghatározó három tényező közül csak az egyikre, az erdőterület
értékére kellene figyelembe venni.
A Vagyonrendelet 20.§ (4) bekezdés c.) pontja:
„c.) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdőterület értéke az
erdőterület értéke + az erdőállomány értéke + az erdőállomány fajlagos értéke összegének
ötszöröséből áll (kitermelési érték).
c.a.) Az erdőterület értékének meghatározása
A földrészleten belül elhelyezkedő erdőrészletek területe és ezen belül a főállományt alkotó
fafaj szerinti célállomány és annak fatermő képessége az ERTI-féle hat fatermési osztálynak
megfelelően kerül meghatározásra a Rendelet 1. sz. Táblázatában foglalt értékek szerint.
c.b.) Az erdőállomány értékének meghatározása
Az erdőállomány terület alapján számított költségértékét a Rendelet 2. táblázatban foglaltak
szerint kell megállapítani.
c.c.) Az erdőállomány fajlagos értékét mint kitermelési értéket a Rendelet 3. táblázatban
foglaltak szerint kell megállapítani.
A Vagyonrendeletben ezen részt javasoljuk az alábbiak szerint módosítani:
20.§ (4) c.) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdővagyon értéke:
az erdőterület (föld) értékének az ötszöröse + az erdő állomány értékének (kitermelési érték)
összegéből áll.
c.b.) Az erdőállomány értékének meghatározása
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Az erdőállomány értékét a Rendelet 2. vagy a 3. sz. táblázatában foglaltak szerinti számítás
alapján kell megállapítani.
Az erdőállomány értékét úgy kell meghatározni, hogy Befejezett erdő esetén, ha az erdő
életkora nem haladja meg a 2. táblázatban jelzett értéket, úgy e táblázat alapján, amennyiben a
faállomány életkora a 2. számú táblázatban jelzett életkort meghaladja, a faállomány
értékének kiszámítása a 3. számú táblázat szerint (a törzsátmérő alapján) történik.
- Az Önkormányzati erdőingatlanokban lévő faanyag hatékony felhasználása céljából Kiss
János erdőgazdálkodó által felmérés alatt van több erdőingatlan. Ezen területeken a racionális
erdőgazdálkodás szempontjait figyelembe véve kerülhet sor fakitermelésre.
2.3.)
„Külterületi egyéb ingatlanok
„A szentgotthárdi 04/13 hrsz-ú ingatlant - értékesíthetőségének megnyílása érdekében
az árvízvédelmi töltés kialakításával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket meg
kell tenni, ill. a terület jelenlegi állapotában történő értékesítése esetén olyan eladási
ár megállapítása, amely érdekelté teszi a vevő felet az árvízvédelmi töltés
megépítésére közös beruházás kereteként.”
- Fontosnak tartottuk a fürdő szomszédságában lévő 04/13 hrsz-ú, 2 ha 3107 m2 terület
hasznosítását is akár fürdővel együtt történő értékesítéssel. A terület értékesíthetőségének
akadálya továbbra is az, hogy az ingatlan árterület, bevédésére 2009-ben pályázaton indultunk
is, ami viszont nem nyert – annak okán, hogy a bevédés során szóba jöhető lakosságszám nem
érte el a pályázat kiírója által elvárt minimumot sem. Ez 60-80 milliós nagyságrendű
költséggel jár.
A terület 2011. évben bizonyos mértékig feltöltésre került, illetve további feltöltési
lehetőséget jelenthet a Rába kisvízi és nagyvízi medrének szélesítése (kotrása) következtében
kikerülő földmennyiség is részben ezen a területen történő elhelyezése. A későbbi beépítés,
út- és közművek építése során a megváltozott talajmechanikai állapotokat figyelembe kell.
venni.
3.) Önkormányzati bérlakások:
„LAKÁSOK
Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan lakásfelújítási programtervet kell készíteni, amely megvalósulásához – pályázati
forrásokból, külső tőke bevonásával, lakáseladásokból- a megfelelő anyagi forrást
biztosítani kell.
A lakások elidegenítéséről szóló Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2000. (III. 30.) rendelete érvényben van, ami szabályozza a lakások
értékesítésének szabályait.
Lakások értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a bérlakás-igénylők nagy
számát.
Az önkormányzati lakások hasznosítása során ki kell alakítani az összkomfortos
önkormányzati lakások hasznosításának új rendjét.”
2011. évben a Költségvetésben lakásértékesítésből 10.440.000.-Ft
jelenleg lakásértékesítésből 14.941.000.-Ft bevételünk keletkezett.
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bevétel lett tervezve,

Ahogy évről-évre elmondjuk a jelenlegi lakásállomány állapotát elnézve a jövőben igen
komoly lépéseket kell tenni azok állagának javítására. Lakásaink közül az utóbbi években –
1990. óta - megvásárolt/kialakított lakások legnagyobb része jó állapotú és a piaci értéke
magas míg a régebbi lakások, az egykori tanácsi bérlakások állapota leromlott, piaci értéke
igen alacsony. Jelentős felújításra szorulnak, melyhez azonban anyagi eszközöket évtizedek
óta nem biztosítunk. Az évente a költségvetésben szereplő lakások felújítására szánt összeg
nagyon alacsony az idei évben az Önkormányzati bérlemények felújítására (itt nemcsak
lakások értendők) 5 Millió forint lett tervezve.
Itt visszatérnék a József A u. 33. szám alatti ingatlanra - amelyen nagyon romos állapotú
4 lakást magába foglaló lakóház áll, jelenleg 3 lakásban életvitelszerűen laknak- sürgős
intézkedést igényel az egyik lakásban a födém is beomlott, életveszélyessé vált!!! Az ott
lakó bérlőt az épület más üresen lévő helyiségébe költöztettük.
A lakókat minél előbb, sürgősen el kellene helyezni!
Az idei évben már a megüresedő összkomfortos és jobb állapotban lévő komfortos
önkormányzati bérlakások –ahogyan a lakáskoncepcióban is megfogalmazásra került - első
körben piaci alapon kerültek meghirdetésre bérbeadás céljából, és ezáltal jelentősebb
bevételre lehet szert tenni és nagyobb összegeket lehet a befolyt bérleti díjból visszaforgatni
felújításra is.
4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:
„Üzlethelyiségek
Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő felújításokra,
korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget lehet adni arra, hogy a
bérlő a munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal előzetesen megkötött
megállapodás szerint a költségeket a bérleti díjból levonhassa (lelakhassa).
Értékesíthető garázsok:
Amennyiben 17/1995 (IV.27.) ÖKT rendelet 1. sz. mellékletében szereplő garázsok
megvételére igény jelentkezik, úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni
értékesítésre.”
Üzlethelyiségek esetén ilyen jellegű felújításra a Széll K. tér 21. fszt. 3. sz. alatti üzlethelyiség
bérbeadásakor került sor, ahol a bérlővel sikeresen együttműködve egy nagyon szép
üzlethelyiség kialakítására (felújítására) kerülhetett sor.
Az idei évben 68.5 Millió forint értékben került 3 db. üzlethelyiség értékesítésre.
Üzlethelyiség értékesítését csak végső esetben tartjuk megvalósíthatónak.
A vagyongazdálkodási irányelvekben ugyan a testület kimondta, hogy a garázsokat
értékesíteni kell, de a megüresedett garázsok esetében előfordult, hogy a testület a garázs
további bérbeadása mellett döntött.
A garázsok bérbeadásából 2010. évben 1.588.000.- Ft bevétel keletkezett.
Továbbra is szorgalmaznánk a 17/1995 (IV.27.) ÖKT rendelet 1. sz. mellékletében szereplő
garázsok értékesítését.
5.) Önkormányzati üzletrészek hasznosítása
„5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése:
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Gotthárd-Therm kft
üzletrészének értékesítését továbbra is szorgalmazni kell. Ezt kell elsődleges
szempontnak tekinteni. A vagyon értékesítésének előfeltétele a fürdőberuházás miatt
keletkezett banki kötelezettségek maradéktalan megszüntetése.
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5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati tulajdonú
élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új formákat is keresni
kell, ami megvalósulhat a fürdő közös üzemeltetésben, üzemeltetésre történő
átadásban vagy egyéb, az önkormányzat számára előnyös formában is.”
A legjelentősebb üzletrészvagyon a Gotthárd-Therm kft 100 %-os üzletrésze. Tettünk
lépéseket annak értékesítése irányába is – sikertelenül. Ugyanakkor sikerült
átütemezni a kft által kibocsátott kötvény tőketörlesztését. A vagyon minél sikeresebb
működtetése érdekében új ügyvezető(ke)t neveztünk ki illetve megújult a kft felügyelő
bizottsága.
II. Vagyonkezelői jog létesítése
„Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető
vagyonkezelői jog alapításának lehetőségét vizsgálat tárgyává teszi.”
Ezen témakörben előrelépés nem történt, továbbra is napirenden kell tartani a kérdést.
III. Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer kialakítása
Szentgotthárdon
„A vagyongazdálkodás rendszerének átalakítása, ehhez a legjobb szervezeti forma
megtalálása, az átalakítás pénzügyi, közgazdasági, jogi, stb. feltételeit továbbra is ki
kell dolgozni és a testület elé kell terjeszteni.”
A törvényi változás következtében olyan gazdasági forma, ami előnyösebb az
Önkormányzat részére nincs, eredetileg a vagyongazdálkodás átszervezését az
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatból kialakuló közüzem keretei között
képzeltük el, ami azonban időközben a törvény hatályon kívül helyezése miatt
megszűnt.
Továbbá a várható Önkormányzati rendszer átalakítását követően sok bizonytalanság
merül fel ezen a területen is.

6.) Vagyonhasznosításban elért eredmények számokban
1.) Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, és azok megoszlása (a 2009. és 2010-es
év alapján és a megkötött szerződéseket figyelembe véve):
2011.01.01–
2011.10.15.

2010.

Az ingatlanok
értékesítésből származó
121.852.e -Ft
384.055.e –Ft*
bevételek összesen (bruttó)
* Ebből a Szentgotthárdi Kézilabda Klub részére 300.000.e.-Ft-ért a Sportpálya került
értékesítésre
Ebből:
2011.01.01–
2011.10.15.

2010.
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Lakás értékesítésből
származó bevétel
Nem lakás célú helyiség
értékesítéséből
szárm.bev.(bruttó)
Sporttelep Értékesítése
Telek értékesítésből
származó bevétel (bruttó)
Egyéb terület értékesítésből
származó bevétel
Ipari Park terület
értékesítéséből származó
bevétel

11.993.e-Ft

14.941.e. -Ft

29.835.e -Ft

68.476.e. -Ft
300.000.e.-Ft

0.e -Ft

639.e. –Ft

2.555.e -Ft

0. –Ft

77.470.-Ft

0.-Ft

2.) Üzletrész értékesítés: 2010-ben Gotthárd Tv. 100%-os üzletrész értékesítése: 180.000 e.Ft
3.) Tartós részesedésekből származó bevételek összege:
2007-ben: 197.062.-Ft Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság osztalék
2008-ban : 92.000.-Ft Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság osztalék
2009-ben : 50.064.-Ft Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság osztalék
2010-ben: 84.756.-Ft Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság osztalék
4.) Az ingatlanok bérbeadásból származó bevételek összege (üzlethelyiségek és garázsok
kivételével)
2007.ben: 1.917.745.-Ft
2008-ban: 2.297.882.-Ft
2009-ben: 2.641.971.-Ft
2010-ben: 2.826.908.-Ft
5.) Az üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevételek összege:
2007-bean: 54.856 e. –Ft
2008-ban: 52.043 e. –Ft
2009-ben: 41.462.e.-Ft
2010-ben: 37.383.e.-Ft (A bérleti díj bevételek üzleteladások végett csökkentek évről-évre)
6.) Az ingatlanok vásárlásából származó kiadások összesen:
2010.
2011.01.01– 2011.10.15.
0.-Ft
0. –Ft
II.
A vagyongazdálkodási irányelvek kiegészítése
A vagyongazdálkodási irányelveket a következő évre vonatkozóan a 2. számú
mellékletben láthatják. Ezek a javaslatok, melyek tartalmazzák a jelenlegi
irányelveknek az álláspontunk szerint továbbvihető részeit és kék színnel azokat,
melyeket most javasolunk beemelni, illetve módosítani, piros színnel a törlendő
részeket jelöltük.
Néhány megjegyzés ezekhez:
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- Az akasztó domb nyugati oldalán lévő 8 db. telek megosztása ugyan megtörtént de a
területre vonatkozó szabályozási terv elkészítéséről a Testület nem döntött, így javasoljuk
annak a jövőbeni betervezését a költségvetésben. Ez ugyan százezres nagyságrendű kiadást
jelent, de ezen kiadásainkat javasoljuk a telekárban érvényesíteni.
Az akasztó dombi nyugati oldalán lévő kb. 20 ingatlanból 8 db. önkormányzati, a többi
magántulajdon, így közművesítés költségei megoszlanának ugyan, de nem minden érintett
tulajdonos tud/akar ebben részt venni. Ezen ingatlanok körét javasoljuk az értékesítendő
ingatlanok közé felvenni.
- A jövőben várható munkahelyteremtés végett (Opel, Allison, stb.…) ezen területek fontosak
lehetnek az ide települő új munkaerő számára.
- A fürdő melletti ma még mindig árterületnek minősülő ingatlan árvízvédelmi bevédetése
rendkívül fontos volna részben a fürdőhöz kapcsolható szolgáltatások továbbfejlesztése
miatt éppen úgy, mint amiatt, hogy az ingatlan komoly értéket képvisel, abból jelentős
árbevételre is számíthat az önkormányzat.
- Erdeink hasznosítása szempontjából vizsgálni kell az erdeinkben lévő faállomány célzott
hasznosítását pl. az önkormányzati feladatok ellátása céljából. (Pl. szociális tűzifa, szükséges
fűrészárú előállítása) vagy annak értékesítése végett.
- A továbbiakban is javasoljuk részarányos erdőingatlanok helyben szokásos módon történő
értékesítését.
- A József A u. 33. szám alatti ingatlanra - amelyen 4 lakást magába foglaló lakóház áll- a
jelentkezett ingatlanfejlesztési igény (vételi, csere, stb.) figyelembe vételével az ügyletet az
ingatlan veszélyes állapotára tekintettel lehetőség szerint sürgősen elő kell készíteni.
- További problémát jelent a bérlakásaink állagának – rendeltetésszerű használatának
megőrzése, ellenőrzése. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) ÖKT rendeletben
szabályozásra került, hogy az ingatlankezelő (jelen esetben az Önkormányzati Közszolgáltató
Vállalat) a rendeltetésszerű használatot, valamint a bérleti szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítését évente egyszer, vagy a szerződésben meghatározottak szerint
évente több alkalommal ellenőrzi.
Az ilyen jellegű intézkedések a bérlakásokat kezelő Közszolgáltató Vállalatnál elmaradtak,
holott –tapasztalatunk szerint- nagyon sok bérlakásban a bérlők nem végzik el a szükséges
karbantartási, állagmegóvási munkálatokat, (ami egyébként törvényes kötelezettségük lenne)
és így számos bérlakás kerül olyan lelakott állapotba, hogy annak felújítása majd tetemes
költségeket emészt fel.
A rendszeres ellenőrzések hatására az egyes lakásokban elvégzendő feladatok évenként
ütemezhetők lennének és a rosszabb anyagi körülmények között élők is könnyebben tudnának
erre anyagi erőforrásokat fordítani.
Kezdeményeznénk azt, hogy az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat a következő évtől
negyedévente, a lakbér- és vízdíjtartozás jelentésével egyidejűleg tájékoztatja a Testületet
arról, hogy hány lakás rendeltetésszerű használatát ellenőrizték az adott negyedévben és hány
lakásban került meghatározásra karbantartási feladat.

Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a vagyongazdálkodási
irányelvek érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja.
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2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Irányelvekben foglaltakat a 2. számú melléklet
szerint módosítja.
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri az Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalatot, mint ingatlankezelőt, hogy 2012. január 01-től
az
önkormányzati bérlakásoknak a jogszabályokban előírt kötelező évenkénti ellenőrzéséről
folyamatosan számoljon be – mindig az önkormányzati bérlakásokban élők lakbér- és
vízdíjhátralékosairól készített beszámolóban. A beszámolónak tartalmaznia kell, hogy
hány lakás rendeltetésszerű használatát ellenőrizték az adott negyedévben és hány
lakásban került meghatározásra karbantartási feladat.
Határidő: azonnal és folyamatos,
Felelős: Műszaki Iroda, Pénzügyi iroda, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2011. október 13.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1.sz. melléklet:
A 2011.évre vonatkozó Vagyongazdálkodási irányelvek
Az önkormányzati vagyon hasznosításának módszerei:
I. Hasznosítható vagyoni kör
1. Beépítetlen belterületi ingatlanok
2. Külterületi ingatlanok
- 2.1.) külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, szántó,
erdő)
- 2.2.) külterületi egyéb ingatlanok
3. Lakások
4. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek
5.) Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek
1.) Belterületi ingatlanok:
Hasznosítható ingatlanok:
Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az alábbiak:
- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett,
- Az „akasztó domb” nyugati oldalán lévő 8 db. telek beépíthetőségének egyik
feltételeként szabályozási terv készítése, továbbá közműhálózat kiépítése
- Az „Akasztó domb” keleti oldalán lévő terület értékesíthetőségének illetve
hasznosíthatóságának vizsgálata A terület belterület a Vadvirág utcáig, van rá
szabályozási terv, közműépítési régi tervek megvannak.
A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület a belterületi ingatlanok esetében
független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről.
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által.
Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja.
Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet.
Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés aláírásával
egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken köteles befizetni,
kivéve, ha az már a vételár részét képezi.
A Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha) hasznosítása a
szerkezeti terv előírásai alapján kerüljenek évente átvizsgálásra.
A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság
bevonásával az értékesítési lehetőségeket.
Az elkövetkező évekre bejelentett szentgotthárdi gazdaságfejlesztési elképzelések
miatt várható változásokra tekintettel ismételten érdemesnek tűnik lépéseket tenni:
Építési telkek kialakítása érdekében Szentgotthárd területén. A rábakethelyi és a
máriaújfalui városrészek közötti területek (59.0 ha) beépíthetőségét kell a hatályos
Szerkezeti Terv szerint a Kethelyi u. és a Kis utca közötti területeken megteremteni, a
szükséges lépéseket ennek érdekében meg kell tenni. Erre cselekvési tervet kell
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készíteni, ami a teendőket és a szükséges pénzeszközök megszerzésének tervét is
tartalmazza.
A Szentgotthárd, József A. u. 30 alatti beépítetlen területre a már építési engedéllyel
rendelkező 22 lakásos ingatlan megépítésének lehetőségét ismételten napirendre kell
tűzni.
A Szentgotthárd, József A, u, 33. alatti négy lakást magában foglaló ingatlanra
jelentkező ingatlanfejlesztési igények esetén az ingatlannal foglalkozni kell.
2.) Külterületi ingatlanok:
2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, szántó,)
Az 1/1 tulajdoni hányadú területeket, valamint a 2.000 m2-nél nagyobb részarányos
területeket nem hirdetjük meg eladásra, azok eladására vonatkozóan a Képviselőtestület egyedi döntése az irányadó.
A részarányos külterületi ingatlanokból a 2.000 m2 alatti területeket a vagyonrendelet
szerint értékesíteni kell. /Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT
rendelet 13. §. (5) bekezdés szerint a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblája, a Városi TV, Szentgotthárd város internetes honlapján
(hivatal.szentgotthard.hu) meg kell hirdetni eladásra./
A 2.000 m2 alatti részarányos ingatlan értékesítésének elvei:
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága negyed év.
- Jelentkezési határidő, a kifüggesztéstől számított 30 nap.
- Ha több vételi szándék érkezik, licit útján történik döntéshozatal.
A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni!
A külterületi termőföld értékesítése esetén a Nemzeti Földalapvagyon
nyilvántartásának, vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló
254/2002 (XII. 13) Korm. Rendelet szerinti árszámítási módszert alkalmazza az
alábbiak szerint:
Fá = A x P x IR x Má
i

ahol:
Fá = a termőföldingatlan ajánlati ára, Ft
A = a termőföldingatlan kataszteri tiszta jövedelme, AK
P = a termőföld 1 AK-ra jutó normatív jövedelme étkezési búza kg-ban, kg/AK (Vas
megye 31,8 kg/AK)
IR = a gabonafélék meghirdetett intervenciós ára, Ft/100 kg
i = tőkésítési kamatláb/2
Má = művelési ág szerinti szorzótényező: (szántó: 1; rét: 0,8; legelő: 0,4; kert: 1)
A fenti ajánlati ár számítása a mostani előterjesztésben szereplő vagyonrendelet
módosítás elfogadása esetén lehetséges.
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2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül az erdőkre
vonatkozó külön előírások:
2.2.1.) Részarányos külterületi, erdő művelési ágú ingatlanok értékesítésének elve:
a.) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdőterület értéke az
erdőterület értéke + az erdő állomány értéke + az erdő állomány fajlagos értéke
összegének ötszöröséből áll (kitermelési érték).
b.) Az erdőterület értékének meghatározása
A földrészleten belül elhelyezkedő erdőrészletek területe és ezen belül a főállományt
alkotó fafaj szerinti célállomány és annak fatermő képessége az ERTI-féle hat
fatermési osztálynak megfelelően kerül meghatározásra a Vagyonrendelet 1. sz.
Táblázatában foglalt értékek szerint.
c.) Az erdőállomány értékének meghatározása
Az erdőállomány terület alapján számított költségértékét a Vagyonrendelet 2.
táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani.
c.c.) Az erdőállomány fajlagos értékét mint kitermelési értéket a Vagyonrendelet 3.
táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani.
2.2.2.) Az önkormányzati erdőingatlanokban található faanyag minél hatékonyabb
felhasználására külön cselekvési tervet kell készíteni.
Az Önkormányzati tulajdonú illetve résztulajdonú erdőkkel, erdőgazdálkodással
kapcsolatos jogszabályok, szakági előírások betartásáért, az ezzel kapcsolatos
információk nyújtásáért Kiss János erdőgazdálkodó a felelős.
2.3.) Külterületi egyéb ingatlanok
A szentgotthárdi 04/13 hrsz-ú ingatlant - értékesíthetőségének megnyílása érdekében
az árvízvédelmi töltés kialakításával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket meg
kell tenni, ill. a terület jelenlegi állapotában történő értékesítése esetén olyan eladási ár
megállapítása, amely érdekelté teszi a vevő felet az árvízvédelmi töltés megépítésére
közös beruházás kereteként.
3.) Lakások:
Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan lakásfelújítási programtervet kell készíteni, amely megvalósulásához – pályázati
forrásokból, külső tőke bevonásával, lakáseladásokból- a megfelelő anyagi forrást
biztosítani kell.
A lakások elidegenítéséről szóló Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2000. (III. 30.) rendelete érvényben van, ami szabályozza a lakások
értékesítésének szabályait.
Lakások értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a bérlakás-igénylők nagy
számát.
Az önkormányzati lakások hasznosítása során ki kell alakítani az összkomfortos
önkormányzati lakások hasznosításának új rendjét.
4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:
Üzlethelyiségek:
Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő felújításokra,
korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget lehet adni arra, hogy a
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bérlő a munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal előzetesen megkötött
megállapodás szerint a költségeket a bérleti díjból levonhassa (lelakhassa).
Értékesíthető garázsok:
Amennyiben 17/1995 (IV.27.) ÖKT rendelet 1. sz. mellékletében szereplő garázsok
megvételére igény jelentkezik, úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni
értékesítésre.
5.) Önkormányzati üzletrészek hasznosítása
5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése:
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Gotthárd-Therm kft
üzletrészének értékesítését továbbra is szorgalmazni kell. Ezt kell elsődleges
szempontnak tekinteni. A vagyon értékesítésének előfeltétele a fürdőberuházás miatt
keletkezett banki kötelezettségek maradéktalan megszüntetése.
5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati tulajdonú
élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új formákat is
keresni kell, ami megvalósulhat a fürdő közös üzemeltetésben, üzemeltetésre történő
átadásban vagy egyéb, az önkormányzat számára előnyös formában is.
II. Vagyonkezelői jog létesítése
Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető
vagyonkezelői jog alapításának lehetőségét vizsgálat tárgyává teszi.
III. Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer kialakítása
Szentgotthárdon
A vagyongazdálkodás rendszerének átalakítása, ehhez a legjobb szervezeti forma
megtalálása, az átalakítás pénzügyi, közgazdasági, jogi, stb. feltételeit továbbra is ki
kell dolgozni és a testület elé kell terjeszteni.
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2.sz. melléklet:
A 2012.évre vonatkozó Vagyongazdálkodási irányelvek
Az önkormányzati vagyon hasznosításának módszerei:
I. Hasznosítható vagyoni kör
1. Beépítetlen belterületi ingatlanok
2. Külterületi ingatlanok
- 2.1.) külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, szántó,
erdő)
- 2.2.) külterületi egyéb ingatlanok
3. Lakások
4. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek
5.) Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek
1.) Belterületi ingatlanok:
Hasznosítható ingatlanok:
Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az alábbiak:
- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett,
- Az „akasztó domb” nyugati oldalán lévő 8 db. telek beépíthetőségének egyik
feltételeként szabályozási terv készítése, továbbá közműhálózat kiépítése
- Az „Akasztó domb” keleti oldalán lévő terület értékesíthetőségének illetve
hasznosíthatóságának vizsgálata A terület belterület a Vadvirág utcáig, van rá
szabályozási terv, közműépítési régi tervek megvannak.
A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület a belterületi ingatlanok esetében
független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről.
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által.
Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja.
Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet.
Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés aláírásával
egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken köteles befizetni,
kivéve, ha az már a vételár részét képezi.
A Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha) hasznosítása a
szerkezeti terv előírásai alapján kerüljenek évente átvizsgálásra.
A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság
bevonásával az értékesítési lehetőségeket.
Az elkövetkező évekre bejelentett szentgotthárdi gazdaságfejlesztési elképzelések
miatt várható változásokra tekintettel ismételten érdemesnek tűnik lépéseket tenni:
Építési telkek kialakítása érdekében Szentgotthárd területén. A rábakethelyi és a
máriaújfalui városrészek közötti területek (59.0 ha) beépíthetőségét kell a hatályos
Szerkezeti Terv szerint a Kethelyi u. és a Kis utca közötti területeken megteremteni, a
szükséges lépéseket ennek érdekében meg kell tenni. Erre cselekvési tervet kell
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készíteni, ami a teendőket és a szükséges pénzeszközök megszerzésének tervét is
tartalmazza.
A Szentgotthárd, József A. u. 30 alatti beépítetlen területre a már építési engedéllyel
rendelkező 22 lakásos ingatlan megépítésének lehetőségét ismételten napirendre kell
tűzni.
A Szentgotthárd, József A, u, 33. alatti négy lakást magában foglaló ingatlanra
jelentkező ingatlanfejlesztési igények esetén az ingatlannal foglalkozni kell.
2.) Külterületi ingatlanok:
2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, szántó,)
Az 1/1 tulajdoni hányadú területeket, valamint a 2.000.m2-nél nagyobb részarányos
területeket nem hirdetjük meg eladásra, azok eladására vonatkozóan a Képviselőtestület egyedi döntése az irányadó.
A részarányos külterületi ingatlanokból a 2.000 m2 alatti területeket a vagyonrendelet
szerint értékesíteni kell. /Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT
rendelet 13. §. (5) bekezdés szerint a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblája, a Városi TV, Szentgotthárd város internetes honlapján
(hivatal.szentgotthard.hu) meg kell hirdetni eladásra./
A 2.000 m2 alatti részarányos ingatlan értékesítésének elvei :
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága negyed év.
- Jelentkezési határidő, a kifüggesztéstől számított 30 nap.
- Ha több vételi szándék érkezik, licit útján történik döntéshozatal.
A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni!
A külterületi termőföld értékesítése esetén a Nemzeti Földalapvagyon
nyilvántartásának, vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló
254/2002 (XII. 13) Korm. Rendelet szerinti a Vagyonrendeletünkben az alábbi
árszámítási módszert alkalmazzuk: az alábbiak szerint:
Fá = A x P x IR x Má
i

ahol:
Fá = a termőföldingatlan ajánlati ára, Ft
A = a termőföldingatlan kataszteri tiszta jövedelme, AK
P = a termőföld 1 AK-ra jutó normatív jövedelme étkezési búza kg-ban, kg/AK (Vas
megye 31,8 kg/AK)
IR = a gabonafélék meghirdetett intervenciós ára, Ft/100 kg
i = tőkésítési kamatláb/2
Má = művelési ág szerinti szorzótényező: (szántó: 1; rét: 0,8; legelő: 0,4; kert: 1)
2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül az erdőkre
vonatkozó külön előírások:
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2.2.1.) Részarányos külterületi, erdő művelési ágú ingatlanok értékesítésének elve:
a.) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdővagyon értéke :
az erdőterület (föld) értékének az ötszöröse + az erdő állomány értékének (kitermelési
érték) összegéből áll.
b.) Az erdőterület értékének meghatározása
A földrészleten belül elhelyezkedő erdőrészletek területe és ezen belül a főállományt
alkotó fafaj szerinti célállomány és annak fatermő képessége az ERTI-féle hat
fatermési osztálynak megfelelően kerül meghatározásra a Rendelet 1. sz. Táblázatában
foglalt értékek szerint.
c.) Az erdőállomány értékének meghatározása
Az erdőállomány értékét a Rendelet 2. vagy a 3. sz. táblázatában foglaltak szerinti
számítás alapján kell megállapítani. Befejezett erdő esetén, ha az erdő életkora nem
haladja meg a 2. táblázatban jelzett életkort, úgy a 2. számú táblázat alapján,
amennyiben a faállomány életkora a 2. számú táblázatban jelzett életkort meghaladja,
a faállomány értékének kiszámítása a 3. számú táblázat szerint (a törzsátmérő alapján)
történik.
2.2.2.) Az önkormányzati erdőingatlanokban található faanyag minél hatékonyabb
felhasználására külön cselekvési tervet kell készíteni.
Az Önkormányzati tulajdonú illetve résztulajdonú erdőkkel, erdőgazdálkodással
kapcsolatos jogszabályok, szakági előírások betartásáért, az ezzel kapcsolatos
információk nyújtásáért Kiss János erdőgazdálkodó a felelős.
2.3.) Külterületi egyéb ingatlanok
A szentgotthárdi 04/13 hrsz-ú ingatlant - értékesíthetőségének megnyílása érdekében
az árvízvédelmi töltés kialakításával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket meg
kell tenni, ill. a terület jelenlegi állapotában történő értékesítése esetén olyan eladási ár
megállapítása, amely érdekelté teszi a vevő felet az árvízvédelmi töltés megépítésére
közös beruházás kereteként.
3.) Lakások:
Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan elkészült
lakás-felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához
pályázati
forrásokból, külső tőke bevonásával, lakáseladásokból - a megfelelő anyagi forrást
biztosítani kell.
A lakások elidegenítéséről szóló Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2000. (III. 30.) rendelete érvényben van, ami szabályozza a lakások
értékesítésének szabályait.
Lakások értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a bérlakás-igénylők nagy
számát.
Az önkormányzati lakások hasznosítása során ki kell alakítani az összkomfortos
önkormányzati lakások hasznosításának új rendjét.
4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:
Üzlethelyiségek:
Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő felújításokra,
korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget lehet adni arra, hogy a
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bérlő a munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal előzetesen megkötött
megállapodás szerint a költségeket a bérleti díjból levonhassa (lelakhassa).
Értékesíthető garázsok:
Amennyiben 17/1995 (IV.27.) ÖKT rendelet 1. sz. mellékletében szereplő garázsok
megvételére igény jelentkezik, úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni
értékesítésre.
5.) Önkormányzati üzletrészek hasznosítása
5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése:
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Gotthárd-Therm kft
üzletrészének értékesítését továbbra is szorgalmazni kell. Ezt kell elsődleges
szempontnak tekinteni. A vagyon értékesítésének előfeltétele a fürdőberuházás miatt
keletkezett banki kötelezettségek maradéktalan megszüntetése.
5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati tulajdonú
élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új formákat is
keresni kell, ami megvalósulhat a fürdő közös üzemeltetésben, üzemeltetésre történő
átadásban vagy egyéb, az önkormányzat számára előnyös formában is.
II. Vagyonkezelői jog létesítése
Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető
vagyonkezelői jog alapításának lehetőségét vizsgálat tárgyává teszi.
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3.sz. melléklet:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének /2011. (..) rendelete az
Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. (II.1.) ÖKT. rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében megállapított jogkörében
eljárva a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79.§-ának b./pontja,
valamint a 80.§.(1)bekezdése alapján, az ott biztosított felhatalmazás szerint - figyelembe
véve Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108.§.(1) és (2) bekezdésében,
valamint az Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába
adásáról szóló 1991. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az alábbi rendeletet alkotja meg
1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének az
Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT. rendelet e (továbbiakban
Rendelet) 20.§. (4) bekezdés c.), pontja a következőképpen módosul:
„c.) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdővagyon értéke:
az erdőterület (föld) értékének az ötszöröse + az erdő állomány értékének (kitermelési
érték) összegéből áll”
(2) A Rendelet 20.§. (4) bekezdés c.b.) pontja a következőképpen módosul
„c.b.) Az erdőállomány értékének határozása
Az erdőállomány értékét, a Rendelet 2. vagy a 3. táblázatában foglaltak szerinti
számítás alapján kell megállapítani aszerint, hogy a 2. Táblázat alapján kell kiszámolni
az erdőállomány értékét, ha az erdő életkora nem haladja meg a táblázat szerinti
életkort, és a 3. táblázat alapján kell kiszámolni az erdőállomány értékét, amennyiben ,
a faállomány életkora a 2. táblázatban jelzett életkort meghaladja.”
2.§ A Rendelet 20.§.(4) c.c) pontja törlésre kerül.
4.§ Záró rendelkezések
(1) A Rendelet egyebekben változatlanul érvényes.
(2) Ez a rendeletmódosítás kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
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Indokolás:
1.é s 2. §-hoz:
Az erdővagyon értékének pontos, átfedések nélküli, egyértelmű megállapításához szükséges a
rendelet ezen pontjának módosítása.
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BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2011. október 26-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Ez a beszámoló minden évben rendszeresen visszatérő témája az őszi ülések valamelyikének.
Igazodva az előző évi beszámolóhoz most a 2010. október 1-től 2011. augusztus 31-ig terjedő
időszakot tekintettük át. Ezen időszak érdekes abból a szempontból is, hogy a hatósági ügyek
általános eljárási szabályait adó, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004.évi CXL.tv. rendelkezései 2011. január 1-től ismételten módosultak.
I.
Általános áttekintés
Egyre inkább hangsúlyosabb szerepet kap az államigazgatás az emberek mindennapjaiban, az
állam regisztrációs tevékenysége, az egyes tevékenységek szabályozott végzése, az egyes
jogellenes cselekményektől történő eltiltás, szankcionálás vagy számos gyámhatósági eljárás,
adóeljárás, építéshatósági eljárás kapcsán.
A következőkben áttekintjük az egyes eljárásjogi kérdéseket, bemutatva gyakorlati
alkalmazásukat.
Nyelvhasználati szabályok alkalmazása
A közigazgatási eljárás hivatalos nyelve a magyar, a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél a
fordítási és tolmácsolási költség viselése mellett kérheti, hogy a közigazgatási hatóság bírálja
el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét. Az előző
beszámolási időszakhoz képest egyedül a gyámhatósági eljárásokban fordult elő a
nyelvhasználati szabályok alkalmazása, más hatósági eljárásban nem. Ez eléggé meglepő, ha
más miatt nem is, de a határközelség miatt gyakoribb tolmácsolási esetek előfordulását
vártuk.
Ügyféli jogállás
A hatósági eljárások legfontosabb „szereplői” az ügyfelek, általában az ő kezdeményezésükre
indulnak az eljárások, az eljárás során kibővülhet az ügyféli kör, hiszen ügyfél az is, akinek
jogát-jogos érdekét az ügy érinti. Már az eddigi tájékoztatókban is utaltunk rá, hogy mennyire
lényeges eleme az eljárásnak a pontos ügyféli kör meghatározása, ha valakinek nem
biztosítunk ügyféli jogállást, akkor korlátozzuk jogai gyakorlásában, ha pedig olyan
személynek is biztosítjuk, akit e jogállás nem illet meg, gyakorolhat olyan jogosítványokat,
amelyek teljesen elviszik az eljárást, feleslegesen elhúzzák, olyan szempontokra is koncentrál
az eljárás, amelyekre nem kellene.
A KET mellett a gyámhivatal sajátos jogszabálya a GYER, melynek 7/A §-a szerint a
gyermekotthon vezetője és a gyermekjóléti szolgálat vezetője is kezdeményezett gyámhivatali
eljárást. A birtokvédelmi ügyekben gyakran a jogellenes magatartást megvalósító, azaz a
birtoksértő meghatározása okoz problémát, nem mindegy hogy egy adott jogellenes
cselekményt megvalósítót vonunk eljárás alá vagy éppen azt a személyt, akinek az érdek
körében a cselekményt, magatartást megvalósították. A kereskedelmi igazgatás területe is
kritikus ilyen szempontból, pl. egy kereskedelmi egység működésből eredő zavaró hatások
érintettjei körének meghatározása nagyon körültekintő eljárást feltételez, hiszen a hatóságnak
a vállalkozói jog gyakorlását figyelembe véve a környező lakók pihenéshez, egészséges
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környezethez való jogát is méltányolni kell. Az építéshatósági eljárásokban a szomszédoknak
biztosított joggyakorlás problémás, előfordul a jogszabály olyan szomszédoknak is ügyféli
jogállást biztosít, akiknek az érdekeit nem is érinti az ügy.
Iratbetekintési jog
Még mindig nagyon ritkán élnek ezzel a lehetőséggel ügyfeleink, illv. azok, akik számára a
tv. lehetővé teszi. Nem gyakran, de előfordul gyámhatósági eljárásokban, kereskedelmi
igazgatási eljárásokban, birtokvédelmi ügyekben és a hagyatéki eljárásokban.
Hatáskör illv. illetékesség hiánya miatti áttétel
Gyakorlati tapasztalat: hatáskör tisztázása néha egyeztetést igényel más hatóságokkal pl. az
adott eljárásban a másodfokú hatóság (Felügyelőség) vagy jegyzői
kereskedelmi
hatóság járjon el vagy a zajvédelmi, ilyenkor minden esetben azt az eljárást kell választani,
amely a leghatékonyabban oldja meg a problémás ügyet, s amely eljárásnak az „eszköz
készlete” valós válasz az adott problémára.
A gyámhivatalban az áttételek száma: 13 volt, hatásköri és illetékességi összeütközésre nem
volt példa, egyébként más eljárásokban sem.
Anyakönyvi, állampolgársági ügyekben gyakori az áttétel hatáskör ill. illetékesség hiánya
miatt. Hazai anyakönyvezés, anyakönyvi okirat kiállításának kérelme, állampolgársági
bizonyítvány kérése esetén.
Áttétel gépjármű ügyekben szintén gyakori az eladás bejelentését követően.
Az egyéni vállalkozók törvényes működésének hatósági ellenőrzése ügyében kerül sor az
iratoknak az egyéni vállalkozó székhelye szerinti okmányirodához történő áttételére, mivel
az ügyintézés országos hatáskörű. Az áttételek végzéssel történnek.
Illetékesség hiánya miatt 1, hatáskör hiánya miatt szintén egy esetben került sor áttételre
birtokvédelmi ügyben; míg a szociálpolitika területén 4-5 esetben.
Hagyatéki eljárásban fordult elő, hogy nem Szentgotthárdon történő haláleset
halottvizsgálati jegyzőkönyvének hagyatéki példányát a tartózkodási helyre – Szentgotthárdra
küldik.
Írásban beadott kérelmek
alapján indulnak elsősorban hatósági eljárásaink, mely kérelmek benyújtásában,
megfogalmazásában gyakran kell segítséget nyújtani. A hagyatéki eljárásokban szinte mindig
jegyzőkönyv felvételére kerül sor, míg a szociális ellátásokat formanyomtatványon
kérelmezhetik ügyfeleink. Alapvető probléma egyébként, hogy míg az egyes ellátásokat, azok
jogosultsági feltételeit stb. a jogszabály szabályozza, addig az ezekhez kapcsolódó kérelmek
tartalmi követelményeit és formai megjelenését az eljáró hatóság határozza meg, alakítja ki;
tapasztaljuk, hogy emiatt milyen heterogén nyomtatványokat alkalmaznak ugyanazon
ügyfajtában a hatóságok.
Az írásban beadott kérelmek a jellemzők az anyakönyvi, állampolgársági ügyekben is.
Jegyzőkönyvbe beadott kérelem az anyakönyvi ügyekben hazai anyakönyvezés, hazatérő
polgár nyilvántartásba vétele, valamint a külföldi letelepedéssel egyidejűleg annak kérése,
hogy kéri a polgár az adatainak további kezelését, mint külföldön élő magyar állampolgár.
Az okmányirodás szakrendszerek pedig az ügyintézéshez szükséges adatok rögzítésével
generálják automatikusan a kérelmeket.
Hivatalból indított eljárás
- az adóhatósági eljárásban az ellenőrzés megállapításáról szóló határozat meghozatala
érdekében történt.
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- A gyámhivatal gyerekügyek esetében hivatalból évente, félévente felülvizsgálja az
átmeneti vagy tartós nevelésbe vételt, hivatalból felülvizsgálja az ideiglenes elhelyezést,
gyermekek veszélyeztetése esetén hivatalból eljárást indít, gyám elmozdítása, számadási per,
stb.
- Gondnokoltak esetében, az előírt bírósági felülvizsgálatokat elindítjuk, gondnokság alá
helyezés, gondnok elmozdítása, számadási per, stb.
- Az okmányirodában gépjármű tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos bejelentési
kötelezettség késedelme miatt a rendőrségnél szabálysértési eljárás kezdeményezésére került
sor több esetben hivatalból, de a forgalomból való kivonási ügyek is általában valamely
hatóság kezdeményezésre, ez alapján hivatalból indulnak.
Alapvetően rendszeres szociális ellátások felülvizsgálata esetén indítunk hivatalból eljárást,
pl. az aktív korúak ellátása és az ápolási díj esetében.
Az építéshatósági eljárásokban, építésrendészeti ügyekben alkalmazzuk a hivatalbóli eljárás
indítást.
Értesítés
Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az eljárás megindításáról
a) a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási cselekmény elvégzésétől,
b) a kérelemre indult eljárásban - az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet
kivéve - az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül értesíteni kell
a Ket.szerint.
A jogszabályi feltételek teljesülése esetén az ügyfeleket határidőben tájékoztatjuk az eljárás
megindításáról.
A szociális ügyek általában néhány nap alatt intézésre kerülnek, így nem kell értesítést
küldeni. Hivatalból indult eljárás, például felülvizsgálat esetén alkalmazzuk a szociálpolitika
területén az ügyfél tájékoztatását. Ezidáig még nem kérték a tájékoztatást az eljárás
megindításáról az általuk indított ügyben az ügyfelek.
A hagyatéki eljárásoknál az ismert ügyfél tájékoztatása minden esetben megtörténik,
általában a hivatalból induló eljárások esetében. Amikor ezt megkapja az ügyfél, érdeklődik a
beadványról, él irat betekintési jogával. Tehát általában azon ügyeknél reagál az ügyfél az
értesítésre, ha az adott eljárásban komoly anyagi érdeke merül fel.
Belföldi jogsegély
Akkor lehet kérni, ha az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell
valamely eljárási cselekményt elvégezni, azt az ügyfél jogos érdeke vagy a
költségtakarékosság indokolja vagy az ügy elbírálásához olyan adat szükséges, amellyel más
hatóság, egyéb állami, önkormányzati szerv vagy egyéb szerv/személy rendelkezik.
Az adóhatósági eljárásban az adóhatóságtól általában adó-és értékbizonyítványt kérnek
belföldi jogsegélyként
A gyámhivatali eljárásban a belföldi jogsegély nagyon gyakori, mi is kérünk és minket is
felkérnek, bíróság, társhatóság, esetleg jegyzői gyámhatóság.
A kérelem tárgya általában meghallgatás, környezettanulmány, leltározás, tulajdoni lap
másolat, anyakönyvi kivonat, személyi adatok, lakcím, adó-értékbizonyítvány kérése.
A népesség nyilvántartástól általában adategyeztetést kérnek, valamint anyakönyvi okiratot.
Birtokvédelmi eljárásokban valamely szerv által nyilvántartott adatokat kértünk meg,
továbbá hatósági eljárásról kértünk információt.
A szociális eljárásokban kevés számban fordul elő, négy-öt alkalommal összesen. Más
hatóság által tőlünk kért jogsegély is előfordult. Jellemzően adatok közlése fordul elő.
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A 2011. január 1-től hatályos hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
megjelöli azokat az eljárási cselekményeket, melyekben a Ket-et kell alkalmazni. Ezek egyike
a belföldi jogsegély. Január 1-től amennyiben az elhunyt hozzátartozója, várható örököse nem
közigazgatási területünkön lakik, belföldi jogsegélyben kérjük meg a társhatóságot, hogy a
hagyatékkal kapcsolatosan hallgassa meg. Amennyiben az örökhagyó ingatlanai nem
közigazgatási területünkön vannak, szintén belföldi jogsegélyben kérjük meg a társhatóságtól
az ingatlan értékéről kiállított adó- és értékbizonyítványt. Szinte minden harmadik hagyatéki
ügyiratban élnünk kell a belföldi jogsegély alkalmazásával.
A társhatóságtól is természetesen január 1. követően induló hagyatéki eljárásokban belföldi
jogsegély kérelemként érkezik a hozzátartozó, öröklésben érdekelt meghallgatása miatti
megkeresés.
Most már kiforrt jogintézmény a Ket.-ben
a kapcsolattartás szabályai.
Címer és névhasználat engedélyezési ügyekben a kapcsolattartás kimerül egy rövid
tájékoztatás kérésben telefonon vagy e-mail-ben, majd az ügyfél írásban (papír alapon)
hiánytalanul benyújtja a kérelmét, ami alapján a polgármester meghozza és kiadja a
határozatot (papír alapon).
A helyi adókkal kapcsolatosan elektronikus kapcsolattartás nincs. A 2010-es évben a helyi
iparűzési adó tekintetében az egyszeri, havi adatszolgáltatásokat elektronikus úton fogadtuk,
ill. adtuk át az állami adóhatóságnak. Átadásra kerültek: az összes vállalkozás teljes adatainak
állománya (állandó, ideiglenes iparűzési tevékenységet végzők), iparűzési adót szabályzó
önkormányzati rendeletek; 2010. márc. 15-én esedékes és megfizetett iparűzési előlegek.
Fogadásra kerültek: - 2010. június 29-től, amikor ismét az önkormányzatok hatáskörébe
helyezték vissza az iparűzési adót – az átadott vállalkozások teljes állománya, melyet
egyesével, kézzel kellett feldolgoznunk az Önkado programunkba, kisebb nagyobb
problémákkal szembesülve.
A gyámhivatali eljárásokban elsősorban írásban, postai úton folyik a kapcsolattartás, de
telefon, elektromos levél is jellemző.
Az Okmányirodai eljárásokban leggyakrabban az írásbeli kapcsolattartási forma kerül
alkalmazásra Hivatali Kapun keresztül, illetve elektronikus levélben kérnek tájékoztatást, ami
ebben a formában is kerül teljesítésre.
Az egyéni vállalkozói ügyeket – az egyéni vállalkozói igazolvány igénylése kivételével kizárólag elektronikus úton, az erre szolgáló elektronikus nyomtatványok igénybevételével, az
ügyfélkapun keresztül lehet kezdeményezni. Ezek az eljárások illetékmentesek. Ezáltal
jelentősen csökkentek az egyéni vállalkozók adminisztrációs és anyagi terhei. Az
okmányirodában minden, a bejelentést személyesen kezdeményező és ügyfélkapuval nem
rendelkező ügyfél számára ingyenesen ügyfélkaput hozunk létre, hiszen ez a későbbi
elektronikus ügyintézés elengedhetetlen feltétele. Az elektronikus ügyintézés során nincs
szükség különböző igazolások, dokumentumok (pl. képesítést igazoló bizonyítvány)
bemutatására. Az ügyfeleknek csupán nyilatkozniuk kell bizonyos kérdésekről, az ellenőrzés
utólag történik. A vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésekor a tevékenységi kör
kiválasztása okozza a legnagyobb problémát. A tevékenységek besorolása ugyanis - a
vállalkozóknak sokszor nem egyértelmű, amelyhez a személyes megjelenés során segítséget
nyújt az okmányiroda. A vállalkozói jogviszony igazolásához a vállalkozó elektronikusan
küldött igazolást kap, ami elegendő a vállalkozói státusz bizonyítására. 2010.01.01-től 57 fő
kezdeményezett elektronikus úton egyéni vállalkozói ügyet.
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Anyakönyvi, valamint okmány kiállítási ügyekben történik legtöbbször elektronikus
kapcsolattartásra sor. Főleg elektronikus levében kérnek tájékoztatást, arra vonatkozóan hogy
mi szükséges esetleg a szükséges okmány kiállításához.
Szociális ellátások esetében az ügyfelek és a hatóság vonatkozásában nem jellemző az
elektronikus úton történő kapcsolattartás, vagy az e-mail. Más hatóságokkal való
kapcsolattartás során azonban egyre nagyobb számban fordul elő, pl. ezen az úton
tájékoztatnak bennünket az egyes szolgáltatók a hátralékosokról.
Hagyatéki eljárásoknál, főképp a Pszichiátriai Betegek Otthonának lakói esetében, a
hozzátartozó nem közigazgatási területünkön él így gyakori módja az ügyféllel való
kapcsolattartásnak az elektronikus kapcsolattartás. Ha a hozzátartozó tartotta a kapcsolatot az
Otthonnal, a telefonszámát megkapjuk az Otthontól. Gyakran felvetődik az e-mail-ben történő
kapcsolattartás lehetősége, mint legolcsóbb és leggyorsabb módja a tájékoztatásnak. A
hagyatéki leltár felvételéhez szükséges adatokat – hozzátartozói, örökösként érdekelt
személyek adatait – gyorsabban megkapjuk, mintha belföldi jogsegélyben kérjük meg. Az
elektronikus kapcsolattartás ezekben az esetekben nem fejeződik be a leltár felvételével, a
hagyaték közjegyzői eljárásával kapcsolatosan is érdeklődnek. Több alkalommal előfordult,
hogy Önkormányzatunk köztemetés költségére hitelezői igényt nyújtott be, és az elektronikus
kapcsolattartás során a közjegyző előtti egyezség lehetőségét felvetve, annak
megszövegezésében is segítséget nyújtva történt a hagyaték átadása, és hitelezői igényünk
kielégítése.
Közigazgatási területünkön élő ügyfelek esetében a leggyakoribb kapcsolattartási mód a
telefonon történő, míg távolabbi – esetleg külföldi (pl. Dél-Amerika) – ügyfelek esetében az
elektronikus kapcsolattartást alkalmazzuk gyakrabban.
Lehetőség van már a közigazgatási hatósági eljárásban is arra, hogy a kérelem meghatározott
esetekben érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerüljön. Meglepő módon nem fordult elő
ilyen döntés a hatósági ügyintézésben a vizsgált időszakban.
A Ket.
a hatósági eljárás megszűntetésének
több fordulatát szabályozza.
A gyámhivatali eljárásokban a megszüntetések száma: 6.
Kapcsolattartási ügyben, gyermek gondozási helyének megváltoztatása, gyermektartásdíj
állam általi megelőlegezése ügyben.
A megszüntetések okai: Ügyfél a kérelmét visszavonta, az eljárás folytatására okot adó
körülmény nem állt fenn, pl. gondnokolt elhunyt, a hiánypótlásra való felhívásnak az ügyfél
nem tett eleget.
Az anyakönyvi eljárásban eljárás megszüntetésére két esetben került sor, mivel a kérelem
olyan dologra irányult, melyet a nyilvántartásból nem lehetett kiadni. /olyan anyakönyvi
eseményre, amelyre bejegyzés nem volt az anyakönyvekbe/
Viszonylag magas a birtokvédelmi ügyekben, megközelítőleg 10 %; mivel az ügyfél a
hiánypótlási, illeték megfizetési kötelezettségének nem tett eleget.
A szociális eljárásokban az eljárás megszüntetésének aránya csekély, leggyakoribb oka a
kérelem visszavonása az ügyfél részéről, valamint előfordult még a hiánypótlás elmulasztása
is megszüntetési okként.
Ugyancsak alacsony számban fordul elő
az eljárás felfüggesztése.
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Gyámhatósági eljárásban egy esetben került sor felfüggesztésre, mert az ügyfél maga kérte.
Birtokvédelmi ügyekben két estben fordult elő az eljárás felfüggesztésének szükségessége a
Ket. novella hatálya alá tartozó ügyben. Az ügy érdemi elbírálásához egy másik hatóság által
folytatott eljárás érdemi döntése volt szükséges. Ügyfél nem kérte az eljárás felfüggesztését.
Építéshatósági eljárásban egy esetben került sor eljárás felfüggesztésére, mert az engedély
megadás feltétele egy bontás elvégzése volt.
Az ügyintézési határidő betartása
kényes eleme a hatósági eljárásoknak, a határidőben való ügyintézés, a gyors, megalapozott
döntések meghozatala az egyik legfontosabb fokmérője a hatósági eljárásoknak a jól
alkalmazott anyagi jogi szabályok mellett.
Egyszerűbb eljárások esetében alkalmazható a 30 napos ügyintézési határidő, összetettebb
eljárások esetében pl. adóhatóság általi bevallások utólagos ellenőrzése során 90 nap áll
rendelkezésre.
Nehezen tartható az ügyintézési határidő a gyermekek ügyeinél elsősorban: kapcsolattartás
szabályozás, végrehajtás, ideiglenes elhelyezés felülvizsgálata, gyermektartásdíj állam általi
megelőlegezése. A kiskorúak ügyeit természetesem minden esetben soron kívül intézzük.
A vendéglátó üzlet működésével összefüggő zavaró környezeti hatások kivizsgálása
ügyekben a széleskörű bizonyítási eljárás időigényes.
Birtokvédelmi ügyekben, ha valamely ügyfél, tanú nem jelenik meg az idézésre, a többszöri
idézés az ügyintézési határidő elhúzódását okozhatja, és mivel az idézés kiküldése és
időpontja közötti idő beleszámít az ügyintézési határidőbe ez az előírt ügyintézési határidő
túllépését okozhatja, ekkor alkalmazható az ügyintézési határidő meghosszabbításának
jogintézménye.
A szociális ügyeknél a 30 napos ügyintézési határidő tartható, kivételt jelentenek a bizottsági
hatáskörében lévő ügyek, melyek esetében, pl. nyáron ennél hosszabb idő alatt intéződnek el
az ügyek. Kiskorú ügyfél esetében, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében
megvalósul az azonnaliság.
Hagyatéki ügyeknél, ha szükség van egy vagy több társhatóság megkeresésére, fordul elő,
hogy a hagyatéki vagyon tudomásunkra jutását követően a 30 napos ügyintézési határidő
leteltekor hiányos hagyatéki leltárt tudunk küldeni az eljáró közjegyzőhöz.
Még a fentiekben említett problémák ellenére sem fordult elő azonban ügyintézési határidő
túllépés hivatalunkban, amely nagy fokú, fegyelmezett ügyintézési rendet mutat, s külön
kiemelésre érdemes.
Ahogy a vizsgált időszakot megelőzően a jelenleg áttekintett időszakban sem volt példa arra,
hogy a nálunk folyó hatósági eljárásokban hatósági közvetítő részt vett volna.
Az eljárási jogokban általánosan ismert
kizárás
intézményének alkalmazása vagy törvényi kötelezettség vagy mérlegelésen alapul, de minden
esetben az elfogulatlan ügyintézést szolgálja. Birtokvédelmi ügyben egy esetben kellett
kizárási kérelmet előterjesztenünk; viszont gyakran fordul elő, általában építéshatósági,
birtokvédelmi és gyámhatósági eljárásokban, hogy más jegyző által bejelentett kizárási ok
miatt, a Kormányhivatal eljáró jegyzőként Szentgotthárd Város Jegyzőjét jelöli ki.
Szinte a leggyakoribb eljárásjogi elem
a hiánypótlási felhívás
kibocsátása, minden hatósági ügyfajtában,
az eljárások döntő hányadában kell az
ügyintézőknek hiánypótlási felhívást kibocsátani. Az adóhatósági eljárásban hiányzó iratok,
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bevallások megküldésére kell felhívni az ügyfeleket; gyámhivatali eljárásokban szintén
gyakran kerül sor erre, ha az ügyfél a kérelemhez nem csatolja, nem mellékeli a szükséges
iratot, vagy kérelme nem pontos, nem egyértelmű. Anyakönyvi ügyekben illeték lerovásának
hiánya miatt, valamint általában az adatszolgáltatási költség megfizetésére vonatkozó
nyilatkozat hiánya miatt kell felhívást kibocsátani. A birtokvédelmi eljárásokban illeték
hiánya, valamint jogszabályban előírt tartalmi követelményű kérelem hiányos volta miatt
bocsátunk ki leggyakrabban hiánypótlási felhívást. Speciális a helyzet ezen a téren a szociális
ügyek esetében, hiszen általában személyesen kerülnek a kérelmek benyújtásra, jellemzően
már a kérelem beadásakor észleljük, hogy esetlegesen valamire még szükség van az
elbírálásához.
A hatósági eljárások döntő többségében szereplő a szakhatóság, kiemelten építéshatósági és
kereskedelmi igazgatási ügyekben; az együttműködés tapasztalatai kiemelkedőek, már
előzetes konzultációkon olyan információkkal szolgálnak, amelyek nagymértékben elősegítik
a későbbi ügyintézést. A gyámhivatali eljárásban a Vas MEGYEI TEGYESZ és Szakértői
Bizottsága javaslata sok esetben elhúzódik, különösen a nyári időszakban.
Közgyógyellátási igazolványra való jogosultság megállapításához szükséges szakhatósági
megkeresés alapján a szakhatósági állásfoglalások általában 2 hét alatt érkeznek vissza.
Színes a Ket.-ben
a hatósági döntések
palettája, hiszen az érdemi döntéseket határozatba, az eljárási döntéseket végzésekbe
foglaljuk, továbbá a hatóság egyezségre hozhatja a feleket, vagy hatósági szerződéssel is
lezárhatja a hatósági eljárást.
Gyámhatósági eljárásban egyezség kötés jóváhagyását a kiskorúak kapcsolattartásának
szabályozásakor alkalmazzuk, erre kell törekedni minden esetben.
Birtokvédelmi eljárásban törekedni kell az ellenérdekű felek eltérő álláspontjának közös
nevezőre hozására, ezért a lefolytatott birtokvédelmi eljárások jelentős része egyezség
létrehozásával zárul. Egyezséget jóváhagyó határozat még a vadkár ügyeknél fordult elő.
A Ket. számos eszközt biztosít a hatóság számára
a tényállás tisztázásához.
Adóhatósági eljárásban elsősorban az adózó adóbevallása, irat, ellenőrzés során készült
jegyzőkönyv, ügyfél nyilatkozata amelyet bizonyítékul használunk.
A gyámhatósági eljárásokban leggyakoribb bizonyítékok: nyilatkozat, irat, jegyzőkönyv,
szakértői vélemény, és kiskorúak ügyeiben a tanúvallomás.
A szocpol ügyekben fentieken kívül jövedelemigazolás, közgyógyellátási ügyekben
szakhatósági állásfoglalás, környezettanulmány készítése fordul elő.
A
hatósági ellenőrzés
lehetőségével az adóhatóság folyamatosan él. A környezetvédelmi hatóság egy esetben, az
építéshatóság 8-10 esetben, állattartási ügyben egy esetben végzett hatósági ellenőrzést.
A Hatósági és Okmányiroda a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-dunántúli
Regionális Felügyelősége Szombathelyi Kirendeltségével az alábbi témavizsgálatokban
működött közre: 18 éven aluliak szeszesitallal és dohányáruval történő kiszolgálása ,
gazdasági reklámtevékenységre vonatkozóm,jogszabályi előírások betartása, iskolabüfék
ellenőrzése, nem üzleti célú szabadidős közösségi szálláshelyek ellenőrzése, Hopplá
Fesztivál ellenőrzése, vendéglátó üzletek ellenőrzése, üzletszerű társasházkezelői
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tevékenységet folytatók ellenőrzése, összesen : 71 esetben; továbbá 57 fő egyéni vállalkozó
működésének a törvényességét vizsgálta. Az ellenőrzések során jogszabálysértést nem
tapasztaltunk.
A hatósági döntések közlésében
tartja magát az első helyen a postai úton történő kézbesítés, időnként előfordul a személyes
kézbesítés. Hirdetményi kézbesítést a tájékoztatási időszakban csak a zaj-és rezgésvédelmi
hatóság alkalmazta.
II.
Államigazgatási ügyek
A hatósági ügyek döntő többsége a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügy, az
önkormányzati hatósági ügyekben a hatáskör címzettje a Képviselő-testület, azonban e
hatáskörének gyakorlását átengedheti elsősorban a polgármesterre vagy valamely
bizottságára. Az államigazgatási hatósági ügyek összefoglaló táblázata az előterjesztés
1.számú melléklete.
A. Elsőfokú eljárások
1. Ügycsoportok
Adóhatósági ügyek
Az adóhatósági eljárás hivatalból vagy az adózó kérelmére (bejelentésre, bevallásra) indul
Kérelemre induló hatósági eljárások Szentgotthárdon:
Fizetési halasztás,részletfizetési kérelmek. Az adóhatósághoz benyújtott kérelmeket döntően
pozitívan bíráljuk el. Fontos a jó kapcsolat kialakítása a szentgotthárdi adóalanyokkal. A helyi
adók bevezetése nem kötelező a (Htv.) sajátosságaiból adódóan. (Az egyes települések maguk
dönthetnek az adó bevezetéséről és mértékéről, természetesen a törvényi előírásnak
megfelelően. Pl.: az iparűzési adó mértéke max. 2 % ugyanakkor ettől a mértéktől kevesebb is
lehet illetve ezen adónemek bevezetése – mint már említettük – nem kötelező). A helyi adók
közül a vállalkozói kommunális adó 2011. jan. 1-jével megszűnt, de helyére a Képviselőitestület 2011.07.01-jével bevezette a telekadót. Az Önkormányzatnak törekedni kell arra,
hogy a már bejelentkezett társaságok ne helyezzék át székhelyüket, ill. telephelyüket
Szentgotthárdról. Minden segítséget meg kell adni- törvényi keretek között –a szentgotthárdi
adóalanyok részére az átmeneti pénzügyi problémák kezeléséhez.
Adóhatósági igazolások kiállítása: Amennyiben jogszabályi előírásoknak eleget tesz az
adóalany a kérelmet - lehetőség szerint még a kérelem beérkezése napján – teljesíti a helyi
adóhatóság.
Hivatalból induló hatósági eljárások:
Adókivetés (kiszabás) esetén a hatósági eljárás mellőzhetetlen, hiszen az adó megállapítás
határozattal történik. Évente közel 939 vállalkozás iparűzési illetve vállalkozói kommunális
adóbevallása kerül feldolgozásra (1878), valamint több száz gépjármű adóalany részére kell
határozatot hozni.
Amennyiben felmerül a gyanú, hogy valamely vállalkozás adóbevallásában nem valóságos
adatokat adott meg, adóellenőrzést kell megindítani vele szemben (mivel egy átfogó
ellenőrzés lefolytatása időigényes kevés lehetőség nyílik alkalmazására).
Összegezve: A helyi adóhatóság véleménye szerint kötelezően és egységes mértékben kellene
bevezetni minden településen a helyi adókat (központi döntéshozatal szükséges). Ezáltal az
adóalanyok nem tudnák kikerülni az adófizetést azáltal, hogy tevékenységüket áthelyezik egy
másik „adóparadicsomba”. Az önkormányzati adóhatósági munka hatékonysága - ezáltal –
jelentős mértékben nőne.
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Gyámhivatali eljárások
CSALÁDBAFOGADÁS:
A gyámhivatal 12 családba fogadott kiskorút tart nyilván.
A családba fogadó személyek: nagyszülők, felnőtt testvérek, közeli rokonok, illetve élettárs.
A családba fogadott gyermekek részére a gyámhivatal a családba fogadót gyámul kirendeli. A
gyámok tevékenységét a gyámhivatal irányítja, felügyeli, a vagyonkezelésről évente
számadásra kötelezi őket.
IDEIGLENES ELHELYEZÉS:
Ideiglenes elhelyezés száma gyámhivatal által : 9
Ezen felül 2 gyermek esetében a jegyzői gyámhatóság által ideiglenesen elhelyezett
gyermekek ügyében a gyámhivatal a felülvizsgálati eljárást lefolytatta minden esetben.
Az eljárás során a gyermek vagy különélő szülőnél, harmadik személynél, leendő
örökbefogadó szülőnél, gyermekotthonba, került elhelyezésre.
ÁTMENETI NEVELÉSBE VÉTEL:
Átmeneti nevelt gyermekek száma :3 fő; gyermekotthonban: 3 fő
Minden esetben elvégeztük az éves kötelező felülvizsgálatot, amelynek eredményeképpen a
gyámhivatal a nevelésbe vételt változatlan formában többségében fenntartotta.
UTÓGONDOZÁS: Utógondozási ügyek száma: 1
UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS:
A nagykorúságot elért intézeti nevelésből kikerült fiatalok részére rendeli el az ellátást a
gyámhivatal, ha a fiatal továbbtanul, illetve létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja. A
fiatal továbbra is a gyermekotthonban vagy nevelőszülőnél maradhat, 24 éves koráig.
Ellátottak száma: 2 fő
OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS: Otthonteremtési támogatást nem állapítottunk meg.
GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE:
A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése ügyében indított eljárások száma az előző
évihez képest csökkent a feltételek szigorítása miatt – ismételt megelőlegezés.
Megelőlegezési eljárások száma: 7.
A gyámhivatal egyéb hatósági intézkedései, feladatai a gyermekekkel kapcsolatosan:
Apai elismerések száma : 11
Képzelt apa adatainak megállapítása: 2 fő
Apaság bírósági megállapítás: 1 fő
Apaság vélelmének megdöntése:3
kezdeményezett kapcsolattartási ügyek : 5
kapcsolattartási végrehajtás: 1
gyámság alatt álló gyermekek száma : 23
Gyámok száma: 19
kezdeményezett gyámrendelés- vagy felmentés :13
Vagyonos kiskorúak ügyei :
Nyilvántartott vagyonos kiskorúak száma: 150
Betétállománnyal rendelkezik: 65
Biztosítási kötvénnyel rendelkezők száma: 2
Kiskorúak ingatlaneladással, megterheléssel, befektetéssel kapcsolatos ügyei: 18
Kiskorúak vagyoni ügyével kapcsolatban szükséges eseti gondnok rendelés, felmentés: 8
esetben.
A lakástakarék-pénztári szerződések 2008-évtől folyamatosan járnak le( 8 éves lejárati idő).
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A kedvezményezettek általában kiskorúak. A lejárati összeg kifizetése, befektetése,
felhasználása gyámhivatali határozattal lehetséges.
Gondnoksági ügyek:
A gyámhivatal a bíróság által gondnokság alá helyezett személyek részére a törvényes
képviselet ellátására gondnokot rendel. Megfelelő - alkalmas hozzátartozó hiányában
hivatásos gondnokot kell rendelnie. A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában egy fő
köztisztviselő gondnok és 8 megbízásos szerződéssel alkalmazott hivatásos gondnok van.
A hivatásos gondnokok 30 fő gondnokoltnak lehetnek a törvényes képviselői.
A gondnoksági perek, a felülvizsgálati eljárás lefolytatásán túl a gondnoksági ügyek
folyamatos ügyintézést igényelnek. A gondnokok éves rendszeres számadásának, eseti
számadásnak elfogadása, a vagyonkezeléssel, és a gondokoltak érdekeinek védelme
időigényes, előkészítő munkát igényel, a perekhez számos okirat, szakvélemény, javaslat
beszerzése szükséges, az ügyintézőnek pedig széleskörű ismeretekkel kell rendelkeznie.
Összességében nőtt a gondnokoltak vagyona is, a gyámhatósági betétben kezelt ingóvagyon
összege is jelentős. Gondnokoltak száma: 577 fő; ingó-ingatlan vagyonnal rendelkező
gondnokoltak: 177; betétkönyvvel, értékpapírral , biztosítással rendelkező gondnokoltak :
356
Zaj-és rezgésvédelmi eljárások
Kérelemre induló eljárás – meglévő létesítmény esetében: 3
Három ügyfél meglévő létesítmény üzemi- és szabadidős tevékenység tárgyában nyújtott be
kérelmet és zajkibocsátási határérték megállapítását kérte – még nem rendelkeztek
határértékkel és üzemeltető váltás történt, ezért kérelmezték most a határérték kiadást.
Egy esetben fitness terem tevékenységéhez kapcsolódó zeneszolgáltatás, két esetben
vendéglátó (zenés rendezvény, gépi zene, tv, parkoló használat) tevékenység folytatásával
kapcsolatosan megtörtént a határérték megállapítása.
Egy alkalommal a Rönöki Körjegyzőség tett át ügyet a Gokart pálya üzemelése tárgyában
érkezett panaszt, hatósági ellenőrzés megtörtént, eljárás nem indult.
A határérték megállapítás gyakorlata:
A hatásterület kijelöléséhez, a zajkibocsátási határérték megállapításához a jogszabály
alkotója eszközt nem biztosított, tehát mérést nem tudunk végezni. Problémás esetekben a
Felügyelőségtől lehet a mérést megrendelni, erre még nem került sor.
A „193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi
hatósági ellenőrzésről”alapján járunk el építésügyben. Építés, használatbavételi,
építésrendészeti eljárások A kialakult gyakorlatok alapján az eljárások gördülékenyek,
rutinszerűek.
Hatósági és Okmányiroda
Szolgáltatásfelügyeleti jogkör:
Az uniós jogharmonizáció következtében már nem írható elő előzetes engedélyeztetési eljárás
a szolgáltatói tevékenység folytatására. Az új bejelentési eljárás lényege, hogy - szemben az
engedélyezési rendszerrel - ha a szolgáltató teljesíti a tevékenység gyakorlásához szükséges
feltételeket, a tevékenység folytatását megkezdheti, azonban köteles ezt bejelenteni az érintett
hatóságnak. A bejelentés közvetlenül nem feltétele a tevékenység megkezdésének,
elmulasztása ugyanakkor külön szankcionálandó. A bejelentés alapján a hatóság nyomban
ellenőrizni tudja, hogy a szolgáltató megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, és ha
ellenőrzése során a megfelelés hiányát állapítja meg a szolgáltatási tevékenység jogszerűtlen
folytatást szankcionálhatja, végső esetben megtilthatja a szolgáltatási tevékenység folytatását.
Mind engedélyezés, mind bejelentés esetén hivatalból egyidejűleg nyilvántartásba kell venni a
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szolgáltatókat, és a nyilvántartás meghatározott adatait bárki számára nyilvánosan
hozzáférhetővé kell tenni.
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a jegyző feladatává teszi az adott szolgáltatási
tevékenység vonatkozásában a bejelentési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzését.
Szentgotthárd Város vonatkozásában ez is az okmányiroda feladata.
Egyéni vállalkozói igazolvány :
2010. január 1-től az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése- az egyéni
vállalkozói igazolvány igénylésével, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység
megszüntetése a vállalkozó elhalálozása miatt – kivételével megszűnt az okmányirodákban
történő személyes ügyintézés lehetősége. Új a szüneteltetés jogintézménye, amely min.30 nap
max. 5 év lehet, az egyéni vállalkozók közül többen éltek ezzel a lehetőséggel. Az ügyintézés
országos hatáskörű.
2010. január 1-jét követően a változás-bejelentési, a szünetelés, illetve megszüntetés
bejelentési ügyek kizárólag elektronikus úton – erre szolgáló elektronikus nyomtatványok
igénybevételével – az Ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetőek.
A vállalkozói igazolvány kiváltása a tevékenység megkezdésének és folytatásának nem
feltétele, az csak az ügyfél (egyéni vállalkozó) kérésére kerül kiállításra.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala honlapján az egyéni
vállalkozók közhitelű nyilvántartásából bárki hozzájuthat a nyilvántartott adatokhoz az
alábbiak szerint : adószám, vállalkozói igazolványszám , nyilvántartási szám alapján.
Évente ellenőrzési tervet készítünk az okmányiroda illetékességi területén székhellyel
rendelkező egyéni vállalkozók törvényes működésének ellenőrzésére, amelynek szerves részét
képezi a kistérségi település jegyzőivel (mint szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósággal)
megkötött megállapodás is. Az ellenőrzés során elsődlegesen az interneten elérhető egyéni
vállalkozói bejelentéseket és engedélyeket tartalmazó szolgáltatás piac-felügyeleti hatóság
által nyilvántartott adatbázisokra koncentrálunk. A KEK KH az egyéni vállalkozók 2011. évi
ellenőrzési tervének összeállításánál feltétlenül javasolta, hogy e terv a körzetközpontban az
emberi életre veszélyes, illetve egészségügyi és környezeti kockázattal járó vállalkozásokra
összpontosítson, ugyanis ez mindannyiunk közös felelőssége. Hivatalunk az egyéni
vállalkozók hatósági ellenőrzését minden esetben lefolytatja az elektronikus bejelentések
esetében. Az eddigi ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy az ügyfelek együttműködnek
az ellenőrzésben, a kötelezettségeiknek eleget tesznek, a vállalkozást törvényesen működtetik.
Mivel az egyéni vállalkozói igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának nem
feltétele, vállalkozói igazolvány igénylésével évente csak néhányan élnek.
Telepengedély:
A belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvnek megfelelően alapelv, hogy a
tevékenységre, irányuló szándékot – az engedélyköteles tevékenység kivételével – a
tevékenység folytatójának be kell jelenteni a kistérség székhelye szerinti jegyzőnél.
Engedélyezési eljárás lefolytatása csak abban az esetben indokolt, ha a környezetben élők
nyugalmának, egészségének biztosítása, vagy a környezet védelme ezt indokolttá teszi, és
ezek a célok más úton - így például utólagos ellenőrzéssel - nem lennének elérhetőek.
A telepengedélyezés kistérségi szinten történik, tehát a kistérség központjában Szentgotthárd
Város Jegyzője jár el a városon kívüli települések telepengedély ügyeiben is.
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Szálláshely :
A szálláshelyek engedélyezése és nyilvántartása a települési jegyző hatáskörbe tartozik. A
szálláshelyek kormányrendeletben előírt minimális engedélyezési és üzemeltetési feltételeit a
jegyző, a fogyasztóvédelmi előírások teljesülését (pl. feltüntetés esetén kategóriába sorolással
kapcsolatos tájékoztatás) a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a jövőben a külön
fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján. A tevékenységet folytatók közhitelű nyilvántartását a
város honlapján közzétettük.
Kettő munkásszálló ( mint nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely ) kezdte meg a
működését városunkban, amelyek az uniós jogharmonizációs jogszabályok alapján a
bejelentést követően már folytathatják ezen tevékenységüket. Hivatalunk a hatályos
jogszabályban foglalt hatósági ellenőrzéseket lefolytatta, megállapította, hogy a jogszabályi
feltételek maradéktalanul és hiánytalanul fennállnak, a közhitelű nyilvántartásba vétellel
egyidejűleg a szakhatóságokat tájékoztatta. Az érintett szakhatóságok utólagos ellenőrzés
során győződtek meg a jogszabályi feltételek teljesüléséről. Korábban ilyen tevékenységet
városunkban nem folytattak.
Üzletek működése:
A működési-engedélyköteles üzletek köre a lehető legkevesebbre, kizárólag a vásárlók
védelme, az emberi élet, testi épség, védelme szempontjából kockázatos termékekre, azok
értékesítésére szűkült le. A kereskedelmi tevékenységek túlnyomó része a jegyzőnek való
bejelentéssel egyidejűleg megkezdhető, így jelentősen csökkennek a vállalkozások
adminisztrációs és anyagi terhei, emellett a bejelentéssel folytatható kereskedelmi
tevékenységek esetében a bejelentéssel megkezdhető a kereskedelmi tevékenység, igy a
vállalkozásoknak nem keletkezik bevétel-kiesése az engedélyezési eljárás ideje miatt. A
bejelentett tevékenységekről, valamint a működési engedélyekről nyilvános, elektronikusan
elérhető nyilvántartást kell vezetni, amelynek segítségével valamennyi jegyző, illetve más
érintett hatóság könnyen elérhető információt kaphat az illetékességi területén működő
kereskedőkről és folytatott kereskedelmi tevékenységekről. Az elektronikusan elérhető
nyilvántartás emellett megkönnyíti a kereskedők azonosíthatóságát, utolérhetőségét a
hatóságok és a vásárlók számára. Kereskedelmi tevékenység nem csak működési engedéllyel
rendelkező üzletben folytatható. A kereskedelmi tevékenységre irányuló szándékot – az
engedélyköteles tevékenység kivételével - a kereskedőnek be kell jelenteni a kereskedelmi
hatóságnál.Az érintett szakhatóságok utólag kötelesek hatósági ellenőrzést folytatni az
adott helyen, ahol a kereskedelmi
tevékenységet folytatják. Ezzel egyfajta utólagos
ellenőrzés valósul meg, mivel a kereskedőnek már a tevékenység megkezdésekor
rendelkeznie mindazokkal a feltételekkel, amelyek egyes termékek forgalmazására,
tevékenység folytatására egyéb jogszabályokban elő vannak írva. Az ellenőrzés eredményéről
a hatóságok, szakhatóságok értesítik a jegyzőt. Ez idáig szankciót nem kellett alkalmazni.
A vendéglátó egységek működésével összefüggő környezeti hatások miatt folyamatosan
érkeznek lakossági panaszbejelentések a Polgármesteri Hivatalhoz. Legfőképpen a 22.00 óra
utáni, a közvetlen lakókörnyezetben lakók jogos éjszakai pihenéséhez, nyugalmához való joga
sérül, a lakás használatában is korlátozottá válnak azáltal, hogy nem tudnak ablakot nyitni a
fokozott zavaró zajhatás következtében. A zajpanaszok megalapozottságának vizsgálata során
az alkotmányos jogokat, illetve a nehezen összeegyeztethető érdekeket együtt kell
érvényesíteni. A beszámolási időszakban 3 vendéglátóipari egység ellen érkezett
panaszbejelentés. A szankciók alkalmazása során a fokozatosság elvét szem előtt kell
megtalálni a legcélszerűbb, többnyire az ellenérdekű felek számára is elfogadható
megoldást. A panaszokból kiolvasható az állampolgárok környezet-tudatosságának erősödése
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A lakosság egyre érzékenyebben reagál a környezetében előforduló zavaró jelenségekre,
hiszen a zaj testi-lelki egészségkárosító hatása közismert. Az eddigi panaszkivizsgálások
alapján egyértelműen megállapítást nyert, hogy az üzlet működésével összefüggő , az
üzemeltetéssel közvetlenül együttjáró zavaró zajhatások még zeneszolgáltatás nélkül is
rendkívüli mértékben zavarják a közvetlen lakókörnyezetben élők éjszakai pihenését,
nyugalmát. A vendéglátóipari üzletek nyílászárói az üzlet teljes nyitvatartási ideje alatt
többnyire nyitva vannak (pl.: egyterű, nincs elkülönített kialakított dohányzóhely, nincs
elszívóberendezés ) és a vendéglátó üzlet üzemeltetője- az üzlet nyitvatartási ideje alatt - nem
tudja garantálni , hogy a hatásterületen élők az ingatlanaikat zavartalanul használhassák.
Ezek a működéssel összefüggő környezeti hatások fokozottan jelentkeznek azon egységek
esetében, ahol az üzlethez terasz kapcsolódik. (közterülethasználati engedély birtokában, vagy
magánterületen). Főképp a tavaszi, nyári, őszi, melegebb időszakokban okozza a problémák
többségét a vendégek hangoskodó, zavaró magatartásával , a közvetlen lakókörnyezetben
élők éjszakai pihenését, nyugalmát zavarja.
A szabad bizonyítás elve érvényesül, a szankció alkalmazásának egyik fontos tényállásbeli
eleme a lakosság nyugalmának zavarása, tehát egyetlen vagy akár egy-két szomszéd zajos
tevékenységet kifogásoló beadványa önmagában nem alapozza meg e szankció alkalmazását.
A közvetlen lakó környezetben élők megítélése szubjektív, ez megnehezítheti a
panaszbeadvány valóságtartalmának megállapítását.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkérte a Szentgotthárdi
Rendőrőrsöt, hogy rendszeresen ellenőrizze a vendéglátóhelyeket, és jelezze a Polgármesteri
Hivatalnak, ha a működésük során jogszabálysértést észlel. A Rendőrség több alkalommal,
visszatérő jelleggel ellenőrizte a város vendéglátó üzleteit. Az ellenőrzések során
szabálytalanságot ( pl.: hangos zeneszolgáltatás, vendégek zavaró magatartása ) nem
tapasztaltak, nyitvatartási idő be nem tartásáról nem számoltak be.
A vendéglátóipari üzletek működésével összefüggő zavaró környezeti hatások miatt indult
eljárások lefolytatása során felkértük éjszakai ellenőrzésre a Körmendi Rendőrkapitányság
Szentgotthárdi Rendőrőrsét.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság éves munkatervei, alapján lefolytatott ellenőrzéseken
vettünk részt . : pl.: gazdasági reklámtevékenység vizsgálata, idegenforgalmi célú vizsgálat,
vásárok-piacok vizsgálata,árfeltüntetés
vizsgálata, vendéglátóhelyek-szálláshelyek
ellenőrzése, stb. A 18 éven aluliak szeszesitallal, dohányáruval történő kiszolgálásának
ellenőrzésére a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Felügyelőség koordinálásával, társhatóságok és
fiatalkorú tanúk bevonásával folyamatosan , évente több alkalommal kerül sor.
Ellenőriztük a Szentgotthárdon működő iskolai büféket, különös tekintettel az Országos
Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézetnek az iskolai büfék korszerű
táplálkozásba illeszkedő választékának kialakításához kiadott gyakorlati ajánlatára. Részt
vettünk szálláshelyek ellenőrzésében is mint szolgáltatás – felügyeletét ellátó hatóság.
18 éven aluliak szeszesitallal- és dohányáruval történő kiszolgálása ellenőrzésében vettünk
részt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Felügyelőség koordinálásában, a Vas megyei Rfk. és
fiatalkorú tanúk bevonásával.
A lefolytatott ellenőrzések során 10 üzletből 2 esetben történt jogszabálysértés. A
jogszabálysértőkkel szemben a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség járt el.
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Parkolási igazolvány :
A súlyos mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványa ügyében elsőfokon
országos hatáskörben jár el az okmányiroda. A Kresz-ben foglalt közlekedési kedvezmények
csak e parkolási igazolvány birtokában vehetők igénybe.
Ügyfélkapu regisztráció:
Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere.
Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel
biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást
nyújtó szervekkel. A közigazgatási ügyintézésben célszerű és hasznos az egységes, könnyen
áttekinthető ügymenet. Ezt az egységességet az interneten az Ügyfélkapu valósítja meg,
egyfajta egyablakos ügyintézésként. Olyan elektronikus szolgáltatásokat használhat a
Kormányzati Portálon keresztül, amelyeket a különböző közigazgatási szervek nyújtanak. Az
ügyfélkapu használatával a hivatali ügyeket gyorsabban és kevesebb utánjárással lehet
intézni- amihez a regisztrációs ügyintézést országos hatáskörben az okmányirodák végzik
el. A beszámolási időszakban 155 fő ügyfélkapu regisztrációjára került sor. Az elektronikus
adóbevallás teljesítése, az internetes okmányiroda, az APEH elektronikus árverési felülete, a
TAJ kártya érvényesség, biztosítási jogviszony, betegéletút követése, egyéni vállalkozói
tevékenység megkezdése, adatváltozása, szüneteltetése, megszüntetése stb. miatt egyre több
ügyfél él a regisztrációval, ami a jövőben teljes körűvé váló elektronikus ügyintézés alapja.
Zenés-táncos rendezvények :
A West Balkánban Budapesten történt tragédiát követően a zenés, táncos rendezvények
biztonságosabbá tételéről rendeletet alkotott a kormány. Ennek értelmében az egyidejűleg
háromszáz fő befogadására alkalmas zárt, és az egyidejűleg ezer fő befogadására alkalmas
kültéri szórakozóhelyek esetében a rendezvények előzetes engedélyhez kötöttek. Ezen
jogszabály hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvényt csak rendezvénytartási engedély
birtokában lehet megtartani, amelyet a jegyző ad ki.
Felkérésünkre a Körmendi Városi Tűzoltóság ellenőrizte a Szentgotthárdon működő
vendéglátóegységeket, szórakozóhelyeket, ennek keretében több
esetben tapasztalt
hiányosságot,
a kereskedők a
határidőre ezen hiányosságokat pótolták, a vállalt
kötelezettségeiknek eleget tettek.
Ezzel egyidejűleg felhívtuk a kereskedők figyelmét arra, hogy zenés rendezvény tartása
esetén a kiürítés számítást el kell végeztetni annak igazolására, hogy az adott üzlet zenéstáncos rendezvény megtartása esetén hány fő befogadására alkalmas, amelyeket a Tűzoltóság
jogosult ellenőrizni. A megengedett maximális befogadóképességet (az engedélyezett
befogadóképességet legalább 15 %-kal) meghaladó létszám esetében a Tűzoltóság a
rendezvényt köteles felfüggeszteni.
Megállapítást nyert, hogy Szentgotthárdon jelenleg nem működik olyan vendéglátóhely,
illetve szórakozóhely, amely egyidejűleg legalább 300 fő befogadására alkalmas, illetve
egyidejűleg legalább ezer fő befogadására alkalmas kültéri szórakozóhely.
Engedélyezési eljárásra ezidáig nem került sor.
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A Körmendi Városi Tűzoltóság és az ÁNTSZ Városi Intézetével ellenőriztük a Színház
mellett megtartott HOPPLÁ Fesztivált. A rendezvény maradéktalanul megfelelt a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak, jogszabálysértést nem tapasztaltunk.
Anyakönyvi, népessgényilvántartási, állampolgársági ügyekben a beszámolási időszakban
több olyan változás volt, amely a napi munkát érintette. Anyakönyvi rendelet alapján a
házasságkötések szabályozására került sor. Népességnyilvántartásnál a külföldi letelepedések
bejelentése, honosítási, állampolgársági ügyek száma megnövekedett. Ez az egyszerűsített
honosítási kérelmeknek tudható be. Eddig 10 egyszerűsített honosítási kérelem került
felterjesztésre. Ugyancsak több olyan eset fordult elő, hogy külfödi anyakönyvi eseményt
hazailag kell anyakönyveztetni. Az állampolgársági vizsgálatok, magyar állampolgárság
meglétének igazolása a vizsgált időszakban szintén többször előfordult, főleg az újszülöttek
Magyarországon élő magyar állampolgárként való nyilvántartásba vétele során.
Okmányirodai ügyekben az ügyiratforgalmaz az 2.sz. melléklet mutatja.
Birtokvédelmi eljárás eltér a klasszikus közigazgatási eljárásoktól melyekben alapvetően az
ügyfél és a Hatóság közötti kapcsolat a meghatározó. Birtokvédelmi eljárás alapvető
jellemzője, hogy kérelemre indul, melynek tartalmi követelményeit a vonatkozó Kormány
rendelet rögzíti. Két ellenérdekű ügyfél között fennálló probléma, vitás pont ill. pontok
megoldásában, kezelésében kell (kérelem esetén) a Jegyzőnek közreműködni. A jegyző
ügydöntő határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, a határozatot
sérelmesnek tartó ügyfél az illetékes bírósághoz terjeszthet elő keresetet. A jegyző
hatáskörébe tartózó birtokvédelem intézménye meghatározó jogi eszköz az esetleges –
többnyire szomszédok között létrejövő - konfliktus jogszabályi keretek közötti gyors
kezelésére, egy lehetőség az ügyfelek kezében a birtoksértőnek a birtoksértő magatartástól
történő eltiltásra. Viszonylag alacsony 2.200,-Ft eljárási illeték lerovásával kezdeményezhető,
mely összeg nincs arányban a birtokvédelmi eljárás összetettségéből viszonylag bonyolult
bizonyítási eljárásból adódó költségekkel (helyszíni szemle megtartásával kapcsolatos
költségek, adminisztratív költségek, időráfordítás)
Szerencsejáték, ezen belül a játékterem engedélyeztetési eljárásokban lényegi döntést a
Szerencsejáték Felügyelet hozza, a létesítendő játékterem helye szerinti illetékes jegyző
hatásköre köztes, eljárási jellegű a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek
teljesüléséről – tekintettel a helyi sajátosságokra is – szakhatósági állásfoglalás formájában
informálja az engedélyező hatóságot.
További a Ket. hatálya alá is tartozó a vizsgált időszakban ügyforgalmat generáló ügytípus
volt a gázfogyasztási helyre történő bejutás biztosítása érdekében tett jegyzői intézkedés,
mely eljárás szintén kérelemre indul. A jegyző hatásköre köztes jellegű. Amennyiben a
kötelezett a jegyző határozatában foglaltaknak nem tesz eleget és ezt a kérelmező jelzi a
jegyző felé, valamint kéri a határozat végrehajtását akkor a közigazgatás eszközeivel kell
kikényszeríteni a kötelezett teljesítését. Ilyen esetben – e beszámoló elkészítéséig végrehajtás elrendelésére nem került sor.
Ugyan a Ket. hatálya alól teljes mértékben kivett eljárás a szabálysértési eljárás, azonban a
hatósági munka szerves részét képezi. A szabálysértési eljárás egy felelősségre vonásra
irányuló, tehát büntető típusú, alapvetően a pénzbírságot a szankcionálás középpontjába
helyező, a "civil" hatósági eljáráshoz képest számos speciális vonással rendelkező eljárás.
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Ezen hatósági eljárás részletes bemutatása évente külön beszámoló formájában történik, jelen
hatósági beszámoló ezen eljárások adatait nem tartalmazza.
Aktív korúak ellátása
A Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai csoportjánál akkor találkozunk először a
munkanélküliekkel, amikor az álláskeresési ellátásra való jogosultság lejárt a Munkaügyi
Központtól. Továbbra is sok esetben az volt a tapasztalat, hogy azon személyeknél, akik
családjában az egyik fél munkaviszonnyal rendelkezik, és keresete a minimálbért meghaladja
már nem is jogosult a rendszeres szociális ellátásra.
Az aktív korúak ellátásában, ezen belül a rendszeres szociális segélyezésnél fogyasztási
egység alapján kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a jogosultság elbírálása nem az egy főre
jutó, hanem az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem alapján történik és a támogatás
összege is e szerint kerül megállapításra.
2009-től a rendszeres szociális segély rendszere megváltozott. Aktív korúak ellátásaként vagy
rendszeres szociális segély vagy rendelkezésre állási támogatás (bérpótló juttatás) került
megállapításra. Feltétel, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíjminimum 90%-át.
A rendszeres szociális segélyt: azon személyek kapják, akik vagy 55 év felettiek, vagy
egészségkárosodottak vagy 14 éven aluli gyereket nevelnek, feltéve, ha a gyermek
napközbeni ellátása nem biztosított( bölcsödei vagy napközi ellátást nem vesz igénybe). A
Családsegítő Szolgálattal kell együttműködni a segélyezetteknek. 2010-ben nem lehetett
bevonni a rendszeres szociális segélyben részesülőket a közfoglalkoztatásba, holott többen
jelezték közülük, hogy elmennének dolgozni. Havonta átlagosan 1-1 fő új kérelmező került a
rendszerünkbe 2010-ben rendszeres szociális segélyre.
2010-ben összesen 72 főnél állapítottunk meg rendszeres szociális segélyt vagy rendelkezésre
állási támogatást 2011.08.31-ig:
Foglakoztatást helyettesítő támogatás (volt:Rendelkezésre állási támogatás, illv. bérpótló
juttatás): az 55 évnél fiatalabbak lesznek jogosultak. Az ellátás összege: 28.500Ft, a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum. Nekik álláskeresési megállapodást kell a Munkaügyi
Központtal kötni. 2010-ben átlagosan 8-9 fő került be rendelkezésre állási támogatásra. Az
ellátás elnevezése 2011.01.01-től:bérpótló juttatás. Bérpótló juttatásra átlagosan 10-12 fő
került a rendszerbe 2011-ben. 15-18 fő akkor került a rendszerbe újonnan, ha a
közfoglalkoztatás véget ért, leginkább olyan személyek , akik dolgoztak
közfoglalkoztatásban, de nem lettek jogosultak a Munkaügyi Központtól álláskeresési
ellátásra vagy lejárt az álláskeresési ellátásuk és három hónap után visszakerültek a
rendszerbe.
A cél, hogy ezt a réteget közfoglalkoztatásba vonjuk be. Megszűnt az az előírás 2011-től,
mely szerint a bérpótló juttatásban részesülőket, aki 35 évnél fiatalabb és a 8 általános iskolai
végzettséggel vagy szakképzettséggel nem rendelkezőket, iskolai tanulmányok megkezdésére
kellene inspirálni. 2011-től előírtuk a törvényi felhatalmazás szerint helyi rendeletben, hogy
csak az a személy kap bérpótló juttatást, aki a lakókörnyezetét rendben tartja, különben a
feltételek nem teljesítése esetén a támogatást meg kell szüntetni. Az ellátottak
közfoglakoztatási tervét, programját a Képviselő-testület minden évben jóváhagyta.
Közgyógyellátási igazolvány:
Az ellátás jegyzői hatáskörbe került, 2009.01. hónaptól a jogosultság két évre kerül
megállapításra alanyi, egy évre a normatív és méltányossági jogcímek alapján. A normatív
és méltányossági kérelmek száma csökkent, ami a nyugdíjminimum összegének
emelkedésével hozható összefüggésbe. 2010-ben: 370 esetben állapítottunk meg alanyi jogon
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közgyógyellátásra való jogosultságot, 32 normatív és 9 méltányossági kérelmet bíráltunk el,
továbbá hat esetben el kellett utasítani a kérelmet, a jövedelemhatárok túllépése és a
szakhatósági állásfoglalásban az igazolt gyógyszerköltségek miatt. 2011.08.31-ig: 325 esetben
alanyi jogon, 5 esetben méltányosságból és 18 esetben normatív jogon került közgyógyellátás
megállapításra.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság:
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása következtében 2007.
március 31. napjával megszűnt az „eltartotti jogviszony” alapján az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság.
Azon személyek részére, akik nem rendelkeznek biztosítással, és egészségügyi szolgáltatásra
más jogon sem jogosultak csak az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése ellenében
szerezhetnek jogot az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. Egy év időtartamra a
jegyző hatósági bizonyítványt állít ki, illetve akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum 120%-át, egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el szociális
rászorultságot állapít meg.
2010-ben 38 esetben szociális rászorultság megállapítására került sor. A kérelmezők legtöbb
esetben a 18. életévüket betöltött, munkanélküli fiatalok voltak, akik nem részesülnek
semmilyen pénzbeni támogatásban, nincs jövedelmük, nem folytatnak tanulmányokat nappali
tagozaton. 2011.08.31-ig viszont csökkenés volt tapasztalható a korábbi évekhez képest, mert
csak 25 esetben bíráltunk el kérelmet.
Időskorúak járadéka:
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú
személyek részére nyújt támogatás. A települési önkormányzat, s már 2007.01.01-jétől a
jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62.életévet betöltött személyt, akinek saját és
vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, vagy
egyedülálló, a 62.életévét betöltötte, de a 75 évesnél fiatalabb, akinek havi jövedelme az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 95%-át nem haladja meg, vagy aki a 75.életévét
betöltötte és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
130%-át.
2010-ben két főnél állapítottunk meg ellátást és 6 főnél szüntettük meg (elhalálozás miatt).
2011.08.31-ig: új kérelmező 3 fő volt és 7 esetben került megszüntetésre az ellátás. Az
időskorúak járadékában részesülők 98%-a Fővárosi Pszichiátriai Betegek Otthonának lakója.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra
megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény gyermekintézményi térítési díj kedvezményre,
évente két alkalommal 5.800-5.800,-Ft pénzbeni támogatásra és külön jogszabályban
meghatározott kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít.
A kedvezményre a jogosultsági feltételként előírt alacsony összegű jövedelemhatár miatt
elsősorban azok a gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknél legalább az egyik szülő
munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például GYES-ben részesül.
A gyermekvédelmi kedvezmény jelentősége a családok számára a rendszeres
gyermekvédelmi támogatáshoz képest csökkent. Ennek oka, hogy az egészen kisgyermekek,
akik még nem, valamint a felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem vesznek
gyermekintézményi ellátást igénybe, illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, csupán az
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évi két alkalommal járó pénzbeli támogatásra jogosultak ténylegesen. Illetőleg a 3 vagy több
gyermekes családok a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak tankönyvtámogatásra,
illetve a térítési díj fizetésénél is kisebb mértékű, illetve 8. osztályosnál idősebb gyermeknél
nem is érvényesíthető a kedvezmény.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatási elem az óvodáztatási
támogatás, mely annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek
a szülője részére állapítható meg, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az
óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. A pénzbeli támogatás
folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló szülő,
illetve, ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői
eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig
legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
A vizsgált időszakban egyetlen gyermek vonatkozásában került sor óvodáztatási támogatás
megállapítására.
Ápolási díj:
Az ápolt egészségi állapotának megállapítása orvosi kérdés, ezért ennek igazolására a
kérelmezőnek csatolni kell a háziorvos erre vonatkozó igazolását. A jogosultságot alapvetően
a háziorvos szakvéleménye alapozza meg. A kevésbé szigorú jogosultsági feltételek mellett az
ápolási díj szolgálati időnek számít és korlátozott munkavégzésre is lehetőség van. Így azok
számára, akiknek a megélhetése veszélyeztetett és keresik az élethelyzetük megoldását, a
rendelkezésre álló szűk segélyezési kínálatból még ez a legvonzóbb ellátás, nemcsak
igénybevételi feltételei és összege, hanem társadalmi státusza miatt is.
Az ápolási díj megszűntetésének gyakorlatilag kizárólagos oka az ápolt személy halála, vagy
az ápoló nyugdíjra való jogosultságának elérése.
A mozgáskorlátozott személyeket megillető kedvezmények
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.
29.) számú Kormányrendelet 2011. július 2. napjától jelentősen megváltoztatta a súlyos
mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési, illetve a személygépkocsi átalakítási
támogatásának rendszerét.
2011. évben a szerzési támogatás és az átalakítási támogatás iránti kérelem benyújtásának
határideje 2011. október 15-e, a későbbiekben minden év március 31-e.
A szerzési támogatás és az átalakítási támogatás kérelmét a lakóhely szerint illetékes szociális
és gyámhivatalnál lehet benyújtani:
A mozgáskorlátozottak által igényelhető közlekedési támogatás 2013. évtől megszüntetésre
kerül. 2012. évben a támogatás megállapításához új orvosi szakvélemény nem adható ki. A
korábban kiadott, érvényes szakvéleménnyel rendelkező kérelmezők részére állapítható meg a
támogatás.
Hagyatéki eljárás: Az idén január 1-től életbe lépett hagyatéki eljárásról szóló törvény jelentős
mértékben megváltoztatta az eddigi jegyzői eljárást a hagyatéki ügyekben. Az eljárás során
alkalmazni kell a Ket. a jegyzőkönyvre, a tényállás tisztázására, a belföldi és nemzetközi
jogsegélyre, az idézésre, valamint a hatósági tanú igénybevételére vonatkozó rendelkezéseit.
Új formátumot kapott a hagyatéki leltár, mely kezdetben nehezen kezelhető volt.
A hagyatéki eljárásokat könnyítette, hogy a Takarnet programból lekérhető nem hiteles
tulajdoni lap másolatoknál megkaptuk a jogosultságot arra, hogy az elhunyt személyes adatai
alapján keressük meg a hagyaték tárgyát képező ingatlant. Egyeztetésre a hozzátartozóval
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továbbra is szükség van, nemcsak azért, mert örökösként érdekeltként nemcsak jogában áll
tudni várható örökségét, hanem azért is, mert a földhivatali nyilvántartás személyes adatai
időnként eltérnek az anyakönyvezett adatokkal. Történhetnek név és évszám elírások is, ezért
még mindig nem mondható el, hogy nem marad ki ingatlanvagyon az alaphagyaték
elkészítésekor.
Vadkár ügyek: A vadkár bejelentések száma meglehetősen csökkent. A vadászati joggal
rendelkező vadásztársaságok törekednek a károsulttal a hatóság bevonása nélkül egyezségre
jutni.
A károsult által beadott vadkár ügyekben a szakértő által megállapított vadkárral általában a
két fél egyetért, és egyezséget jóváhagyó határozattal zárul az eljárás.
Jegyző hatáskörbe tartozó gyámügyek :
Védelembe vételi eljárások során törvényi kötelezettség, hogy az eljárás során tárgyalást kell
tartani, amire a hatóság megidézi a törvényes képviselőt, az ítélőképessége birtokában lévő
gyermeket, a családgondozót, valamint, ha a döntéshez szükséges a kiskorúval kapcsolatban
lévő személyeket (általában pedagógus, esetenként nagyszülő, más hozzátartozó). A tárgyalás
során tisztázódik a veszélyeztetettség mértéke, annak megszüntetésére irányuló, az érintettre
kötelező magatartási szabályok megállapítása, mely lehet szakorvosi vizsgálat, napközi
otthonos ellátás igénybevételére kötelezés is. A tárgyalások jelentősége a veszélyeztetettség
megszüntetése érdekében nagy jelentőséggel bír, hiszen a tárgyalás során szembesül az ügyfél
azokkal a következményekkel is, melyet helytelen magatartása tovább folytatásával okozhat.
A tapasztalat az, hogy az ügyfél a döntésben leírtakat próbálja megvalósítani
A magatartási szabályok betartásáról folyamatosan tájékozódunk. A gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a védelembe vételt hivatalból
egy év múlva vizsgálja felül (68. §. (5) bek.), kérelemre viszont bármikor. A felülvizsgálatok
gyakorisága mindig egyedi, az iskola, a szolgálat, vagy bármely érdekelt személy jelzésére
azonnal felülvizsgálati tárgyalást tart a gyámhatóság, és a felmerült probléma megoldására
más szabályok megállapítására is sor kerül.
A gyermekvédelemben fontos a megelőzés. A megelőzésben nagy szerepe van a pedagógiai
intézményeknek, hiszen a gyermek magatartásában bekövetkezett változást a pedagógus
észleli elsőként. A családban felmerülő gondokat a gyermek óhatatlanul magán viseli, fontos
lenne, hogy ezt időben jelezzék a családsegítő szolgálatnak, vagy a szülőket tájékoztassák a
segítséget nyújtó intézményekről.
A háziorvosokat, gyermekorvosokat, valamint a védőnőket is hasonló kötelezettség terheli. A
bántalmazásra utaló nyomokat a szülőn kívül elsősorban ők vehetik észre, hogy a
későbbiekben ez ne fordulhasson elő, jelzésük fontos.
2009. szeptember 1-től kezdődően van lehetősége a jegyzői gyámhatóságnak arra, hogy, ha a
gyermek veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolása miatt áll fenn, és a szülő vagy más
törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy a
családi pótlék célzott felhasználásával a gyermek fejlődése a családi környezetben
biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője - a védelembe vétellel egyidejűleg vagy a
gyermek védelembe vételének fennállása során - a családi pótlék gyermek után járó
összegének legfeljebb 50%-a erejéig a családi pótlék természetbeni formában történő
nyújtásáról határozhat.
2010.09.01-től kezdődően, ha a tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelező tanórai
foglalkoztatásairól 10 órát hiányzik, akkor az intézmény igazgatójának jelzése alapján a
gyermek lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője
gyámhatóságként eljárva felhívja a szülőt a várható következményekre. Az adott tanévben
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igazolatlanul mulasztott 50. kötelező tanórai foglalkozás után a jegyző elrendeli a gyermek
védelembe vételét, és a teljes összegű iskolai támogatás felfüggesztését. A jegyző egy
határozatban dönt az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről, védelembe nem vett gyermek
esetén a védelembe vétel elrendeléséről, az eseti gondnok kirendeléséről, és ezzel egyidejűleg
az iskoláztatási támogatás összegének az önkormányzat részére a kincstárban megnyitott
családtámogatási folyószámlára történő átutalásáról.
2010. december 31-ig 3 fiatalkorú hiányzása miatt kellett az iskoláztatási támogatás
jogosultját végzésben figyelmeztetni. 1 fiatalkorú esetében pedig az iskoláztatási támogatás
jogerős felfüggesztésére is sor került.
2011. évben augusztus 31-ig 6 fiatalkorú hiányzása miatt kellett a családi pótlék jogosultját
végzésben figyelmeztetni.
2010.01.01-én a védelembe vett gyermekek száma 4 fő volt. A 4 gyermek 3 családban élt.
2010. évben 5 gyermek védelembe vételére került sor. Két esetben a hivatalból indult
védelembe vételi eljárás megszüntetésre került, mivel a gyermek veszélyeztetettségének
megszüntetése érdekében a családtagok alapellátás keretében vállalták az együttműködést. 4
gyermek esetében a védelembe vétel megszüntetésre kerülhetett sor az év során. Így
2010.12.31-én a védelembe vett gyermekek száma 5 fő volt. A védelembe vétel okai között a
gyermeknek felróható magatartási, valamint a szülőnek felróható magatartási ok fordult elő.
A 2010. évben elrendelt védelembe vételi eljárások keretében a szülőt kötelezte a
gyámhatóság, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó szervezetet, illetve szükséges
volt a szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására, a gyermekek részére
pedig több esetben magatartási szabályok kerültek megállapítására.
2011. évben augusztus 31-ig 5 gyermek védelembe vételére került sor. A korábban elrendelt
védelembe vétel megszüntetése 3 gyermek esetében volt lehetséges. Három gyermek
lakóhelyének változása miatt az iratanyag a tényleges lakóhely szerint illetékes jegyzői
gyámhatóság részére megküldésre került. Három fő esetében a hivatalból megindított
védelembe vételi eljárás megszüntetésre került.
2010. évben 2 gyermek esetében ideiglenes elhelyezésre is sor került. Egyik esetben a
fiatalkorút nagykorú testvére családjában lehetett elhelyezni, a másik fiatalkorú esetében
azonban családban való elhelyezésre nem volt lehetőség, ezért őt a Vas Megyei TEGYESZ
befogadó csoportjába lehetett elhelyezni.
Sajnálatos módon 2011. évben is sor került egy fiatalkorú ideiglenes hatályú elhelyezésére.
Őt nagyszülőnél lehetett elhelyezni.
Az iskolákkal, egészségügyi szakemberekkel, a rendőrséggel és a családsegítő szolgálattal az
együttműködés a gyámhatósági munka során jó. A rendőrséggel és a családsegítő szolgálattal
is rendszeresen tájékoztatjuk egymást minden felmerülő és kiskorúakat érintő esetben.
A Vas Megyei Főügyészség Ifjúságvédelmi Főügyészének minden védelembe vételi
határozatból tájékoztatásként egy példányt megküld a gyámhatóság. Kapcsolatunk jónak
mondható, segítséget nyújtanak szakmai kérdésekben is.
Rendszeresen részt veszünk a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság
ülésein is.
Közterületfelügyelet
Veszélyeztetés kutyával szabálysértésért figyelmeztetve 23 fő, ezekből befogatva 7 kutya.
Köztisztasági szabálysértésért figyelmeztetve 13 fő, feljelentve 3 fő.
Engedély nélküli közterület használatáért figyelmeztetve 37 fő, ebből közterület foglalási
engedélyre kötelezve 19 fő.
Parkrongálásért írásbeli figyelmeztetés 2 esetben, szóbeli figyelmeztetés 15 esetben, helyszíni
bírságolás 7 esetben 41.000.- Ft értékben.
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Közúti közlekedési szabályok kisebbfokú megsértése szabálysértés elkövetéséért szóbeli
figyelmeztetés 112 esetben, írásbeli figyelmeztetés 12 esetben, helyszíni bírság kiszabása 21
esetben 116.000.- Ft értékben.
B. Érdemi döntések és az eljárási kérdésekben hozott végzések aránya
Az adóhatóság szinte kizárólag érdemi döntéseket hoz.
A végzések száma az érdemi döntésnek két, háromszorosa kb. éves szinten 350 db az
építéshatósági eljárásokban.
A Gyámhivatal esetében: 1360 határozat , végzés: 181
Az okmányirodai ügyekben az érdemi és eljárási döntések számát, arányát a 3. és 4. számú
melléklet mutatja.
A birtokvédelmi eljárások esetében az eljárási kérdésekben hozott döntések aránya a
meghatározó, a döntéseken belül 79 %-ban végzés meghozatalára került sor. A döntések
nominális értékben: 33 db végzés, 9 db érdemi döntés. Gázfogyasztási helyre történő bejutás
elrendelése miatt három eljárás indult hatóságunknál, mindhárom esetben kötelező határozat
meghozatalára, került sor. Játékgép engedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglalás
kiállításra került sor, mely a Ket. 44. § (6) bekezdése értelmében a „sajátos” határozatnak
minősül.
Hagyatéki ügyekben: a tavalyi évben csak pár alkalommal került sor eljárási kérdésekben
hozott végzésre (illetékesség áttétel) Ehhez képest az idén jelentősen megnövekedett a
végzések száma a már korábban említett hagyatéki eljárásról szóló törvény hatályba
lépésével. Hagyatéki ügyekben továbbra is a közjegyzői eljárás előkészítő szerepét töltjük be,
döntésre a közjegyzői eljárásban kerül sor.
C. Jogorvoslatok
Oktatási ügyben négy esetben a szülő tanköteles gyermekének iskolai felvételével
kapcsolatos fellebbezését nyújtott be, az érintett oktatási intézmény határozata ellen ( felvételi
kérelem másodfokú elbírálása ).
A Jegyző az oktatási intézmény határozatát három esetben a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX.tv. 83.§ (4) és (5) alapján megváltoztatta és a tanuló felvételét engedélyezte az adott
intézmény évfolyamára, egy esetben mivel nem a szentgotthárdi Kistérség területéről
nyújtották be a jelentkezést és a fellebbezést , valamint a fenntartó által meghatározott
maximális osztálylétszám is betelt az intézmény határozatát nem változtatta meg.
A 2010-ben beadott Bursa Hungarica pályázatok kapcsán a döntést hozó Önkormányzati
Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága négy pályázó anyagát elutasította. A négy elutasító
pályázó közül 1 fellebbezett a döntés ellen, de az elsőfokú határozatot helyben hagyták.
Adóhatósági eljárásban, okmányirodai eljárásokban nem nyújtottak be jogorvoslati kérelmet
az ügyfelek.
Gyámhivatali eljárásban : 2 jogorvoslati kérelem, eredménye: 1 helybenhagyva, 1
megsemmisítve.
Birtokvédelmi eljárásban egy eljárást megszüntető és egy eljárási bírságot megállapító
döntés ellen érkezett jogorvoslati kérelem. Első esetben új eljárásra utasítottak, második
esetben jóváhagyták az első fokú döntést.
Újrafelvételi eljárást építéshatósági ügyben kezdeményezett az ügyfél, azonban
érvényesítésének feltételei nem álltak fenn.
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Hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások a döntés módosítása, visszavonása,
kijavítása, kicserélése, kiegészítése, mindössze a gyámhivatali eljárásban fordult elő.
Felügyeleti szerv eljárása/ ügyészi eljárás:
Az ügyészség folyamatosan vizsgálja/bekéri a gyermektartásdíj ügyeket, mindent rendben
találtak. Gondozási hely változtatása átmeneti és tartós nevelésben lévő gyermekek
tekintetében – folyamatos adatszolgáltatást is kell nyújtani a megyei gyámhivatalnak
/havonta/, valamint vizsgálják az ideiglenesen elhelyezett vagy átmeneti nevelésbe vett
gyermekek kapcsolattartásának szabályozását is.
D. Végrehajtási eljárás
Az adóhatóságnál többnyire azonnali beszedési megbízások (inkasszó) benyújtás a
számlavezető pénzintézethez. A különösen nagy adótartozást felhalmozó adóalanyok
adótartozásainak „átadása ”, további ügyintézésre a Fekete és Társa Bírósági Végrehajtó
Irodának illetve Art. 146. § (3) bekezdése alapján az általános illetékességi szabályok szerint
az állami adóhatóság (NAV) felé. Ingó és ingatlan lefoglalást - közvetlenül - nem folytattunk.
A Gyámhivatalnál hivatalból nem került sor végrehajtási intézkedés lefolytatására.
Gondnoksági ügyben nem volt végrehajtási eljárás a vizsgált időszakban. Általában
kapcsolattartási ügyben folyik végrehajtási eljárás, amely kérelemre indul, alkalmazott
intézkedések: mulasztó fél felszólítása végzésben, eljárási bírság kiszabása, védelembe vételi
eljárás kezdeményezése.
Kereskedelmi igazgatás területén 1 esetben egy üzlet bezáratását rendeltük el 30 napra ,
más hatóság megkeresése alapján , engedély nélküli pénznyerő automata működtetése miatt.
Ezen kötelezettségének a kereskedő haladéktalanul eleget tett. Gépjámrű ügyintézés terén két
esetben került sor végrehajtásra, mind a két esetben leadták az okmányokat.
Birtokvédelmi eljárásban és gázfogyasztási helyre történő bejutás elrendelése során
végrehajtás az ügyfél kérelmére indul, ilyen kérelem nem érkezett.
III. Önkormányzati hatósági ügyek
Címer –és névhasználat engedélyezése
Az eljárás Szentgotthárd címerének illetve a Szentgotthárd név használatát engedélyezi
önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén. Címerhasználati
engedély iránti kérelmet a tárgyalt időszakban két civil szervezet, névhasználati engedély
iránti kérelmet egy helyi cég nyújtott be. Ennek gyakorlati megvalósulása, hogy először
telefonon vagy e-mail-ben kértek szóbeli tájékoztatást a kérelem tartalmi követelményeiről,
majd ezt követően írásban, papír alapon hiánytalanul benyújtották a kérelmet. Az engedély
egy esetben a kérelem beérkezésének napján, egy esetben az azt követő napon, egy esetben
pedig (2010. december 22-én beérkezett kérelemnél) a 18. napon kiadásra került, a kérelem
elutasítását eredményező ok nem állt fenn eddig egyetlen kérelemnél sem. Az engedélyt a
polgármester adja ki.
Helyi rendeletünkön alapuló állattartási eljárásoknál bejelentésre, kérelemre indul az eljárás.
Ezt követően helyszíni szemlét tartottunk olyan hatóságok bevonásával, akik ténybeli
ismerettel rendelkeztek (építéshatóság, hatósági állatorvos). Az érdemi döntést ezen
hatóságok állásfoglalására alapozva hozzuk meg.
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a gyermek abban az esetben részesíthető, ha a
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási problémákkal küzd, vagy létfenntartását
veszélyeztethető helyzetbe kerül.
Ennél a támogatási formánál az önkormányzat a jövedelmi, vagyoni helyzetet nem vizsgálja,
a család egyéni helyzetének elbírálása (haláleset, tartós betegség, stb.) alapján történik a
döntés. Míg korábban főként csak a szülők, vagy a gyermek betegsége miatt, addig egyre
többször áramdíj hátralék részbeni átvállalása, albérleti díj átvállalás, közüzemi díjhátralék
csökkentés érdekében történt megállapítás.
A támogatás megállapítása többségében a fél kérelmére történt. A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat a családok krízishelyzetére tekintettel az elmúlt évben több
alkalommal kezdeményezte az Önkormányzat felé rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítását. Fő indokok a gyermekek élelmezésében, egészségi állapotában, lakhatásukban
bekövetkező súlyos zavarok voltak. A támogatás megállapítása indokolt esetben
természetbeni formában, például térítési díj hátralék, közüzemi díj hátralék formájában
történt.
Átmeneti segélyezés
Az átmeneti segélyre való jogosultság megállapításánál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. Ettől
eltérni a család rendkívüli élethelyzete és hivatalból indult eljárás esetén lehet. Az átmeneti
segély a kérelmezők nagy részénél természetbeni formában kerül megállapításra, vásárlási
utalvány, térítési díj hozzájárulás, lakbér, közüzemi díj hátralék átvállalás. 2007. év
februárjáról vásárlási utalvány, 2010-től az átmeneti segélyt gyógyszerutalvány formájában is
adható.
Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága az átmeneti segélyeket
leginkább természetbeni formában állapítja meg. 2010-ben és 2011-ben egy-egy döntés miatt
fellebbeztek.
2010-ben 6 alkalommal és 2011. augusztus végéig 7 alkalommal került elutasításra a kérelem.
Az eljárások során dominál az érdemi döntések, azaz a határozatok aránya. Az eljárási
kérdésekben hozott végzések előfordulása minimális.
Lakásfenntartási támogatás
2011. szeptembertől jelentősen megváltozott a lakásfenntartási támogatás rendszere. Az
adósságkezelési szolgáltatásban résztvevők részére nyújtott lakásfenntartási támogatáson
kívül a kérelmezők részére normatív illetve helyi lakásfenntartási támogatás adható az általuk
lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez. A normatív lakásfenntartási
támogatás szabályait a szociális törvény szabályozza. A támogatáshoz szigorú feltételek
együttes fennállása szükséges.
Helyi lakásfenntartási támogatásra a kérelmező abban az esetben válhat jogosulttá, ha
normatív lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg számára a jogosultsági feltételek
hiánya miatt.
Az önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatás szabályait helyi rendeletében
szabályozta. A rendelet a normatív lakásfenntartási támogatásnál magasabb jövedelemhatárt
szabott meg, valamint magasabban húzta meg az elismert lakásnagyság felső határát. Továbbá
vagyon mértékétől függetlenül vehető igénybe helyi lakásfenntartási támogatás. Ezáltal
lehetőséget nyújt azoknak is a támogatás igénybevételére, akik a normatív lakásfenntartási
támogatásra nem jogosultak. A négyzetméterenként elismert lakásfenntartási költség 2009.
évtől 450,-Ft/m2.
A vizsgált időszakban 6 elutasítás történt, fellebbezés nem volt.
Adósságkezelési szolgáltatás
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Önkormányzatunk 2005. januártól vezette be ezt a szolgáltatást. Adósságkezelési szolgáltatás
esetén a jogosult adósságkezelési tanácsadásban és adósságcsökkentési támogatásban
részesül, melyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani.
Az adósságkezelési tanácsadást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat végzi.
A megállapítások jellemzően 12 hónapos időszakra történtek, valamint előfordult ennél
rövidebb, 6 havi időszakra történő megállapítás is.
A támogatás a kérelmezők, vagy jogosultak viszonylagosan kis számától eltekintve nagy
jelentőségű, hiszen jellegéből adódóan a szociálisan leghátrányosabb helyzetű személyek,
családok lakhatásának megőrzését segíti elő.
Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek, az adósságkezelési támogatásra való
jogosultság megállapításának időpontjától hivatalból, alanyi jogon lakásfenntartási
támogatásra is jogosulttá válnak, ezzel is elősegítve hátralékuk csökkentését.
Temetés segély
A kérelmeket általában előzetes tájékozódás után nyújtják be, így akinek helyi rendeletünkben
megállapított a jövedelemhatár feletti az egy főre jutó jövedelme, kérelmét nem nyújtja be.
Ezért az elmúlt időszakban temetési segély elutasítására nem került sor. Általában a
kérelmeket az elbíráláshoz szükséges igazolásokkal együtt nyújtják be, egy esetben kellett
hiánypótlásra felszólítani a kérelmezőt. A segélyezettek körének tekintetében elmondható,
hogy leggyakrabban a jövedelemhatár alatti nyugdíjas túlélő házastárs a kérelmező.
Jellemző még, hogy az idei eddigi 29 kérelemből a temetés módja az olcsóbb, hamvasztásos
eltemettetés volt 17 esetben.
Köztemetés
Az elmúlt időszakban is a közköltségen történő eltemettek szinte teljes egészében a Fővárosi
Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonának elhunyt lakói voltak. A köztemetés
költségének visszaigénylésénél figyelembe vesszük elhunyt hagyatéki vagyonát, amennyiben
a hagyatéki vagyon nem fedezi temetési költséget, az eltemettetésre köteles személy
jövedelmi viszonyait vizsgáljuk, és próbáljuk a költségeket visszakövetelni.
Néhány esetben előfordul, hogy nem szentgotthárdi állandó lakos elhalálozása
Szentgotthárdon történik, és a temetéséről nem gondoskodnak. Ebben az esetben a halálozás
helye szerinti önkormányzat köteles eltemettetni, és a temetési költségek megtérítését az
állandó lakóhelye szerinti önkormányzattól igényeljük. Ha szentgotthárdi állandó lakós
Szombathelyen vagy Körmenden halálozik el, a költségeit Önkormányzatunknak meg kell
téríteni.
A köztemetést igénylők száma nem csökken, tavaly 33 elhunytat kellett közköltségen
eltemettetni, az idén 24 esetben kérték augusztus 31-ig. A temetési költség is emelkedő
tendenciát mutat, jelenleg 165.300,- Ft, míg az tavaly év végén a Szentgotthárdon
bekövetkezett halálozásnál 154.025,- Ft volt.
Eseti ellátások alakulása
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2010.10.01-től
2010.12.31-ig

2010.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(fő)
25
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(kifizetett összeg)
460.000,-Ft
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény egyszeri kiegészítése
267
Súlyos mozgáskorlátozottak
közlekedési támogatása (fő)
50
Közlekedési támogatásra kifizetett
összeg (Ft)
470.170,Temetési segély (fő)
46
Temetési segélyre kifizetett összeg
810.650,-Ft
Köztemetés (esetek száma)
33
Közgyógyellátásra jogosultak száma
411
Ebből: alanyi jogon (fő)
370
Ebből: normatív jogon (fő)
32
Ebből: méltányosságból: (fő)
9
Átmeneti segély
304

2011.01.01-től
2011.08.31-ig
7

19

75.000,-Ft

228.000,-Ft

133

125

0

38

0
9
165.250,-Ft
9
32
19
12
1
60

329.000,29
526.500,-Ft
24
348
325
18
5
155

Rendszeres ellátások alakulása
2010.10. havi állapot
Ápolási díj összesen: (fő)
Ebből:
Alanyi jogon:
Emelt összegű:
Adósságkezelési támogatás (fő)
Adósságkezelési támogatásra kifizetett
összeg
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény (fő)
Rendszeres szociális segély:
Egészségkárosodott:
Rendelkezésre állási támogatás:
Közfoglalkoztatásban részt vevő:
Közfoglalkoztatási tervben e célra
felhasználni kívánt összeg:
Lakásfenntartási támogatás: (fő)
Időskorúak járadéka:

2011.08. havi állapot
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29
15

28.500,-Ft/fő/hó 23
37.050,-Ft/fő/hó 17
0

40
29.500,-Ft/fő/hó
38.350,-Ft/fő/hó
1

0

7.875,-Ft/hó

133
523.915,179.550,837.270,49 fő

125
565.675,179.550,733.400,26 fő

4.013.027,72
744.875,-

1.099.759,50
479.010,-

Védendő fogyasztók nyilvántartásában való közreműködés
A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb
anyagi körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek - az energiaszolgáltatás
tekintetében is. Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - került bevezetésre az
ún. védendő fogyasztók intézménye a villamosenergia (2008. január 1-től), illetve a
gázszolgáltatás (2009. január 1-től) tekintetében.
Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók
csoportját - különítenek el a jogszabályok:

46

A szociálisan rászoruló fogyasztók által igénybe vehető kedvezmények: fizetési
kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék), előrefizető mérőóra.
Ehhez a szükséges adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító
igazgatási szervvel is (jellemzően a települési önkormányzatjegyzője, illetve a Magyar
Államkincstár);
A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz
alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az
ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek).
IV. Új megoldások bevezetése
2011.évben eddig nem készült ügyfél elégedettségi felmérés. Azonban az előző felmérésben
szereplő ügyféli felvetések és a választásokon előirányzott elképzelések alapján megvalósult
az Okmányirodában áprilistól a hosszabbított ügyfélfogadás. Ehhez módosítottuk az
önkormányzat SZMSZ-ét, a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét, átdolgoztuk a pénzügyi
szabályzatokat. A legnagyobb problémát az egyes eljárási díjak megfizetési lehetőségének
biztosítása okozta, hiszen 16.00 óra után a Posta nincs nyitva, ezért kellett a házipénztári
befizetést biztosítani. Júliustól javult a helyzet annyiban, hogy a már februárban telepített
bankkártyás fizetést lehetővé tevő terminálokat a központi okmányiroda üzembe helyezte.
Az alábbi táblázat mutatja a hosszabbított ügyfélfogadás ügyfél forgalmát.
A tapasztalatok kedvezőek, igénybe veszik ügyfeleink az új szolgáltatást.
Kimutatás
2011. április 1-től a hosszabbított ügyfélfogadás okmányirodai forgalmáról
Összes
Házipénztári
Hónap
ügyintézés
fizetés
Bankkártyás fizetés
április
38
11
0
május
89
21
0
június
86
24
0
július
74
18
6
augusztus
75
9
10
szeptember
102
14
7
Összesen
464
97
23
Tisztelt Képviselő-testület!
Ez a beszámoló csak néhány szegmensét mutathatta be a hatósági munka szerteágazó
területeinek, ezzel is rávilágítva arra, mennyire összetett, bonyolult területről van szó. A
változó jogszabályi környezetben naprakész ismeretek birtokában lehet csak jogszerű
döntéseket hozni.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
Polgármesteri Hivatal 2010. október 1-től 2011. augusztus 31-ig terjedő időszakot bemutató
hatósági tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2011. október 13.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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2.számú melléklet
Hatósági és okmányiroda ügyforgalma
2010.október 01-től 2011. szeptember 30-ig.
Ügykör
személyi igazolvány
útlevél
vezetői engedély
gépjármű ügyek
adatszolgáltatás
lakcím
anyakönyv
Ügyfélkapú regisztráció
vállalkozói igazolvány
mozgáskorlátozottak par. Igazolvány
működési engedély
telepengedélyezés
rendőrségi szabs. Kezd.bej. Késed.
szálláshely **
Állampolgársági honosítási ügyek
Összesen

db
1819
351
1900
5168
215
2012
358
155
57
39
173
10
15
10
32
12314
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%
14,77
2,9
15,43
41,97
1,75
16,34
2,91
1,49
0,46
0,32
1,40
0,08
0,12
0,08
0,26
100,00

3. sz. melléklet
Hatósági döntések vállalkozói ig.működési engedély ügyekben
2010. október 1-tól 2011. szeptember 30-ig
Érdemi döntés
fajtája
száma
aránya %
határozat
287
81,07
végzés
67
18,93
összesen
354
100,00
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4. sz. melléklet
Hatósági ügyirat forgalom gépjármű ügyekben
2010 október 1-től 2011. szeptember 30-ig
Hatósági eljárás módja
Határozatok száma
Eljárás megszüntetés
végzéssel
Illetékesség hatáskör miatt
áttétel
Egyéb végzés/ellenőrzés/
Végrehajtási szakasz végzés
Összesen

Ügyirat száma
702

%
63,24

193

17,39

148
65
2
1110

13,33
5,9
0,18
100,00
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2011.október 26-i képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Szentgotthárd és Vidéke ÁFÉSZ kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd és Vidéke ÁFÉSZ a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez.
(1.sz. melléklet)
A kérelem:
A Szentgotthárd 1423/1. hrsz-ú, kivett, beépítetlen terület művelési ágú telek
(továbbiakban:Telek) 1999-ben került az ÁFÉSZ birtokába, az Önkormányzattól vásárolta
meg. A Telek jelenleg is beépítetlen, az ÁFÉSZ ipari tevékenysége kapcsán hasznosítja.
Az ÁFÉSZ-nek tudomására jutott, hogy a hatályos településszerkezeti terv a Telket
útterületként határozza meg, ezért kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, a Telek
ingatlan-nyilvántartási besorolására és tényleges használtára hivatkozva, az útterületként való
rendezési tervi meghatározás törlését kérve.
A kérelem teljesítése:
A Képviselő-testület által a 280/2004. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
településszerkezeti terv a Szentgotthárd 1423/1. hrsz-ú Telket valóban útterületként határozza
meg, (2.sz. melléklet) a településszerkezeti tervhez tartozó területgazdálkodási és
közlekedésfejlesztési tervlap a helyi gyűjtőutak közé nem emeli.
A rendezési tervek tartalmi követelményeit az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:ÉTV) és az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK)
határozza meg.
Az ÉTV. 11.§ (2) bekezdése szerint
a településszerkezeti terv a település alakításának lehetőségeit, a fejlesztés irányait stb. kell,
hogy rögzítse, a műszaki infrastruktúra hálózatok vonatkozásában, az utak kapcsán a
főútvonalak, gyűjtőutak szintjét - tehát a településszerkezeti tervnek a helyi gyűjtőút
útkategória alatti, alacsonyabb rendű utak meghatározása nem feladata.
Az ÉTV. 9.§-a rögzíti a településrendezés általános szabályait, melynek (10) ab.) pontja
szerint, a nem településrendezési szabályozási körbe tartozó előírások hatályon kívül
helyezése kapcsán véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, tehát az ÁFÉSZ kérelmének
elbírálásához a településszerkezeti terv felülvizsgálatára nincs szükség.
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Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Telek útként való besorolásának tervezett
törlése kapcsán írásban megkerestük azon földrészletek tulajdonosait, melyek használatát a
törlés befolyásolhatja:
- 1417/12. hrsz.- Szombathelyi Erdészeti Zrt.
Szentgotthárdi Erdészeti Igazgatóság
-

1418/2. hrsz. - Vörös Ipari és Kereskedelmi Kft.
1408/8. hrsz. - Lurotex Kft.

Részükről a törlés kapcsán észrevétel nem érkezett.
Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy az ÉTV. 18.§ (2) bekezdése szerint, ha egy
adott területre nincs hatályban helyi építési szabályzat, szabályozási terv, az illeszkedési
főszabály értelmében a célzott hasznosításnak, a beépítés módjának, mértékének, stb.
illeszkednie kell a meglévő környezethez, tehát a Telek esetében az útterületként való
meghatározás törlése után az egyéb ipari hasznosításnak nem lesz akadálya.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 280/2004. számú
Képviselő-testületi határozat mellékletét képező településszerkezeti terv
vonatkozásában a Szentgotthárd 1423/1. hrsz-ú telek közlekedési területként való
meghatározását törli. A településszerkezeti terv felülvizsgálatakor a törlést át kell
vezetni.
Határidő közlésre: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

2.

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 280/2004. számú
Képviselő-testületi határozat mellékletét képező településszerkezeti tervben a
Szentgotthárd 1423/1. hrsz-ú telek közlekedési területként való meghatározását
fenntartja.
Határidő közlésre: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2011. október 17.
Fekete Tamás
műszaki irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz.melléklet
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2.sz. melléklet
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ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. október 26-i testületi ülésére
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás LEADER pályázathoz
Tisztelt Képviselő–testület!
A képviselő-testület szeptember 28-i nyílt ülésén hozott 243/2011 számú határozatával
hozzájárult ahhoz, hogy a szentgotthárdi Horgász Egyesület pályázatot nyújtson be a Hársastó szabad strandjának fejlesztése tárgyában.
Az eredeti tervek alapján zuhanyzó, illetőleg röplabdapálya építése, ezekhez kapcsolódó
eszközbeszerzés, illetőleg a meglévő wc épület felújítása lett volna a pályázat tárgya.
Az Őrség Határok Nélkül Egyesület tájékoztatása szerint a kiadott célterületi adatlapokon
adminisztrációs hiba miatt nem támogatható tételek is szerepelnek, az eredetileg tervezett
zuhanyzóépítés, wc felújítás a projekt keretén belül nem elszámolható. Ennek okán a
benyújtandó pályázat tartalma változik, annak keretén belül az előzetes elképzelésektől
eltérően az ivóvízhálózat, illetőleg röplabdapálya kiépítése, ehhez kapcsolódó
eszközbeszerzés valósulna meg.
A pályázat benyújtásához szükséges a kiépítendő ivóvízvezeték terveinek elkészítése. Ennek
díját, amely az előzetes árajánlat alapján 450.000, - Ft +ÁFA, az Egyesület rendelkezésére
szükséges bocsátani. A tervezésre fordított költség a megítélt támogatás 6%-ig elszámolható,
ez 3 millió forint esetén 180.000, - Ft, ami a támogatás mértékének változásától függően
csökkenhet.
A pályázat mellékleteként benyújtandó ezen felül az előterjesztés mellékleteként csatolt
támogató, illetőleg együttműködési nyilatkozat. Ez utóbbi tartalmazza az Önkormányzat,
mint együttműködő partner vállalásait.
Az Önkormányzat által vállalt feladatok közt szerepelne
- a pályázat keretén belül elnyert összegen felüli elemek finanszírozása,
- zuhanyzók telepítése, esetlegesen wc-k felújítása
- illetőleg a szennyvízelvezetés megoldása.
Ezek finanszírozása az önkormányzat költségvetését terheli.
Az ivóvízhálózat kiépítéséhez a projekt feltételként írja elő műszaki ellenőr alkalmazását, a
lehetőségekhez mérten ennek finanszírozása a megítélt támogatásból történne. A tervezési
kiadásokhoz hasonlóan 6% erejéig ez a tétel is elszámolható.
A felmerülő költségek előreláthatólag 400-500 ezer forinttal meghaladják a maximálisan
kapható 3 millió forint támogatást, szükséges az önkormányzat által nyújtott segítség.
Fontos megjegyezni, a projekt keretében 3.000.000, - Ft támogatást igényel a pályázó,
azonban semmi sem garantálja, hogy a teljes összeget megítélik az Egyesület részére. A
projekt 100% támogatási intenzitású, azonban utófinanszírozott, ezért a megvalósításhoz
szükséges összeget az önkormányzatnak meg kell előlegeznie. További lényeges körülmény,
hogy a projekt megvalósulását követő 5 évig üzemeltetési kötelezettség áll fenn, azaz a
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kiépítendő elemek fenntartásához, karbantartásához kapcsolódóan a jövőben további
költségek merülnek fel.

Határozati javaslat
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a Horgász Egyesület Szentgotthárd pályázatot nyújtson be a Hársas-tó szabad
strandjának fejlesztése tárgyában.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a Horgász Egyesület
Szentgotthárd rendelkezésére bocsátja a Hársas – tó ivóvízhálózata terveinek
elkészítéséhez szükséges összeget, erre vonatkozó megállapodás aláírására
felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert.
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Huszár
Gábor polgármestert az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti támogató
nyilatkozat, illetve az együttműködési megállapodás aláírására.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának vállalásait a Megállapodásban a következők
szerint kell meghatározni: ……………………………………..
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport
Szentgotthárd, 2011.11.10.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Labritz Béla
Környezetvédelmi tanácsnok

59

Együttműködési megállapodási ii
egyrészről

(szervezet esetén:pályázó szervezet neve, székhelye, képviselőjének
neve,adóazonosítója
természetes személy esetén: pályázó neve, lakcíme, személyi igazolvány. száma
egyéni vállalkozó esetén: pályázó neve, székhelye vállalkozói igazolvány száma
őstermelő esetén: pályázó neve, székhelye, őstermelői igazolvány száma),iii

másrészről: (együttműködő partner neve, székhelye, képviselőjének neve, adóazonosítója
egyéni vállalkozó esetén: partner neve, székhelye, vállalkozói igazolvány száma
őstermelő esetén: partner neve, székhelye őstermelői igazolvány száma)
(továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között.
Preambulum:
Szerződő Felek az Őrség Határok Nélkül Egyesület LEADER felhívására (célterület
megnevezése) (pályázat címe) címmel beadott pályázat megvalósítása érdekében indokoltnak
tartják partneri viszonyuk legfontosabb elemeit, konkrét formáit együttműködési
megállapodásban rögzíteni.
Az együttműködés keretében Pályázó (szervezet) vállalja:iv
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Együttműködő partner vállalásai:v



Az együttműködési megállapodás a Szerződő Felek képviselőinek aláírásával lép hatályba a
(projekt címe) pályázat sikeres megvalósítása érdekében és a projekt üzemeltetési
kötelezettségének utolsó napjáig érvényes.

Kelt,
……………………….
………………………….
szervezet esetén
(pályázó szervezet képviselőjének neve) (együttműködő szervezet képviselőjének neve)
(pályázó szervezet neve)
(együttműködő szervezet neve)
természetes személy, egyéni vállalkozó, őstermelő esetén
(pályázó neve)
(együttműködő partner neve)

i

Felhasználható az alábbi célterületek esetében:
- A települések közbiztonságának és vagyonvédelmének fejlesztése (620a03) célterülethez a térségi
települési összefogásra kötött együttműködési megállapodások megkötésére valamint a más
településeken működő tűzoltó és polgárőr egyesületekkel történő megállapodások rögzítésére
- Sport- és szabadidős tevékenységek feltételeinek javítása (620a04)
- Szakmai, sport- és szabadidős rendezvények, táborok támogatása 620c05
- Helyi termékek előállításának értékesítésének, piacra jutásának támogatása (620b01)
- Marketing eszközök támogatása (620a02)
ii
Minden egyes partnerrel, szervezettel, önkormányzattal külön megállapodást kell kötni
iii
iv

Az együttműködési megállapodásban dőlt betűvel szedett részek értelemszerűen kitöltendőek
A sorok száma szabadon módosítható.

v

A sorok száma szabadon módosítható.
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Támogató nyilatkozat
Alulírott…………………………………(név)………………………………………Önkormányzat
képviseletében

nyilatkozom,

hogy

támogatom

a

………………………………………(pályázó szervezet neve) által az Őrség Határok Nélkül
Egyesület ÚMVP IV. tengely – Leader – Sport- és szabadidős tevékenységek
feltételeinek

javítása

(célterület

azonosító:

620a04)

célterületre

benyújtani

kívánt…………………………………………………………..című pályázat benyújtását és
annak megvalósítását.

Kelt:

…………………………………………
aláírás
támogató önkormányzat képviseletében
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