
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentgotthárd 

1155-22/2012. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én 

15:39  órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Dr. Reisinger Richárd alpolgármester, 

Kardosné Kovács Márta Mária, Vadász József, 

    Labritz Béla képviselők 

    Dr. Csanaki Eszter aljegyző, irodavezető 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 

     Pint Andrea jkv. vezető. 

 

Távol vannak:   Dömötör Sándor, Dr. Haragh László, Virányi Balázs  

Dr. Sütő Ferenc képviselők. 

 

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a rendkívüli 

képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Javasolja zárt ülésen megtárgyalni „Kitüntetési 

javaslat a Szentgotthárd Város Díszpolgára kitüntetésre” című előterjesztést. 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

185/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére és zárt 

ülésen tárgyalja meg a „Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Város Díszpolgára kitüntetésre” 

című előterjesztést. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  

 



A képviselő-testület a napirendi pontot egyhangúlag az alábbiak szerint tárgyalja meg: 

 

 

1./ Napirendi pont: 

Az Állami Számvevőszék részére megküldött intézkedési terv kiegészítése 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 1. számú melléklet 

Bizottsági javaslat: 2. számú melléklet /Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság/ 

 

Huszár Gábor: Testületi javaslatként egyértelműen megegyezik a Jogi, Pénzügyi Bizottság 

módosító javaslataival, azzal a kiegészítéssel, hogy Huszár Gábor polgármesterként a Jogi és 

Pénzügyi Bizottságot kéri fel, mint Bizottságot az említett felelősség megállapítására. 3-as 

pontban konkrétan a Jogi és a Pénzügyi Bizottság fog szerepelni. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

 

186/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

 
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék 

javaslatainak hasznosítása érdekében tett ajánlásait megismerte és tudomásul vette. 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

pénzügyi helyreállítása és hosszú távú fenntarthatósága érdekében az előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező kiegészített intézkedési tervben foglaltakat fogadja el.  

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és 

a jegyzőt az intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtása érdekében a 

szükséges intézkedések megtételére, valamint arra, hogy a Képviselő-testület döntését 

az Állami Számvevőszék részére küldje meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. számú melléklet 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

1. a) Folyamatosan figyelni szükséges a bevétel növelési lehetőségeket szervezeti 

átalakítások, esetleges vagyonértékesítések révén. A takarékos gazdálkodás érdekében 

mindent meg kell tenni, csak az indokolt működési kiadásokat lehet teljesíteni. Nagy 

hangsúlyt kell fektetni a kinnlevőségek behajtására. A működési költségvetési 

egyensúly fenntartása érdekében:  

- A működési bevételek növelése érdekében fel kell tárni az önkormányzat 

bevételszerző lehetőségeit, ennek keretében 

 

     aa) Évente biztosítani kell a tételes helyi adók mértéke reálértékének megőrzését, 

az adózási hajlandóság érdekében folyamatos ellenőrzés szükséges. Az adóalap 

megállapítás helyességének ellenőrzése és összevetése a NAV adatbázisával. Fokozott 

helyszíni ellenőrzés az adóalanyok tekintetében. 

 

                          Felelős:          Huszár Gábor polgármester     

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

                          Határidő:           minden év december 15-ig, folyamatos 

 

    ab)  Az önkormányzat által szedett bérleti díjak és térítési díjak reálértékének  

megőrzése mellett törekedni kell az üresen álló bérlemények, hasznosítatlan 

telkek számának csökkentésére. 

 

  Felelős:             Huszár Gábor polgármester 

  Határidő:          évente a munkaterv szerint, illv. folyamatos 

 

ac) Át kell tekinteni a követelések behajtásának jelenlegi rendjét, ki kell alakítani egy 

olyan kontrollrendszert, ami a kintlévőségeket folyamatosan figyelemmel kíséri és 

azok megnövekedését jelzi – illetve e kontrollrendszer részeként a behajtás iránti 

intézkedéseket elindítja. Ennek alapján meg kell hozni a behajtás hatékonyságának 

növelését szolgáló lehetséges intézkedéseket. Megvizsgálni a lehetőséget külső behajtó 

cég esetleges bevonásához. 

 

  Felelős:           Huszár Gábor polgármester   

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  Határidő:         beszámolásra először a 2012. októberi ülés,  majd évente  

 

ad) Át kell tekinteni az egyéb sajátos bevételek alakulását, növelésük lehetőségét (pl. 

reklám felületek bővítése, értékesítése; tervdokumentációk ármegállapításánál) 

 

                         Felelős:              Huszár Gábor polgármester 

                         Határidő:           2012. szeptemberi ülés és azt követően  folyamatos 

 

ae.) A 2013. évi költségvetés előkészítése, illetve tárgyalása során el kell végezni a 

folyamatban lévő és a tervezett beruházások teljeskörű felülvizsgálatát, azok 

jövőbeni pénzügyi kihatásait. Szükség esetén javaslatot kell tenni a tervezett 



beruházásokkal kapcsolatos döntések módosítását a pénzügyi lehetőségek és a 

kötelező feladatok elsődlegessége figyelembe vételével. 

 

      Felelős:              Huszár Gábor polgármester 

      Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

      Határidő:           2012. novemberi testületi ülés. 

 

af.) A 2013. évi költségvetés előkészítése illetve tárgyalása során el kell végezni 

az egyéb kiadási kötelezettségek teljeskörű felülvizsgálatát. 

      Felelős:              Huszár Gábor polgármester 

                                 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

      Határidő:           2012. novemberi testületi ülés. 

 

ag.) A 2013. évi költségvetés előkészítése, illetve tárgyalása során át kell tekintetni 

az adósságszolgálat szerkezetét, a költségvetés elfogadásával egyidőben 

likviditási terv készítésével, majd annak havonkénti aktualizálásával biztosítani 

kell a likviditás fenntartását. 

 

     Felelős:                 Huszár Gábor polgármester 

                                   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

     Határidő:              2013. évi költségvetés tervezése, illetve folyamatos 

 

ah.) Az elmúlt években az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálatra és 

átalakításra került. Integrált többcélú intézmények jöttek létre és  kerültek a 

Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása alá.  A feladat az így létrejött 

struktúra folyamatos igazítása a megváltozó igényekhez, szabályozási, 

finanszírozási környezethez. Az oktatási intézményi hálózattal kapcsolatos 

javaslatokat – figyelembe véve az oktatással összefüggő kormányzati 

szándékot - a tanévkezdésről szóló előterjesztésben, míg a többi intézményre 

vonatkozó javaslatokat évente november hónapban megtárgyalásra kerülő, 

valamennyi ágazatot érintő előterjesztésben kell megtenni. 

 

     Felelős:            Huszár Gábor  polgármester 

                              Dr. Gábor László irodavezető 

     Határidő:           minden év június 30., illetve november 30. 

 

ai.) Az 1/aa-ah. pontokban foglalt intézkedések eredményeit félévenként át kell 

tekinteni. 

 

        Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

Határidő: folyamatos, ill. 2013. évi költségvetés tervezése 

b) A folyószámla hitel hosszú távú kötelezettséggé történő átalakításának jogi 

lehetőségét meg kell vizsgálni, tekintettel a Stabilitási törvény 10.§-ban foglalt 

előírásokra..  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. szeptemberi testületi ülés  

 

c) Az adósságszolgálat teljesítése érdekében meg kell vizsgálni az egyensúlyi tartalék 

képzésének lehetőségét. Az Önkormányzat célja, hogy olyan egyensúlyi (elkülönített) 

tartalékot képezzen, amelynek meghatározza az összegét. E tartalékot az 



önkormányzat nem használja fel a tárgyévben.  A törlesztési időszak alatt ezt a 

tartalékot a költségvetési rendeleteiben minden évre meg kell tervezni arra az esetre, 

ha nem tudná teljesíteni az adósságszolgálatot. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2013. évi költségvetési koncepció tervezése 

d) Az önként vállalt feladatok fenntarthatóságát át kell tekinteni a kötelező 

önkormányzati feladatok elsődlegességének biztosítása érdekében. A megoldást 

ismertetni a Képviselő-testülettel. Szükség esetén a gazdasági program módosítását is 

el kell végezni. Az önként vállalt feladatok finanszírozhatósága felülvizsgálatát 

indokolt a 2013. évi költségvetési koncepció elkészítését megelőzően a Képviselő-

testület elé terjeszteni, ezt követően évenkénti rendszerességgel át kell tekinteni az 

önként vállalt feladatokat. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. októberi rendes testületi ülés; 2013. évi költségvetési koncepció 

tervezése, illv. folyamatos 

e.) Továbbra is működtetni szükséges a kontrollrendszert valamennyi intézmény 

vonatkozásában. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

f) Az Önkormányzat gazdasági társaságainak pénzügyi helyzetének figyelemmel 

kísérése érdekében a társaságok a továbbiakban is havi beszámolási kötelezettséggel 

tartoznak, valamint továbbra is működtetni szükséges a kontrollrendszert. A gazdasági 

társaságok pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési tervet kell készíteni, 

melyet a Képviselő-testülettel ismertetni kell. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos, intézkedési terv: 2012.szeptemberi testületi ülés 

 

g) Meg kell vizsgálni a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek 

átütemezésének jogi-, pénzügyi lehetőségeit. Elnyert pályázatok esetében vizsgálni 

kell az adósságszolgálati kötelezettségeket, valamint a pályázatban előírt fenntartási 

kötelezettséget. Az önkormányzati kötelező feladatok ellátása, ill. az önkormányzat 

működőképességének fenntartása érdekében szükség esetén kezdeményezni kell az 

átütemezést. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos, elnyert pályázatok esetében: 2012.augusztusi testületi ülés. 

 

h) A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az 

Önkormányzat kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. 

Felelős: Polgármester  

Határidő: a 2012. júniusi testületi üléstől kezdődően folyamatos  

 

2. Az Önkormányzat zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni az eszközök 

elhasználódása, amortizációja mekkora forrást igényel. A tárgyévben elszámolt 

értékcsökkenés, az eszközpótlásra fordított kiadások és az eszközök használhatósági 

fokának alakulása a 2012. évet követő zárszámadási rendeletekben is kerüljön bemutatásra 

a Képviselő-testület részére. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: soron következő (2012. évi) zárszámadás, illetve azt követő zárszámadások 

 



3. A Gotthard-Therm Kft részére adott készfizető kezességvállalással történt 

túlterjeszkedés kapcsán – Ötv 80.§(3) az Önkormányzat felelőssége nem haladhatja meg 

vagyoni hozzájárulása mértékét – személyes felelősséget ki kell vizsgálni. A vizsgálatot a 

Jogi és Pénzügyi Bizottság folytassa le. 

- Az Önkormányzat Képviselő-testülete  a jövőbeni kötelezettségvállalásainál a 

jogszabályoknak megfelelően köteles eljárni - különös tekintettel a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 9.§(2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. évi törvényben foglaltakra.                                                                                                       

- Mivel a gazdasági társaságért történt önkormányzati készfizető kezességvállalás 

jelentősen növeli a pénzügyi kockázatot, készfizető kezességet  későbbiekben csak olyan 

kötelezettségért lehet vállalni, ahol a kockázat csökkenthető, minimalizálható.  

- A kockázatot csökkenteni kell úgy, hogy az Önkormányzat forgalomképes 

ingatlanvagyona továbbá önkormányzati gazdasági vállalkozás esetén a gazdasági 

vállalkozásban lévő önkormányzati tulajdon is fedezetként szolgáljon.   

- Csak a 100%-os önkormányzati tulajdonú vállalkozásért vállalható készfizető kezesség. - 

Amennyiben a készfizető kezesség miatt az önkormányzatnak tényleges helytállására 

kerül sor, az önkormányzati tulajdonrészt is teljes egészben vagy részben fel kell 

használni  az adósság visszafizetésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. szeptemberi testületi ülés 

4. Az adósságot keletkeztető kötelezettség vállalásokról szóló Képviselő-testületi 

előterjesztések a jövőben tételesen tartalmazzák a visszafizetések forrásait, a kamat-, 

árfolyam változások hatásait, visszafizetések, kezességvállalások kockázatait. 

Félévente tájékoztatni kell a Képviselő-testületet a teljes futamidőre várható kamat- és 

tőkefizetés kötelezettség alakulásáról. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: első alkalommal: 2012. augusztusi rendes testületi ülés, azt követően  

folyamatos 

 

 

 

Huszár Gábor Polgármester Úr, az ülés levezető elnöke megköszöni mindenki aktív 

munkáját és a nyílt ülést 15:41 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester Jegyző 

 

 

 


