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1. A Rendelőintézet járóbeteg szakellátás óraszám/kapacitás átcsoportosítás 

iránti kérelme. 

2. A Kistérségi Társulási Megállapodás Módosítása. 

3. Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása az új közszolgáltatási 

szerződés megkötéséig. 

4. 2013. évre vonatkozó lakossági folyékony hulladékszállítási szolgáltatási díj 

megállapítása. 

5. A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

6. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet 

módosítása. 

7.  Bérlakásrendelet módosítása. 

8. 7/2012.(III.1) önkormányzati Rendelet módosítása. 

9.  Kitüntetési rendelet módosítása. 

10. A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal átalakítása. SZMSZ módosítása. 

11. Rendelet hatályon kívül helyezése. 

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

határidejű határozatokról. 

13. Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 

vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tag 

beszámolója.  Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló 

az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

14. 2013.évi Képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

15. Beszámoló a 2012. évi közbeszerzésekről. 

16. Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2012. évi tevékenységéről. 

17. Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési 

koncepciójának felülvizsgálata. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére 

 

Tárgy: A Rendelőintézet járóbeteg szakellátás óraszám/kapacitás átcsoportosítás 

iránti kérelme 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Mesterházy Mária a Rendelőintézet Intézményvezetője azzal a kérelemmel fordul 

a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a járóbeteg szakellátás óraszám/kapacitás 

átcsoportosításra kérelmét támogassa.  

 

Az átcsoportosítás indokai: 

 

A 27/2012 (IX. 18.) EMMI rendelettel módosított 1/2012 (V. 31.) EMMI rendelet értelmében  

2012. december 30-ig a Rendelőintézet Szentgotthárd vezetőjének nyilatkoznia kell az 

ÁNTSZ területileg illetékes szerve felé a Rendelőintézet alap-és szakellátásai szakmánkénti 

minimumfeltételeknek a megfelelőségéről, ezzel egy időben működési engedélymódosítás 

iránti kérelmet kell benyújtania. Tekintettel arra, hogy a minimumfeltételeknek történő meg/v. 

nem megfelelés szakorvosi óraszámokat érint, az intézményen belüli óraszám/kapacitás 

átcsoportosításokhoz is kérelemmel kell fordulni a szakhatóság felé a 2006. évi CXXXII. tv. 

valamint a 337/2008 (XII. 30.) Kormányrendeletnek megfelelően.  

  

 Az onkológiai járóbeteg ellátás fent hivatkozott EMMI Rendelet értelmében „csak 

daganatos betegek sokszakmás onkológiai ellátását végző megyei/fővárosi és térségi 

onkológiai központokat működtető egészségügyi intézmények keretében a Klinikai 

Onkológiai Osztállyal szakmailag és szervezetileg integrált formában működhet”, 

továbbá a ” a daganatos betegek többszakmás járóbeteg szakellátására működési 

engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató onko-teamet köteles működtetni” 

ezáltal az Intézményünk nem felel meg a minimumfeltételekben előírtaknak. 

 A Rendelőintézet jelenleg működtetett J1 progresszivitási szintű laboratóriuma a 

rendeletben előírt személyi feltételeket nem tudja biztosítani. Jelenlegi személyi 

állomány: 4 asszisztens, ebből egy nyugdíjazás miatti felmentési idejét tölti, egy 

részállású laborvezető főorvos. 

Minimumfeltételben előírt személyi állomány: 1főállású laborvezető főorvos, 1 

részállású orvosdiagnosztikai analitikus diplomás, 1 főállású szakorvos, 1 főállású 

laboratóriumi diagnosztikai szakgyógyszerész v.biokémikus, 1 főállású laboratóriumi 

analitikus főisk. diplomás, 1 főállású egyéb diplomás és 5 főállású laboratóriumi 

asszisztens. 

Az előírt személyi állomány bérköltsége hozzávetőlegesen 30 M Ft kiadási többletet 

generálna az intézmény költségvetésében. 

Fentiek alapján a Rendelőintézet J1 progresszivitási szintű laboratóriuma nem felel 

meg a rendeletben előírt minimumfeltételeknek.  

Jelenlegi személyi állomány alapján a szakhatósághoz csak J0 laboratóriumra tud 

működési engedélykérelmet benyújtani, melyhez 2 fő laborasszisztens és 1 részállású 

szakmai vezető diplomás szükséges. A nyugdíjazás miatt felmentési idejét töltő 

laboratóriumi asszisztens álláshelyét 2013. január 1-jétől nem töltenénk be, 1 fő 

laborasszisztens munkaviszonyát pedig 2 hónapos felmentési idővel 2013-január 31.-

én felmondással megszüntetnénk. (Mivel ő csak 1 éve van intézményünknél 

munkaviszonyban, egyéb kifizetési kötelezettségünk felé nincs) Intézményi 



létszámunk így két fővel csökkenne. A J0 progresszivitási szintű laboratóriumban 

csak vérvétel, vizelet és süllyedés vizsgálatok elvégzése lehetséges. 

 A hivatkozott rendelet külön nevesíti a szülészet- nőgyógyászati, valamint az 

urológiai ultrahang tevékenység minimumfeltételeit - eddig az ultrahangos 

vizsgálatok az adott szakmán belüli tevékenységek között voltak. Működési engedély 

módosítás során az adott szakmák óraszámának terhére szeretnénk engedélykérelmet 

benyújtani:  

Szülészet-nőgyógyászat heti 30 órából 20 órát szülészet-nőgyógyászat 

tevékenységre 0400 szakmakóddal, 10 órát pedig szülészet-nőgyógyászati ultrahang 

tevékenységre 5304 szakmakóddal;  

Urológia heti 12 órából 6 órát urológia tevékenységre 1100 szakmakóddal   

6 órát pedig urológiai ultrahang tevékenységre 5308 szakmakóddal. 

 A Szakrendelő jelen működési engedélye 1400 szakmakóddal reumatológia-

fiziotherápia tevékenységre szól.  A hivatkozott rendeletben az 1400 szakmakód csak 

reumatológia rendelést fed. 

Az intézmény reumatológia-fizioterápiás rendelésén a két szakdolgozó heti 40 órában 

van foglalkoztatva, akik eddig a heti 14 óra reumatológia rendelési idő mellett 

fennmaradó munkaidejükben, 26 órában végezték a fizikoterápiás tevékenységet. A 26 

órára a működési engedély egyidejűleg benyújtott módosításakor fizikoterápia 

asszisztensi tevékenységre 5722 szakmakóddal szeretnénk engedélykérelmet 

benyújtani. 

 A hivatkozott rendeletben nem szerepel tüdőgondozóra vonatkozó előírások, így a 

jelenleg érvényes heti 20 óra tüdőgondozói tevékenyég (1901 szakmakóddal) helyett 

tüdőszűrés tevékenységre 1904 szakmakóddal szeretnénk engedélykérelmet 

benyújtani. 

 

A változtatások után a Rendelőintézet Szentgotthárd heti szakorvosi óraszámai az alábbiak 

szerint módosulnának: 

 

Rendelőintézet jelenlegi szakorvosi szakmakódjai, óraszámai: 

 

Belgyógyászat :0100     heti 33 óra- ebből 6 óra közreműködői szerződéssel 

Sebészet: 0200              heti   6 óra- közreműködői szerződéssel 

Traumatológia :0300   heti   7 óra 

Szüleszet-.nőgyógyászat:0400 heti 30 óra 

Fül-orr-gégészet:0600              heti 13 óra- közreműködői szerződéssel 

Szemészet:0700   heti 10 óra- közreműködői szerződéssel 

Bőrgyógyászat:0801   heti   6 óra- ebből 3 óra közreműködői szerződéssel 

Ideggyógyászat:0900   heti   5 óra- közreműködői szerződéssel 

Ortopédia:1000   heti   7 óra 

Reumatológia -fizioterápia: 1400 heti 14 óra- közreműködői szerződéssel 

Tüdőgyógyászat:1900  heti 18 óra- közreműködői szerződéssel 

Laboratórium J1: 5000  heti 10 óra- közreműködői szerződéssel 

Ultrahang:5301   heti 10 óra- közreműködői szerződéssel 

Urológia:1100    heti 12 óra- közreműködői szerződéssel 

Pszichiátria:1800   heti   5 óra 

Addiktológia gondozás:1801  heti 10 óra 

Pszichiátria gondozás :1803  heti 12 óra 

Tüdőgondozás:1901   heti 20 óra- közreműködői szerződéssel 

Onkológia gondozás:1203  heti   9 óra- közreműködői szerződéssel 



Fogl. egészségügyi szakell.: 2502      heti 10 óra 

 

Rendelőintézet tervezett szakorvosi /és nem szakorvosi szakmakódjai, óraszámai:  

 

Belgyógyászat : 0100   heti 33 óra- ebből 6 óra közreműködői szerződéssel 

Sebészet:   0200              heti   6 óra- közreműködői szerződéssel 

Traumatológia:1002   heti   7 óra 

Szülészet-nőgyógyászat: 0400 heti 20 óra 

Szülészet-nőgyógyászati uh:5304 heti 10 óra 

Fül-orr-gégészet: 0600  heti 13 óra- közreműködői szerződéssel 

Szemészet: 0700   heti 10 óra- közreműködői szerződéssel 

Bőrgyógyászat: 0800   heti   6 óra- ebből 3 óra közreműködői szerződéssel 

Ideggyógyászat:0900   heti   5 óra- közreműködői szerződéssel 

Ortopédia: 1000   heti   7 óra 

Reumatológia:1400   heti 14 óra- közreműködői szerződéssel 

Tüdőgyógyászat: 1900  heti 18 óra- közreműködői szerződéssel 

Laboratórium 0:5000   heti   5 óra- közreműködői szerződéssel 

Ultrahang:5301   heti   8 óra- közreműködői szerződéssel 

Echocardiográfia: 5303                     heti   2 óra- közreműködői szerződéssel 

Urológia:1100    heti   6 óra- közreműködői szerződéssel 

Urológiai ultrahang: 5308  heti   6 óra- közreműködői szerződéssel 

Pszichiátria:1800   heti   5 óra 

Addiktológia gondozás:1801  heti 10 óra 

Pszichiátria gondozás :1800  heti 15 óra 

Tüdőszűrés: 1904   heti 20 óra- közreműködői szerződéssel 

Fogl. eü. szakell.: 2502     heti 10 óra 

Fizikoterápia asszisztensi tev.: 5722 heti 26 óra.  

 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII tv. 7. § (3) bekezdése 

szerint az egészségügyi szolgáltató a fenntartója egyetértésével kezdeményezheti az 

átcsoportosítást, úgy hogy a rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma 

összességében nem változhat. Évente két alkalommal lehet kérelmet benyújtani az 

egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervhez.   

 

A törvény végrehajtási rendelete (337/2008. (XII.30.) Korm. rend.) határozza meg, hogy a 

kérelemnek mit kell tartalmaznia: 

- az egészségügyi szolgáltató fenntartójának egyetértését igazoló dokumentumot 

- az átcsoportosítás részletes szakmai indokolását 

- a fenntartó nyilatkozatát az átcsoportosítás fenntarthatóságáról 

- az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy biztosítani tudja az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló rendelet által előírt személyi és tárgyi feltételeket az átcsoportosítással érintett 

szakmák tekintetében 

- az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az átcsoportosítással létrejövő 

állapot nem ütközik az egészségügyi szolgáltató pályázatban vállalt 

kötelezettségeibe, és megfelel a fenti törvényben meghatározott feltételeknek.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelem benyújtáshoz szíveskedjene 

hozzájárulni. 

 



Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Képviselő-testülete az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 

szóló 2006. évi CXXXII törvényben foglaltaknak megfelelően egyetért azzal, hogy a 

Rendelőintézet Szentgotthárd járóbeteg szakellátás óraszám/kapacitás átcsoportosítás 

iránt kérelmet nyújtson be az alábbiak szerint:  

 

Belgyógyászat : 0100   heti 33 óra- ebből 6 óra közreműködői szerz. 

Sebészet:   0200              heti   6 óra- közreműködői szerződéssel 

Traumatológia:1002   heti   7 óra 

Szülészet-nőgyógyászat: 0400 heti 20 óra 

Szülészet-nőgyógyászati uh:5304 heti 10 óra 

Fül-orr-gégészet: 0600  heti 13 óra- közreműködői szerződéssel 

Szemészet: 0700   heti 10 óra- közreműködői szerződéssel 

Bőrgyógyászat: 0800   heti   6 óra- ebből 3 óra közreműködői szerz. 

Ideggyógyászat:0900   heti   5 óra- közreműködői szerződéssel 

Ortopédia: 1000   heti   7 óra 

Reumatológia:1400   heti 14 óra- közreműködői szerződéssel 

Tüdőgyógyászat: 1900  heti 18 óra- közreműködői szerződéssel 

Laboratórium 0:5000   heti   5 óra- közreműködői szerződéssel 

Ultrahang:5301   heti   8 óra- közreműködői szerződéssel 

Echocardiográfia: 5303                      heti   2 óra- közreműködői szerződéssel 

Urológia:1100   heti   6 óra- közreműködői szerződéssel 

Urológiai ultrahang: 5308  heti   6 óra- közreműködői szerződéssel 

Pszichiátria:1800   heti   5 óra 

Addiktológia gondozás:1801  heti 10 óra 

Pszichiátria gondozás :1800  heti 15 óra 

Tüdőszűrés: 1904   heti 20 óra- közreműködői szerződéssel 

Fogl. eü. szakell.: 2502     heti 10 óra 

Fizikoterápia asszisztensi tev.: 5722 heti 26 óra.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

            Dr. Mesterházy Mária intézményvezető főorvos 

 

2. Szentgotthárd Város Képviselő-testülete az átcsoportosítás kapcsán kijelenti, hogy az 

fenntartható és vállalja, hogy az átcsoportosítással érintett szakmák esetében a 

fenntarthatóságot biztosítja.  

Határidő: azonnal 

  Dr. Mesterházy Mária intézményvezető főorvos 

 

 

 

               Huszár Gábor 

                polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére 

 

Tárgy: A Kistérségi Társulási Megállapodás Módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kistérségi Társulás jövőjéről a 2012. szeptemberi ülésre már készítettünk előterjesztést a 

Képviselő-testület számára.  

 

Az akkori előterjesztésben foglalt meglátásaink helytállónak bizonyultak: a többcélú 

kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvényt (Ttv.), valamint a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt az 

Országgyűlés ugyan hatályon kívül helyezte 2013. január 01. napjától, a hatályon kívül 

helyezés azonban nem eredményezi a törvény erejénél fogva a kistérségi társulások 

megszűnését. A jelzett törvény hatályon kívül helyezése csak azt jelenti, hogy az abban foglalt 

kötöttségek (egy kistérségen belül egy társulás) megszűnnek, további alkalmazásukról a tagok 

dönthetnek. 

 

Az önkormányzatok társulásaival kapcsolatban 2013. január 01. időponttól a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv) rendelkezései az 

irányadók. A törvény 87. §-a továbbra is lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok egy 

vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátását jogi 

személyiséggel rendelkező társulási formában lássák el. 

 

A Kistérségi Társulásunk jelenlegi formája alapvetően megfelel a januártól hatályba lépő 

rendelkezéseknek, mindössze néhány helyen szükséges a Társulási Megállapodás módosítása 

– ezeket a kistérségi Társulási Tanács a novemberi ülésén megtárgyalta és az 1. sz. melléklet 

szerint, 2013. január 01. időponttal történő hatálybalépéssel javasolja elfogadni a Társulást 

alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek. A módosítások többsége a köznevelés 

átalakításával (állami köznevelési feladatot az önkormányzatok, így a Kistérségi 

Társulás sem láthat el januártól), kisebbik része pedig az önkormányzatokról szóló 

törvény új rendelkezéseivel kapcsolatos. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési törvény elfogadását 

követően a Társulási Megállapodást módosítása újra napirendre kerülhet a következő 

hónap(ok)ban. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 



Határidő: a hatálybalépésre: 2013. január 01. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

                dr. Gábor László irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2012. december 04. 

 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

Hatályos: 2013. január 01. időponttól 
 

1.) A Társulási Megállapodás bevezetése a következőkre változik: 

  

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

A szentgotthárdi kistérség önkormányzatai a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.  tv. 41.§ (1) 

bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok 

A szentgotthárdi kistérség önkormányzatai a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX tv. rendelkezései alapján – a kistérség 



társulásairól  és együttműködéséről szóló 1997. évi 

CXXXV. tv. 16.§-a, és a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 

tv. rendelkezései alapján – a kistérség lakóinak az 

önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb 

körben való hozzájutása, a mind magasabb ellátás és 

szolgáltatás biztosítása, az önkormányzatok 

rendelkezésére álló források minél teljesebb, 

célszerűbb és optimálisabb felhasználása, valamint a 

kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása 

érdekében - képviselő-testületeik döntése alapján, az 

önkormányzati egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, 

kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján, 

társulási megállapodást kötnek. 

lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél 

teljesebb körben való hozzájutása, a mind magasabb 

ellátás és szolgáltatás biztosítása, az önkormányzatok 

rendelkezésére álló források minél teljesebb, 

célszerűbb és optimálisabb felhasználása, valamint a 

kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása 

érdekében - képviselő-testületeik döntése alapján, az 

önkormányzati egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, 

kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján, 

társulást működtetnek. 

 

 

2.) A Társulási Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK második bekezdése kikerül a Megállapodás 

szövegéből: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

A Társulás működésének tényleges megkezdésétől 

számított legalább három év időtartamra jön létre. A 

működés tényleges megkezdésén a Társulási Tanács 

alakuló ülésének időpontját kell érteni.  

 

- 

 

3.) A Társulási Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 10. pontja kikerül a Megállapodás 

szövegéből: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

 A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy jelen 

társulási megállapodásban meghatározott célok 

elérése-, illetve feladatok megvalósítása érdekében 

pályázatot nyújtanak be a többcélú kistérségi 

társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről és 

modellkísérletek támogatásáról szóló 36/2005. (III.1.) 

Korm. rendeletben meghatározott támogatásra.  

 

- 

 

4.) A Társulási Megállapodás II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1. pontjának 1. pontja a következőkre 

változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

1. közoktatási feladatok, amely társulási feladatban 

részt vállaló önkormányzatok:  

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2. Alsószölnök Község Önkormányzata 

3. Csörötnek Község Önkormányzata 

4. Felsőszölnök Község Önkormányzata 

5. Gasztony Község Önkormányzata 

6. Magyarlak Község Önkormányzata 

1. önkormányzati köznevelési feladatok, amely 

társulási feladatban részt vállaló önkormányzatok:  

 Szentgotthárd Város Önkormányzata 

 Alsószölnök Község Önkormányzata 

 Csörötnek Község Önkormányzata 

 Felsőszölnök Község Önkormányzata 

 Gasztony Község Önkormányzata 

 Magyarlak Község Önkormányzata 



7. Nemesmedves Község Önkormányzata 

8. Rönök Község Önkormányzata 

9. Szakonyfalu Község Önkormányzata 

10. Vasszentmihály Község Önkormányzata 

11. Rábagyarmat Község Önkormányzata 

12. Rátót Község Önkormányzata  

13. Apátistvánfalva Község Önkormányzata 

14. Kétvölgy Község Önkormányzata 

15. Orfalu Község Önkormányzata 

 

 Nemesmedves Község Önkormányzata 

 Rönök Község Önkormányzata 

 Szakonyfalu Község Önkormányzata 

 Vasszentmihály Község Önkormányzata 

 Rábagyarmat Község Önkormányzata 

 Rátót Község Önkormányzata  

 Apátistvánfalva Község Önkormányzata 

 Kétvölgy Község Önkormányzata 

 Orfalu Község Önkormányzata 

 

 

5.) A Társulási Megállapodás II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1. pontjának 2. pontja a következőkre 

változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

2. pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

- nevelési tanácsadás 

- logopédiai ellátás 

- gyógytestnevelés 

      
A közoktatási feladatellátáson belül a vállalt pedagógiai 
szakszolgálatok ellátásában valamennyi, a kistérséghez 
tartozó önkormányzat részt vállal. 

 

2. pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

- nevelési tanácsadás 

- logopédiai ellátás 

      
Az önkormányzati köznevelési feladatellátáson belül a 
vállalt pedagógiai szakszolgálatok ellátásában 
valamennyi, a kistérséghez tartozó önkormányzat részt 
vállal. 

 

6.) A Társulási Megállapodás III/B. Ágazati feladatok, Területfejlesztési feladatok 1. pontja kikerül a 

Megállapodás szövegéből: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

 

1. A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési 

feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési 

tanácsként jár el.  

 

 

- 

 

7.) A Társulási Megállapodás III/B. Ágazati feladatok, Területfejlesztési feladatok 16. pontja kikerül a 

Megállapodás szövegéből: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

16.  A társult önkormányzatok képviselő-testületei 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy a  

területfejlesztéssel összefüggő feladatokat a 

társulás működésének tényleges megkezdésétől 

számított három évig ellátják.  

 

 

- 

 

8.) A Társulási Megállapodás III/B. Ágazati feladatok, Közoktatási feladatok az alábbiak szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

 

1. KÖZOKTATÁSI FELADATOK 

 

1. A Társult önkormányzatok közoktatási intézmény-

fenntartási és fenntartói- irányítási feladataival 

 

1. KÖZNEVELÉSI FELADATOK 

 

1. A Társult önkormányzatok önkormányzati 

köznevelési feladataival összefüggésben intézményt 



összefüggésben: 

 a)  intézméyneket tart fenn 

b) összehangolja a közoktatási terveket, 

c) javaslatot készíthet a térség demográfiai adatai 

alapján a tanulócsoportok számára és létszámára, 

d)  segíti a közoktatási megállapodások elkészítését, 

e) javaslatot tehet a kistérségi oktatási kapacitások 

hatékonyabb működtetése (kihasználása) érdekében 

közös alapfokú oktatási, pedagógiai és nevelési 

tervekre a kistérségre vonatkozóan, meghatározva a 

kistérség oktatási, fejlesztési irányait térségi 

tervezéssel, a térségi tervek alapján szervezi a 

térségben a hatékony és a kor követelményeinek 

megfelelő oktatást, 

f) koordinálja a mikro-körzeti intézményfenntartó 

társulások és a Társulás által közvetlenül fenntartott 

intézmények közötti együttműködést. 

2.    Információs hálózatot működtet, amellyel a 
helyben szokásos módon információt nyújt a társult 
önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, 
illetve a kistérség területén működő intézményeknek 
a feladatellátás folyamatáról és eredményéről. 

3.      Ellátja a társult önkormányzatok esetén a 
fenntartói törvényességi ellenőrzési feladatokat. 

4.   Az alábbi szakszolgálati ellátásokat biztosítja a 
társulásban résztvevő önkormányzatok területén élő 
0-18 éves korú gyermekek számára: 

-  nevelési tanácsadás, 
-  logopédiai ellátás, 
-  gyógytestnevelési feladatok. 

5.  Szervezi a Társulás intézményei szakmai 
tevékenységének mérését, értékelését és ellenőrzését. 
Szakmai tevékenység értékelésére, mérésére közös 
pályázatokat készít elő és bonyolít le.  

6.  Működteti a kistérségben az óvoda-vezetői, 
igazgatói, szakmai munkaközösségeket. Szakmai 
napokat szervez. 

7.   A társult önkormányzatok intézményei számára a 

Közoktatási tv. 36. §-ában megjelölt feladatkörben 
pályázatot írhat ki.  

8.  Kistérségi tanulmányi- és sportversenyeket 
szervezhet. 

9.      Speciális igényekre (tánc, kézművesség, zene, 
stb.) szakmai munkaközösségeket alapíthat.  

10.  Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-
fenntartási megállapodások végrehajtása során a 
kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták 

elintézésében.  
11.  A Társulás gondoskodik a sajátos nevelésű (enyhe 

értelmi fogyatékos tanulók) integrált oktatásáról. 

 

(Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde) tart fenn. 

2.       Az alábbi szakszolgálati ellátásokat biztosítja a 
társulásban résztvevő önkormányzatok területén élő 
0-18 éves korú gyermekek számára: 

- nevelési tanácsadás, 

- logopédiai ellátás. 

3. Az önkormányzati köznevelési feladataival 
összefüggésben pályázatokat készíthet elő és bonyolíthat 
le.   
5. A Társulás gondoskodik a sajátos nevelésű (enyhe 

értelmi fogyatékos gyermekek) integrált neveléséről. 

 
 

 

 

9.) A Társulási Megállapodás IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, A tagsági jogviszony keletkezése, a 

társuláshoz való csatlakozás 2. pontja a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 



 

2. A Társulásban résztvevő, alapító önkormányzatok 

képviselő-testületei minősített többséggel hozott 

határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket.  

 

 

 

2. A társuláshoz való csatlakozásról legalább 6 hónappal 

korábban kell dönteni, erről a Társulási Tanácsot 

értesíteni kell. 

A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-

testületei minősített többséggel hozott határozattal 

mondják ki a Társulás egyes közszolgáltatásaihoz való 

csatlakozásukat. 

 

10.) A Társulási Megállapodás IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, A tagsági jogviszony megszűnése 2. 

pontja kikerül a Megállapodás szövegéből: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

2. Amennyiben a kistérségi kormányrendelet alapján a 

kistérségi területbeosztás módosul, illetve a 
területszervezésről szóló törvényben szabályozott döntés 
módosítja a kistérségi besorolást, a területbeosztás 
módosításának, vagy a területszervezési intézkedés 
hatályba lépésének napjával válhat ki a Társulásnak a 
területbeosztás módosításával, illetve az intézkedéssel 
érintett tagja. 

 

- 

 

11.) A Társulási Megállapodás IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, A tagsági jogviszony megszűnése 3. 

pontja az alábbiak szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

2. A Társulási tagság megszűnik: 

 

a) ha a település megszűnik, összeolvad vagy 

egyesül, 

b) ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a 

Társulás megszüntetését, s arról a tagok képviselő 

testületei minősített többséggel határozatot hoztak, 

c) ha a Társulás tagjainak több mint a fele 

minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 

utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárja a 

Társulás azon tagját, amely e megállapodásban 

meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra 

határidőben nem tett eleget. 

 

3.  A Társulási tagság megszűnik: 

 

a) ha a település megszűnik, összeolvad vagy 

egyesül, 

b) ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a 

Társulás megszüntetését, s arról a tagok képviselő 

testületei minősített többséggel határozatot hoztak, 

c) a Társulási Tanács minősített többséggel dönt a 

társulásból történő kizárásról a Társulás azon 

tagjával szemben, aki e megállapodásban 

meghatározott kötelezettségének ismételt 

felhívásra határidőben nem tett eleget. 

 

 

 

12.) A Társulási Megállapodás V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE 1. c) pontja a következőkre változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

1. c) a Társulás elnökhelyettesei 1. c) a Társulás alelnökei 

 

13.) A Társulási Megállapodás V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE 2.) pontja kikerül a Megállapodás szövegéből: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

2. A Társulási Tanács a kistérségi 

területfejlesztési feladatok tekintetében 

Kistérségi Fejlesztési Tanácsként jár el.  

 

- 

 



14.) A Társulási Megállapodás V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE A Társulás Elnökhelyettesei a következőkre 

változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

A Társulás Elnökhelyettesei 

 

1. A Társulási Tanács alakuló ülésén saját tagjai 

sorából titkos szavazással két elnökhelyettest választ.  

2.  Az elnökhelyettesek személyére a Társulási Tanács 

elnöke tesz javaslatot. A Társulás  

elnökhelyetteseinek megválasztásához minősített 

többségi szavazat kell. 

 

A Társulás alelnökei 

 

1. A Társulási Tanács saját tagjai sorából titkos 

szavazással két alelnököt választ.  

2.  Az alelnökök személyére a Társulási Tanács elnöke 

tesz javaslatot. A Társulás  alelnökeinek 

megválasztásához minősített többségi szavazat kell. 

 

 

 

15.) A Társulási Megállapodás V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE A Társulás bizottságai a) pontja a következőkre 

változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

a) Közoktatási és Közművelődési és 

Idegenforgalmi Bizottság 

 

a) Köznevelési és Közművelődési és 

Idegenforgalmi Bizottság 

 

16.) A Társulási Megállapodás V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE A Kistérségi Fejlesztési Tanács teljes egészében 

kikerül a Megállapodás szövegéből: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

A Kistérségi Fejlesztési Tanács 
 

1.  A társulási tanács a kistérségi területfejlesztési 
feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési 
tanácsként (a továbbiakban: Fejlesztési Tanács) jár 
el. 

2.  A Fejlesztési Tanács feladatai:  
     A kistérségben a területfejlesztési feladatok 

összehangolása, a kistérségi területfejlesztési 
koncepció elfogadása, közös területfejlesztési 
programok kialakítása. A Fejlesztési Tanács a 
kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági 
és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési 
terveivel összhangban hangolja össze a helyi 

önkormányzatok,  területfejlesztési társulások és a 
kistérség területén működő gazdasági szervezetek 
fejlesztési elképzeléseit. 

    A Fejlesztési Tanács   
a)   vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, 

gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; 
b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési 

koncepcióját, illetve ennek  figyelembevételével 

készített területfejlesztési programját, ellenőrzi 
azok megvalósítását; 

c)   pénzügyi tervet készít a területfejlesztési 
programok megvalósítása érdekében;  

d)  a kistérségi területfejlesztési program 
figyelembevételével előzetesen véleményt 
nyilvánít a meghirdetett központi és regionális 
pályázatokra az illetékességi területéről 

- 



benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, 
feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is 

szerepel; 
e)  megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, 

az önkormányzati társulásokkal, a megyei 
területfejlesztési tanáccsal és a regionális 
fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési 
programjai finanszírozására és megvalósítására; 

f) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális 
fejlesztési koncepciókról, programokról, 

különösen azoknak a kistérség területét érintő 
intézkedéseit illetően; 

g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, 
gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelésében; 

h) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a 
fejlesztési programok megvalósításához; 

i)   képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; 
j)  koordinálja a kistérségben működő társulások és 

más - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek 
együttműködését, együttműködik az állami és 
civil szervezetekkel; 

k)  pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez 
kapcsolódó források igényléséhez; 

l) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak 
végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és 
elősegíti a fejlesztési források hatékony, a 

települések szoros együttműködését erősítő 
felhasználását; 

m)  szakmai munkaszervezetet működtethet; 
n)  a h) és l) pontban és a külön jogszabályban 

meghatározott források felett rendelkezik. 
3. A Fejlesztési Tanács feladatainak ellátásában 

együttműködik a helyi önkormányzatokkal, azok 
társulásaival, a kistérségben működõ állami 

szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai 
szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel. 

4.  A  Fejlesztési Tanács szervezeti és működési 
szabályzata a Társulás SZMSZ-ének a része.  
5. A Fejlesztési Tanács tisztségviselőinek személye 

megegyezik a Társulási Tanács tisztségviselőinek 
személyével. 

6. A Tanács munkájában részt vevő meghívottak:  

a) a Társulást alkotó önkormányzatok jegyzői, 
körjegyzői, 

b) a kistérségi koordinátor, 
c) a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács 

képviselője, 
d) a kamarák képviselői, 
e) a Vállalkozás-fejlesztési Alapítvány képviselője. 

 

 

17.) A Társulási Megállapodás VI. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE, A Társulási Tanács ülése és 

döntéshozatali eljárása  2.d) pontja kikerül a Megállapodás szövegéből: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

d) a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének 

kezdeményezésére, annak kézhezvételétől 

számított 15 napon belül. 

 

- 

 

 



18.) A Társulási Megállapodás VI. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE, A Társulási Tanács ülése és 

döntéshozatali eljárása  6.) pontja a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

6. Minősített többség szükséges:  

a) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi 

hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az 

ahhoz szükséges települési hozzájárulás 

meghatározásához, 

b) zárt ülés elrendeléséhez, 

c) a Társulási Tanács a hatáskörébe utalt választás, 

kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adásához, 

illetőleg visszavonásához, fegyelmi eljárás 

megindításához, fegyelmi büntetés kiszabásához, 

d) intézmény alapításához, átszervezéséhez, 

megszűntetéséhez, 

e) a munkaszervezet alapításához, átszervezéséhez, 

megszűntetéséhez. 

 

A minősített többséghez legalább annyi tag igen 

szavazata szükséges, amely eléri a jelenlévő tagok 

szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának felét.  

 

6. Minősített többség szükséges:  

a) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi 

hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az 

ahhoz szükséges települési hozzájárulás 

meghatározásához, 

b) zárt ülés elrendeléséhez, 

c) a Társulási Tanács a hatáskörébe utalt választás, 

kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adásához, 

illetőleg visszavonásához, fegyelmi eljárás 

megindításához, fegyelmi büntetés kiszabásához, 

d) intézmény alapításához, átszervezéséhez, 

megszűntetéséhez, 

e) a munkaszervezet alapításához, átszervezéséhez, 

megszűntetéséhez. 

 

A minősített többséghez legalább annyi tag igen 

szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban részt 

vevő tagok szavazatának több mint felét és az 

általuk képviselt települések lakosságszámának a 

felét. 

 

 

19.) A Társulási Megállapodás VI. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE, A Társulási Tanács ülése és 

döntéshozatali eljárása  9.) pontja a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

9. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell 

készíteni, melyre a képviselő-testületi ülésről 

készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök 

és a Társulási Tanács által felhatalmazott társulási 

tag írja alá. 

A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az 

ülést követő 15 napon belül megküldi a Vas 

Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének és a 

társulás tagjainak. 

 

9. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell 

készíteni, melyre a képviselő-testületi ülésről 

készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az 

elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott 

társulási tag írja alá. 

A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az 

ülést követő 15 napon belül megküldi a Vas 

Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 

 

 

 

20.) A Társulási Megállapodás VI. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE, A Társulási Tanács ülése és 

döntéshozatali eljárása  11.) pontja a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 



11. A Társulási Tanács döntését ülésén, az elnök, az 

elnökhelyettesek és az elnökségi tagok 

megválasztása esetében titkos szavazással, minden 

más esetben nyílt szavazással, határozattal hozza.  

 

11. A Társulási Tanács döntését ülésén, az elnök és az 

alelnökök esetében titkos szavazással, minden más 

esetben nyílt szavazással, határozattal hozza.  

 

 

21.) A Társulási Megállapodás VI. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE, A Kistérségi Fejlesztési Tanács ülése 

és döntéshozatali eljárása teljes egészében kikerül a Megállapodás szövegéből: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

1. A Tanács üléséről jegyzőkönyv készül. A 

jegyzőkönyvet és a határozatokat a Társulásban 

résztvevő valamennyi önkormányzat polgármesteri 

hivatalának el kell juttatni. 

2. Az állandó meghívottak a Tanács ülésén 

tanácskozási joggal vesznek részt. 

3.  A Tanács ülésére, illetve az egyes napirendi pontok 
megtárgyalására - az előterjesztő indítványára és az 
elnök egyedi mérlegelése alapján - tanácskozási 

joggal más szervek képviselői, szakértői is 
meghívhatók. 

4.   A Tanács ülésére szóló írásbeli meghívókat az ülés 
tervezett időpontja előtt legalább 6 nappal el kell 
juttatni a meghívottakhoz. A meghívókhoz 
lehetőség szerint csatolni kell az írásbeli 
előterjesztéseket. A működés szabályai 
egyebekben azonosak a Társulási Tanács 

működésének szabályaival. 

 

- 

 

22.) A Társulási Megállapodás VI. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE, A tagok szavazatainak száma 2. pontja 

a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

2. Vétójog illeti meg:  

-  Szentgotthárd Város Önkormányzatát a Társulás által 

fenntartott, szentgotthárdi alapítású intézményeket 

vagy intézményegységeket érintő döntések során,  

-   a mikrokörzeti társulás keretében működtetett 

közoktatási intézményt érintő döntések során az adott 

mikrokörzethez tartozó Társulási Tanácsi tagot,  

-  a Társulás által fenntartott közoktatási intézményt vagy 

tagintézményt érintő kérdés esetén azt a Társulási 

Tanácsi tag önkormányzatot / önkormányzatokat, 

amelyhez az intézmény eredetileg tartozott A 

vétójoggal élő tag a döntést megakadályozza, az 

adott előterjesztést tovább kell tárgyalni. 

 

2. Vétójog illeti meg:  

-  Szentgotthárd Város Önkormányzatát a Társulás által 

fenntartott, szentgotthárdi alapítású intézményeket 

vagy intézményegységeket érintő döntések során,  

-  a Társulás által fenntartott intézményt vagy 

tagintézményt érintő kérdés esetén azt a Társulási 

Tanácsi tag önkormányzatot / önkormányzatokat, 

amelyhez az intézmény eredetileg tartozott. 

 

     A vétójoggal élő tag a döntést megakadályozza, az 

adott előterjesztést tovább kell tárgyalni. 

 

 

23.) A Társulási Megállapodás VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSA, 

FINANSZÍROZÁSA, Az intézmények fenntartása 1. pontja a következők szerint változik:  



 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

 

1. A Társulási Tanács az alábbi közoktatási 

intézmények fenntartásáról gondoskodik: 

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 

és Bölcsőde, azon belül: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység 

- Egyesített Óvodák intézményegység, 

azon belül: 

 Játékvár Óvoda 

(Szentgotthárd) 

 Tapsifüles Tagóvoda 

(Gasztony) 

 Kerekerdő Tagóvoda 

(Rönök) 

 Micimackó Tagóvoda 

(Magyarlak) 

 Csillagvirág Tagóvoda 

(Csörötnek) 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény, azon belül: 

- SZOI Takács Jenő Alapfokú 

Művészetoktatási 

Intézményegység 

- Egységes Iskola 

intézményegység, azon belül: 

 SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnáziuma 

 SZOI Általános Iskolájának 

Arany János 1-4 

Évfolyama 

 SZOI Általános Iskolájának 

Széchenyi István 5-8 

Évfolyama 

 SZOI Magyarlak – 

Csörötnek Általános 

Iskolája (tagiskola) 

 

1. A Társulási Tanács az alábbi közoktatási 

intézmények fenntartásáról gondoskodik: 

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 

és Bölcsőde, azon belül: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység 

- Egyesített Óvodák intézményegység, 

azon belül: 

 Játékvár Óvodája 

(Szentgotthárd) 

 Tapsifüles Tagóvodája 

(Gasztony) 

 Kerekerdő Tagóvodája 

(Rönök) 

 Micimackó Tagóvodája 

(Magyarlak) 

 Csillagvirág Tagóvodája 

(Csörötnek) 

 

 

24.) A Társulási Megállapodás VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSA, 

FINANSZÍROZÁSA, Az intézmények finanszírozása 1. pontja a következők szerint változik:  

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

1. A központi költségvetési hozzájárulásokat, 

támogatásokat a közoktatási feladatokban részt 

vállaló önkormányzatok és mikrotérségi 

intézményfenntartó társulások igénylik. 

2. A Társulás, mint intézményfenntartó és mint a 

közoktatási feladat ellátásról szervező 

1. A központi költségvetési hozzájárulásokat, 

támogatásokat az önkormányzati köznevelési 

feladatokban részt vállaló önkormányzatok és 

mikrotérségi intézményfenntartó társulások igénylik. 

2. A Társulás, mint intézményfenntartó és mint az 

önkormányzati köznevelési feladat ellátásról 



tevékenységgel gondoskodó szerv által igényelhető 

kiegészítő normatívákat, állami támogatásokat a 

Társulás igényli. 

3. A kiegészítő normatívákat, állami támogatásokat az 

az oktatási intézmény kapja, ahol az a gyermek 

tanul, akire tekintettel a normatíva és állami 

támogatás jár.  

4. Egyéb ösztönző támogatások: a konkrét támogatási 

összegek ismeretében külön megállapodásban 

meghatározandó, a Társulási Tanács által elfogadott 

elvek alapján részben működtetésre, részben 

fejlesztésre, részben tartalékképzésre, stb. fordítja a 

Társulás.    

5. A normatívával, állami támogatással le nem fedezett 

költségeket a Társulás azon tagönkormányzata 

köteles biztosítani a Társulás költségvetésében, 

amelyikhez az adott intézmény / tagintézmény 

tartozik. 

6. A normatívával, támogatással le nem fedezett 

költségekhez az általános iskolai és óvodai 

költségek esetében a bejáró gyermekek számától 

függően azok az önkormányzatok, amelyek iskolát, 

óvodát nem tartanak fenn, kötelesek hozzájárulást 

fizetni. A hozzájárulás mértékében az érintett 

önkormányzatok kötelesek külön megállapodást 

kötni. 

 

szervező tevékenységgel gondoskodó szerv által 

igényelhető kiegészítő normatívákat, állami 

támogatásokat a Társulás igényli. 

3. A kiegészítő normatívákat, állami támogatásokat az 

az intézmény kapja, amelybe az a gyermek jár, akire 

tekintettel a normatíva és állami támogatás jár.  

4. Egyéb ösztönző támogatások: a konkrét támogatási 

összegek ismeretében külön megállapodásban 

meghatározandó, a Társulási Tanács által elfogadott 

elvek alapján részben működtetésre, részben 

fejlesztésre, részben  tartalékképzésre, stb. fordítja a 

Társulás.    

5. A normatívával, állami támogatással le nem fedezett 

költségeket a Társulás azon tagönkormányzata 

köteles biztosítani a Társulás költségvetésében, 

amelyikhez az adott intézmény / tagintézmény 

tartozik. 

6. A normatívával, támogatással le nem fedezett 

költségekhez az óvodai költségek esetében a bejáró 

gyermekek számától függően azok az 

önkormányzatok, amelyek óvodát nem tartanak 

fenn, kötelesek hozzájárulást fizetni. A hozzájárulás 

mértékében az érintett önkormányzatok kötelesek 

külön megállapodást kötni. 

 

 

 

25.) A Társulási Megállapodás VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSA, 

FINANSZÍROZÁSA, A beiskolázási körzet a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

A beiskolázási körzet: 

 

1. A Társulás által fenntartott valamennyi közoktatási 

intézmény beiskolázási körzete a Szentgotthárdi 

kistérség. 

2. A felvétel rendje:  

a) Az egyes intézményekbe felvételt elsősorban 
azok a gyermekek nyerhetnek, akiknek 

lakóhelyük (állandó lakóhelyük vagy 
tartózkodási helyük) azon a településen van, 
ahol a közoktatási intézmény / tagintézmény 
található, illetve mikrokörzeti társulás esetén 
lakóhelyük a mikrokörzethez tartozó 
településen van.  

b)  Ezek felvétele után kerülhet sor más 
településről érkező gyermekek felvételére.  

     Ezen belül is elsőbbséget kell biztosítani azon 
önkormányzatok területérõl érkező 
gyermekeknek, amely települések 
önkormányzatai területén a Társulás nem 
tartanak fenn  iskolát/óvodát, és vállalják a 
normatívával le nem fedezett költségekhez való 

A működési / felvételi körzet: 

 

1. A Társulás által fenntartott valamennyi 

köznevelési intézmény felvételi körzete a 

Szentgotthárdi kistérség. 

2. A felvétel rendje:  

a) Az egyes intézményekbe felvételt elsősorban 
azok a gyermekek nyerhetnek, akiknek 

lakóhelyük (állandó lakóhelyük vagy 
tartózkodási helyük) azon a településen van, 
ahol az intézmény / tagintézmény található, 
illetve mikrokörzeti társulás esetén lakóhelyük 
a mikrokörzethez tartozó településen van.  

b)  Ezek felvétele után kerülhet sor más 
településről érkező gyermekek felvételére.  

     Ezen belül is elsőbbséget kell biztosítani azon 

önkormányzatok területéről érkező 
gyermekeknek, amely települések 
önkormányzatai területén a Társulás nem 
tartanak fenn óvodát, és vállalják a 
normatívával le nem fedezett költségekhez való 
hozzájárulást.  



hozzájárulást.  
c) Ezen gyermekek felvétele után kerülhet sor a 

kistérség egyéb településeiről jövő 
tanulók/óvodások felvételére.  

d) A kistérségen kívülről érkezők felvétele csak 
akkor lehetséges, ha a kistérségben élő 
jelentkezők már felvételt nyertek.  

e) A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde intézmény bölcsődei 
ellátása esetében elsősorban a Szentgotthárdon 

lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező 
gyermeket kell felvenni az intézménybe, ezt 
követően pedig a maximális férőhely erejéig a 
kistérségi igényeket is kielégíti az intézmény. 

 

c) Ezen gyermekek felvétele után kerülhet sor a 
kistérség egyéb településeiről jövő óvodások 

felvételére.  
d) A kistérségen kívülről érkezők felvétele csak 

akkor lehetséges, ha a kistérségben élő 
jelentkezők már felvételt nyertek.  

e) A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde intézmény bölcsődei 
ellátása esetében elsősorban a Szentgotthárdon 
lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező 

gyermeket kell felvenni az intézménybe, ezt 
követően pedig a maximális férőhely erejéig a 
kistérségi igényeket is kielégíti az intézmény. 

 

 

26.) A Társulási Megállapodás VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSA, 

FINANSZÍROZÁSA, A Társulás által ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok 1.) pontja a következők 

szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

1. A Társulás a pedagógiai szakszolgálati feladatok 

közül a logopédiai ellátást, gyógytestnevelést, a 

nevelési tanácsadást látja el. 

 

1. A Társulás a pedagógiai szakszolgálati 

feladatok közül a logopédiai ellátást és a 

nevelési tanácsadást látja el. 

 

27.) A Társulási Megállapodás VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSA, 

FINANSZÍROZÁSA, A Zeneiskola bekezdése a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

A Zeneiskola az integrált szentgotthárdi oktatási 
intézmény része, melyet a Társulás tart fenn.  A 
zeneiskola állami támogatással le nem fedezett 
költségeihez hozzá kell járulnia az egyes 

önkormányzatoknak. A hozzájárulás előfeltétele annak, 
hogy az adott településen élő gyermek az iskola 
szolgáltatásait igénybe vehesse. A támogatásról külön 
megállapodást kell megkötni  Szentgotthárd Város 
Önkormányzatával.  
 

- 

 

28.) A Társulási Megállapodás XII. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE 3.) pontja a következők szerint változik:  

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

.   3. A Vas Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője 

törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja, 

hogy a többcélú kistérségi társulás döntése, 

szervezete, mőködése és döntéshozatali eljárása 

megfelel-e a jogszabályoknak, a többcélú kistérségi 

társulási megállapodásban, valamint a Társulás 

Szervezeti és Működési Szabályzatában 

foglaltaknak. A közigazgatási hivatal vezetője 

összehívja a Társulási Tanács ülését, ha a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 

szóló 2004. évi CVII. tv. 7. § (3) bekezdés d) 

pontja szerint tett indítványnak a Társulási Tanács 

elnöke tizenöt napon belül nem tesz eleget. 

 

3. A Kormányhivatal törvényességi felügyeleti 
ellenőrzési jogkörében vizsgálja, hogy a többcélú 

kistérségi társulás döntése, szervezete, működése és 
döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a 
többcélú kistérségi társulási megállapodásban, valamint a 
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában 
foglaltaknak.  



 

29.) A Társulási Megállapodás XIII. A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 1.) pontja a következőkre változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

1. A Társulás megszűnik, ha: 

a) a Társulás valamennyi tagja elhatározta a 

Társulás megszüntetését, 

b) a bíróság jogerős döntése alapján, 

c) amennyiben a tagok száma – kiválás vagy 

kizárás következtében- a többcélú kistérségi 

társulásokról szóló 2004. CVII. törvényben 

előírtak alá csökken.. 

 

A Társulás megszűnik: 

a) a Társulásban részt vevő valamennyi képviselő-

testület minősített többséggel meghozott döntése alapján,  

b) a bíróság jogerős döntése alapján, 

c) a törvény erejénél fogva. 

 

 

30.) A Társulási Megállapodás XIV. A TÁRSULÁS ÉS A TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK KAPCSOLATA 2.) 

és 3.) pontja kikerül a Megállapodás szövegéből: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

2.  A Társulásban részt vevő önkormányzatok vállalják, 
hogy a Belügyminisztérium által a többcélú 
kistérségi társulások 2005. évi ösztönző 

támogatásáról kiírt pályázati felhívás keretében a 
beadott pályázat benyújtásától számítva legalább 
három évig együttműködnek egymással. 

3.  A Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a 
területfejlesztéssel összefüggő feladatokat - 
legalább a 2. pont szerinti időtartam alatt - az adott 
kistérséghez tartozó valamennyi települési 
önkormányzat részvételével, kilépés, vagy a 
társulás megszűntetése nélkül ellátja. 

 

- 

 

31.) A Társulási Megállapodás XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 2.) pontja a következőkre változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

2. A társulás és szervei működését érintő, e 

megállapodásban és az alapító okiratban részletesen 

nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban kell meghatározni. Az 

SZMSZ nem állhat ellentétben e Társulási 

Megállapodással valamint a társulás Alapító 

Okiratával. 

 

2. A társulás és szervei működését érintő, e 

megállapodásban részletesen nem szabályozott 

kérdéseket a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban kell meghatározni. Az SZMSZ 

rendelkezési nem állhatnak ellentétben e 

Társulási Megállapodás rendelkezéseivel. 

 

 

32.) A Társulási Megállapodás XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 3.) pontja a következőkre változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

3. Ezen társulási megállapodásban nem 

szabályozott kérdésekben a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a 

helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 

tv., a települési önkormányzatok többcélú 

kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.tv. 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

3. Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 



 

33.) A Társulási Megállapodás XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 5.) pontja a következőkre változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

1. A Társulási Megállapodás függelékei: 

1. számú függelék: A Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzata 

2. számú függelék: A közoktatási intézmények és 

fenntartóik jegyzéke 

 
 

2. A Társulási Megállapodás függelékei: 

1. számú függelék: A Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzata 

2. számú függelék: A Társuláshoz tartozó köznevelési 

intézmények és fenntartóik jegyzéke 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2012. december 12-i ülésére. 

 

Tárgy:   Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása az új közszolgáltatási 

szerződés megkötéséig  

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 Szentgotthárd Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését, 

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

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

szerződés 2012. december 31-vel lejár. 

 A Képviselő-testület legutóbbi 2012. novemberi ülésén foglalkozott a szilárd hulladékkezelés 

jövőjével és többek között arról döntött, hogy 2013. április 01-től kötelezővé teszi a szelektív 

gyűjtést. Az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, illetve az új hulladékkezelési rendszer 

bevezetéséig tartó átmeneti időszakra is meg kell oldani a szolgáltatás ellátását, illetve meg 

kell határozni a hulladékkezeléssel kapcsolatos díjakat. 

 Az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig (legkésőbb 2013. április 01-ig) a jelenleg 

hatályos hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Hgt.) 27. § 

(5) bekezdésére hivatkozással a jelenlegi szolgáltatót tudjuk megbízni a szilárd hulladék-

kezelési közszolgáltatás ellátásával. A jelenleg hatályos Hgt. 23. § f) pontja értelmében a 

települési önkormányzat rendeletben határozza meg többek között az alkalmazható díj 

legmagasabb mértékét. A fentiekkel kapcsolatban írásban kerestük meg a Müllex-Körmend 

Kft.-t, aki csatolt válaszában a várossal 20 éve fennálló kíváló kapcsolatára hivatkozással 

vállalta, hogy közbeszerzési eljárás alapján megkötött új közszolgáltatási szerződésig 

(várhatóan 2013. április 01-ig) a jelenlegi formában, és a 2012. évben alakalmazott díjakon is 

vállalja a szolgáltatás ellátást. Az új törvényben előírt többletjárulékot (2013-ban 3 Ft/kg 

lerakási illetéket) és díjakat (100 Ft/fő energiahivatali felügyeleti díjat) teljes mértékben 

magára vállalja.  

 A fentiek alapján nem kell módosítani a helyi rendeletünkben jelenleg érvényben lévő 

díjakat, mivel a szolgáltató gesztusa alapján az idei évben alakalmazott díjakon vállalja az új 

közszolgáltatási szerződés megkötéséig tartó átmeneti időszakban (2013. március 31-ig) a 

szolgáltatás ellátását. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a települési szilárd hulladék gyűjtésével és elszállításával 

kapcsolatos díjakat jelenleg Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendeletével módosított 41/2002. (XI.29.) önkormányzati  

rendelete szabályozza, amelyek az alábbiak szerint alakulnak: 

 

„A 41/2002. /XI.29./ önkormányzati rendelet 1.  melléklete alapján jelenleg alkalmazott 

díjak: 

 

A kötelező minimális hulladékszállítási szolgáltatás díja Szentgotthárd Város lakói 

lakcímének nyilvántartása alapján: 

2012. május 01-től 

Háztartásban élők 

száma 

Minimálisan 

igénybevehető 

edényméret 

Egyszeri ürítési díj  

(Ft/ürítés + ÁFA) 

Éves díj
*
 összege 

háztartásonként 

Ft/év + ÁFA 

1 fő 80 l 308 Ft/ürítés + ÁFA 10.780.- Ft + ÁFA
* 

2 fő 80 l 382 Ft/ürítés + ÁFA 13.370.- Ft + ÁFA
* 

3- főtől 120 l 416 Ft/ürítés + ÁFA 14.560.- Ft + ÁFA
* 



 

* Éves díj: május 01 –december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó összeg 

 

 

Emlékeztetjük a T. Testületet,, hogy a 2012. évi szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási 

díjjal a képviselő-testületnek három alkalommal kellett foglalkoznia. Az elmúlt év végén, a 

2011. decemberi ülésen meghatározott 2012. évi díjakat a 2012. januári ülésen vissza kellett 

vonni, mivel egy 2011. december 23-án elfogadott törvény módosítás értelmében csak a 2011. 

évi díjakat lehetett alkalmazni. Majd egy 2012. április 02-án hozott törvénymódosítás 

értelmében feloldották ezt a „díjbefagyasztást” és 2012. május 01-től léphettek lényegében 

életbe az új közszolgáltatási díjak. A negyedéves számlázást figyelembe véve ezek a 

változások három lépcsőben jelentkeztek a lakosság részére kiszámlázott díjakban, azt 

tapasztalhatta a lakosság, hogy 2012-ben háromszor emelkedtek a hulladékszállítási díjak. Az 

I. negyedéves (jan.-febr.-márc. havi) számlában az ÁFA emelkedés jelent meg, a II. 

negyedévben (ápr.-máj.-jún. havi) számlában már május 01-től érvényes magasabb díjak is 

megjelentek végül a III. negyedév (júl.-aug.-szept. havi) végén jelent meg mind a három 

hónapban a 2012. május 01-től érvényes díj.        

Az Országgyűlés 2012. novámber 26-ai ülésén újból elfogadta a Köztársasági Elnök által 

megfontolásra egyszer már visszaküldött hulladékgazdálkodásról szóló új törvényt, az 

előterjesztés készítésének időpontjában viszont  még nem került kihírdetésre ez a törvény. Ez 

az új törvény a hulladékszállítási díjak megállapítására is új szabályokat ír majd elő, illetve 

2013-ban átmeneti rendelkezéseket fogalmaz meg a díj megállapításával kapcsolatban. A 

jövőben kikerül a képviselő-testület díjmegállapító hatáskörei közül a hulladékkezeléssel 

kapcsolatos közszolgáltatási díj megállapítása, illetve 2013-ban a törvény átmeneti 

rendelkezést írna elő a díjakra, amely szerint a szolgáltató a 2012. december 31-én 

alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhatna. 

Az új törvény hatályba lépésével ezt az előírást is teljesíteni tudjuk, mivel az előterjesztés első 

részében részletezettek alapján a szolgáltató a 2012. évben alkalmazott díjakon vállaja az 

átmeneti időszakban a szolgáltatás ellátását. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, az 

előterjesztésben részletezettek szerinti, szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátási 

módjának jóváhagyását 

 

 H a t á r o z a t i    J a v a s l a t 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Müllex-

Körmend Kft-t bízza meg Szentgotthárd Város Önkormányzata a  szilárd hulladékkezelési 

közszolgáltatás végzésével az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig az előterjesztésben 

részletezettek szerint. Egyben felhatalmazza a polgármestert az átmenti időszakra vonatkozó 

megbízási szerződés aláírásával. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2012. december 01. 

 



 Huszár Gábor 

                                                                                             Polgármester 

       

Ellenjegyzés:



 



 
 

 

 



 

E l ő t e r j e s z t é s  
A Képviselőtestület  2012. december 12-i ülésére. 

 

Tárgy: 2013. évre vonatkozó lakossági folyékony hulladékszállítási szolgáltatási díj      

 megállapítása. 

 

Tisztelt Képviselőtestület  ! 

 

A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 

elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási díjat Szentgotthárd Város Önkormányzata 

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

szabályozza. 

Az alaprendelet 1. mellékletét a Képviselő-testület legutóbb a 19/2012. (IV. 26.) számú 

önkormányzati. rendelettel módosította, amely alapján a közszolgáltatási díj jelenleg az 

alábbiak szerint alakul: 

 

„az 5/2002. (II.28.) önkormányzati  rendelet 1. melléklete  A települési folyékony hulladék 

összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási 

díjról: 

 

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

rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok 

részére 4.380,- Ft/m
3
; 

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

rendelet hatálya alá nem tartozó ingatlantulajdonosok részére 1.838,- Ft/m
3
.” 

 

A fenti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák” 

 

 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: társulás) 

nevében kiírt nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött közszolgáltatási 

szerződés alapján 2012. április 01-től a Lenti Hulladékkezelő Kft. látja el Szentgotthárd város 

közigazgatási területén is a települési folyékony hulladék összegyűjtésével, elszállításával és 

ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatást (szippantott szennyvíz kezelését). 

 

A szolgáltató Lenti Hulladékkezelő Kft. megküldte az előterjesztés 1. számú mellékletként 

csatolt 2013. évre vonatkozó díjmódosító javaslatát: 

A mellékelt díjmódosító javaslat alapján a szolgáltató bruttó 4.551,- Ft/m
3
 közszolgáltatási díj 

elfogadására tesz javaslatot. A díjemelés a bruttó díj tekintetében 3,9 %-os mértékű emelést 

jelent a jelenleg alkalmazott díjhoz képest. Jelenlegi díj bruttó 4.380,- Ft/m
3
, így a fenti 

javaslat alapján bruttó 171,- Ft/m
3
 összeggel emelkedne a díj. 

 

Az elmúlt években a Képviselő-testület két díjat állapított meg, amelyek közül a szolgáltató 

által javasolt magasabb díjat – jelenleg bruttó 4.380,- Ft/m
3
– azok az ingatlanok fizetik, ahol a 

közcsatornára történő rácsatlakozási lehetőség megoldott, de valamilyen oknál fogva nem 

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

önkormányzati rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok. Az 

alacsonyabb díjat – jelenleg bruttó 1.838,- Ft/m
3
 – pedig a közcsatorna hálózatra történő 

rácsatlakozási lehetőséggel  nem rendelkező ingatlanoktól szedi a szolgáltató – vagyis azokon 



a városrészeken, ahol még nincs kiépített szennyvízhálózat: alapvetően Máriaújfaluban, 

Jakabházán és Farkasfán. Ezen ingatlanok esetén kialakuló különbözetet pedig az 

önkormányzat költségvetetésében erre a célra biztosított keretből térítjük meg egy megbízási 

szerződésben részletezettek szerint. Ebben az évben eddig erre a célra bruttó 473.534,- Ft-ot 

fordított az önkormányzat.  

 

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

a szolgáltató által javasolt magasabb díjat – bruttó 4.551,- Ft/m
3
 – azon ingatlanok 

tulajdonosai fizetnék meg, ahol a közcsatornára történő rácsatlakozási lehetőség 

megoldott, de valamilyen oknál fogva nem csatlakoznak a hálózatra. Ezek a talajterhelési 

díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet szerint 

talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok.  

Az alacsonyabb díjat – jelenleg bruttó 1.838,- Ft/m
3
 – javasoljuk emelni bruttó 1.910,- 

Ft/m
3
-re, amely 3,92 %-os emelkedést jelentene az előző évhez képest ezen kedvezményes 

bruttó díj esetében is. Ezt az alacsonyabb díjat a közcsatorna hálózatra történő 

rácsatlakozási lehetőséggel nem rendelkező ingatlanoktól szedné a szolgáltató és ezen 

ingatlanok esetén kialakuló különbözetet pedig az önkormányzat költségvetetésében 

erre a célra biztosított keretből kell megtérítenünk a megbízási szerződésben 

részletezettek szerint. 

 

Az Országgyűlés 2012. novámber 26-ai ülésén újból elfogadta a Köztársasági Elnök által 

megfontolásra egyszer már visszaküldött hulladékgazdálkodásról szóló új törvényt, ami  a 

hulladékszállítási díjak megállapítására is új szabályokat ír elő, illetve 2013-ban átmeneti 

rendelkezéseket fogalmaz meg a díj megállapításával kapcsolatban. A jövőben kikerül a 

képviselő-testület díjmegállapító hatáskörei közül a hulladékkezeléssel kapcsolatos 

közszolgáltatási díj megállapítása, illetve 2013-ban a törvény átmeneti rendelkezést ír elő a 

díjakra, amely szerint a szolgáltató a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest 

legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhatna. Az új törvény ezen előírását is 

teljesíteni tudjuk, mivel a szolgáltató a 2012. évben alkalmazott díjakhoz képest 3,9 %-kal 

kívánja, illetve javasolja emelni a közszolgáltatási díjat. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt rendelet módosítás elfogadását 

 

 

Szentgotthárd, 2012. december 03. 

 

 

    Dr. Dancsecs Zsolt 

     jegyző 

 

 

  



1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a települési folyékony hulladék 

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

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény. 32. Cikk (1) a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 10. §. (1) bekezdés a) pontjában  kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, 

elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. /II.28./ önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet) 1. melléklete helyébe a jelen rendelet   1. melléklete lép. 

 

2.§ Jelen rendelet 2013. január 01-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napoin hatályát 

veszti. 

 

 

 

  Huszár Gábor       Dr. Dancsecs Zsolt 

   polgármester                          jegyző 

 

 

 

Kihirdetés napja:  



  

1. melléklet a települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és 

ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. /II.28./ önkormányzati rendelet 1. 

mellékletének módosításáról  

 

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

elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díjról: 

 

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

önkormányzati rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére kötelezett 

ingatlantulajdonosok részére 4.551,- Ft/m
3
; 

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

önkormányzati rendelet hatálya alá nem tartozó ingatlantulajdonosok részér 

1.910,- Ft/m
3
.” 

 

A fenti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák ! 

 

 

 

 

Indokolás: 

 

Az 1.§-hoz: 

A módosítás oka, hogy a közszolgáltató díjemelési javaslattal élt az üzemanyag árak, a 

minimál bér és az általuk igénybe vett egyéb szolgáltatások díjának emelkedésére 

hivatkozással.  



1. számú melléklet 

 

 
 

 



 

E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület  2012. december 12-i ülésére. 

 

Tárgy: A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület  ! 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és 

temetkezésről szóló többször módosított 35/2000. (X.26.) számú önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik. Az önkormányzat tulajdonában lévő temetők 

üzemeltetését és fenntartását a 2008-ban 5 évre kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

alapján a Vas Megyei Temetkezési Vállalat jogutódja a Vas Megyei Önkormányzat 

Vagyonkezelő Kft. Kegyeleti Ágazata, jelenleg pedig a Vas Megyei Temetkezési Kft. 

(továbbiakban: szolgáltató) végzi. A szerződésük idén év végén lejár a szolgáltatóval, az 

önkormányzat döntése értelmében ezt a feladatot 2013. január 01-től 100%-os önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaság a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Korlátolt 

Felelősségű Társaság (SZET Szentgotthárd Kft.) végezné a jövőben.  

  

Az új üzemeltető miatt, illetve egyéb előírás (díjtételek kötelező felülvizsgálata) miatt is a 

helyi rendeletünket felül kell vizsgálni.  

A temetkezési szolgáltatások végzésénél a temetőüzemeltető szakszemélyzete igénybe 

vételének kötelezővé tételével a képviselő-testület a jelenlegi üzemeltető kérései alapján 

már többször foglalkozott az elmúlt években, de a törvényben biztosított lehetőség 

ellenére nem tette ezt kötelezővé. Az új önkormányzati gazdasági társaság 

létrehozásával véleményünk szerint a képviselő-testületnek ezt a lehetőséget újra meg 

kell vizsgálnia.  

Az előterjesztés és a csatolt rendelet módosítások a továbbiakban úgy épülnek fel, hogy  

 az „A” variáció tartalmazza azokat a szabályozandó kérdéseket amelyekben a T. 

Képviselő-testületnek az üzemeltető szakszemélyzete kötelező igénybevételének 

bevezetése esetén kell dönteni, illetve természetesen tartalmazza e mellett a most is 

alkalmazott díjtételek évenkénti kötelező felülvizsgálatát, valamint a rábaketleyi 

temető üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalát; 

 a „B” variáció  tartalmazza azokat a szabályozandó kérdéseket, melyekről akkor kell 

dönteni, ha  a jelenlegi helyzet marad fenn jövőre is, tehát a képviselő-testület nem 

teszi kötelezővé az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevételét, így tartalmazza ez 

a rész is a jelenleg alkalmazott díjtételek kötelező évenkénti felülvizsgálatát és a 

rábaketleyi temető üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalát. 

 

 

„A” variáció 

A temető üzemeltetője szakszemélyzetének kötelező igénybe vétele esetén 

 

1. A rábakethelyi temető a Római Katolikus Egyházközség tulajdona és az egyházközség 

üzemelteti. Az Egyházközség megkeresett bennünket azzal, hogy a rábakethelyi 

temetőt is üzemeltesse Szentgotthárd Város Önkormányzata. Erre célszerűen 

mostantól kerülhetne sor. Amennyiben önkormányzatunk a temetőt üzemeltetésre 

átveszi, természetesen ennek fenntartási költségeit is vállalnia kell, viszont ebben az 

esetben a temetkezésből származó bevétel is a temetőt üzemeltetőt illeti meg A temető 

átvétele kapcsán a Testület elvi egyetértése esetén tudjuk folytatni az átvételre 



vonatkozó előkészületeket. Ebben az esetben a helyi rendeletünket 2. § (1) 

bekezdését ki kell egészíteni a rábakethelyi temetővel. 

2. A temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: 

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

teheti a köztemetőkön belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra 

rendszeresített szállító járművön történő szállítással, továbbá a hamvaknak az erre 

szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással 

kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének 

az igénybevételét. Ez azt jelentené, hogy az önkormányzati köztemetőkben csak a 

temetőüzemeltető végezhetne temetkezési szolgáltatást. Egyéb „külső” temetkezési 

vállalkozók által végzett temetkezési szolgáltatás a temetéshez szükséges kellékek 

árusítására, az elhunyt temetésre való előkészítésére és temetőn kívüli halott szállítás 

elvégzésére vonatkozhatna ebben az esetben.  A jelenlegi szabályok szerint bárki 

temethet az önkormányzat temetőiben, aki a megfelelő jogosultságokkal, 

engedélyekkel rendelkezik és a temetőüzemeltetővel a helyi rendelet előírásai szerinti 

megállapodást megkötötte. Ebben az esetben a helyi rendeletünket 26. §-át 

módosítani kell az „A” variáció szerinti résszel, miszerint „A temetkezési 

tevékenységet (temetkezési szolgáltatásokat) az önkormányzat által fenntartott 

köztemetőkben  csak a temető üzemeltetője végezhet”. 

  

3. Amennyiben a 2. pontot (kötelezővé tétel) a Képviselő-testület elfogadja, tehát az 

üzemeltető (SZET Szentgotthárd Kft.) kizárólagos jogot kap, akkor hatályon kívül 

kell helyezni a helyi rendelet 9. § (3) bekezdése szerinti előírásokat, illetve a helyi 

rendelet 2. mellékletében az egyéb díjak körében meghatározott díjtételek közül a 

temetésekre vonatkozó felügyeleti díjakat és az önkormányzat által az 

üzemeltetőnek meghatározott temetőn belüli szolgáltatás árai alatt meghatározott 

sírásás díját („A” variáció szerinti rendeletmódosítás 1., illetve 2. számú melléklete 

szerint), mivel ezek a „külső” temetkezési vállalkozóra vonatkoznak és az 1. pont 

szerinti döntés után már ezek a szabályozások okafogyottakká válnak. 

 

Helyi rendelet 9. §. (3) bek.:   

A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók – kivéve a temető üzemeltetője 

által végzett temetkezési szolgáltatást - kötelesek a temető üzemeltetőjének megtéríteni a 

tevékenységükkel összefüggő energia- és vízhasználati, valamint a rendelet 1. számú 

mellékletében meghatározott, a temetkezési szolgáltatási tevékenységükkel összefüggő díjakat. 

Ezzel kapcsolatban a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók kötelesek megállapodást 

kötni a temető üzemeltetőjével, ennek a megállapodásnak a hiányában temetkezési 

szolgáltatás az önkormányzat temetőiben nem végezhető. Az Üzemeltető a jelen rendelet 

hatályba lépését követő 30 napon belül megállapodás – tervezetet köteles készíteni, és azt 

tartalmilag Szentgotthárd Város Jegyzőjével köteles jóváhagyatni. A tervezet csak akkor 

hagyható jóvá, ha tartalmazza mindazokat a feltételeket, melyeket a jogszabályok a 

köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végzők számára előírnak. A tervezetet a Jegyző 15 

napon belül jóváhagyja, vagy a hiányosságok pótlására az üzemeltetőt felhívja. A 

hiányosságot az Üzemeltető 5 munkanapon belül pótolni köteles. Az így jóváhagyott 

megállapodás – tervezet használata a továbbiakban mindkét fél (Üzemeltető és külső 

temetkezési vállalkozó) számára kötelező. A megállapodás 

aláírása nem tagadható meg.) 

 

 



4. A helyi rendeletünk 15. § (1) bekezdése értelmében a díjtételeket évente felül kell 

viszgálni. Erre vonatkozóan szükséges javaslatot tenni 

 

A helyi rendelet 1. melléklete szerinti díjak: Sírhely megváltási díjak: 

 

 

Díj megnevezése Jelenlegi Javasolt 

25. évre egyes sírhely 5.000,- Ft 5.000,- Ft 

25. évre kettes sírhely 10.000,- Ft 10.000,- Ft 

25. évre gyermeksírhely 2.500,- Ft 2.500,- Ft 

60. évre kettes sírbolthely (kripta) 75.000,- Ft 75.000,- Ft 

60. évre négyes sírbolthely (kripta) 90.000,- Ft 90.000,- Ft 

60. évre hatos sírbolthely (kripta) 105.000,- Ft 105.000,- Ft 

20. évre urnafülke (kettes kolumbárium) 5.000,- Ft 5.000,- Ft 

10. évre urnafülke (kettes kolumbárium) 2.500,- Ft 2.500,- Ft 

20. évre urnafülke (kolumbárium) 4.000,- Ft 4.000,- Ft 

10. évre urnafülke (kolumbárium) 2.000,- Ft 2.000,- Ft 

20 évre urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 5.000,- Ft 5.000,- Ft 

10 évre urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 2.500,- Ft 2.500,- Ft 

 

A helyi rendelet 2. melléklete szerinti díjak: 

 

DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK: (Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 

Temető fenntartási hozzájárulás: (sírbolt, síremlék-állítás, elhelyezés-karbantartás, felújítás, 

tisztítás, betűvésés, vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést végzők)  

 

Díj megnevezése Jelenleg alkalmazott Javasolt 

Sírbolt, síremlék tisztítás, 

betűvésési munkák esetén: 

1.200.-Ft/nap 1.200.-Ft/nap 

Sírbolt, síremlék állítás, 

egyéb munkák esetén: 

1.750.-Ft/nap 1.750.-Ft/nap 

 

Létesítmények igénybevételi díja:   

 

Díj megnevezése Jelenleg alkalmazott 

Létesítmény használati díj: 10.000,- Ft/temetés 

 

Egyéb díjak:   

 

Díj megnevezése Jelenleg alkalmazott Javasolt 

Felügyeleti díj (9. § (1) bek. 

esetén): 

5.000,- Ft/alkalom   5.000,- Ft/alkalom 

Felügyeleti díj (temetés 

alatt):
* 

5.000,- Ft/temetés   

Felügyeleti díj (temetés alatt 

munkanapokon kívül 

koporsós temetésnél):
* 

12.000,- Ft/temetés 

Felügyeleti díj (temetés alatt 8.400,- Ft/alkalom 



munkanapokon kívül 

urnaelhelyezésnél):
* 

Hűtő használati díj: 500,- Ft/nap 1.260,- Ft/nap 

 

Önkormányzat által az üzemeltetőnek meghatározott temetőn belüli szolgáltatás árai: 

(Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 

Díj megnevezése Jelenleg nincs ilyen 

díjtétel 

Sírásás díja*** 17.600,- Ft/alkalom 

 

 

A temetéssel kapcsolatos felügyeleti díjakat és a sírásás díját hatályon kívül kell helyezni, de 

csak az „A” variáció elfogadása esetén (kötelezővé tétel)! (áthúzott betűtípussal jelölve, ill. 

lásd. még előterjesztés A/3. pontja) 

 

5. A 2. pont elfogadásával (kötelezővé tétel) a temetőn belüli szolgáltatások árait 

meg kell határozni, új díjtételeket kell beépíteni a helyi rendeletünkbe:  

 

Önkormányzat által az üzemeltetőnek meghatározott temetőn belüli szolgáltatás árai: 

(Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 

Megnevezés 
Díj mértéke 

1./ Sírhely nyitás és visszahantolás, exhumálás 

 Urnaelhelyezés esetén 6.000,- 
Ft 

 Koporsós elhelyezés esetén 22.675,- Ft 

 Exhumálás   

- 0-5 év között elhunyt esetén 42.845,- Ft 

- 6-10 év között elhunyt esetén 36.575,- Ft 

- 11-15 év között elhunyt esetén 32.395,- Ft 

- 16 év felett elhunyt esetén 25.395,- Ft 

2./ Elhunyt hűtési díja: 1.260,- 
Ft/nap 

3./ Elhunyt temetőn belüli szállítása 11.235,- 
Ft/alkalom 

 

„B” variáció 

A régi rend marad, nem lesz kötelező az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevétele 

 

1. A rábakethelyi jelenleg egyházi temető önkormányzati üzemeltetésbe vétele esetén a 

helyi rendeletünket 2. § (1) bekezdését ki kell egészíteni a rábakethelyi temetővel 
 

2. Amennyiben a képviselő-testület nem írja elő az üzemeltető szakszemélyzetének 

kötelező igénybevételét, akkor nem kell módosítani a helyi rendeletünk 26. §-át.  

 

3. A fenti 2. pont elfogadása esetén (nem lesz kötelező az üzemeltető igénybevétele), 

akkor NEM kell hatályon kívül kell helyezni a helyi rendelet 9. § (3) bekezdése 

szerinti előírásokat, illetve a helyi rendelet 2. mellékletében az egyéb díjak körében 

meghatározott díjtételek közül a temetésekre vonatkozó felügyeleti díjakat és az 



önkormányzat által az üzemeltetőnek meghatározott temetőn belüli szolgáltatás árai 

alatt meghatározott sírásás díját („B” variáció szerinti rendelet módosítás 1., illetve 2. 

melléklete szerint). 

 

4. A helyi rendeletünk 15. § (1) bekezdése értelmében a díjtételeket évente felül kell 

viszgálni. Erre vonatkozóan szükséges javaslatot tenni. Lásd A/4. pont szerinti 

jelenleg alkalmazott díjtételek felülvizsgálatát kell elvégezni („B” variáció szerinti 

rendeletmódosítás) 

 

A helyi rendelet 2. melléklete szerinti díjak: 

 

DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK: (Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 

Temető fenntartási hozzájárulás: (sírbolt, síremlék-állítás, elhelyezés-karbantartás, 

felújítás, tisztítás, betűvésés, vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést végzők)  

 

Díj megnevezése Jelenleg alkalmazott Javasolt 

Sírbolt, síremlék tisztítás, 

betűvésési munkák esetén: 

1.200.-Ft/nap 1.200.-Ft/nap 

Sírbolt, síremlék állítás, 

egyéb munkák esetén: 

1.750.-Ft/nap 1.750.-Ft/nap 

 

Létesítmények igénybevételi díja:   

 

Díj megnevezése Jelenleg alkalmazott Javasolt 

Létesítmény használati díj: 10.000,- Ft/temetés 10.000,- Ft/temetés 

 

Egyéb díjak:   

 

Díj megnevezése Jelenleg alkalmazott Javasolt 

Felügyeleti díj (9. § (1) bek. 

esetén): 

5.000,- Ft/alkalom   5.000,- Ft/alkalom   

Felügyeleti díj (temetés 

alatt):
* 

5.000,- Ft/temetés   

25.000,- Ft/temetés 

Felügyeleti díj (temetés alatt 

munkanapokon kívül 

koporsós temetésnél):
* 

12.000,- Ft/temetés 

Felügyeleti díj (temetés alatt 

munkanapokon kívül 

urnaelhelyezésnél):
* 

8.400,- Ft/alkalom 

Hűtő használati díj: 500,- Ft/nap 1.260,- Ft/nap 

 

Önkormányzat által az üzemeltetőnek meghatározott temetőn belüli szolgáltatás árai: 

(Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 

Díj megnevezése Jelenleg nincs ilyen 

díjtétel 

Javasolt 

Sírásás díja*** 17.600,- Ft/alkalom 18.480,- Ft/alkalom 

 

 



5. Nem kell új díjtételeket beépíteni a rendeletünkbe, mivel a régi rend marad, nem 

lesz kötelezővé téve az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevétele. 
 

 

Egyéb tudnivalók mindkét variációhoz: 

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

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

kiásásáról (sírásás) való gondoskodás a törvényi előírás szerint mindenképpen az 

üzemeltető feladata, ez nem része annak a döntésnek, hogy az önkormányzat a TeTv. 

40. §-a alapján kötelezővé tette, vagy nem az üzemeltető szakszemélyzetének 

igénybevételét.  

 

 A TeTv. 40. § (5) bekezdése értelmében a díjtételek megállapításakor az 

önkormányzatnak ki kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti 

szerveinek véleményét, amely a mi esetünkben az Országos Fogyasztóvédelmi 

Egyesület Vas Megyei Szervezet. A szervezet véleményét írásban megkértük, 

amely eddig nem érkezett meg hozzánk. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 

 Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntések 

meghozatalát. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. november 28. 

 

 

    Dr. Dancsecs Zsolt 

     Jegyző 



„A” variációhoz 

A temető üzemeltetője szakszemélyzetének kötelező igénybe vétele esetén 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának ...../….. (…..) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. (X.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. 

(X.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet)  2.§ (1) bekezdése a következők 

szerint módosul:  

„2. § (1) A város területén üzemelő temetők.  

Köztemetők: 

–Szentgotthárd, Hunyadi u. 

–Szentgotthárd-Zsida 
–Szentgotthárd-Rábafüzes 

–Szentgotthárd-Jakabháza 

–Szentgotthárd-Rábatótfalu 
–Szentgotthárd-Farkasfa 

–Szentgotthárd-Rábakethely  

 
–Szentgotthárd-Jakabháza /lezárt/ 

Egyházi temetők: 

–Szentgotthárd-Erzsébet utca /Izraelita Egyházközség, lezárt/” 

 

2.§ A Rendelet 26. § -a a következők szerint módosul  

„26.§ A temetkezési tevékenységet (temetkezési szolgáltatásokat) az önkormányzat által 

fenntartott köztemetőkben  csak a temető üzemeltetője végezhet. 

Az üzemeltető által a temetőben végzett temetkezési szolgáltatások körébe tartozik különösen 

a temetésfelvétel, a helyi és a távolsági halott szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése 

(a halott öltöztetése, koporsóba helyezése), a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, 

a ravatalozás, a sírgödrök kialakítása, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a sír betemetése (a 

halott elhantolása), a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása, a 

sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés.” 

 

 3.§ A Rendelet.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.   

 

4.§ A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  

 

 

 5.§ Ezen rendeletmódosítás hatályba lépésével a Rendelet  9. § (3) bekezdése hatályon kívül 

kerül.  

 

6.§ A jelen rendelet 2013. január 01-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 Polgármester jegyző 

 

Kihirdetés napja: 



  



„1.melléklet  (sírhely-megváltási díjak módosítása esetén, táblázatban a jelenlegi díjak 

szerepelnek!) a 35/2000 (X.26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletéről 

Sírhelymegváltási díjak: 

 

25. évre egyes sírhely 5.000,- Ft 

25. évre kettes sírhely 10.000,- Ft 

25. évre gyermeksírhely 2.500,- Ft 

60. évre kettes sírbolthely (kripta) 75.000,- Ft 

60. évre négyes sírbolthely (kripta) 90.000,- Ft 

60. évre hatos sírbolthely (kripta) 105.000,- Ft 

20. évre urnafülke (kettes kolumbárium) 5.000,- Ft 

10. évre urnafülke (kettes kolumbárium) 2.500,- Ft 

20. évre urnafülke (kolumbárium) 4.000,- Ft 

10. évre urnafülke (kolumbárium) 2.000,- Ft 

20 évre urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 5.000,- Ft 

10 évre urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 2.500,- Ft” 

 

„2, Melléklet  

DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK: (Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 

Temető fenntartási hozzájárulás: (sírbolt, síremlék-állítás, elhelyezés-karbantartás, felújítás, 

tisztítás, betűvésés, vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést végzők)  

Sírbolt, síremlék tisztítás, betűvésési munkák esetén:           1.200,- Ft/nap 

Sírbolt, síremlék állítás, egyéb munkák esetén:        1.750,- Ft/nap 

 

Létesítmények igénybevételi díja:   

Létesítmény használati díj:                                   10.000,- Ft/temetés 

 

Egyéb díjak:   

Felügyeleti díj (9. § (1) bek. 

esetén): 

5.000,- Ft/alkalom   

Hűtő használati díj: 1.260,- Ft/nap 

 

Önkormányzat által az üzemeltetőnek meghatározott temetőn belüli szolgáltatás árai: 

(Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

Megnevezés 
Díj mértéke 

1./ Sírhely nyitás és visszahantolás, exhumálás 

 Urnaelhelyezés esetén 6.000,- 
Ft 

 Koporsós elhelyezés esetén 22.675,- Ft 

 Exhumálás   

- 0-5 év között elhunyt esetén 42.845,- Ft 

- 6-10 év között elhunyt esetén 36.575,- Ft 

- 11-15 év között elhunyt esetén 32.395,- Ft 

- 16 év felett elhunyt esetén 25.395,- Ft 

2./ Elhunyt hűtési díja: 1.260,- 
Ft/nap 

3./ Elhunyt temetőn belüli szállítása 11.235,- 
Ft/alkalom 



 

  



„B” variációhoz 

Marad a régi rend, nem lesz kötelezővé téve az üzemeltető szakszemélyzetének igénybe 

vétele  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának ...../….. (…..) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. (X.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. 

(X.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet)  2.§ (1) bekezdése a következők 

szerint módosul:  
„2. § (1) A város területén üzemelő temetők.  

Köztemetők: 

–Szentgotthárd, Hunyadi u. 
–Szentgotthárd-Zsida 

–Szentgotthárd-Rábafüzes 

–Szentgotthárd-Jakabháza 
–Szentgotthárd-Rábatótfalu 

–Szentgotthárd-Farkasfa 

–Szentgotthárd-Rábakethely  
 

–Szentgotthárd-Jakabháza /lezárt/ 

Egyházi temetők: 

–Szentgotthárd-Erzsébet utca /Izraelita Egyházközség, lezárt/” 
 

 

 

2.§ A Rendelet.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.   

 

3. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

4. § E rendelet 2013. január 01-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

Kihirdetés napja: 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 Polgármester jegyző 

 

  



„1.melléklet  (sírhely-megváltási díjak módosítása esetén, a táblazatban a jelenleg 

érvényes díjak szerepelnek!) a 35/2000 (X.26.) önkormányzati rendelet 1. 

mellékletéről 

 

25. évre egyes sírhely 5.000,- Ft 

25. évre kettes sírhely 10.000,- Ft 

25. évre gyermeksírhely 2.500,- Ft 

60. évre kettes sírbolthely (kripta) 75.000,- Ft 

60. évre négyes sírbolthely (kripta) 90.000,- Ft 

60. évre hatos sírbolthely (kripta) 105.000,- Ft 

20. évre urnafülke (kettes kolumbárium) 5.000,- Ft 

10. évre urnafülke (kettes kolumbárium) 2.500,- Ft 

20. évre urnafülke (kolumbárium) 4.000,- Ft 

10. évre urnafülke (kolumbárium) 2.000,- Ft 

20 évre urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 5.000,- Ft 

10 évre urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 2.500,- Ft 

 

1. melléklet a  35/2000 (X.26.) önkormányzati rendelet 2.  mellékletéről   

 

DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK: (Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 

Temető fenntartási hozzájárulás: (sírbolt, síremlék-állítás, elhelyezés-karbantartás, felújítás, 

tisztítás, betűvésés, vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést végzők)  

 

Sírbolt, síremlék tisztítás, betűvésési munkák esetén:           1.200,- Ft/nap 

Sírbolt, síremlék állítás, egyéb munkák esetén:       1.750,- Ft/nap 

 

Létesítmények igénybevételi díja:   

Létesítmény használati díj:                                    10.000,- Ft/temetés 

 

Egyéb díjak:   

 

Felügyeleti díj (9. § (1) bek. 

esetén): 

5.000,- Ft/alkalom   

Felügyeleti díj (temetések 

alatt):
 

25.000,- Ft/temetés   

Hűtő használati díj: 1.260,- Ft/nap 

 

Önkormányzat által az üzemeltetőnek meghatározott temetőn belüli szolgáltatás árai: 

(Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 

Megnevezés 

Sírásás díja     18.480,- Ft/alkalom 



Indokolás: 

Az 1.§-hoz: 

Elfogadása esetén a rábakethelyi egyházi temető is az önkormányzat üzemeltetésbe kerülne. 

 

A 2. §-hoz:  

A variáció: Elfogadása esetén a temetőben a temetkezési feladatokat csak és kizárólag az 

üzemeltető végezheti. A halott átadásáig bármilyen engedéllyel rendelkező vállalkozás 

elvégezhet minden kegyeleti feladatot, de a temetőn belüli tevékenységre már nem lesz 

módja.  

B variáció: Elfogadása esetén a rendelet 1. számú mellékletében szereplő díjtételeket évente 

felül kell vizsgálni 

 

A 3.§-hoz: 

 

A variáció: Elfogadása esetén a rendelet 1. számú mellékletében szereplő díjtételeket évente 

felül kell vizsgálni 

B variáció: Elfogadása esetén a rendelet 2. számú mellékletében szereplő díjtételeket évente 

felül kell vizsgálni 

 

A 4. §-hoz 

A variáció: Elfogadása esetén a rendelet 2. számú mellékletében szereplő díjtételeket évente 

felül kell vizsgálni, illetve új díjelemeket kell bevezetni, valamint néhány díjelemet a 

kötelezővé tétel miatt hatályon kívül kell helyezni. 

 

Az 5. §-hoz 

A variáció: Elfogadása esetén ezt a rendelkezést hatályon kívül kell helyezni, mivel ezek a 

„külső” temetkezési vállalkozóra vonatkoztak és a fenti döntés után már ők nem 

végezhetnének munkát a temetőkben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület 2012.december 12-i ülésére. 

 

Tárgy: A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet 

módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

A jelen előterjesztés 1. számú mellékletében olvasható a fizető parkoló rendszerről szóló 

rendeletmódosítás. Ennek előzménye, hogy a 2012. novemberi testületi ülésen a fizető 

parkolórendszer működéséről szóóló beszámolót a terstgület elfogadta. A rendelet 

módosítására nem került sor arra tekintettel, hogy a szentgotthárdi parkolórendszer 

kibővítéséről elvi megállapodás már született, ennek egységes formába öntéséről kell most a 

testületnek határoznia.  

 

 A parkolórendszer kibővítéséről szó esett a bizottsági ülésdeken. Ennek lényeges, hogy a 

parkolási rendszer kibővülne a piros és zöld zóna mellett egy kék zónával is, ahol csak 

Szentgotthárdon gépjárműadót fizetők parkolhatnának egy ú.n. kék kártyával, amit az előző 

évi gépjárműadót befizető szentggotthárdi gépéjárműtulajdonosok és üzemeltetők 

válthatnának ki. E kártyák birtokában a városközponti fizető parkolók melletti utcákban 

kijelölt területeken, a kék sávban csak ezek a szentgotthárdiak állhatnának meg. A javaslat 

szerint ezek az utcák a József A. utca a Rákóczi u. becsatlakozásártól a Sz6échenyi utcáig, 

valamint a Rákóczi utcában az orvosi rendelőtől (Rákóczi F. u. 5-től) a József A. utcáig, 

továbbá 

 ide tartozna a Deák F. u. 15-17. – Széchenyi u. 5. alatti társasházak udvara. 

Ehhez megváltozna a forgalmi rend a József A. utcában is meg a Rákóczi utcában is. 

Egyirányú forgalom alakulna ki a József A. utcában a Széchenyi utca irányába és a Rákóczi 

utcában a József A. u. irányába. E két egyirányú utcában az egyik forgalmi sáv végig a kék 

zónába tartozna ahol csak a kék kártyával rendelkező szentgotthárdi autósok állhatnának meg. 

Ezt a forgalmi rendet 2013. február 1-től vezetnénk be, ami elégséges idő a felkészülésre, 

viszont a kék kártyák kibocsátása az éves bérletek kiadásával együtt megkezdődhetne már 

2013. januárjában.  

 

 

Határozati javaslat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd, József A. 

utcát a Rákóczi u. csatlakozásától a Széchenyi utcáa irányába a Deák F. u. – József A. u. 

kereszteződéséig egyirányúsítja és elrendeli, hogy az egyik forgalmi sáv végig a kék zónához 

tartozó kék kártyával rendelkező gépjárművek megállására szolgáljon. A Rákóczi utcát a 

Deák F. utca felől a József A. utca irányába egyirányúvá teszi és elrendeli, hogy az egyik 

forgalmi sáv a Rákóczi u. 5-től kezdődően a József A. utcáig a kék kártyával rendelkező 

gépjárművek megállására szolgáljon. Kék zónába kell bevonni a Szentgotthárd, Deák F. u. 15 

– 17 és Széchenyi u. 5. alatti társasházak közös udvarát.  
 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

           Vass József igazgató. 
Határidő: azonnal 

Szentgotthárd, 2012. november 30. 

Dr. Dancsecs Zsolt 



jegyző 

 

 

 

1. számú Melléklet 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../….. / önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdés a) pontjában, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§ (1) és 

16 § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg. 

 

1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének A fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban Rendelet) címe a következők szerint módosul:  

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) önkormányzati 

rendelete” 

 

2.§ A Rendelet 2.§-a a következők szerint módosul:  

„2.§ A Képviselő-testület az 1.§.(1) bekezdésében meghatározott területen lévő, 

Önkormányzat (továbbiakban fenntartó) által fenntartott egyes várakozóhelyeket fizető 

parkolóhellyé nyilváníthat. A fenntartó egyes területeket „kék zónába” sorolhat, ahol 

„megállni tilos kivéve kék parkolási kártyával  rendelkezők” táblát helyez el. A Kék zónába 

kell hogy tartozzon olyan területn, ami valamelyik  meglévő kijelölt fizető parkolótól 

légvonalban  500 méteres távolságon belül helyezkedik el.  A fizető parkolóhelyek 

felsorolását és díjövezeti besorolását továbbá a kék zónába tartozó területek felsorolását  a 

rendelet 1. melléklete tartalmazza.” 

(2) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 

 

3.§ A Rendelet 3.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„3. § (3) A parkolási rendszer részét képező kék zónát „Megállni tilos” táblával és alatta 

„Kivéve kék parkolójeggyel rendelkezők” jelzőtáblával  kell ellátni.” 

 

4.§ A Rendelet 4.§(1) bekezdése a következők szerint módosul:  

„4. § (1) Fizető parkolókban és Kék zónában várakozni az üzemeltetési idő alatt csak jelen 

rendelet szabályai szerint lehet azzal, hogy a kék zónába az éves kedvezményes bérlettel 

rendelkező is parkolhat, ha a bérlet e rendelet szernti kihelyezéséről gondoskodott.” 

 

5.§ A Rendelet 5. § (1) bekezdése így módosul:  

„5.§ (1)  A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje az alábbi: 

–munkanapokon 8-18 óra között, 

–2012. évben szombaton a parkolásért fizetni nem kell. 

 

6.§ A Rendelet a következő 9/B.§-sal egészül ki: 

„9/B.§ (1) A Szentgotthárdon gépjármű-adó fizetésére kötelezettek egész évre szóló ingyenes 

„Szentgotthárdi kék parkolási kártya” (továbbiakban kék kártya) váltására jogosultak, mely 



kártya birtokában használhatják a 2.§ szerinti kék zónába tartozó helyeket. a  az alábbi 

feltételekkel: 

(2) A „Kék kártya” “K” jelzésű. A Kék kártya az üzemeltetőnél váltható ki. Tartalmazza a 

KRESZ  “Várakozóhely” táblája szerinti kék alapon fehér “P” jelet, Szentgotthárd Város 

címerét, a 

“Szentgotthárdi Kék parkolási kártya ...(évszám – az érvényesség tárgyévének száma)” 

feliratot. Ugyancsak tartalmazza azon gépjármű rendszámát, mellyel a kék zónában való 

parkolásra igénybe vehető. A Kék kártya  érvényességi ideje a kiadás napjától a tárgyév 

december 31-ig tart. A „Kék kártya” része a sorszám, ami betűjelként “K” jelzést 

tartalmaz. A szám az üzemeltető által kiadott sorszám, amivel beazonosítható és ellenőrizhető 

a kártya tulajdonosa. 

A kártya hátsó oldalán “Tudnivalók” címszó alatt röviden le kell írni, hogy a kártyával hol 

lehet parkolni, utalni kell arra a tényre, hogy a parkolásra kijelölt kék zóna nem 

őrzött, továbbá fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét és elérhetőségét. A hátoldalon még 

megmaradó helyet az üzemeltető reklámfelületként felhasználhatja. Az elkészített 

kártyát az üzemeltetőnek fóliáznia kell. A kártyára bejegyzést csak az 

Üzemeltető tehet. 

(3) A Kék kártyára egyebekben az éves parkolóbérletre a 9.§ (1), (3)- (9) bekezdéseiben 

írottak értelemszerűen irányadók. 

 

7.§ A Rendelet 9.§ (10) bekezdése a következők szerint módosul: 

„(10) A parkolóbérlet kék kártya kiállításáért és cseréjéért a 2. melléklet szerinti 

bérletelőállításai díjat kell fizetni. Az elveszett vagy megsemmisült parkolóbérlet és  kék 

kártya pótlása esetén az üzemeltető költségtérítést számít fel, melynek 

mértéke 1.200,-Ft/db 1.400 Ft/db.” 

8.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. 

9.§ (1) E rendelet 2.-4.§-a valamint 6.§-a 2013. február 01-én lép hatályba.  

      (2) E rendelet többi §-a 2013. január 01-én lép hatályba  

      (3) E rendelet az (1) bekezdés szerinti részek hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.   

 

Huszár Gábor                                Dr. Dancsecs Zsolt 

polgármester                                  jegyző 

 

Kihirdetve: 

 

1. melléklet  

1. melléklet  

a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 

11/2001. /III.29./ önkormányzati rendelet 1. Mellékletének módosításáról 

 

A parkolási rendszer működésének és igénybevételének rendjéről 

 

1. A fizető parkolási rendszer 

1.1. A fizető parkoló övezet két differenciált díjfizetési zónával 

–a városközpontnak a Kossuth Lajos u.- Mártírok u.- Széll Kálmán tér-Honvéd u. által  

   határolt területe; 

–a Füzesi út és a Széchenyi iskola területe; 



–a Hunyadi u. és környékére terjed ki. 

 

  A fizető parkolók díjosztályba sorolása: 

1.2. (piros) díjzóna: 

1.2.1.Széll Kálmán tér 

1.2.2..Kossuth L.u. (a Széll Kálmán tértől- a Tompa M . utig 

1.2.3. .Mártírok út (a Széll Kálmán tértől – Mártírok út 5.sz. épületig) 

1.2.4.Széchenyi u. (a Széll Kálmán tértől – a zöldterülettel elválasztott részig) 

1.2.5.Deák Ferenc u. (Széll Kálmán tértől – a József Attila utig) 

1.2.6. Polgármesteri Hivatal épület D-i oldala melletti parkoló 

 

1.3.      (zöld)díjzóna: 

1.3.1.Mártírok út (OTP. épületétől- József A. úti kereszteződésig) 

1.3.2.Széchenyi út (Széchenyi úti tömbbelső a József A. úti kereszteződésig) 

1.3.3.Hunyadi u. (a Széll Kálmán tértől az autóbusz-pályaudvarig, beleértve a Plusz áruház 

körülötti parkolókat, az áruháztól K-i irányba eső parkoló területét, és a Kaszagyár előtti 

területet) 

1.3.4.A Füzesi u. és a Széchenyi István Iskola közötti terület 

1.3.5.Árpád út (a Széll Kálmán tértől az Árpád út 4.sz. épületig, és a hozzá kapcsolódó 

parkolók) 

1.3.6.Arany J. út (Szabadság téri Liget előtti területe) 

 

2. Kék zóna 

 

2.1.József A. utca a Rákóczi utca csatlakozási pontjától a Deák F. utca      

2.2.csatlakozásáig 

2.3.Rákóczi u. a Rákóczi u. 5-től a József A. u-ig 

2.4.A Deák F. u. 15 – 17 és Széchenyi u. 5. alatti társasházak közötti udvar 

 

 

 

 

2. melléklet 

a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 

11/2001. /III.29./ önkormányzati rendelet 2. Mellékletének módosításáról 

 

 

A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről 

 

 



A parkolási díjak mértéke 

Díjosztályok 

A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi díjosztály egyikébe kell 

sorolni: 

A/ díjosztály 

Az 5.50 m-nél nem hosszabb és 3.500 kg összsúlyt meg nem haladó gépjárművek és 

rendszámos motorkerékpárok. (Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és 

kisteherautók, lakóautók, stb.) 

 

B/ díjosztály 

2. EGYÉB 5.50 M-NÉL HOSSZABB, VAGY 3.500 KG ÖSSZSÚLYT MEGHALADÓ JÁRMŰVEK. 

I. Alapdíjak óránként: 

 
Díjövezet A/ díjosztály B/ díjosztály 

I. (piros) díjövezet 230,-Ft/óra 

240 Ft/óra 

690,- Ft/óra 

720 Ft/óra 

II. (zöld) díjövezet 190,- Ft/óra 

200 Ft/óra 

570,- Ft/óra 

600 Ft/óra 

A minimális díjtétel összege az “A” díjosztályban 50,- Ft, a “B” díjosztályban 150 -Ft. 

Járműszerelvény a  fizető parkolókat várakozás céljából nem veheti igénybe. 

 

II. Napijegyek árai:  

Díjövezet A/ díjosztály 

I. (piros) díjövezet 1150,- Ft/óra 

1200 Ft/óra 

II. (zöld) díjövezet 950,- Ft/óra 

1000 Ft/óra 

 

III./A. Éves bérletek árai: 

 

I. (piros) díjövezet:    30.000,-Ft→ 31.800 Ft 

II.(zöld) díjövezet:     24.000,-Ft→ 25.800 Ft 

 

Kedvezmények: 

Teljes áru lakossági bérlet:                   50 % 

Kedvezményes közületi bérlet:             50% 
1
Kedvezményes lakossági bérlet esetén 88%, melyre a  bérlet előállítási költséget nem kell 

megfizetni.  

III/B. 30  napos  bérletek  árai: 

 
Díjövezet Teljes ár 

Összes parkolóban 5.000,- Ft/30 naptári nap 

5.300,- Ft/30 naptári nap 

                                                
 



Díjövezet Teljes ár 

II. (zöld) díjövezetben 4.000,- Ft/30 naptári nap 

4.300,- Ft/30 naptári nap  

 

Engedmény: 180 naptári napi bérlet egy összegben való megfizetése esetén a fizetendő árból 

20 %.  

Valamennyi bérlet és a kék kártya előállítási költsége: 600,-Ft/db.→700 Ft/db 

Bérlet,  napijegy és „kék kártya”csak az A/díjosztályba tartozó járművekre váltható. 

IV. A kizárólagos használati jog éves díjai: 

Díjövezet  

I. (piros) díjövezetben 120.000,- Ft/év/parkolóhely 

II. (zöld) díjövezetben 80.000,- Ft/év/parkolóhely 

Lakossági kedvezmény: A teljes ár 50%-a a fizetendő ár. 

Engedmény:  

2 db. vásárlása esetén 15%, 3-5 db vásárlása esetén 30 %, 5 db-nál több megvásárlása esetén 

50 %. 

V. Pótdíj mértéke: 

- a pótdíj mértéke a bírságolás napján történő befizetés esetén az 1 órai várakozási díj 6-

szorosa 

- a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 

12-szerese; 

-a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon túli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 40-

szerese 

Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg, a parkolási közszolgáltatást végző szerv 

a díj- és pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának 

időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles a jármű üzemben tartója 

részére postai küldeményként, vagy más egyéb igazolható módon megküldeni. 

A várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. 

 

VI. Bemutatási díj: 700,- Ft.→800 Ft 

 

VII. A díjak és az árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák, a bérlet előállításának 

költsége nélkül.”  

 

 

Indokolás  
a Tervezet 1.§-ához: 
Az ingyenes parkolást is lehetővé tevő kék zóna illetve kék kártya bevezetése 
miatt a rendelet címe nem maradhat csak a fizető parkolók igénybevételéről és 
működéséről szóló rendelet. A kék zóna bevezetéésével lényegében egy olyan 
parkolási rendszer alakul ki Szentgotthárdon, melynek van ingyenes kártyával, 
bérlettel (kedvezményessel és nem kedvezményessel valamint ingyenesen 
beszerezhető kártyával is igénybe lehet venni – mindezeknek a szabályait 
rendelet tartalmazza.   



 

a Tervezet 2.-4.§-ához: 

A rendelet a most bevezetni javasolt kék sáv leírását, használatának rendjét 
határozza meg. A cél, hogy a város központi területén, a fizető parkolók 
közelében az új bevezetendő kék kártyákkal – melyekhez csak a 
szentgotthárdiak jutnak hozzá – a város polgárai parkolhassanak. A cél ezzel az 
is, hogy a nem helyi lakosok viszont ezáltal legyenek kénytelenek a fizető 
parkolókat igénybe venni mert ha ezt nem teszik, akkor csak a városközponttól 
távol találnak parkoló helyet. 
 
 
A tervezet 5.§-ához: 
- ezzel a szombati napi fizetési mentesség határoztalan időre hosszabbodik 
meg.  
A Tervezet 6.§-ához: 
- viszonylag részletesen írja le a bevezetndő új parkolási bizonylatot, a kék 
kártyát ami megjelenésében  nagyon hasonlít a forgalomban lévő, 
Szentgotthárdiak által évek óta használt és kedvelt kedvezményes bérletekhez. 
Minderre a kártyák minél egyszerűbb előállíthatósága miatt van szükség.  
 
 
A Tervezet 7.-8. §-ához: 

A bérletek a szolgáltató által kért emelést tartalmazzál figyelembe véve azt, hogy azok árának egységesnek kell lennie, 

mivel a szolgáltatás, amit cserébe igénybe vesznek ugyanaz, függetlenül attól, hogy lakossági vagy közületi bérletről 

van-e szó, illetve hogy az autós hol fizeti a gépjárműadót. A bérletek árának meghatározásánál csak pozitív 

diszkriminációt lehet alkalmazni, azaz különböző jogcímen különböző kedvezmények vehetők igénybe. Ezért van az a 

megoldás, hogy  pl. természetes személy bérletének ára 50 %-a a vállalkozói bérletárnak, illetve aki hosszabb 

időszakra vesz bérletet, nagyobb kedvezményt kap, illetve magánszemély, ha Szentgotthárdra fizeti a súlyadót, 

jogosult 2013-ban is 88 %-os lakossági kedvezményes parkoló bérletre, stb.). A melléklet mindezekre tekintettel van. 

A Tervezet 9.§-ához: 

A rendelet ennek alapján differenciáltan, egy hónap különbséggel különböző időpontokban lép hatályba. Ez a kék 

zónához szükséges táblák kihelyezése miatt, illetve a megváltozó forgalmi rendre való felklészülés miatt javasolt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület 2012.december 12-i ülésére. 

Tárgy:  Bérlakásrendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

2013. januárjától megkezdi érdemi munkáját a Szentgotthárd város Önkormányzata által 

létrehozott SZET Szentgotthárd Kft. A korábbi döntésnek megfleelően  a kft folyamatosan 

veszi át a feladatokat az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattól. Meglátásunk szerint az 

első ilyen feladat a bérlakásgazdálkodás átvétele lesz. Az önkormányzati bérlakások 

Szentgotthárd Várros tulajdonában vannak, ez nem is változik – cask a bérlakásgazdálkodási 

feladat ellátása a kft feladata. 

Az induló új rendszerben szeretnénk olyan feltételeket teremteni, amik csökkentik annak 

veszélyét, hogy az önkormányzati bérlakásokban élők a fizetési kötelezettségüknek nem 

tesznek  eleget. Célunk  előírni olyan feltételeket melyek lehetővé teszik, hogy minél nagyobb 

számban fizessék meg tartozásaikat az önkormányzati lakásokban lakók a kft-nek. Ennek 

egyik eszküöze szerintünk ha előírjuk, hogy 2013. januárjától megkötött új bérleti 

szerződések aláírásáig a bérlőnek folyószámlával kell rendelkeznie, a havonta esedékes 

összegeket pedig a bank csoportos beszedési megbízás keretében teljesíthesse. A már bérleti 

szerződéssel rendelkezőknek legkésőbb 2013. júlios 01-től kell folyószámlával rendelkezniük. 

Valószínűsíthető, hogy a szociális lakásokban élő egy részénél jelent majd nehézségewt az 

átállás. De miden változásazzal jár, hogy az érintetek eleinte idegenkednek tőle – ebből 

kiindulva soha nem változtathatnánk meg  meglévő dolgokat. 

A dilemma az, hogy jár-e több előnnyel ez a változás mint amennyi hátrányt okoz. Látva a 

meglévő jelentős tartozásokat azt gondoljuk, hogy egy ilyen rendszer működée esetén nem 

alakulhatott volna ki összességében több milliós tartozs a bérlakások területén.   

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet elfogadását. 

 
Szentgotthárd, 2012. november 30. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

  



1. számú Melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata képvisaelő-testületének …./….(…) 

önkorrmányzati rendelete A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) 

önkormányzati  rendelet módosításáról 
 

Szentgotthard Varos Onkormanyzatanak Kepviselő-testulete az Alaptorveny 

32. cikk (2) bekezdeseben foglalt felhatalmazas es az 

Onkormanyzatokrol szolo 1990. evi LXV. Tv. 8 § (1) bekezdesben 

meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezőket rendeli el. 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata képvisaelő-testületének A lakások 

bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendeletének 

(továbbiakban Rendelet)  1.§ (2) bek. c) és d) pontja a következők szerint 

módosul: 

„1.§(2) b) a Polgarmesteri Hivatal Műszaki Irodaja (tovabbiakban: műszaki 

iroda), 

c.) az Onkormanyzati Kozszolgaltato Vallalat a SZET Sentgotthárd 

Kft(tovabbiakban: ingatlankezelő) gyakorolja.” 

 

2.§ A Rendelet 5.§ (2) bekezdése a következők szerint módosul: 

„5.§(2) Az ingatlankezelő e rendelet alapjan a Bizottsag rendelkezesenek 

megfelelően koti meg a berleti szerződest. Az ingatlankezelő a kulon 

rendeletben meghatarozott lakber osszegere akkor kot szerződest, ha ezt a 

jovőbeni berlő elfogadja, továbbá vállalja, hogy a bérleti díjat a bérlő nevére 

szóló lakossági folyószámláról fizeti és a számlát vezető banknak csoportos 

beszedési megbízást ad a lakbérének és az ehhez kapcsolódóan az 

ingatlankezelő felé fizetendő költségek beszedésére”. 

 

3.§ A Rendelet 21.§ (2) bekezdése a következők szerint módosul: 

„21.§(2) Az uzemeltetesi koltseget a berbeado allapitja meg tarsashazban levő 

önkormanyzati berlakas eseten ugy, hogy a tarsashazban megallapitott, az 

önkormanyzati berlakasra eső közös költsegből levonja a felujitasi költség 

cimen fizetendő osszeget es a fennmarado reszt köteles a berlő megfizetni. Az 

üzemeltetési költség megfizetése is a bérlő lakossági folyószámlájáról történik a 

Rendelet 5.§(2) bekezdésében írottak szerint”.  

 

4.§ E rendelet hatályba lépését követően létrejövő vagy módosított bérleti 

szerződések esetén már csak e rendelet szabályai szerinti folyószámla 

meglétében köthető szerződés illetve kerülhet sor szerződésmódosításra. 

Legkésőbb 2013. július 01. napjával valamennyi bérlőnek rendelkeznie kell 

az e rendelet szerinti folyószámlával. Ennek nem teljesítése a bérleti 

szerződés felmondásával jár.  



 

5.§A Rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba és a hatályba lépést 

követő napon hatályát veszti. 

 

Huszár Gábor                                                Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                          Jegyző 

 

Kihirdetés. 

 

Indokolás 

Az 1. §-hoz: 

Technikai jellegű változás átvezetésed, mivel a Polgármesteri Hivatal belső 

szerkezete is változik illetve más lesz az ingatlankezelő is - ezeket követi le ez a 

§. 
2.§-hoz: 

A rendeletmódosítás legfontosabb oka, hogy a lakossági folyószámla vezetést és a banki 

csoportos beszedési megbízást a tervezet kötelezhően lerendelendővé teszi. 

3.§-hoz: 

A bérlők által fizetendő üzemeltetési költségekre is előírja a tervezet a lakossági folyószánla 

létét. 

4.§-joz: az új előírások szerinti változásokhoz a javaslat hosszabb átállási időt határoz meg a 

meglévő lakásbérletek után, a hatálbyalépést kövedtően az újonnan megkötendő 

szerződéseknél azonban már az új előírásokat kell követni.  

zerződéseknél azonban már az új előírásokat kell követni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

A Képviselő-testület 2012. december 12.-i ülésére 

 

 

Tárgy: 7/2012.(III.1) önkormányzati Rendelet módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A 2012.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. A 2011.évi CLXXXVIII. tv.5.sz. mellékletében központosított előirányzat 

    terhére biztosított pótelőirányzat 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári diákétkeztetés elszámolása 

     Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás /Társ.szoc.pol.jutt./  -  1,8 e/Ft 

     Fedezete: Központosított előirányzat  -  1,8 e/Ft 

 

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 

     Rendelőintézet  690 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 539 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 151 e/Ft 

     Móra F. Városi Könyvtár  206 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 162 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 44 e/Ft 

     Polgármestei Hivatal 

     Önkorm.igazg.tevékenysége  1 137 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 904 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 233 e/Ft 

     Adó kiszabása, beszedése, adóell.  103 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 80 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 23 e/Ft 

     Közterület rendjének fenntartása  87 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 75 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 12 e/Ft 

     III. Béla Szakképző Iskola  904 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 712 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 192 e/Ft 

     Működési céltartalék   -  567 e/Ft 

 Fedezete: Egyéb központi támogatások  2 560 e/Ft 

 

3. Képviselő-testületi határozatok 

 Kiadási pótelőirányzat 

 -  221/2012.sz.határozat SZET Kft. Tőrzstőke 

    Befektetés célú részesedések vásárlása  1 000 e/Ft 

     Fedezete :Működési céltartalék /intézmény üz.elkül.k./ zárolás -  266 e/Ft 

                     Működési céltartalék /pályázati alap./ zárolás -  734 e/Ft 



     Működési célú hitel zárolás  -  1 000 e/Ft 

     Felhalmozási célú hitel   1 000 e/Ft 

 -  256/2012.sz.határozat Nyilvános WC üzemeltetése 

     Város és Községgazd. /dologi kiadás/  38 e/Ft 

     Fedezete :Működési céltartalék /intézmény üz.elkül.k./ zárolás -  38 e/Ft 

 

4. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - Szlovénia-Magyarország határon átnyúló együttm. program  671 e/Ft 

      Ebből: személyi jutt 279 e/Ft 

                  Munkaa.terh.j. 75 e/Ft 

                  Dologi kiadás 317 e/Ft 

     Többcélú Kistérségi Társulás intézményei 

     Működési célú támogatásértékű kiadás 

     Városi Gondozási központ  3 179 e/Ft 

  - Működési célú hitel zárolás  -  1 359 e/Ft 

     Fedezete: Működési céltartalék zárolás /Szlovén M.o. határon.á.eáp/ -  5 209 e/Ft 

 - Normatív hozzájárulások 

   III. Béla Szakképző Iskola   3 790 e/Ft 

      Ebből: személyi jutt 982 e/Ft 

                  Munkaa.terh.j. 171 e/Ft 

                  Dologi kiadás 2 637 e/Ft 

     Fedezete: Működési céltart. zárolás /pedagógus szakvizsga/ -  277 e/Ft 

                     Működési céltart. zárolás /Szakmai vizsgák / -  774 e/Ft 

                     Működési céltart. zárolás / középsz. Érettségi/ -  294 e/Ft 

                     Működési céltart. zárolás /szakmai informatika f / -  549 e/Ft 

                     Működési céltart. zárolás /ingyenes tanköny / -  1 716 e/Ft 

                     Működési céltartalék /intézmény üz.elkül.k./ zárolás                  -  180 e/Ft 

 - Fogászati röntgenkészülék beszerzése /Beruházási kiadás/ 67 e/Ft 

     59/2012.sz. határozat 

     Fedezete :Működési céltartalék /intézmény üz.elkül.k./ zárolás -  67 e/Ft 

  - Működési célú hitel zárolás  -  67 e/Ft 

    Felhalmozási célú hitel   67 e/Ft 

  - Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl. 126 e/Ft 

     Ebből: Műk. c.p.e.á.államh.k nonp  17 e/Ft 

                Műk. c.p.e.á.államh.k váll  109 e/Ft 

     Működési céltartalék zárolás /Közc.fogl.pály.önrész/ -  126 e/Ft 

 

5. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás   

 Kiadási pótelőirányzat 

 Polgármestei Hivatal 

   Önkorm.igazg.tev.   137 e/Ft 

      Ebből: Dologi kiadás 91 e/Ft 

                 Munkaa.terh.j. 46 e/Ft 

 Fedezetük: Általános tartalék zárolás  -  137 e/Ft 

 

6. Többcélú Kistérségi Társulás Mozgókönyvtári ell. Tám. 

 Móra F. Városi Könyvtár /dologi kiadás/  97 e/Ft 

 Fedezete: Tám.é.műk.bev. Több.Kist.Társ.-tól 97 e/Ft 

 



 

 

7. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat 

    módosítása 

 a./ III. Béla Szakképző Iskola   5 984 e/Ft 

      Ebből: személyi jutt 2 034 e/Ft 

                  Munkaa.terh.j. 447 e/Ft 

                 Dologi kiadás 3 503 e/Ft 

                  Ellátottak p.jutt.  e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól 2 679 e/Ft 

                    Tám.é.műk.bev. fejezettől EU.  3 305 e/Ft 

 

 b./ Rendelőintézet /dologi kiadás  1 637 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.Többc.Kist.Társ.-tól 756 e/Ft 

                     Tám.é.műk.bev. fejezettől EU  881 e/Ft 

 

 c./ Móra F. Városi Könyvtár /dologi kiadás/ 7 055 e/Ft 

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

                      Tám.é.műk.bev. közp. Kvi. szervtől 44 e/Ft 

                      Tám.é.műk.bev. fejezettől EU 6 996 e/Ft 

 

 d./ Önkormányzat 

    Többletbevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok rendezése 

    - Bérlakás felúj. /Ady u.6/  9 390 e/Ft 

      Fedezete: Biztosítási kártérítés  8 984 e/Ft 

        Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felújítás -  406 e/Ft 

    - Hársastó leeresztő műtárgy karb./felúj/  121 e/Ft 

      Fedezete: Tervezési keret zárolás  -  121 e/Ft 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2012. évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek. 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. december 03. 

 

 

                                                                              Dr Dancsecs Zsolt  

                                                                                       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

7/2012. (III.1.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. szakasz (1) 

bek. a) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ 

(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16 § (1) bekezdésben 

és 91.§ (1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról a következők szerint 

rendelkezik: 

 

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (III.1.) 

önkormányzati  rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszege 2.162.058,1 e/Ft-ban, azaz Kettőmilliárd–százhatvankettőmillió -

ötvennyolcezer egyszáz forint, 

b) bevételi főösszege 1.801.419,1 e/Ft azaz Egymilliárd-nyolcszázegymillió-

négyszáztizenkilencezer egyszáz forint,  

c) hiányát 360.639 e/Ft-ban, azaz Háromszázhatvanmillió-hatszázharminckilencezer forint. 

 

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

szolgáló pénzforgalom nélküli bevétek összege: 67.220 e/Ft, melyből 

a)működési pénzmaradvány:       44.848 e/Ft 

b)felhalmozási pénzmaradvány: 22.372 e/Ft. 

 

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

meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege: 293.419 e/Ft, melyből 

a)működési célú hitel:     112.556 e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel:180.863 e/Ft”. 

 

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

 

„4.§ (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásai és azok 

összegei - a Rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján a (2) – (8) bekezdésben 

foglaltak szerint alakulnak.  

(2) Működési bevételek     1.578.417,1 e/Ft 

 

a) intézményi működési bevételek:    133.660 e/Ft,  

aa) III. Béla Szakképző Iskola  21.646 e/Ft, 



ab) Rendelőintézet   21.581 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár   1.605 e/Ft, 

ad) Polgármesteri Hivatal   18.975 e/Ft, 

ae) Önkormányzat    69.853 e/Ft 

 

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele  933.537 e/Ft, ebből 

ba) helyi adók   818.000 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók   114.037 e/Ft, 

cc) bírságok, pótlékok       1.500 e/Ft; 

 

c) Működési támogatások:     322.064,1 e/Ft, ebből 

ca) normatív támogatások   255.846 e/Ft, 

cb) központosított előirányzatok       3.424,1 e/Ft, 

cc) normatív kötött felh. támogatások    51.082 e/Ft; 

cd) egyéb központi támogatás      11.712 e/Ft 

 

d) Egyéb működési bevételek:    189.156 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű működési bevétel               174.341 e/Ft,  

db) működési c. pénze. átvét.államh. kívülről  14 815 e/Ft, 

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

 

(3) Felhalmozási bevételek     223.002 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek  126.500 e/Ft, ebből 

aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.   74.600 e/Ft, 

ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. b. 16.900 e/Ft, 

ac) pénzügyi befektetések bevételei    35.000 e/Ft; 

 

b) Felhalmozási támogatások     0 e/Ft. 

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

bb)fejlesztési célú támogatások    0 e/Ft 

 

c) Egyéb felhalmozási bevételek   96.502 e/Ft 

ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel  88.326 e/Ft 

cb) felhalm. c. pénze. átvét államh. kívülről   8.176 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.           0 e/Ft 

a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről           0 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:  1.801.419,1 e/Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 67.220 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:    67.220 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány      44.848 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány       22.372 e/Ft. 

 

(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási 

bevétel 293.419 e/Ft, hitelek felvétel és kötvénykibocsátás bevételei 293.419 e/Ft, ebből 

a) rövid lejáratú működési célú hitel felvétele 112.556 e/Ft,  

b) rövid lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele 160.005 e/Ft,  

c) hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele 20.858 e/Ft,  



(8) Finanszírozási bevételek összesen:   360.639 e/Ft” 

 

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

 

„5.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 

a) működési kiadások előirányzatra    1.504.877,1 e/Ft-ot, ebből 

aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás      254.722 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet működési kiadás       186.886 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       49.129 e/Ft, 

ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     360.221 e/Ft, 

ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás      310.277 e/Ft, 

af) Önkormányzat működési kiadás       315.074,1 e/Ft 

ag) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

ah) Arany J. villamos felúj. hitel kamat           1.000 e/Ft, 

ai) felhalm. bevét után fiz. ÁFA, fordított Áfa          8.568 e/Ft 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra       203.861 e/Ft-ot, ebből 

ba) beruházási kiadások           59.109 e/Ft, 

bb) felújítási kiadások           64.063 e/Ft, 

bc) egyéb felhalmozási kiadás           79.689 e/Ft; 

    bd) befektetési célú részesedések           1.000 e/Ft 

c) támogatások kölcsönök nyújtására        153.381 e/Ft-ot, 

ca) működési kölcsön           23.000 e/Ft 

cb) Felhalmozási kölcsön          130.381 e/Ft 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra        90.595 e/Ft-ot,ebből 

da) általános tartalék             3.162 e/Ft, 

db) Működési céltartalék            5.560 e/Ft, 

dc) fejlesztési céltartalék          81.873 e/Ft; 

e) hiteltörlesztésre           209.344 e/Ft-ot, ebből 

ea) működési célú hitel törlesztés       206.289 e/Ft, 

eb) felhalmozási célú hitel törlesztés           3.055 e/Ft; 

határoz meg.” 

 

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

 

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

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata              424.279 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata            111.025 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              482.650,8 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra    480.840,3 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    370.568 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     42.722 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     67.550,3 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                6.082 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:         1.504.877,1 e/Ft. 

 

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

Önkormányzat esetén a  kiemelt előirányzatok a következők: 

a)III. Béla Szakképző Iskola   254.722 e/Ft, 

aa) személyi juttatások előirányzata 140.307 e/Ft, 



ab) munkaadót terhelő járulékok előir.   36.546 e/Ft, 

ac) dologi kiadások előirányzata   71.661 e/Ft, 

ad) egyéb működési kiadás előirányzata       126 e/Ft, 

ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.    6.082 e/Ft; 

 

b) Rendelőintézet      186.886 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata    81.420 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.    21.126 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata    84.340 e/Ft; 

 

c) Móra Fernc Városi Könyvtár      49.129 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata    21.301 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.      5.481 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata    22.347 e/Ft; 

 

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei  360.221 e/Ft, 

da) támogatás értékű működési kiadás   360.221 e/Ft, 

 

e) Polgármesteri Hivatal    310.277 e/Ft, 

ea) személyi juttatások előirányzata 178.169 e/Ft, 

eb) munkaadót terhelő járulékok előir.   46.751 e/Ft, 

ec) dologi kiadások előirányzata   85.357 e/Ft, 

 

f) Önkormányzat     315.074,1 e/Ft, 

fa) személyi juttatások előirányzata     3.082 e/Ft, 

fb) munkaadót terhelő járulékok előir.     1 121 e/Ft, 

fc) dologi kiadások előirányzata  190.377,8 e/Ft, 

fd) egyéb működési kiadás előirányz.    120.493,3 e/Ft, 

 

g) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

h) Arany J. villamos felúj. hitel kamat          1.000 e/Ft, 

i) felhalm. bevét után fiz. ÁFA, ford.Áfa          8.568 e/Ft 

 

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

következők: 

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

3.299 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete       569 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap             1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék           1.593 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  87.433 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:        5.560 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:        81.873 e/Ft. 

 

(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) normatív hozzájárulás, melyen belül 

aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás                  0 e/Ft, 

ab) pedagógus szakvizsga        0 e/Ft, 



ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás      0 e/Ft, 

ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás     0 e/Ft, 

ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok      0 e/Ft; 

b) Civil alap              570 e/Ft, 

c) pályázati alap működési                0 e/Ft, 

d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások           0 e/Ft, 

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

f) Környezetvédelmi Alap               1.000 e/Ft, 

g) Vasi TISZK működési hj. Különbözet          575 e/Ft 

h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész          386 e/Ft, 

i) intézményüzemeltetési elkülönített keret         585 e/Ft, 

j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott 

pályázat 

ja) Önkormányzat                 0 e/Ft, 

jb) Városi Gondozási Központ               0 e/Ft, 

k) Idegenforgalmi alap             873 e/Ft. 

l) Rendelőintézet – szem.juttatás nyugdíjazás       1.071 e/Ft 

m) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra           500 e/Ft, 

n) Költségvetési szervek fogl. 2012. évi kompenzáció (előleg)           0 e/Ft 

 

(5) A (3) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) NYDOP-5.1.1 szeob felújítási önrész (277/2011.)      1.150 e/Ft, 

b) pályázati alap           5.000 e/Ft, 

c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás              0 e/Ft, 

d)Hársas tó strandhoz szennyvízelv, zuhanyzó, WC kial (269/2011)     3.500 e/Ft, 

e) NYDOP-5.2./C.11 Rendelőintézet tetőtér beépítés önr. (187/2011)     2.223 e/Ft. 

f) NYDOP-4.1.1/B-11 Rába Sztg.-i szakasz árvízvéd.fejl. (268/2011)    68.000 e/Ft 

g) Rábatótfalui Sportöltöző felújítás pályázati önrész (28/2012)       2.000 e/Ft 

 

(6) A céltartalékban tervezett 87.433 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

a) a (4) bekezdés a) pont a központi támogatás finanszírozásakor, 

b) a (4) bekezdés b), f), g) és k) pont, valamint az (5) bekezdés c) pont testületi döntés 

alapján, 

c) a (4) bekezdés c), és h) pont, valamint az (5) bekezdés a), b), d), e), f) és g) pont a 

pályázat elnyerését követően, 

d) a (4) bekezdés d),i) és j) pont és m) pont a számla esedékességekor, 

e) a (4) bekezdés e) pont a rendezvényt követően, 

f) a (4) bekezdés l) pont a nyugdíjazás esetén. 

g) a (4) bekezdés c) pont a banki kötelezés szerint. 

 

5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen 

322.064,1 e/Ft normatív állami támogatásban részesül, a szociális juttatásokhoz 

kapcsolódóan tervezhető normatív kötött felhasználású támogatás 47.203 e/Ft. 

Központosított előirányzatok 3.424,1 e/Ft. Egyéb központi támogatás 11.712 e/Ft „ 

 

 

 



 

 

 

6.§ A Rendelet 8.§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „8.§ A nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi szolgáltatásokhoz 

szervezetenként a források a következők:   

a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása – Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat: 30.600 e/Ft 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 31.627 e/Ft.” 

 

7.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 …………………………………  ………………………………. 

    Huszár Gábor                                          Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                    jegyző 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetve: 

 

 

Indoklás a Rendelettervezethez: 

1.§. 

A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a 

bevételi főösszeg-, a hiány-, valamint a hiány külső-, és belső 

finanszírozásának változásával foglalkozik. 

2.§. 

A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi. 

3.§. 

A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, 

támogatások-, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és 

hiteltörlesztés jogcímenként. 

4.§ 

A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt 

előirányzatonként, ill. intézményenként ezen belül kiemelt 

előirányzatonként, valamint a tartalék változását mutatja be. 

5.§. 

Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be. 



 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére 

Tárgy: kitüntetési rendelet módosítása 

 

Tisztelt képviselő – testület! 

A 2012. november 28-i ülésen az Idősek az idősekért díja alapítása kapcsán elfogadott 

határozat a következők szerint határozta meg a kitüntetés tartalmát:  

 

279/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat „Idősek az idősekért” kitüntetést alapítson és ehhez a kitüntetésekről szóló 

rendeletét módosítsa. 

A rendeletet a következők szerint kell előterjeszteni 

az „Idősek az idősekért” díjjal kitüntetett személy 

 - szentgotthárdi lakcímmel rendelkezzen,  

 - öregségi nyugdíjkorhatárt érje el,  

 - városi polgár legyen,  

 - szentgotthárdi civil szervezet tagja vagy magánszemély legyen,  

 - aktívan tevékenykedő, a többi idős ember hétköznapjainak jobbá, szebbé tétele 

érdekében,  

 - nagyobb csoport, társaság érdekeiért dolgozik  

 - civil szervezetek vagy idősek ügyeivel foglalkozó civil szervezetek vagy szociális 

intézmények vagy az idősügyi tanács vagy az erőforrás bizottság adhat jelölést 

 - kitüntetés átadása az idősek világnapját követő testületi ülés vagy az idősek 

világnapja alkalmából rendezett rendezvényen történjen  

 - díszoklevelet ad az önkormányzat 

 - az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága javaslatára a testület 

dönt  

- a kitüntetés erkölcsi elismerés  

 

Ennek alapján készült el az 1. számú melléklet szerinti rendeletmódosítás. 

Kérem ennek megtárgyalását és elfogadását! 

Szentgotthárd 2012. november 30. 

 

                                                              Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/… (…) önkormányzati rendelete  A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk 

rendjétnek szabályozásáról szóló 18/2000. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet átfogó módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, és a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990.LXV. tv. 10.§ (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg. 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének A kitüntető díjak alapításáról 

és adományozásuk rendjétnek szabályozásáról szóló 18/2000. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. §-a a követekzővel egésszül ki:  

(Szentgotthárd Város Önkormányzata a következő kitüntető címeket és díjakat 

adományozza:) 

„Idősek az idősekért” Cím 

 

2.§ A Rendelet a következő 8/C §-sal egészül ki: 

8/C § Idősek az idősekért  Cím 

(1) A cím adományozható szentgotthárdi lakcímmel rendelkező, az öregségi 

nyugdíjkorhatárt elért városi polgárnak, aki szentgotthárdi civil szervezet tagjaként 

vagy magánszemélyként  aktívan tevékenykedik a többi idős ember 

hétköznapjainak jobbá, szebbé tétele érdekében. Előnyben kell részesíteni azt, aki  

nagyobb csoport, társaság érdekeiért dolgozik.  

(2) Az Idősek az idősekért cím díszoklevél, mely tartalmazza legalább a következőket: 

a „Díszoklevél Idősek az idősekért cím elnyeréséről” szöveget, a kitüntetett nevét, a 

kitüntetés évét, a díszoklevél kiállításának dátumát valamint Szentgotthárd Város 

polgármesterének az aláírását.  

(3) Az „Idősek az idősekért” díjból évente legfeljebb egy adományozható.  

(4) Az „Idősek az idősekért” Cím átadására az Idősek Világnapjához kapcsolódó 

rendezvényen a polgármester adja át.  

 

3.§ A Rendelet 9.§ (4) bekezdése a következőkkel egészül ki: 

„9.§ (4) (Ajánlásra jogosultak:) „A jelen rendelet 8/C §-a esetén  Szentgotthárdon működő 

civil szervezetek – különösen  a Szentgotthárdon működő, idősek ügyeivel foglalkozó civil 

szervezetek; Szentgotthárdon működő  szociális intézmények; az idősügyi tanács; adhat 

jelölést 

  

4.§ A Rendelet 10. § (1) bekezdés (A beérkezett ajánlások alapján javaslattételre jogosultak) 

a következő g.) ponttal egészül ki:  

„g.)  Az Idősek az idősekért Cím esetén a Képviselőtestület által létrehozott szociális  

ügyekben illetékes állandó bizottság.” 

. 

5.§ A Rendelet 13. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:  

„13.§ (1)  A kitüntető díjakkal oklevél, díszjelvény és esetenként meghatározott 

pénzjutalom, külföldi kitüntetett esetén tárgyjutalom jár. 

A kitüntető címekkel oklevél és esetenként meghatározott pénzjutalom, külföldi kitüntetett 



esetén tárgyjutalom jár. Az Idősek az idősekért cím erkölcsi elismerés, azért egyéb juttatás 

nem jár.” 

 

6.§ A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon 

hatályon kívül kerül. 

 

Huszár Gábor                                                  Dr. Dancsecs Zsolt 

polgármester                                                        Jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

  



 

 

Indokolás: 

 

1.§ -hoz: az ú önkormányzati kitüntetés megnevezését és jellegét tartalmazza: ez a kitüntetés 

egy Cím.  

 

2.§ -hoz: A Rendelet a jogszabályszerkesztési előírásoknak megfelelően  8/C § jelzéssel tud 

kiegészülni. A bekezdés leírja a címre vonatkozó legfontosabb kritériumokat, a kitüntethretők 

körét., az adható díszoklevél tartalmát 

 

3.§-hoz a jelölést adóknak a körét tartalmazza: azt a kört, amely a legjobban ismerhzeti az 

idősekkel foglalkozókat. Természetesen ezen kívül tehetnek ajánlást mindazok, akik 

(képviselők, polgármester,) akik egyébként is ajánlattételi joggal rendelkeznek valamennyi 

kitüntetés esetében.  

 

4.§ -hoz: a beérkezett ajánlásokból az az önkormányzati bizottság tehet javaslatot, melynek 

munkája alapján leginkább ismerheti az idősek életét.   

     

5.§ -hoz: Ez a képviselőtestületi határozatnak megfelelően kimondja, hogy ezért a címért 

egyéb anyagi juttatás nem jár.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület  2012. december 12-i ülésére. 

 

Tárgy: A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal átalakítása. 

            SZMSZ módosítása.    

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. 

 

2013. január 01-től szinte teljes terjedelmében hatályba lép a Magyarország Helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény ami kissé új helyzetet teremt. A 

törvény 146.§ (2) bek. értelmében „a polgármesteri hivatalt és a közös önkormányzati hivatalt 

a 84-86.§ hatályba lépését követő 60 napon belül kell létrehozni.” Ennek alapján a törvény 

szerint erre 2013. márciusig van lehetőség, mivel azonban a polgármesteri hivatalt már 

januártól a változásokhoz igazított új formában szeretnénk működtetni, ezért döntöttünk jelen 

előterjesztés decemberi elkészítése mellett.  

 

Egyelőre nem ismert még az sem, hogy jön-e létre 2013-tól közös hivatal a Szentgotthárd 

környéki települések önkormányzataival. Olyan esetben, ha a járás területén a 2000 fős 

lakosságszámot el nem érő települések egymás között a közös hivatalt nem tudják létrehozni, 

akkor Szentgotthárd köteles lesz e településeket fogadni, velük közös hivatalt létrehozni. Ha 

erre sor kerülne, akkor majd a közös hivatal megalapításáról és ezzel a Polgármesteri Hivatal 

átalakításáról külön kell dönteni.  

 

A magyar közigazgatásban bekövetkező változások, a járási hivatalok megalakulása és az 

emiatt bekövetkező létszám- és feladatcsökkenés miatt a polgármesteri hivatalok 

átszervezésére mindenütt szükség van. Szentgotthárdon egy rugalmas, a kor kihívásaihoz 

könnyen alkalmazni tudó formát szeretnénk megteremteni.  

 

Ennek alapján a tervezett változások legfontosabb szempontjai a következők:  

 

1.) A Polgármesteri Hivatal jelenlegi irodai struktúrája megszűnik. Létrejön egy 

polgármesteri - jegyzői törzskar – „Polgármesteri – Jegyzői Kabinet” néven, melynek 

tagjai közvetlen jegyzői irányítás alatt állnak. A törzskarba tartoznak azok a vezetők, 

akik a hivatal számára meghatározott feladatok ellátásáért (menedzseléséért) felelősek. 

Feladatuk a hivatali munka egy nagyobb területét felölelő feladatok szervezése, 

irányítása. Ehhez a hivatal állományából a szükséges számú, képzettségű, munkaköri 

leírással rendelkező köztisztviselőt, esetlegesen más jogviszonyban foglalkoztatott 

munkaerőt kell biztosítani. A törzskar része a személyzeti ügyekért felelős dolgozó és a 

belső ellenőr. A törzskar szükség esetén rugalmasan, egy-egy időlegesen jelentkező 

feladat ellátása érdekében átmeneti időre is bővíthető. Ilyen alapon a hivatal dolgozói 

közül egy – egy nagyobb feladatért felelősként (pl. népszámlálás, választás, stb.) 

átmeneti időre bárki a törzskarba (kabinetbe) kerülhet. 

2.) Minden dolgozónál a legfontosabb dokumentum a munkaköri leírás. Ebből a 

dokumentumból kiderül, hogy a dolgozó melyik törzskari vezető vezetése alá kerül. Ez 

tehát az eddigiektől eltérően nem jelent valamely belső szervezeti egységhez (irodához) 

tartozást. A dolgozó munkáltatója továbbra is a jegyző, az ún. egyéb munkáltatói 

jogokat (szabadság kiadás, túlóra elrendelés, utasításadás stb.) a törzskari vezetője 



gyakorolja. A dolgozók számára munkáltatói utasítást az a Törzskari vezető adhat, 

akihez a dolgozó tartozik.  

3.) Az átláthatóság kedvéért a hivatali dolgozók munkaköri leírásait figyelembe vevő 

csoportokat is megnevezünk azzal, hogy a csoportok semmilyen szempontból nem 

minősülnek elkülönült belső szervezeti egységnek. Nincs vezetőjük, nincsen külön 

ügyrendjül. A jelenlegi megnevezések csak a rendszer átláthatóságát hivatottak 

biztosítani. A dolgozók csoportba sorolásának alapja a munkaköri leírásukból 

megállapítható feladatok hasonlósága. Azok sorolhatók egy csoportba, akiknek a 

feladata szakmailag hasonló területre tartozik (pl. adóügyek esetén létrejövő adócsoport, 

stb.). 

4.) A dolgozók átmenetileg, egy – egy nagyobb, időlegesen ellátandó feladat elvégzésére a 

meglévő törzskari vezetőjük és ha van, a meglévő csoportjuk megtartása mellett más 

ideiglenes csoportba, és/vagy másik törzskari vezető alá is besorolhatók. Ilyen esetben e 

feladatok vonatkozásában más törzskari vezető irányítása alá is kerülhetnek.  

5.) Nem zárható ki idővel csoportok összevonása, szétválasztása, illetve csoportok másik 

törzskari irányítóhoz sorolása sem. 

 

Ezen elvek mentén fogjuk majd a Hivatal ügyrendjét megállapítani.  

 

A hivatal álláshelyeinek száma 18 álláshellyel  csökken a 2012. januárihoz képest, 1 vezetői, 

15 ügyintézői, 2 ügykezelői álláshely szűnik meg.A járások megalakulása miatt a hatósági 

feladatok kerülnek ki a Polgármesteri Hivataltól: az okmányirodai feladatok, a teljes 

gyámhatósági feladatrendszer, a szociális feladatok egy része, a hivatásos gondnoki feladatok.  

 

Nem változik a jelenlegi műszaki irodai feladatok száma – pontosabban az intézmények 

üzemeltetése a vagyonkezelés egy új területeként jelentkezik – olyan feladatok átvételét 

jelenti, melyeket eddig az intézményvezetők maguk végeztek. Ezzel együtt sem változik a 

városüzemeltetésen a létszám. Viszont  idekerülnek a közterület-felügyelők. 

 

A jelenlegi pénzügyi irodában a létszámok csökkennek bár sem a költségvetési területen, sem 

az adóügyek területén nincs feladatváltozás. Az oktatási intézmények állami fenntartásba 

kerülése, a szociális ügyek egy részének járáshoz kerülése miatt van pénzügyi 

feladatcsökkenés, az újonnan megjelenő múzeum miatt pedig tapasztalható ezzel 

kapcsolatosan feladatnövekedés. 

 

A kistérséggel kapcsolatos feladatok megmaradnak, 2013-tól azonban egy ember látja el a 

teljes önkormányzati (térségi) fenntartású intézményirányítást, ugyanez az ember végzi a 

kulturális, szociális, egészségügyi, nevelési (óvodai) terület irányítását. A pályázatírásnál 

jelen pillanatban egy fő csatolt munkakörben, munkaidejének egy részében a kistérségi 

pályázatokkal is foglalkozik, további két önkormányzati pályázatírói álláshelyből mindkét 

kolléganő tartós távolléte miatt csak az egyik álláshely van betöltve. Munkajogilag e két 

álláshelynek meg kell maradnia. 2013-tól továbbra is az egyiken foglalkoztatnánk pályázatírót 

– a pályázatírás jelentős részben a SZET Szentgotthárd Kft-hez kerül. Egyelőre azonban 

vannak folyamatban lévő projektek és pályázatok, amelyeket még a Hivatalnak kell 

végigvinnie, másrészt nagyon sok olyan kisebb pályázat van, amit nem lehet és nem is 

célszerű üzleti alapon végeztetni egy pályázatot író gazdasági társasággal a jövőben sem, 

hiszen e pályázatok költségei nem számolhatók el a pályázatokban.  

Az ügykezelői létszám is csökken, az iktatás – irattározás a Hivataltól kikerülő területek miatt 

valamennyivel kevesebb lesz.  A testületi/jegyzőkönyvezetési adminisztrációs feladatok a 

változással nem csökkennek. 



  

 

II. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84.§ (2) bek. 

kimondja, hogy „A polgármesteri hivatal hivatalos elnevezését a képviselő – testület a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában feltünteti. Erre tekintettel kérjük, hogy az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti SZMSZ-módosítást is hagyja jóvá a Tisztelt 

Képviselő – testület. 

 

Az SZMSZ-ben ezen kívül azok az elengedhetetlenül szükséges módosítások is megjelennek, 

amelyek 2013. január 01-től csak az itt írt formában lehetnek az SZMSZ-ben jogszerűen. Ettől 

függetlenül a Szervezeti és Működési Szabályzatot 2013. első felében más szempontok miatt 

is át szeretnénk tekinteni és néhány új megoldást szeretnénk majd benne szerepeltetni.  

 

III. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (5) 

bekezdés a) pontja 2013. január 1-jétől meghatározza a települési polgármesteri hivatal 

hivatalos megnevezését, ami „(település neve)-i Polgármesteri Hivatal”. Mivel ez nem 

egyezik intézményünk jelenlegi hivatalos megnevezésével (Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd), ezért a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát e pontban módosítani 

szükséges. 

Ugyancsak módosítani kell a költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendjét, mivel a 

Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől a jegyzőt már nem a képviselő-testület, 

hanem a polgármester nevezi ki. 

A 14. pontot pedig a köztisztviselőkre vonatkozó új törvény elnevezése miatt kell módosítani.  

A végére hagytam, pedig az Alapító Okiratban első helyen szerepel a bevezető rész szükséges 

módosítása az abban megjelölt jogszabályhelyek hatályon kívül helyezése miatt. 

A módosítások a 4. mellékletben olvashatók, összevetve a jelenleg hatályos szöveggel. A 

módosítások az 5. mellékletben található egységes szerkezetű alapító okiratban kéken szedve, 

három kék csillaggal is megjelölten találhatóak. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatalt 2013. január 01. napjával az 1. számú melléklet szerint hozza létre. A 

hivatal az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátására jön létre. A Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 

valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában is.  

Határidő: 2013. január 01. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd Alapító Okiratának módosítását a 4. sz. melléklet szerint, a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az 5. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd 2012. december 01. 

 

 

                                                                                                         Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                  Jegyző 

 
 

 



1. számú melléklet 

A Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal 

 

I. A polgármesteri- jegyzői kabinet (törzskar) 

Tagjai: 

- Jegyző 

- városüzemeltetési vezető 

- pénzügyi vezető 

- Hatósági és koordinációs vezető 

- Önkormányzati és térségi erőforrások vezető 

- Személyügyi referens 

- Belső ellenőrzési referens 

 

II. A törzskari vezetők által irányított területek 

 

1. Városüzemeltetési vezetőhöz  tartozó területek és  csoportok: 

1.1.) Építéshatóság  

1.2.) Közszolgáltatási- és vagyongazdálkodási csoport  

1.2.1.) Kommunális ügyek 

1.2.2.) Közüzemek ügyei 

1.2.3.) Közterületi ügyek 

1.2.4.) Lakás- és helyiséggazdálkodás 

1.2.5.) Vagyongazdálkodás 

1.2.6.) Intézmények működtetése 

1.2.7.) Épületüzemeltetés, gondnoki feladatok, fénymásolás, bérmásolás 

1.3.) Közterület-felügyelet  

 

2. Pénzügyi vezetőhöz  tartozó területek és  csoportok: 

2.1.) Adócsoport  

2.2.) Költségvetési csoport  

2.2.1.) Önkormányzati költségvetés 

2..2.2.) Nemzetiségi önkormányzatok költségvetései 

2.2.3.) Kistérségi társulási költségvetés 

2.3.) Pénzügyi műveletek csoportja  

2.3.1.) Számlázás, utalványozás 

2.3.2.) Házipénztár 

2.3.3.) Intézmények pénzügyi műveletei 

2.3.4.) Térítési díjak beszedése 

2.3.5.) Leltárkezelés, analitikus könyvelés 

2.3.6.) Kataszteri nyilvántartás 

 

3. Hatósági és koordinációs vezetőhöz tartozó területek és csoportok 

 

3.1.) Testületi ügyek  

3.1.1.) Önkormányzati testületi ügyek 

3.1.2.) Nemzetiségi testületek ügyei 

3.1.3.) kistérségi testületi ügyek 

3.1.4.) Testületi adminisztráció 

3.2.) Igazgatási ügyek  

3.2.1.) Anyakönyv és egyéb nyilvántartások 



3.2.2.) Hagyatéki ügyek 

3.2.3.) Kereskedelmi igazgatási ügyek 

3.2.4.) Mezőgazdasági igazgatási ügyek 

3.2.5.) Szociális ügyek, segélyek 

3.2.6.) Birtokháborítási ügyek,  

3.3.) Adminisztrációs feladatok  

3.3.1.) Iktatás, irattár, postázás 

4. Önkormányzati és térségi erőforrások vezető 

4.1.) Kistérségi/társulási szervezés 

4.2.) Intézményirányítás 

4.3.) Önkormányzati erőforrások ügyei  

oktatási- nevelési; önkormányzati egészségügyi-; önkormányzati kulturális-; 

önkormányzati szociális ügyek Pályázatírás, pályázati projektmenedzselés 

idegenforgalom, Idősügyi- és ifjúságügyi kapcsolatok, Sportügyek 

4.4.) Polgármesteri Titkárság  

4.4.1.) Városmenedzsment működtetése 

4.4.1.) Titkársági feladatok 

4.4.2.) Civil kapcsolatok 

4.4.3.) Gépjárművezénylés 

III.  

A Polgármesteri Hivatal létszámadatai 

A tervezett költségvetési létszám  2013.01.01-től: 37 fő + 1 fő polgármester.   

 

.A 2013-as költségvetésben  tervezett álláshelyek:  

 

Köztisztviselő ( vezetők+ ügyintézők ): 33 fő        

Ügykezelő: 3 fő                                    

Fizikai alkalmazott: 1 fő   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Szentgotthárd Város Önkormányzata a kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök 

ellátása, valamint a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyek önálló és 

demokratikus igazgatása és intézése érdekében az Alaptörvény 32.§ (1) bek. a) és d) valamint 



a Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84.§ (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv.  8.§ (1) bek.-ben írottak figyelembe vételével működésének részletes szabályaira 

vonatkozóan a következő rendeletet fogadja el:  

 

1. § A Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról 

valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SZMSZ) 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 “1.§ (2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.. törvényt (a 

továbbiakban: Mötv.) a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt kiegészítésekkel kell 

alkalmazni.” 

2.§ Az SZMSZ 7.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul:  

“7. § (1) (Az önkormányzat feladat- és hatásköre:) Az Önkormányzat gondoskodik az Mötv. 

13. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező feladatok ellátásáról, valamint a Mötv. 10.§ 

(2) bek. szerint a nem kötelező feladatok ellátásról. A helyi önkormányzat tulajdonában álló 

közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb 

közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról” 

3.§ Az SZMSZ 7.§ (4) bekezdése a következők szerint módosul: 

„7.§ (4) Az Önkormányzat gondoskodik a kistérségi körzetközponti feladatok ellátásáról“. 

 

4.§ Az SZMSZ 8.§ (1) – (2) bekezdése a következők szerint módosul: 

 (A Város Önkormányzata  önként vállalt feladatai:) 

„8.§ (1) Önkormányzati intézmény által ellátott feladatok: 

- szakorvosi ellátás fenntartása; 

8.§ (2) Együttműködési megállapodás alapján biztosított feladatellátás: 

a) nevelési tanácsadó biztosítása; 

b) filmszinház üzemeltetése;“ 

5.§ Az SZMSZ 22.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul: 

 “22. § (1)  A Polgármesteri Hivatal hivatalos elnevezése: Szentgotthárdi Polgármesteri 

Hivatal.  A Polgármesteri Hivatal az Mötv-ben meghatározottakon túl egyúttal a 

Szentgotthárdi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete is.” 

6.§ Ez a rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 

Huszár Gábor                                                Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                      Jegyző 

Kihirdetve:  

 

Indokolás: 

A tervezet 1. §-ához: 

2013. január 01-től a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

hatályba lép és az eddigi Ötv (1990.évi LXV. tv.) legnagyobb részében hatályon kívül kerül – 

bár teljesen cask a 2014. évi önkormányzati választásokkal kerül hatályon kívül. Ezért kell 

megváltoztatnunk a hivatkozott törvényre utaló részt.  

A terveezet 2.§-ához: 

Az Önkormányzat kötelező feladatainál az új törvényre kell hivatkozni annál is inkább, 

mert némileg változott az új önkormányzati törvényben meghatározott önkormányzati 

kötelező feldatok köre.  



A tervezet 3.§-ához: 

SZMSZ-ünk jelenleg hivatkozik a  települési önkormányzatok  többcélú kistérségi 

társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv.-re, ami 2013. január 01-től megszűnik, így e 

jogszabályra hivatkozó szövegrész kerül csak ki a rendeletünkből.  

A Tervezet 4.§-ához: 

Az SZMSZ-ből kikerülnek azok az önként vállalt feladatok, amelyeket januártól csak az állam 

láthat el: szakképzés, gimnáziumi oktatás, művészeti oktatás. 

A Tervezet 5.§-ához. 

A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló törvény pontosan meghatározza a 

Polgármesteri Hivatal elnevezését, ezt az SZMSZ-ben is rögzítenünk kell.  



4. sz. melléklet 

 

Módosítás előtt Módosítás után 

(Bevezető rész:) 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

többször módosított 9/1995. (III. 30.) számú 

rendeletének 22.§-a* rendelkezik 

Szentgotthárd város polgármesteri* 

hivataláról. 

Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (3) 

bekezdése*, az államháztartás működési 

rendjéről* szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 10.§-a alapján és a helyi  

önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 10.§-a és 38.§-a, valamint a 

költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 

44§ (4)  figyelembe vételével* az alábbi 

alapító okiratot adja ki: 

 

(Bevezető rész:) 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 9/1995. (III. 30.) 

önkormányzati rendelete 22. §-a rendelkezik 

a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalról. 

Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8.§ (1) bekezdés b) 

pontja, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet 5. §-a alapján és a 

Magyarország helyi  önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. §-a 

és 42. §-a figyelembe vételével az alábbi 

alapító okiratot adja ki: 

 

1. Költségvetési szerv neve: Polgármesteri 

Hivatal Szentgotthárd 

 

1. Költségvetési szerv neve: Szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatal 

 

13. Költségvetési szerv vezetőjének 

kinevezési rendje: A Polgármesteri 

Hivatalt a jegyző vezeti, akit a képviselő-

testület nevez ki határozatlan időre. 

 

13. Költségvetési szerv vezetőjének 

kinevezési rendje: A Polgármesteri 

Hivatalt a jegyző vezeti, akit a 

polgármester nevez ki pályázat alapján 

határozatlan időre. 

14. Az intézmény foglalkoztatottjaira 

vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 

megjelölése: Foglalkoztatás a 

Köztisztviselői törvény és a Munka 

törvénykönyve hatály alá tartozó 

jogviszonyban történik. 

 

14. Az intézmény foglalkoztatottjaira 

vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 

megjelölése: Foglalkoztatás a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvény és a munka törvénykönyve 

hatálya alá tartozó jogviszonyban 

történik. 

 

Záradék: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 

az 52/2010. sz. Képviselő-testületi 

határozattal fogadta el 2010. február 24-én, 

hatályba lépésének időpontja a törzskönyvi 

bejegyzés napja. 

 

Záradék: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 

a …/2012. sz. Képviselő-testületi határozattal 

fogadta el 2012. december 12-én, hatályba 

lépésének időpontja 2013. január 1. napja. 

 

 



5. sz. melléklet 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZENTGOTTHÁRD 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1995. (III. 30.) önkormányzati 

rendelete 22. §-a rendelkezik a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalról. 

Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (1) bekezdés b) 

pontja, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet 5. §-a alapján és a Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 84. §-a és 42. §-a figyelembe vételével az alábbi alapító okiratot adja 

ki:*** 

 

1. Költségvetési szerv neve: Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal *** 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

3. Alapító szerv neve és címe: Szentgotthárd Város Önkormányzata  

 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

 

4. Irányító szerv(veinek) neve, székhelye:  

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

 

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

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

 

6. Alapítás időpontja*: 1990. 09. 30.* 

 

7. Alapítást elrendelő határozat:  - 

 

8. Az intézmény jogállása: jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv 

 

9. Illetékessége*: Szentgotthárd város közigazgatási területe, Szentgotthárdi kistérség 

területe; ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Polgármesteri Hivatal részeként 

működtetett okmányiroda az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a hatáskörébe 

utalt feladatait [256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek.].* 

 

10. Az intézmény által ellátott közfeladat:  Önkormányzati igazgatás 

 

11. Az intézmény besorolása: 

11.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa):  közhatalmi költségvetési szerv 

 

11.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör): 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját 

költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az 

alaptevékenységét önállóan látja el, pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait saját 

gazdasági szervezet látja el. 

 



12. Az intézmény alaptevékenysége:  

Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek 

jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása /Ötv. 38.§ (1) bek./*. 

 

12.1. Szakágazat száma és megnevezése: 

841105   Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége* 

 

12.2. Szakfeladat száma és megnevezése: ** 

 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok száma és megnevezése: 

 

0210001 Erdészet, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 

3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés 

3811031 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása 

4120001 Lakó és nem lakóépület építése 

4211001 Út, autópálya építése 

4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

4222001 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 

5221101 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása 

6110201 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 

üzemeltetése 

6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7490101 Igazságügyi szakértői tevékenység 

7500001 Állat-egészségügyi ellátás 

8130001 Zöldterület kezelés 

8219001 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

8411121 Önkormányzati jogalkotás 

8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

8411151 

 

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

8411161 

 

Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

8411431 

 

A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi 

szinten 

8411911 Nemzeti ünnepek programjai 

8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 



8414021 Közvilágítás 

8414031 Város, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

8419011 Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 

8419021 Központi költségvetési befizetések 

8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

842421 Közterületek rendjének fenntartása ** 

8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 

8425311 A polgári védelem ágazati feladatai 

8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

8821111 Rendszeres szociális segély 

8821121 Időskorúak járadéka 

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

8821151 Ápolási díj alanyi jogon 

8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 

8821171 Rendszeres gyerekvédelmi pénzbeli ellátások 

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

8821221 Átmeneti segély 

8821231 Temetési segély 

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

8822011 Adósságkezelési szolgáltatás 

8822021 Közgyógyellátás 

8822031 Köztemetés 

8891011 Bölcsődei ellátás 

8899351 Otthonteremtési támogatás 

8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése 

8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

8903011 Civil szervezetek működési támogatása 

8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

8904411 Közcélú foglalkoztatás 

8904421 Közhasznú foglalkoztatás 

8904431 Közmunka 

8906031 Szakszervezeti tevékenység támogatása 

9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása 

9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

9313011 Szabadidősport tevékenység és támogatása 

9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

9603021 Köztemető fenntartás és működtetés 

 

Az intézmény kiegészítő tevékenységei: 

8219002       Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

 

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenysége: nem végez kisegítő és vállalkozási 

tevékenységet. 



  

 

13. Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:  

A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti, akit a polgármester nevez ki pályázat alapján 

határozatlan időre. *** 

 

14. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:   

Foglalkoztatás a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és a munka törvénykönyve hatálya 

alá tartozó jogviszonyban történik. *** 

 

Záradék: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …/2012. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta el 

2012. december 12-én, hatályba lépésének időpontja 2013. január 1. napja. 

 

Szentgotthárd, 2012. december 13. 

 

 

  Huszár Gábor 

   polgármester 

 

* Módosította: a 12/2008. sz. Képviselő-testületi határozat 2008. január 30. napján. 

** Módosította: az 52/2010. sz. Képviselő-testületi határozat 2010. február 24. napján. 

*** Módosította: a ../2012. sz. Képviselő-testületi határozat 2012. december 12. napján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére 

 

Tárgy: Rendelet hatályon kívül helyezése. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Alkotmánybíróság a 2012. november 12-én meghozott 38/2012. (XI. 14.) AB 

határozatában megállapította, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 51. § (4) bekezdése, valamint 143. § (4) 

bekezdésének e) pontja alkotmányellenes, ezért azt 2012. november 15. napjával 

megsemmisítette. Az Mötv. 51. § (4) bekezdése hatalmazta fel a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét arra, hogy önkormányzati rendeletben meghatározhasson tiltott, 

közösségellenes magatartásokat, s ezek elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő 

helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását 

rendelhesse el, amely az önkormányzat saját bevételét képezte. Az Mötv. 143. § (4) bekezdése 

szintén felhatalmazást adott arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 

határozza meg a kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás 

elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait. 

 

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény kimondja, hogy ha e törvény eltérően 

nem rendelkezik, az Alkotmánybíróság döntése mindenkire nézve kötelező. A 

megsemmisített jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés az Alkotmánybíróság 

megsemmisítésről szóló határozatának a hivatalos lapban való közzétételét követő napon 

hatályát veszti, és e naptól nem alkalmazható. A megsemmisített rendelkezések alapján 

megalkotott önkormányzati rendelet illetve rendelet-módosítások nem vesztik automatikusan 

hatályukat, hanem azokat a képviselő-testületnek hatályon kívül kell helyeznie – jelen esetben 

2012. november 15. napjától. 

 

Esetünkben az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértést tartalmazó rendelkezéseinek 

hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes tevékenységek tiltott, közösségellenes 

magatartássá minősítéséről szóló 21/2012. (V. 31.) önkormányzati rendeletünket és az általa 

módosított önkormányzati rendeletek megfelelő rendelkezéseit érinti az Alkotmánybíróság 

döntése, pontosabban az annak alapján szükséges dereguláció. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálatokat elvégeztük 

Sajnos a tervezett jogszabályváltozásnak több negatív hatása is lesz. A szabálysértési törvény 

változásával valamennyi olyan magatartás amit helyi rendelet minősített szabálysértéssé 

megszűnt szankcionálhatónak lenni. A helyette lehetővé tett tiltott közösségellenes magatartás 

valóban nehezebben megfogható volt, de legalább segítette a helyi közösségeket. A most 

kialakult helyzet a lehető legrosszabb lesz – de az Alkotmánybíróság döntését tiszteletben kell 

tartani.  A rendelkezések hatályon kívül helyezésével a szankcionálhatóság és így a 

felelősségre vonás elmarad, ami a közrend sérelmével járhat. 

A tiltott, közösségellenes magatartások szankcionálásaként alkalmazott pénzbüntetés az 

önkormányzat bevételét képezte, ami így a jövőben elmarad. 

Külön figyelni kell a hatásvizsgálat során a környezeti és egészségügyi következményekre. 

Sajnos a környezetet is rongáló emberi magatartások (pl. zöldterületen parkolás), a hatályon 

kívül helyezés következtében nem lesznek szankcionálhatók.  



   A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit is vizsgálva: az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI. 14.) AB határozata 

alapján az önkormányzatnak deregulációs kötelezettsége keletkezett, melynek elmaradása 

esetén mulasztásos jogszabálysértést követne el. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet megalkotni szíveskedjen! 

 

 

Szentgotthárd, 2012. december 3. 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 

  



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértést tartalmazó rendelkezéseinek hatályon 

kívül helyezéséről, valamint egyes tevékenységek tiltott, közösségellenes magatartássá 

minősítéséről szóló 21/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Hatályát veszti: 

a) az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértést tartalmazó rendelkezéseinek hatályon 

kívül helyezéséről, valamint egyes tevékenységek tiltott, közösségellenes magatartássá 

minősítéséről szóló 21/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet; 

b) az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 29/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet 

8. §-a;
2
 

c) a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 8. 

§-a;
3
 

d) a temetőkről és a temetkezésekről szóló 35/2000. (X. 26.) önkormányzati rendelet 30. §-a;
4
 

                                                
2
 „8. § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és 150.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, 

aki a rendelet  3.§ (1) bekezdés a./, c./-f./, h./-j./ pontjában, a 4.§ (1)-(3) bekezdésében, valamint a rendelet 7.§ 
(1) bekezdésében foglaltakat megvalósítja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület a 

jegyzőre ruházza át.  

(3) A rendelet 3.§ (1) bekezdés c./-f./, h./- j./ pontja, a 4.§ (1) bekezdésében a közterületen megvalósított 

magatartás, a 4.§ (2), (3) bekezdése szerinti tényállás megvalósulása esetén a közterület – felügyelő 50.000 Ft-ig 

terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 

 
3 8.§ (1) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és 150.000 Forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, 

aki a rendelet 2. § (1), (8)-(10) bekezdésében, a 2/A.§ (4) bekezdésében, a 2/C.§ (5) bekezdésében, a 3.§ (2), (8), 

(9) bekezdésében, a 6.§-ban az ingatlanok és közterületek tisztántartására, rendjére vonatkozó szabályokat 

megszegi, továbbá az, aki a 11.§ (1) bekezdés a./pontjában, a (2), (4), (5) bekezdésében, a rendelet 11/A. § (1) – 
(2) bekezdésében foglaltakat megszegi, a zöldterületek fenntartására és kezelésére vonatkozóan a rendelet 19. § 

(1), (2) bekezdését, 20.§ (4)-(6) bekezdésében, 22.§ (1)-(3) bekezdése szerinti szabályokat megszegi, valamint 

aki a rendelet 24.§ (1) bek. b./ pontjában  foglalt zajvédelmi előírásokat megszegi. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület a 

jegyzőre ruházza át.  

(3) A rendelet 2.§ (8), (9) bekezdése, a 2/A.§ (4) bekezdése, a 2/C.§ (5) bekezdése, a 3.§ (2), (8), (9) bekezdése, 

a 11/A.§(1), (2) bekezdése, a 20.§ (4)-(6) bekezdése szerinti tényállás megvalósulása esetén a közterület – 

felügyelő 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 

 
4 „30.§(1) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és ezért 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal 

sújtható, aki 
a) a temető rendjét megszegi,csendjét zavarja, a temetőhöz nem illő magatartást tanúsít, engedély nélkül 

gépjárművel behajt, a temető épületeiben, a temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz, szemetel, nem a 

kijelölt helyen tárolja a szemetet, állatot bevisz, 

b) a sírgödröt kifalazza, 

c) síremléket bejelentés nélkül lebont, áthelyez, 

d) lezárt temetőben sírboltot épít, 

e) bejelentés nélkül végez munkát. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület a 

jegyzőre ruházza át. 



e) a közterületek használatáról, rendjéről illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, 

valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV. 1.) önkormányzati 

rendelet 23.§-a;
5
 

f) a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.) önkormányzati 

rendelet 12. §-a.
6
 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2012. november 15. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt e rendelet hatálybalépése előtt indult, e rendelet 

hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási eljárást meg kell szüntetni. 

 

 

 

Huszár Gábor                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                 Jegyző 

 

 

Kihirdetés:  

                                                                                                                                                   
(3) Az (1) bekezdés szerinti  tényállás megvalósulása esetén a közterület-felügyelő 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni 

bírságot szabhat ki.” 
 
5 „23.§ (1) a./ Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és ezért 150.000.- Ft –ig terjedő közigazgatási 

bírsággal sújtható, aki e rendelet 2. § (5) bekezdésében foglalt esetekben nem köt hatósági szerződést; e rendelet 

2.§(7) bek-ben foglalt közterület használati tilalmat megsérti;e rendelet 10. § (1) és (3) bekezdésében, továbbá a 

20.§(3) – (6) bekezdésében megfogalmazott szabályokat megszegi; e rendelet 22.§ (1) bek. b.) pontját megszegi. 

b./ A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át. 

(2) Az (1) bekezdés  szerinti tiltott, közösségellenes magatartásokat tanúsítókat a közterület-felügyelő  50.000,- 

Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.  

(3) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt kiszabott és befizetett helyszínbírság, illetve  a közigazgatási 

bírság jogerős megállapítása nem mentesít a közterület-használati díj fizetési, illetve helyreállítási kötelezettség 

alól.” 
 
6 „12.§ (1) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és ezért  150.000.- Ft –ig terjedő közigazgatási bírsággal 

sújtható, aki a  rendelet 3.§(1), 4.§ (4), 7.§(1),(2) bekezdésben foglaltakat  megszegi, továbbá a 11.§(1)bekezdés 

szerinti szerződéskötési kötelezettségét nem teljesíti. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület a 

jegyzőre ruházza át. 

(3) A rendelet 3.§(1) bekezdése, 4.§ (4) bekezdése, 7.§ (1), (2) bekezdése szerinti tiltott, közösségellenes 

magatartásokat tanúsítókat a közterület-felügyelő  50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.” 

 



 

 

Indokolás: 

 

1. §-hoz: Az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI. 14.) AB határozata megállapította, hogy a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § 

(4) bekezdése, valamint 143. § (4) bekezdésének e) pontja alkotmányellenes, ezért 

azokat 2012. november 15-i hatállyal megsemmisítette. Ezért az előbb említett 

jogszabályhelyekben megfogalmazott felhatalmazások alapján hozott önkormányzati 

rendeletek alkalmazására ettől az időponttól kezdve nincs mód, azokat hatályon 

kívül kell helyezni. 

 

2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés. Az Alkotmánybíróság döntésének kihirdetése napja 

kell hogy legyen a hatályon kívül helyező jogszabály hatálybalépésének napja. 

Mivel a hatályon kívül helyező jogszabály hatálybalépésével valamennyi 

rendelkezése végrehajtottá válik, gondoskodni kell a hatályon kívül helyező 

jogszabály ezt követő hatályon kívül helyezéséről. Ezt a hatályba léptető 

rendelkezéssel egy mondatban lehet megtenni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2012. december 12-ei ülésére 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

 

118/2012. számú képviselő-testületi határozat 

 

 

A 2013. évi költségvetési tervezési munkák során különös tekintettel kell lenni a Képviselő-

testület 118 /2012., valamint 186 /2012. Képviselő-testületi határozatban elfogadott 

Intézkedési tervre: 

 

 

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. 

A helyi adók reálértékének megőrzése érdekében javasoltuk az idegenforgalmi adórendelet 

2011. évi adóalap és adómértékre való visszatérést.  

 Az adóhatósági ellenőrzések folyamatosak. 

 

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

mellett törekedni kell az üresen álló bérlemények, hasznosítatlan telkek számának 

csökkentésére. 

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. 



A hetente tartott irodavezetői beszámolónak része a behajtások heti helyzetének átekintése 

és a konkrét ügyekben a konkrét teendők megbeszélése. Folyamatban van ugyanakkor egy 

több automatizmust tartalmazó behjatási rendszer bevezetése is. Ennek eredményei 

hamarosan jelentkezni fognak.  

 

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

felületek bővítése, értékesítése; tervdokumentációk ármegállapításánál) 

Folyamatosan élünk vele – egyúttal keressük a még hatékonyabb eszközök alkalmazásának 

lehetőséget. 

 

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. 

      

  A 2013. évi költségvetési koncepcióba a kiadások beépítésre kerültek. A Képviselő-testület  

ezzel kapcsolatosan – érdemi csökkentés - javaslatot sajnos nem tudott  tenni. 

 

 

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

kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálatát. 

     

   A 2013. évi költségvetési koncepcióba beépítésre kerültek. Képviselő-testület ezzel  

kapcsolatosan javaslatot nem tett. 

 

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. 

 

   Folyamatban, 2013. januári ülés 

 

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. 

Az oktatási intézményeink állami fenntartásba kerülnek 2013-tól. Az iskolák működtetését a 

továbbiakban a Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat finanszírozza 2013-tól. 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium esetében a mai napi információink szerint a 

működtetés sem lesz feladatunk. 2013. évi költségvetési koncepcióban már számoltunk 

ezzel. 

 

b) A folyószámla hitel hosszú távú kötelezettséggé történő átalakításának jogi lehetőségét 

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



A hosszú távú működési hitel igénybevételéhez kérelmet nyújtottunk be a 

Kormányengedélyhez, a Közbeszerzés folyamatban.   

 

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

képzésének lehetőségét. 

A novemberben benyújtott költségvetési koncepcióban a várható (ténylegesen realizált) 

bevételekkel számoltunk. A kiadások megtervezése az összes 2012. évi feladat és ismert 

pályázati kiadások alapján készült. A hiány megszüntetésére a Képviselő-testület javaslatot 

nem fogalmazott meg. Egyensúlyi tartalék képzésére valószínűsíthető, hogy nem lesz 

lehetősége a Képviselő-testületnek.  

 
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 Képviselőtestület elé terjeszteni, ezt követően évenkénti 

rendszerességgel át kell tekinteni az önként vállalt feladatokat. 

A novemberben benyújtott költségvetési koncepcióban a hiány megszüntetésére a 

Képviselő-testület javaslattal nem élt. 

 

e) 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. 

Felhívjuk az önkormányzat gazdasági társaságainak figyelmét, hogy 2013. évre pénzügyi 

helyzetük stabilitása érdekében intézkedési tervet készítsenek, melyet a 2013. januári 

Képviselő-testületi ülésen az Képviselő-testülettel ismertetni kell. Benyújtási határidő: 2013. 

január 14. A havi beszámoltatásba be kell vonni a SZET Szentgotthárd Kft-t is. 

 

f) 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. 

Jelenleg aláírt vállalkozói szerződésünk van a Szentgotthárd-Farkasfa településrész 

ivóvízminőség-javításának kivitelezésére.  

Elnyert pályázatok közül a „Szentgotthárd- Luzern energiaváros” pályázat kezdődött el. A 

projekthez 1 millió forint önrészt különítettünk el, 9 millió forint előleg számlánkra 

megérkezett. 

Az NYDOP-5.1.1/B SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítása, átalakítása projekt 100.419.425 

Ft. Ebből pályázati összeg: 79.146.634 Ft. A fennmaradó összegből 8.794.071 Ft a 

Bölcsődei önerő, míg a 12.478.720 Ft az épületben lévő Óvodai részt érintő beruházás. 

Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése projekt teljes összege: 317.713.678 Ft 

ebből az önkormányzatunk része 130.115.053 Ft. Pályázaton igényelt összeg 

önkormányzatunknak 117.103.547 Ft, saját forrás: 13.011.505 Ft, mely összegre az Önerő 

Alapra pályázatot nyújtottuk be a Belügyminisztériumhoz.  

A 2013. évi költségvetési koncepcióban számolt hiány miatt szükségszerű a T. Képviselő-

testületnek a pályázatok megvalósításával kapcsolatosan döntést hoznia. 



   
 

Önkormányzat: 
13.011.505,- 

 
Vízügy: 

0,- 
 

 

 

 

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

kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. 

2013. évi költségvetési törvény elfogadását követően, januári ülésre. 

 

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. 

2012. évben a Gotthard-Therm Kft-nek 153 M Ft tagi kölcsönt biztosítottunk. Ebből 130 

M/Ft a készfizető kezességből adódó fizetési kötelezettségünk volt, 23 M/Ft pedig a Kft 

működési költségei finanszírozására szolgált. Az október 1-i készfizető kezesség során 50 M 

Ft és kamatai megfizetésére nem került sor. Október 16-án a Gotthard Therm Kft a ZÁÉV 

felé nem tett eleget 54,7 M Ft-os fizetési kötelezettségének. Ezen összeget a ZÁÉV az 

önkormányzattól december 16-án behajthatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Oktatási Intézmények együttműködése az Ipari Park vállalataival, üzemeivel 

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

testületi határozat 2. pontja alapján felkérte a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium  és a 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény ( SZOI ) igazgatóját, hogy évente kétszer 

(június és december hónapban) számoljon be arról, hogy a szakképzés terén milyen 

együttműködés folyik az Ipari Park vállalataival, üzemeivel, milyen feladatokat tudnak ellátni 

, kínálni a cégek , vállalatok számára;  mit kell megoldaniuk a jövőre tekintettel. 

 

 

 

III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium 

9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.  

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

ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu  

 

  

  

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

részére 

                                                                           Tárgy: A szakképzés jövője - különös  

                                                                                        tekintettel az Ipari Park fejlesztéseire”   

                                                                            Ikt.sz.: 375/2012. 

                                                                            Mell.: 1 pld. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hivatkozva 166/2011. számú Képviselő-testületi határozatukra, az alábbi tájékoztatást adom: 

 

Iskolánk szakképzési stratégiáját, a különböző szakmák struktúráját úgy alakította ki, alakítja 

rugalmasan, hogy az elsősorban Szentgotthárd és kistérsége, másodsorban az iskola tágabb 

környezete (Körmend és Őriszentpéter kistérségek) társadalmi-gazdasági környezetének 

igényeit szolgálja. 

Ehhez igazította nevelési-oktatási feltételrendszerét, a megvalósult, s a jövőben megvalósuló 

fejlesztéseit. 

 

A szentgotthárdi szakképzés jövője az Ipari Parkban várható fejlesztések igényeit 

figyelembe véve /OPEL/ elsősorban a Gépészet-, és az Elektronika-elektrotechnika 

szakmacsoporthoz tartozó különböző szintű szakképesítések oktatásához-, megszerzéséhez 

kapcsolható.  

A továbbiakban elsősorban az OPEL Szentgotthárd Kft. jövőbeni fejlesztéseire 

koncentrálunk, hiszen nagy létszámú kvalifikált munkaerő-igény jelentkezik részükről.  

Mindemellett nem szabad figyelmen kívül hagyni az Ipari Park további fontos szereplőit sem 

(Arcelor-Mittal, Dometal, HTCM, stb.). 

 

 A fentebb kiemelt két szakmacsoportban az alábbi végzettségekkel rendelkező 

munkaerőigény megteremtésére van lehetőség, ill. igény szerint lesz lehetőség:  
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Végzettség 

szintje 

 

Gépészet 

 

Képzési 

idő 

 

Elektronika-

elektrotechnika 

 

Képzési 

idő 

Középfokú 

(31) 

Gépgyártósori gépkezelő, 

gépszerelő 

(tervezett/bevezetendő 

képzés) 

2000 óra 

3 év 

 . 

Középfokú 

(31) 
CNC-forgácsoló 

(már folyik a képzés) 

1200   

Középfokú 

(31) 

Gépi forgácsoló 

  

2013/2014-ben indítható 

nappali tagozaton, 

amennyiben a fenntartó 

engedélyezi 

2300 óra 

3 év 

Elektorlakatos- és 

villamossági szerelő 

 (szükség esetén indítható 

képzés) 

800óra 

 

Középfokú 

(31) 

 

Géplakatos 

(már folyik a képzés) 

2300 óra 

3év 

Mechatronikai szerelő   

(szükség esetén indítható 

képzés) 

1000óra 

Középfokú 

(33) 

  Villanyszerelő 

( a 2012/2013-as 

tanévben indul) 

Tanfolyami képzésben 

már folyik 

2300 

3 év 

Középfokú 

(52) 

(Érettségire 

épülő) 

  

  Automatikai műszerész 

(már folyik a képzés 

4+2év 

2000 

 

Középfokú 

(52) 

(Érettségire 

épülő) 

  Mechatronikai műszerész 

  

( a 2012/2013-as 

tanévben indul) 

 

4+2év 

2000 

 

Középfokú 

(54) 

Érettségire 

épülő) 

 

Gépipari minőségellenőr 

(szükség esetén indítható 

képzés)  

 

1200 óra 

 

Elektronikai technikus 

(szükség esetén indítható 

képzés) 

 

4+2év 

2300 óra 

 

Középfokú 

(54) 

Érettségire 

épülő) 

  Automatikai technikus 

(szükség esetén indítható 

képzés) 

4+2év 

2300 óra 

Középfokú 

(54) 

Érettségire 

épülő) 

CAD-CAM  

informatikus (54 481 01 

0100 31 01) 

 

2013/2014-ben indítható 

   



nappali tagozaton, 

amennyiben a fenntartó 

engedélyezi 

Középfokú 

(54) 

Érettségire 

épülő) 

  Mechatronikai technikus 

 (szükség esetén indítható 

képzés) 

4+2év 

2300 óra 

Felsőfokú 

(55) 

Érettségire 

épülő) 

Gépipari 

mérnökasszisztens 

(már folyik a képzés) 

2 év Mechatronikai 

mérnökasszisztens  

(tervezett/bevezetendő 

képzés) 

2 év 

 

Magyarázat: 

(31)    v  8. osztályra épülő képzés 

(33)  A tízedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség, vagy 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4)  

bekezdése szerint – kizárólag szakképzési évfolyamom  

megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vevő  

tanulók esetében – a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított  

alapfokú iskolai végzettség. 

(52)¸ (54)  Érettségire épülő képzés 

(55) Érettségire épülő felsőfokú képzés, NYME – Sopron - Együttműködési 

megállapodás alapján 

 

 

- A képzések a megadott óraszámok min. 40%-ában felnőttképzésben is indíthatók. 

 

A képzések szervezésének módja: 

 Nappali iskolai rendszerű képzés keretei között 

 Levelező képzés (felsőfokú képzés esetén) 

 Felnőttképzésben 

  

Gyakorlati csoportok létszáma: 12 fő 

 

A képzésekhez szükséges erőforrás igények:  

 

- Humánerőforrás rendelkezésre áll nagyrészt saját, kisebb részben óraadók 

bevonásával. 

 

- Tárgyi feltételrendszer: 

 

 A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Gyakorlati oktatóbázisa  

 /tantermek, műhelyek, laborok, eszközrendszer/ 

 

 

 Átadásra került, s megkezdődött az oktatás az OPEL területén kialakított oktatótó 

bázisban. A 3 laborban felszerelését közösen biztosítottuk. A működtetés költségeit az 

Opel vállalta, míg az oktatást tanulóink számára  az iskola szakemberei végzik. 

 

 



 Eszközfejlesztés: a Vasi TISZK TIOP- 3.1.1-09/1-2009-0026 pályázat keretén belül –

mintegy 60 millió Ft nagyságrendben (pl. csúcstechnológia az oktatásban-ipari oktató 

robot) realizálódott.  

 

Részletesebben: 

 

Az eszközbeszerzés gépészeti vonatkozásának főbb tételei: 

 Ipari oktatórobot tartozékokkal (1 db) 

 CNC-eszterga tartozékokkal (4 db) 

 Egyetemes eszterga (3 db) 

 Oszlopos fúrógép, szalagfűrész, köszörűgép 

 Levegős hálózati rendszer és kiépítése 

 

 Rövidebb (2-4 hét) évközi és nyári szakmai gyakorlatokhoz az Ipari parkban lévő 

üzemek; 

 

 

 Összegzés  
 

A III. Béla Szakképző Iskola folyamatosan együttműködik az Ipari Park cégeivel. A cégek 

menedzsmentjei támogatják iskolánkat anyagilag, s eszközrendszerükkel is. 

Iskolánk rugalmasan tud alkalmazkodni a felmerülő szakképzési igényekhez, melyet 

széleskörű kapcsolatrendszere, tárgyi-és humánerőforrása tesz lehetővé. 

 

Kapcsolatrendszer: 

 

 Írásban rögzített együttműködési megállapodások a cégekkel 

 Megyei és helyi munkaügyi központokkal való együttműködés 

 Évközi- és nyári tanulói gyakorlatok az Ipari Park üzemeiben 

 Az üzemek dolgozóinak tovább-és átképzése 

 2010 novemberétől az Opel (4fő) és az iskola (3 fő) munkacsoportot alakított a 

szakképzés szervezésére, mely kidolgozott munkaprogram alapján dolgozik a 

fejlesztéseken (szakképzés tartalmi, szervezési, tárgyi feltételrendszer biztosítása) 

 

Humánerőforrás 

  

Az iskola olyan tanári-, mérnöktanári karral rendelkezik, mely gyorsan tud alkalmazkodni a 

különböző igényekhez. A tanárok a folyamatos önképzéssel több szakmai terület 

végzettségével is rendelkeznek, többségük gyakorlatot szerzett a felnőttképzés területén 

is. 

 

Tárgyi feltételrendszer: 

 

Az épületek és az eszközrendszer folyamatos fejlesztése szükséges, hiszen a gyors technikai, 

technológiai fejlődés ezt megköveteli a jövőben is.   

 

 Felnőttképzés  
  

1. Opel Szentgotthárd: folyamatos együttműködés.  



 Több képzés valósult meg:  NC alapképzés karbantartók részére - 3 

alkalommal 

o Rajzolvasás és Tűrések - 1 alkalommal 

o Megmunkálási sorrend, technológiai alapok - 1 

alkalommal 

 Július hónapban indul: Villanyszerelő képzés (gyárból beiskolázottak 

részére) 

 Tervezés alatt (augusztusi kezdéssel) 

o Autocad - képzés 

o NC alapképzés + pneumatikai alapképzés 

(mérnökök részére) 

 

2. URS Hungary Kft: 

 1 főt beiskoláznak a villanyszerelő képzésre 

 Részt vettek a márciusi állásbörzén 

 

3. HTCM:  

 Folyamatos a kapcsolattartás: részt vállalnak a tanfolyami hallgatóink üzemi 

gyakorlatában 

 

4. Arcelor Mittal Kft.: 

 Részt vettek a márciusi állásbörzén 

 

  

A szakképzés jövője pénzügyi szemszögből: 

 

A szakképzés finanszírozása - a jelenleg hatályos jogszabályok szerint - elsősorban normatív 

állami hozzájárulás útján biztosított a szakképző iskolákat, szakközépiskolákat fenntartók 

részére. A normatív állami hozzájárulások e körben is több jogcímen, és költségvetési 

törvényben előírt feltételek teljesülése esetén illeti meg az intézményfenntartót.  

A tárgyi feltételrendszer fejlesztése, annak részbeni működtetése 2013. január 1-jétől 

„újragondolást” igényel, hiszen a cégek a szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket 

teljes egészében a központi alapba fizethetik be, s nem közvetlenül a TISZK-hez 

(középiskolákhoz). 

  

 

Összefoglalva: 

 

A szakképzés / szakmunkásképzés terén kiemelten fontos a társadalmi megbecsülés erősítése, 

hisz lassan már nagyítóval is alig találni jó szolgáltató szakembert nemcsak szűkebb 

környezetünkben, hanem az országban is.  

A tanult szakma igazi próbája a munkaerő-piaci megmérettetés. A munkaerő-piacon 

megjelenő pályakezdők szakképzettsége és elhelyezkedési esélye az adott területen jelentkező 

munkaerőigénytől függ, nevezetesen azok a fiatalok tudnak leggyorsabban elhelyezkedni, 

akik keresett szakmával, vagy jól konvertálható szakmával rendelkeznek. Azok, akik nem 

tudnak elhelyezkedni, vagy újabb tanulmányokba kezdenek, vagy az állás reményében 

lakóhelyet változtatnak, illetve jobb híján pályakezdő munkanélküliként regisztráltatják 

magukat. 



A városvezetésnek mindent meg kell tenni a jövőben is azért, hogy az ipari park fejődését 

elősegítse, hisz ez a város létérdeke. Az Ipari Park fejlődését segítjük elő azzal is, ha a 

működés azon feltételének biztosítását segítjük, ami a képzett munkaerőhöz jutást jelenti.  

Véleményünk szerint a szakképzés megtartása Szentgotthárdon önkormányzati stratégiai 

kérdés. Viszont olyan szakképzési rendszert kell fenntartanunk, ami versenyképes tudással 

rendelkező szakembereket bocsát ki. Tehát a Szentgotthárdon folyó szakképzésnek követnie 

kell a termelés, a piac igényeit.  

 

Így e logika alapján az oktatás helyben megoldásával, ezzel párhuzamosan pedig az Ipari Park 

fejlődésével talán helyben munkát is tud biztosítani a város a jövő munkavállalói számára. 

Ami a városban maradást, letelepedést, családalapítást, lakosságszám növekedést és még sok-

sok pozitívumot vonhat maga után.    

 

 

Szentgotthárd, 2012-11-28 

 

 

                                                                                           Bedics Sándor 

                                                                                                   igazgató  

 

 

 

 

 

 

3.         
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Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

  Szentgotthárd 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 



Intézményünkkel kapcsolatban a következő tájékoztatást tudom adni a 166/2011. sz. 

képviselő-testületi határozat 2. pontjára: 

 

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

személyügyi igazgatójával a gyár munkavállalói részére indítandó továbbképzések, 

tanfolyamok szervezésével kapcsolatban. Ebben a tanévben (2012. szeptember-december) 

összesen 9 csoportnak szakmai – informatikai – tanfolyamokat tartunk PowerPoint, Excel, 

Access témakörökben. A jövőben is törekszünk arra, hogy az Opel gyár ilyen jellegű 

képzéseit iskolánk nyerje el. Az eddigi jó kapcsolatainkat megtartva keressük a további 

lehetőségeket. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. november 29. 

       

        Tisztelettel:     

            

 

        

Balogh Éva 

                    igazgató   

 

 

 

 

 

II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

Műszaki Iroda: 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

 

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 0 

- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 1 

- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 1 

- Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek száma (épít.haszn.): 0 

- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 0 

- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 3 

- Építésrendészeti eljárások száma: 0 

- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés, bontás száma 3 

- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 1 

 

 

- Megtörtént a város karácsonyi díszkivilágításának üzembe helyezése.  Szerény lehe-

tőségeinknek megfelelően 18 db csillagalakzat és 1 db füzér került felszerelésre és a 

      papírbolt előtti fák díszítéséhez, a szökőkútnál lévő díszhez, a „mindenki karácsony-      

      fájához és a betlehemi kivilágításához szükséges betáplálásokat tudtuk megrendelni.    



      Kivitelező: Laczó Nándor ev. Szentgotthárd. 

 

- Befejeződött a vízkárelhárítási munkák keretében megrendelt árokiszapolás, áteresz 

tisztítás. Jelenleg a Zsidai, Farkasfai, utólag megrendelt munkákat végzi a kivitelező 

VIZÉPTEK Bt Szombathely 

 

- Folyamatban van a Rábatótfalui patak alsó szakaszának medertisztítási, mederiszapo- 

      lási munkája. A felső szakasz medertisztítását és a jelenleg folyó munkákat a kivitele-     

      ző Őrségi Vízrendezési Társulat az Önkormányzatunkkal kötött megállapodásnak  

      megfelelően, a befizetett érdekeltségi hozzájárulás (1.045.333,- Ft) terhére végzi. 

 

 

        - A Vasivíz Zrt.  2012. november 30.-i közgyűlésének vízközmű törvénnyel kapcsolatos 

napirendi pontja között szerepelt a VKsz tv. előírásaiból származó feladatok az alábbiak 

szerint: 

 

I. A ZRt. tulajdonában lévő víziközmű vagyon átszállása a törvény előírása szerint az 

ellátásért felelős települési önkormányzatok tulajdonába 

1. Előzmények 

Részvénytársaságunkat az alapító önkormányzatok 1996. október 1-jével a közműves 

ivóvízellátással, valamint a közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos 

víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzésére hozták létre. A részvényesek az 1991. 

december 31-ig létrejött viziközmű vagyontárgyak apportálásával biztosították a kötelező 

feladat ellátásához szükséges eszközöket. A víz-közmű vagyontárgyak önállóan egy vagy 

több település víztermelését és elosztását, a szennyvíz-közmű vagyontárgyak egy vagy több 

település szennyvízelvezetését és tisztítását szolgáló műszaki rendszerekként működnek 

jelenleg is. 

 Az apport nagymértékben víz-közmű vagyont, de az 1991. december 31-ig létrehozott 

szennyvíz-közművagyont is tartalmazta. 

167 települési önkormányzat és Vas megye önkormányzata hozta létre a Részvénytársaságot, 

7.537,5 millió Ft jegyzett tőkével.  

Társaságunk jelenleg 202 településen biztosítja az ivóvíz ellátást. Az üzemeltetett vízellátó 

rendszerek száma 58, ebből 15 az egy települést ellátó vízmű, a legnagyobb vízellátó műszaki 

rendszerhez 35 település tartozik. A ZRt. működési területén 2 településen túlnyomórészt 

önkormányzati tulajdonú, 148 településen kizárólag ZRt. tulajdonú, míg 52 településen 

vegyes tulajdonú víz-közmű vagyon szerepel a nyilvántartásban.  

Működési területünkön 77 település szennyvízelvezetési hálózatát, 24 szennyvíztisztító telepet 

(25 szennyvízelvezetési és -tisztítási műszaki rendszer), valamint egy üdülőtelep 

(Hosszúpereszteg-Szajk) részleges szennyvízelvezetését és –tisztítását üzemeltetjük, amelyek 

közül 2 rendszer ZRt. tulajdont, 7 rendszer kizárólag önkormányzati tulajdont, míg 17 

rendszer vegyes (önkormányzati és társasági) tulajdont képez.  

Alaptevékenységünket az önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyontárgyakra külön víz, 

illetve külön szennyvíz műszaki rendszerenként az érintett tulajdonos önkormányzatokkal 

kötött üzemeltetési szerződések alapján végezzük. A társaság a saját tulajdonú víziközmű 

rendszereire is kötött üzemeltetési szerződést településenként annak a feladatnak az 

elvégzésére, amelyre a Részvénytársaságot megalapították.  

A saját viziközmű vagyontárgyakat a ZRt. a könyveiben nyilvántartja, számviteli 

politikájában leírtak szerint leltározza, selejtezi, illetve elszámolja az amortizációt, amely a 

víz– és csatornadíj része, és amelyet teljes körűen beruházásra, rekonstrukcióra fordít.  

2. A víziközművek átszállása 



2013. január 1-jén a Vksztv 79§ (1),(3) bekezdések alapján azok a víziközmű 

vagyontárgyak, amely a ZRt. tulajdonában vannak, átszállnak, átháramlanak az 

ellátásért felelős települési önkormányzatok tulajdonába.  

 

2/a A törvény átmeneti rendelkezése. 

”79 §(1) Az a víziközmű, vagy víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan 

gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett – ide nem értve a munkavállalói 

résztulajdont – a tulajdoni részesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, 2013. január l-jén 

az ellátásért felelős tulajdonába kerül. A tulajdonjog jelen törvény erejénél fogva ingyenesen, 

a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együttesen, száll át. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetkörben, amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű 

olyan víziközmű rendszernek képezi részét, amelynek több ellátásért felelőse is van, őket az 

átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg. Amennyiben 

a víziközmű rendszeren egyetlen ellátásért felelősnek sem áll fenn tulajdonjoga, úgy az 

ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az 

átháramló tulajdon.” 

 

A törvény 2. Értelmező rendelkezések,  

2. § E törvény alkalmazásában:  

„20. víziközmű: olyan közcélú vízilétesítmény, amely 

a) település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az 

ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -

elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a 

tűzivíz biztosítását  

vagy 

b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-

elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, 

elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja, 

 

23. víziközmű-rendszer: a víziközművek olyan egybefüggő struktúrája, amely: 

a) önállóan, kizárólag a település ellátást biztosítja (szigetüzem), 

b) önállóan, több település ellátását is szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak, 

c) átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is, 

vagy kizárólagosan azt biztosítja, 

d) átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatással kiegészülve 

egy településre nézve, vagy azonos tulajdoni viszonyok mellett több településre nézve, 

képes biztosítani a víziközmű-szolgáltatás műszaki feltételeit, 

 

17. rendszerfüggetlen víziközmű-elem: a víziközmű olyan nem egyedi gyártású 

berendezése, alkotórésze, amely a víziközműtől állagsérelem nélkül elválasztható és a 

víziközmű-hálózaton vagy a víziközmű-hálózatok között - alkalmazási céljára figyelemmel - 

szabadon áthelyezhető (így különösen fogyasztásmérő berendezés, szennyvíz átemelő 

szivattyú, irányítástechnikai berendezés), 

 



1. átadási pont: olyan víziközmű, amely beépített mérőberendezés, elzárószerelvény és 

mintavételi lehetőség útján biztosítja két víziközmű-rendszer kapcsolatát, valamint az 

összekapcsolt víziközmű-rendszerek üzemeltetése során az ivóvízátadás, -átvétel és a 

szennyvízátadás, -átvétel mennyiségi és minőségi elszámolásának műszaki feltételeit,” 

 

2/b. A víziközmű vagyontárgy átszállása 

A ZRt-nél a 2012. gazdasági év lezárása az eddigieknek megfelelően történik, az éves 

beszámolóban (mérleg) kimutatásra kerülnek a vagyontárgyak nettó értékben.  

2013. január 1. a vagyonátszálláshoz javaslatok, elvek meghatározása:  

 ingyenesen  

 közmű-vagyon leltárral, 

 az eszközök könyvszerinti értéken kerülnek az önkormányzatokhoz. 

 műszaki rendszerenként. 

 

Az ingyenes átadás a Részvénytársaságnál 

 adómentes, Vksztv. 79§ (4) 

 rendkívüli ráfordítás. 

 

         „(4) Ha a felek az (1)-(3) bekezdésben foglaltak tekintetében térítésmentes átruházásról     

állapodnak meg, a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából 

közcélú adománynak, a társasági adó szempontjából a víziközmű-szolgáltatást végző 

vállalkozási, bevételszerző tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak minősül.” 

 

 A víziközmű vagyontárgyakat 2013. január l-jén a Társaságunk 

eszköznyilvántartásából ki kell vezetni, a rendkívüli ráfordítással szemben, melynek 

értéke 2012. 06. 30-ai évközi tájékoztató adatok szerint 8 milliárd forint, 

 a halasztott bevételek (víziközmű vagyonnal összekapcsolható értéke) ezt a 

nagymértékű veszteséget csökkenti 1,9 milliárd forint értékkel, szintén évközi 

tájékoztató adat. 

 Ezt követően rendelkezni szükséges a jegyzett tőke leszállításáról, mivel a fenti 

lépések megtétele után - előzetes, 2013. évi mérleg adatokat számítva - a saját tőke a 

jegyzett tőke 2/3-a alá csökken / Gt. 245§ (1) a) pont / 

 2013. év zárásakor - 2014. 02. 15-e a mérlegzárás időpontja - megközelítően mínusz 6 

milliárd forint kerül a mérleg szerinti eredménybe, majd a következő évben jelenik 

meg ez a rendkívüli mínusz érték az eredménytartalékban.  

 

A közmű-vagyon leltár 

 a víziközmű vagyonról, amelyek az ellátásért felelős települési önkormányzatok 

tulajdonába kerülnek, megállapodás, vagy legalább lista készítése (közmű-vagyon 

leltár) műszaki- és a könyvszerinti érték adatokkal, 

 a ZRt. az év zárását követően, előreláthatón 2013. március 31-ig tudja elkészíteni 

teljes körűen a közmű-vagyon leltárt, mivel a gazdasági év ugyan december 31.-ig tart, 

de a mérleg zárás a Társaság számviteli politikája szerint tárgyévet követő február 15., 

valamint, 



 a folyamatban lévő befejezetlen beruházások is átadásra kerülnek, ebből a saját 

beruházások befejezési ideje a munkák lezárása, valamint a költségelszámolások és a 

költségfelosztások időigénye miatt szintén február közepe, 

  a közmű-vagyon leltár viziközmű (külön a víz, külön a szennyvíz) műszaki 

rendszerenként kerüljön az ellátásért felelősök tulajdonába a rendszerfüggetlen  

víziközmű elemek leválasztásával Vksz tv.79 § (7) bekezdés 

 

„(7) Ha a víziközmű tulajdonosa a tulajdon átháramlással érintett víziközmű-rendszeren 

víziközmű-szolgáltatást végzőnek minősül, és a tulajdonában lévő rendszerfüggetlen 

víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel rendelkezik, a 

rendszerfüggetlen víziközműre az (1)-(6) bekezdés hatálya nem terjed ki.” 

 

 rendszerfüggetlen viziközmű elemek meghatározása, elkülönített nyilvántartás 

vezetése 

 a közmű-vagyon leltár, mint az átadás-átvétel alapdokumentuma legyen ellátva egy  

„Egyetértési nyilatkozat”-tal, hogy minden érintett fél elfogadja, hogy melyek azok a 

víziközművek, amelyekre a vagyonátszállás (tulajdonjog változás) kiterjed, vagy/és 

készüljön megállapodás a már leírt törvényi jellemzőkkel. 

 

Műszaki rendszerenként 

 

Víziközmű vagyon (vízbázisok, szennyvíztisztító telep, hálózatok): 

 a kizárólag egy település ellátását biztosító műszaki rendszer műszaki és 

értékadatokkal az érintett települési önkormányzat tulajdonába kerül 

 amennyiben több település ellátását szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak, 

az érintett önkormányzatok között együttműködés szükséges, 

 szennyvíz-közmű vagyont vizsgálva nagyobb értékű, jelentősebb tulajdonuk van a 

települési önkormányzatoknak, mint a víz-közmű vagyon esetén, mivel 1992. január 1. 

után készültek a beruházások, illetve a bővítések, ebben az esetben a törvény az 

alábbiakat mondja:  

 

79§ (3) Az (1) bekezdés szerinti esetkörben, amennyiben a tulajdon átszállással érintett 

víziközmű olyan víziközmű rendszernek képezi részét, amelynek több ellátásért felelőse is van, 

őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg. 

Amennyiben a víziközmű rendszeren egyetlen ellátásért felelősnek sem áll fenn tulajdonjoga, 

úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik 

meg az átháramló tulajdon.” 

 

Mindkét esetben javaslat, de legalább a víz-közmű vagyon esetén, hogy az ellátásért felelős 

települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában legyen szétosztva az átháramló 

vagyonérték.  

A megosztást hivatalos statisztikai adat alapján javasoljuk, jelenleg a 2010. évi adatok állnak 

a rendelkezésünkre.  

 

Záró gondolatok 



A fentiekben részletezett vagyonátadással kapcsolatos teendőkről, a törvényben előírtakról 

nincsenek végrehajtási rendeletek, az az év végére várható, de a törvény egyes paragrafusok 

tekintetében különböző időpontokban hatályba lép, végrehajtása kötelező. 

Társaságunk a MAVÍZ-nél több bizottság tagja és az ágazaton belül is tájékozódott, hogy 

mely társaságok hogyan tudják végrehajtani a fentiekben részletezett feladatokat, de nem 

minden gazdasági társaságot érint egyformán, hiszen a megalakulás időpontjában is 

többféleképpen jártak el, illetve a Cégbíróságok is többféle eljárást követtek. 

 

A törvény és a Társaságunk eddigi működésének, gyakorlatának, nyilvántartásának 

felülvizsgálata alapján kérjük a Tisztelt Igazgatóságot, hogy még 2012. évben a Társaság 

rendkívüli Közgyűlésének tegyen javaslatot, a vagyonátadás elveit tekintve, a végrehajtási 

rendeletek ismerete hiányában is. 

 

Közgyűlési határozati javaslatok a vagyonátadás elveire 

A Részvénytársaság Igazgatósága az alábbi határozati javaslatot teszi a ZRt. Közgyűlésének 

elfogadásra: 

 

1. A Társaság Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Vksztv.79§ (1), (4) bekezdései alapján 

2013. január 1-jén a települési önkormányzatokhoz kerül a törvény által meghatározott 

viziközmű vagyontárgy, amely térítésmentes vagyonátruházásnak számít és a 

Részvénytársaságnak nagymértékű veszteséget keletkeztet 2013. évben. 

 

2. A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy a Felek térítésmentes átruházásról állapodnak meg, 

- de legalább egyetértési nyilatkozattal ellátott közmű-leltár készül – mivel a Társaságnál így 

minősül az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak, a társasági adó 

szempontjából pedig a víziközmű-szolgáltatást végző vállalkozási, bevételszerző 

tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak. 

 

3. A Társaság Közgyűlése elfogadja továbbá, hogy a térítésmentes átruházásról a 

megállapodás és a közmű-leltár műszaki rendszerenként legkésőbb 2013.03.31-ig készül el, 

tartalmazza a műszaki adatokat, a Társaság által nyilvántartott könyvszerinti értéket, valamint 

több települést érintő víziközmű-rendszer esetén a tulajdoni hányadot. A Társaság Közgyűlése 

elfogadja, hogy az átháramlásra kerülő viziközmű vagyon értékéből a tulajdoni hányad az 

érintett települések 2010. évi KSH szerinti lakosságszáma arányában kerül meghatározásra. 

 

II. A Társaság jegyzett tőkéjének- és saját tőkéjének alakulása a vagyonátadás hatására 

 



7. 1. AZ ÚJ JEGYZETT TŐKE ÉS SAJÁT TŐKE  

Az előterjesztés I. fejezetében részletezett vagyonátadás szerint a ZRt. tulajdonában lévő 

víziközmű vagyon átszáll a Vksz. törvény előírása szerint az ellátásért felelős települési 

önkormányzatok tulajdonába, ingyenesen, adómentesen. Ez a gazdasági esemény a 

társasági adó szempontjából a víziközmű-szolgáltatást végző vállalkozás bevételszerző 

tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak minősül.  

 

A rendkívüli mértékű vagyonérték kivezetése 2013. január 1-jével megtörténik, a törvény 

előírása szerint ráfordításnak minősül. Értéke a 2012.06.30-ai évközi tájékoztató adat szerint 8 

milliárd forint. A „halasztott bevételek” (víziközmű vagyonnal összekapcsolható értéke) 1,9 

milliárd forinttal kedvezően befolyásolja a saját tőke összegét. 

 

 

Számított mérleg adatok:  

Fentiek következményeként mínusz 6 milliárd forint kerül 2013. év zárásakor (2014.02.15.) a 

mérleg szerinti eredmény sorra, veszteségként jelentkezik. A saját tőke 4 milliárd forintra, a 

jegyzett tőke a tőke tartalék bevonásával megközelítően 1,4 milliárd forintra csökken. Az itt 

feltüntetett évközi adatok is tájékoztató jellegűek. 

 

A vagyonkivezetés és a számított mérleg adatok ismeretében megállapítható, hogy a saját tőke 

a jegyzett tőke 2/3-a alá csökken, ezért a Társaság Igazgatóságának rendelkezni szükséges a 

Társaság Közgyűlésének összehívásáról, a jegyzett tőke leszállítása mértékéről és 

vonzatairól az alábbi törvényhelyek alapján. 

 

Törvények 

7.1. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ 2006. ÉVI IV. TÖRVÉNY  

„245. § (1) Az igazgatóság köteles nyolc napon belül - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése 

mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására 

jut, hogy 

a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára 

csökkent, 

246. § Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, a 

245. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke 

leszállítása kötelező. 



266. § (1) A részvénytársaság az alaptőkét leszállíthatja, az e törvényben meghatározott 

esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező. 

268. § (1) Az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlést összehívó meghívónak tartalmaznia 

kell az alaptőke leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó 

tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét, 

(2) az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni: 

a) az alaptőke-leszállítás okát (okait), nevezetesen azt, hogy az alaptőke leszállítása 

tőkekivonás vagy veszteségrendezés érdekében, vagy a részvénytársaság saját tőkéje 

más elemének (ideértve a lekötött tartalékot is) növelése céljából történik; 

b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, és a részvények jellemzőit; 

c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját,” 

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

„35. § (1) Saját tőkeként a mérlegben csak olyan tőkerészt szabad kimutatni, amelyet a 

tulajdonos (a tag) bocsátott a vállalkozó rendelkezésére, vagy amelyet a tulajdonos (a tag) a 

36. §-ban foglaltakon túlmenően az adózott eredményből hagyott a vállalkozónál. A saját tőke 

részeként kell kimutatni az értékhelyesbítés értékelési tartalékát és a valós értékelés értékelési 

tartalékát is. 

(2) A saját tőke a - jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett - jegyzett tőkéből, a 

tőketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a 

tárgyév mérleg szerinti eredményéből tevődik össze.  

2. A tulajdonosi részvények, a szavazati arányok alakulása 

A Társaság tulajdonosai a megalakulást követően névre szóló, korlátozottan forgalomképes 

részvények birtokosai lettek, amely a Társaság Részvénykönyvében is rögzítésre került. A 

Társaság Tulajdonosai részvényeik birtokában gyakorolhatják az Alapszabályban rögzített 

tulajdonosi jogaikat és kötelezettségeiket. 

 

Az 1. pontban részletezettek szerint leszállított jegyzett tőke, a tulajdonosi részarányok: 

 tulajdonosi döntés szükséges ahhoz, hogy a jegyzett tőke leszállítása után is a tulajdoni 

arányok a 2012. 06. 30-ai állapotnak megfelelően változatlanok maradjanak, indokolt 

lehet a változatlan, 2012.06.30-án fennálló részesedési arányok, szavazati arányok 

rögzítése,  

 a részvények névértéke lecsökken megközelítően 24 %-ra, ez a változás a tulajdonosok 

2013. január l-jéig gyakorolt cég irányítási jogait és kötelezettségeit a továbbiakban 

sem módosítja és a Részvénytársaság működésében, üzletvitelében sem okoz 

fennakadást, 

 a részvény értékek megállapításához a kerekítési szabályok meghatározása, rögzítése 

is szükséges,  

 az új részvény névértékek kialakítása a társaság Közgyűlésének határozata, valamint az 

új módosított Alapszabály alapján történhet,  

 a névre szóló részvények bevonását követően, a részvények felülbélyegzése, a 

részvények visszaadása, részvénykönyv módosítása szükséges. 

 

A törvény előírásai és a Társaságunk eddigi működése alapján kérjük a Tisztelt Igazgatóságot, 

hogy még 2012. évben a Társaság rendkívüli Közgyűlésének tegyen javaslatot, a 

vagyonátadás következményeként fellépő jegyzett tőke leszállítás mértékére és technikai 

lebonyolítására.  

Közgyűlési határozati javaslatok a jegyzett tőke leszállítás mértékére és technikai 

lebonyolítására  



A Részvénytársaság Igazgatósága az alábbi határozati javaslatot teszi a ZRt. Közgyűlésének 

elfogadásra: 

 

1. A Társaság Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Vksztv.79§ (1),(4) pontjai értelmében 

2013.január 1-jén  ingyenesen, térítésmentesen átadásra, átszállásra kerülő víziközmű vagyon 

következménye, hogy a társaság Mérlegében kimutatott összeg – jelenleg a 2012.06.30.i 

adatokból számítva - a saját tőke soron 4 milliárd forintra, a jegyzett tőke soron 1,4 milliárd 

forintra csökken.  

2. A Társaság Közgyűlése elfogadja - a vagyonkivezetés és az előzetesen számított 

mérlegadatok alapján –, hogy a saját tőke a jegyzett tőke 2/3-a alá csökken, a jegyzett tőke 

leszállítása szükségessé válik, melynek következtében a részvények névértéke megközelítően 

24%-ra lecsökken. A Társaság Közgyűlése egyetért abban, hogy a nyomdai úton előállított 

névre szóló részvények új értékének feltüntetése felülbélyegzéssel történik, valamint 

elfogadja a jelenleg legkisebb 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű 

részvénycímletnek megfelelő kerekítési szabályokat.  

3. A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy a 2012. 06. 30-án meglévő szavazati arányok a 

jegyzett tőke leszállítása után is változatlan mértékben maradjanak.  

III. A víziközmű vagyontárgyak üzemeltetése  

Az előző fejezetekben részleteztük a víziközmű vagyonátadással kapcsolatos teendőket, 

valamint annak hatását a Társaság mérlegadataira. A befektetett eszközök értékét illetve 

különösen a saját tőke, jegyzett tőke mértékét, valamint a tulajdonosi részesedések, szavazati 

részarányok alakulását is ismertettük.  

Az alábbiakban a víziközmű vagyontárgyak üzemeltetési feltételeit kell áttekinteni a jelenlegi 

helyzet ismertetésével és a Vksztv. előírásait tekintve.  

Üzemeltetési szerződések, jelenlegi helyzet:  

Üzemeltetési szerződést a Társaság 2004. év óta alkalmaz, elsősorban a szennyvízelvezetési- 

és tisztítási rendszerekre, de ivóvíz ellátási rendszerekre és azok bővítéseire is.  

A szerződő felek - műszaki rendszerenként - az összes érintett települési Önkormányzat és a 

Társaság mint Üzemeltető. A szerződés a szerződő felekre vonatkozóan azok jogait és 

kötelezettségeit, valamint az általános üzemeltetési feltételeket és az egyéb kikötéseket 

tartalmazza. Mellékletei: 

 a létesítményjegyzék (tartalma: részletes eszközlista műszaki adatokkal, beruházási 

értékkel, feltüntetve az üzembe helyezés időpontját), 

 a szolgalmi jog melléklet, valamint  

 csak a szennyvíz-rendszerekre vonatkozóan a 3. sz. melléklet, a Megállapodás a 

használati díj megállapításáról és a felek közötti elszámolási kötelezettségről.  

 

 Az elmúlt évek során a javasolt csatornadíjat műszaki rendszerenként határoztuk meg, amely 

tartalmazza jelenleg is a használati díj, illetve vegyes tulajdonú rendszerek esetén az 

amortizáció értékét is. 

A szennyvízrendszerek részletes létesítményjegyzékei több esetben teljes körűen tartalmazzák 

az adatokat, a hiányzó adatok begyűjtése folyamatban van.  

Víz-közmű rendszereknél néhány kivétellel az 1992. január 1. után létesült vízművek 

bővítésére- főleg vízhálózatokra, kötöttünk üzemeltetési szerződést, csak a bővítésben érintett 

települési önkormányzatokkal. Ennek az adatsornak a teljeskörűvé tétele szintén folyamatban 

van. Az üzemeltetési szerződés kis számának Magyarázata az, hogy a vízművek túlnyomó 

része 1991. december 31-ig elkészült, ezért ezek a vagyontárgyak - néhány esetben a már 

üzemelő szennyvízrendszerek is - apportálásra kerültek a Társaságba.  



2012. évben az apportált eszközök üzemeltetési feladatainak ellátására is megkötöttük az 

üzemeltetési szerződéseket településenként külön-külön.  

Az üzemeltetési jogviszony általános szabályai a Vksz. törvény előírása szerint 

A törvény a legfontosabb alapelvei között jelöli meg az ellátási felelősség és a szolgáltatói 

felelősség elvét. 1.§(1) bekezdés c) és d) pontjai.  

ellátási felelősség elve: e törvényben meghatározottak szerint az állam vagy a települési 

önkormányzat (a továbbiakban együtt: ellátásért felelős) kötelessége és joga gondoskodni a 

közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos 

víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről 

 

szolgáltatói felelősség elve: a víziközmű-szolgáltató a 15. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti 

szerződés (a továbbiakban együtt: üzemeltetési szerződés) hatálya alatt az ellátási területen a 

víziközmű-szolgáltatás nyújtásáról e törvény előírásai szerint gondoskodik; a szolgáltatói 

felelősség körében a víziközmű-szolgáltató a rábízott víziközmű-szolgáltatás keretében - a 

víziközmű-rendszer teljesítő képességének mértékéig - fogadja a víziközmű-rendszerre 

rácsatlakozni kívánó természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok 

igényeit, a felhasználóknak ivóvizet szolgáltat, elvégzi a felhasználási helyen keletkező 

szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását.  

A víziközmű-szolgáltató milyen feltételekkel üzemeltethet: 

„35. § (1) Víziközmű-szolgáltatást a Hivatal által kiadott engedély alapján lehet végezni. Az 

engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent az engedélyben meghatározott 

ellátási területen víziközmű-szolgáltatás nyújtására.  

(82. § (1) A 2013. május 31. napja után víziközmű-szolgáltatói tevékenységet folytatni kívánó 

gazdasági társaság, köteles legkésőbb e határidőig a működési engedély iránti kérelmet 

benyújtani a Hivatalhoz). 

(2) Víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt az a korlátolt felelősségű társasági vagy 

zártkörűen működő részvénytársasági formában működő gazdasági társaság kaphat, amely 

az engedély kiadására irányuló kérelemben megjelölt ellátási területre és víziközmű-

szolgáltatási ágazatra vonatkozóan rendelkezik üzemeltetési szerződéssel és megfelel a 

jogszabályban meghatározott feltételeknek.” 

 

Víziközmű-üzemeltetési jogviszony létesítésére irányuló előírás: 
„15.§ (1) A víziközmű-üzemeltetési jogviszony létesítésére, tartalmára, módosítására, 

megszüntetésére nézve, a nemzeti vagyonról szóló törvény, a közbeszerzésekről szóló törvény 

és a koncesszióról szóló törvény rendelkezései szerinti elvek mentén, az e törvényben foglalt 

speciális szabályokat kell alkalmazni. 

(2) Adott víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenység végzéséhez szükséges víziközmű-

üzemeltetési jogviszony az ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató között létrejött, Hivatal 

által jóváhagyott: 

a) vagyonkezelési szerződésen; 

b) koncessziós szerződésen; vagy 

c) bérleti-üzemeltetési szerződésen 

alapul.” 



„12.§ (1) A víziközmű tulajdonosa a 16. § szerinti pályázat kiírását – ennek hiányában az 

üzemeltetési szerződés megkötését – megelőzően a tulajdonában lévő víziközmű 

vonatkozásában vagyonértékelést végeztet. 

(2)A vagyonértékelés az üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.” 

 

„16. § (6) Vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés kizárólag olyan víziközmű-

szolgáltató társasággal jöhet létre: 

a) amely kizárólag az ellátásért felelős, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat, 

vagy ezek közös tulajdonában áll; 

b) amely kizárólag az a) pont szerinti gazdasági társaság, vagy rajta kívül az állam, települési 

önkormányzat, vagy ezek együttes tulajdonában áll. 

(7) A (6) bekezdés szerinti társaság holdingba szervezett módon is működhet. 

17. § (2) Ha az üzemeltetési szerződést határozott időtartamra kötik, annak időbeli hatálya 

legalább 15 és legfeljebb 35 év lehet.” 

 

A vagyonkezelési jogviszonyban a vagyonkezelt vagyon – annak könyv szerinti értékének 

megőrzése érdekében - a vagyonkezelő (szolgáltató) nyilvántartásába, számviteli könyveibe 

kerül, amely után amortizációt köteles elszámolni.  

Az amortizáció a szolgáltatási díjakba beépített díjelemként fedezetéül szolgál a megvalósított 

létesítmények későbbiekben felmerülő rekonstrukciós igényeinek kielégítésére.  

Az ellátásért felelős vagyonkezelés jogcímén vagyonkezelési díjban részesül, amelynek 

mértékét célszerű - a miniszteri rendelet tervezetben meghatározandó elvekkel 

párhuzamosan - úgy megállapítani, hogy a települési önkormányzatok tulajdonában álló 

víziközművek vagyonértékelésének és a víziközmű vagyon biztosításának finanszírozási 

terheit fedezze. Az ellátásért felelős és a szolgáltató a vagyonkezelési díj ellenértékét 

közösen állapítja meg. 

 

Az előzőekben leírtak szerint Társaságunk rendelkezik különböző üzemeltetési 

szerződésekkel. 

 

A törvény a hatályba lépés előtti és utáni üzemeltetési szerződések tekintetében az 

alábbiakat írja elő: 



„78. § (1) A 2012. július 15-én meglévő üzemeltetési szerződés tekintetében - az e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott szempontok szerint - 

vagyonértékelést kell végeztetni 2015. december 31-ig. 

(2) A 2012. július 15-én folyamatban lévő pályázati eljárások esetében a vagyonértékelést az 

üzemeltetési szerződés megkötését megelőzően kell elvégeztetni.”  

Az átmeneti időszakban az üzemeltetési szerződések használati díjjal összekötött 

rendszerét azért javasoljuk fenntartani, mert a vagyonkezelési szerződések megkötése az 

összes korábbi időponttól üzemeltetett vagyonra – a szükséges vagyonértékelés 

elvégzésének gyakorlati korlátja miatt - 2013. január 1. előtt nem reális. 

 

Közgyűlési határozati javaslatok az üzemeltetési szerződések tekintetében 

A Részvénytársaság Igazgatósága az alábbi határozati javaslatot teszi a ZRt. Közgyűlésének 

elfogadásra: 

 

1. A Társaság Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az ellátásért felelősnek 

 a 2012. július 15-én meglévő üzemeltetési szerződések tekintetében a 

vagyonértékelést 2015. december 31-ig el kell végeztetni,  

 a 2012. július 15-én folyamatban lévő pályázati eljárások esetében a vagyonértékelést 

az üzemeltetési szerződés megkötését megelőzően kell elvégeztetni,  

 minden új üzemeltetési szerződés megkötése előtt vagyonértékelést kell végeztetni. 

 

2. A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy a Vksztv. szerinti üzemeltetési szerződések formái 

közül a Társaság a vagyonkezelési szerződési formát alkalmazza, és ilyen szerződéseket köt a 

2013. január 1-e után üzemeltetésre átvett víziközmű rendszerekre .  

3. A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy a 2012. július 15-e előtt megkötött üzemeltetési 

szerződések az üzemeltetés alapdokumentumai 2013. január 1.-jét követően is. A 

Társaság Közgyűlése elfogadja továbbá, hogy ahol szükséges, kiegészítésekkel kell 

ellátni a műszaki rendszerenként összevont üzemeltetési szerződést, ilyenek lehetnek:  

 a létesítményjegyzék, 

 a használati díjra vonatkozó megállapodás. 

A Társaság Közgyűlése elfogadja továbbá, hogy ahol szükséges, a víziközmű bővítésekre 

megkötött üzemeltetési szerződéseket ki kell terjeszteni azon településekre, ahol nem 

volt bővítés és „feladatátvállalási” üzemeltetési szerződés jött létre. 

 

 



 

Általános Közgyűlési határozati javaslat: 

A Részvénytársaság Igazgatósága az alábbi határozati javaslatot teszi a ZRt. Közgyűlésének 

elfogadásra: 

 

1. A Társaság Közgyűlése elfogadja, hogy ahol több ellátásért felelős is tulajdonnal 

rendelkezik, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban közös 

megegyezéssel, írásos megállapodás formájában maguk közül jelöli ki a képviseletében 

eljáró ellátásért felelőst. Vksztv.9.§.(3) bekezdés 

 

2. Társaság Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Vksz tv.-hez kapcsolódó végrehajtási 

rendeletek még nem ismertek, de a Társaságnak ennek ellenére végre kell hajtania a törvényi 

előírásokat és a jelen Közgyűlési határozati javaslatok így kerültek előterjesztésre. 

Szombathely, 2012. október 31. 

 

                                                                                       Dr. Kohuth Viktor 

                                                    vezérigazgató 

 

Vagyonértékelés: 

A vagyonértékelés részletes szabályait a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter 

rendeletben fogja megállapítani – 74. §(2). A törvény az alábbi általános rendelkezéseket az 

rögzíti: 

A 2012. július 15-én meglévő üzemeltetési szerződés tekintetében a vagyonértékelést 

legkésőbb 2015. december 31-ig kell elvégeztetni - 78.§(1). 

A víziközmű tulajdonosa az új üzemeltetési szerződés megkötését megelőzően a tulajdonában 

lévő víziközmű vonatkozásában vagyonértékelést kell végeztessen-12.§(1). A 

vagyonértékelés az üzemeltetési szerződés melléklete -12.§(2). 

A vagyonértékelés költségei a víziközmű-rendszer üzemeltetésbe adásából származó 

bevételek terhére is finanszírozhatóak - 12.§(1). 

 

A víziközmű-szolgáltatás díjai: 

A Vksz tv. 62. –66. §-aiban a törvény keretjelleggel adja meg, milyen elveket kell figyelembe 

venni a díjképzésnél. Ennek megfelelően úgy kell a víziközmű-szolgáltatás árait 

meghatározni, hogy az ösztönözzön a szolgáltatás biztonságos és költséghatékony ellátására, a 



szolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására. A díjnak alkalmasnak kell lennie az 

indokolt költségek és ráfordítások megtérülésére, a tartós működéshez szükséges nyereség 

fedezetének biztosítására. A törvény rendelkezéseinek értelmében: 

A víziközmű közüzemi szolgáltatások díját szolgáltatási ágazatonként kell megállapítani, a 

költségek, ráfordítások és kiadások figyelembe vételével - 62.§.  

Kéttényezős díjat (alapdíj és fogyasztással arányos díj) kell alkalmazni – 63.§(1). 

A lakossági és a közületi felhasználók részére eltérő díj is megállapítható, de a közületi 

felhasználók által fizetendő díj nem haladhatja meg a lakossági díj másfélszeresét - 64.§.  

A víziközmű-szolgáltatási díj hatósági díj, melynek megállapítása miniszteri rendeletben fog 

megtörténni - 65.-66.§. 

A hatósági díjra vonatkozó javaslatát a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszternek a 

hatósági díjrendelet megalkotásához a Hivatal minden év október 15-ig - 65.§(2), első 

alkalommal 2013. 09. 15-ig küldi meg - 76. §(7). A víziközmű-szolgáltatás hatósági áras 

2014. 01. 01-től.  

A víziközműves kapcsolódó szolgáltatások díja 

 

A Magyar Energia Hivatal szerepe: 

A Hivatal legfontosabb feladatai a víziközmű szolgáltatási ágazatra vonatkozóan: 

jóváhagyja az üzemeltető működési engedélyét - 35.§(1) 

jóváhagyja az üzemeltetési szerződéseket - 15.§ (1) 

kijelöli a közérdekű üzemeltetőt - 32.§(1) 

eljár víziközmű-szolgáltatókkal szemben felmerülő panaszok ügyében - 3.§(6) 

hozzájárul a víziközmű-szolgáltatónak a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti egyes 

cégjogi eseményeihez - 42.§(1) 

előzetes engedélyt ad a víziközmű-üzemeltetés később meghatározásra kerülő részeinek 

kiszervezéséhez, további nevesített részeinek kiszervezéséhez az előzetes tájékoztatása 

szükséges - 45.§(1) 

jóváhagyja a víziközmű szolgáltató későbbi kormányrendeletben meghatározásra kerülő 

feltételek szerint elkészített beszerzési szabályzatát - 46.§ 

betekintési joga van a víziközmű-szolgáltató pénzügyi-számviteli kimutatásaiba, valamint az 

azokhoz kapcsolódó bizonylatokba - 50.§(1) 

jogosult a feladat ellátása érdekében a víziközmű-szolgáltatótól, az ellátásért felelőstől, a 

jegyzőtől, a víziközmű tulajdonosától és a kiszervezett tevékenységet végzőtől eseti és 

rendszeres információt kérni, továbbá az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel 

kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti 

titkot tartalmazó iratokat is - 60.§(1). Az adatszolgáltatás részletes szabályozását a későbbi 

rendeletek fogják meghatározni - 74.§(1)1., 8. „ 

  

 

        

 

Pénzügyi Iroda: 

 

Bevétel – kiadás alakulása 

 

 

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

alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Folyószámlahitelünk 2012. november 1-én:    - 182.605.052,- Ft 



 Bevételek november 1 – november 30.:                   27.827.003,- Ft 

 Kiadások . november 1 – november 30.:     -  76.381.446 ,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege november 30-án:   - 231.159.495, - Ft. 

 

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

ülés közti beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk –246.453.727 Ft, 

tehát működésünk forrását továbbra is a folyószámlahitel biztosítja. 

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a folyószámla hitelt a bank 2012. 

december 21-ig nyújtja, azon a napon egy összegben vissza kell fizetni.  

 

Adóhatósági munka: 

 

Szeptember-október-november hónapban feldolgoztuk és adónemenként lekönyveltük az 

augusztusban kiküldött egyenlegértesítők alapján befizetett második félévi adóbevételeket 

(helyi iparűzési adó, gépjárműadó, késedelmi pótlék, idegen bevételek, stb.). Folyamatosan 

könyveljük az ugyancsak felszólításokra beérkező MÜLLEX-hátralék befizetéseket,  a 

telekadó-befizetéseket, az idegenforgalmi adó befizetéseket, valamint dolgozzuk fel az 

ezekhez kapcsolódó negyedéves bevallásokat. 

Feldolgozások után elkészítettük a harmadik negyedévi zárást, és az ezzel összefüggő 

kimutatásokat elkészítettük, átadtuk a költségvetési csoportnak további feldolgozásra.  

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt talajterhelési bevallások ellenőrzése, 

feldolgozása folyamatosan történik. A megnövekedett csatorna-rákötések miatt a Vízművel  

egyeztetések történnek, a fogyasztott vízmennyiség megbontását kérjük minden egyes 2012. 

évben csatornára rákötött ügyfél esetén a 2012. évi törvényi változás miatt.   

Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra és telekadóra bejelentkezők, és a 

megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő 

ügyfeleknek, valamint a talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

Fellebbezési eljárásos ügy van folyamatban, valamint méltányossági kérelem elbírálására is 

sor került. 

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozat-hozatalok 

folyamatosan történnek. 

Az Okmányiroda által átadott adatszolgáltatás alapján a havi gépjármű-határozatok kiküldésre 

kerültek. 

Az új adóbejelentkezések, záró-bevallások, változás-bejelentések feldolgozása  folyamatosan 

történik. 

 

A 2012. november 30-án elfogadott, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítás 

érintő legfontosabb változások között van a helyi iparűzési adó alapjának meghatározása. A 

nettó árbevétel és a közvetített szolgáltatások együttes értéke legfeljebb a nettó árbevétel 80 

%-áig vonható le. A kisebb adózók kisebb teherviselése érdekében a levonhatóság korlátozása 

sávosan, az árbevétel nagyságának függvényében történik meg. A jövőben a helyi iparűzési 

adó alapjából az adózók csak az árbevételük bizonyos százalékáig vonhatják le az eladott áruk 

beszerzési értékét („ELÁBÉ”). Ez az intézkedés elsősorban a kereskedelmi cégeket érinti 

majd, hiszen az esetükben merül fel, hogy a bevételek jelentős százaléka ELÁBÉ lehet. 

Azaz annál kevésbé lehet a nettó árbevételből levonni az ELÁBÉ és a közvetített 

szolgáltatások együttes értékét, minél nagyobb az árbevétel összege. Az eladott áruk 

beszerzési értékének (továbbiakban: ELÁBÉ) az adóalap-számításnál történő korlátozott 

levonhatóságára vonatkozó szabályok a következők: 



 

500 M Ft nettó árbevételig a sávba jutó ELÁBÉ +közvetített szolgáltatás a nettó árbevétel 

100%-áig, 

500 M Ft-20 Mrd Ft nettó árbevétel között a sávba jutó ELÁBÉ +közvetített szolgáltatás a 

sávba tartozó nettó árbevétel 85%-áig, 

20 Mrd Ft-80 Mrd Ft nettó árbevétel között a sávba jutó ELÁBÉ +közvetített szolgáltatás a 

sávba tartozó nettó árbevétel 75%-áig 

80 Mrd Ft nettó árbevétel felett a sávba jutó ELÁBÉ +közvetített szolgáltatás a sávba tartozó 

nettó árbevétel 70%-áig 

vonható le. 

Nem vonatkozik azonban semmiféle korlátozás olyan vállalkozásra, amelynek árbevétele nem 

éri el az 500 millió forintot.  

 

“A fentiekben említett, a sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg az összes nettó árbevétel 

csökkentő összegnek és az adott sávba jutó nettó árbevétel összes nettó árbevételben képviselt 

arányának a szorzata.” (159.§ (5)) 

 

A Magyar Államkincstár által üzemeltetett, országos, helyi adózatási információkat 

tartalmazó egységes adatbázisba rendezik a helyi adó kötelezettségeket. A havonta frissülő 

adatbázis valamennyi önkormányzat vonatkozásában tartalmazza majd, hogy milyen 

adónemek működnek a településen, mekkora adómértékkel, illetve létezik-e bármely rendeleti 

adómentesség vagy adókedvezmény. Emellett az adatbázis naprakészen tartalmazza az egyes 

adóhatóságok elérhetőségeit. 

Ebben az évben a jelentési kötelezettségünk: 2012. december 20., egyébként a helyi 

adórendelet kihirdetését követő 5. napon belül. A helyi adó törvény ugyanakkor szabályozza, 

hogy ugyanezen időpontokban az Önkormányzat honlapjára is feltenni az adórendeleteket. 

 

 

  



Tájékoztató önkormányzati megtakarítási programhoz 

 
 

 A 2011 évi földgáz közbeszerzés eredményeként jelentkező megtakarítás számítása a 

2011. október 01.- 2012. július 01. közötti időszakra  

 

Érintett fogyasztási helyek:  

Gotthárd-Therm Kft  

Vörösmarty Mihály Gimnázium  

III. Béla Szakképző Iskola Kollégiuma  

Alapvetés:  

A közbeszerzési eljárásban a korábbi 2010-2011 gázévben alkalmazott, a szerződéses 

időszakra az ajánlattevő által kiajánlott és állandóként elfogadtatott P0 szorzószám értékének 

csökkentése volt a legfontosabb cél. A megtakarítási számítás alapja a közbeszerzés 

eredményeként kialakított P0 és a korábbi időszakban a kereskedő által alkalmazott P0 

szorzószám arányával számítható, mivel a képletben szereplő többi változó értékét nem 

tudjuk befolyásolni.  

A molekuladíj számítása a "Balkáni képlet" szerint USD fizetőeszközre:  

 

FONTOS!  

A képletben a G és az F tőzsdei termékek értéke, továbbá a HUF/USD árfolyam is változik, a 

kereskedőtől függetlenül.  

G0 = 547,97 USD/t mindkettő gázévben változatlan értéken fixáltuk  

F0 = 399,545 USD/t mindkettő gázévben változatlan értéken fixáltuk  

P0-2010 = 9,781 USD/GJ a 2010-2011 gázévben a korábbi kereskedő kiajánlásaként  

P0-2011 = 9,142 USD/GJ a 2011-2012 gázévben a közbeszerzés eredményeként  

P0-2010 /P0-2011= 9,781 / 9,142 = 1,0699  

Ez azt jelenti, hogy 6,99 %-kal kellett volna többet fizetnünk a molekuladíjért, ha a 

közbeszerzés eredményeként nem tudtuk volna csökkenteni P0 értékét.  

A jelzett időszak számlái alapján ( P0-2011 szorzószámmal ) a három érintett fogyasztási 

helyen 28.135.830 Ft molekuladíj kifizetése történt 25 % Áfa tartalommal, továbbá 

44.463.209 Ft molekuladíj kifizetés történt 27 % Áfa tartalommal. Ez összesen bruttó 

72.599.039 Ft.  

Bruttó megtakarítás a molekuladíjon:  

72.599.039 Ft × 6,99 % = 5.074.673 Ft  

Bruttó megtakarítás fogyasztási helyenként részletezve:  

Gotthárd-Therm Kft: 4.262.093 Ft  

Vörösmarty Mihály Gimnázium: 520.328 Ft  

III. Béla Szakképző Iskola Kollégiuma: 292.252 Ft  

 

Szentgotthárd, 2012-10-03  

 

Virányi Balázs sk. 

 

 

 

 

 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 



 

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük 

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

 

- A  36/2011.(XII.15.)  rendelet : Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetéséről szóló rendelet módosítása értelemszerűen változtatást nem igényel.  

 

- A  37/2011.(XII.15.) rendelet : a Szentgotthárd Város Önkormányzatának víz- és 

csatorna szolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása nem igényel 

változtatást, mivel az alaprendelet a 9/2012.(VII.01.) önkormányzati rendelettel 

hatályon  kívül helyezésre került. 

 

- A  38/2011.(XII.15.) rendelet :a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd 

hulladék gyűjtéséről és elszállításáról  szóló rendelet módosítására  a mostani  

képviselő-testületi ülésen ,december hónapban kerül sor. 

 

- A  39/2011.(XII.15.) rendelet : a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a  települési 

folyékony  hulladék összegyűjtéséről , elszállításáról  és ártalommentes elhelyezéséről 

szóló rendelet módosítására  a mostani  képviselő-testületi ülésen ,december hónapban 

kerül sor. 

 

- A  40/2011.(XII.15.) rendelet: a  fizető parkolók működésének és 

      igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítására a  mostani,2012. december  

      12.-i ülésen   kerül sor. 

 

- A  41/2011.(XII.15.) rendelet :az Idegenforgalmi adóról szóló  rendelet módosítására a 

2012. november 28.-i ülésen került sor. 

 

IV. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 

Dömötör Sándor:  A Tompa Mihály utca és a Rózsa Ferenc utca kereszteződésénél levő 

összetört forgalomtechnikai tükör pótlását a Közszolgáltató Vállalattól megrendeltük. 

 

Huszár Gábor : A Széll Kálmán téren a volt Luna áruház előtt és a hivatal bejáratánál  

található kátyúk megszüntetését kezdeményeztük az út kezelőjénél, a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt-nél. 

 

Kardosné Kovács Márta: A Rába folyó meder- és padkakotrási munkálatainál kikerülő, 

nagyobb részt humusz jellegű rábai hordalék talajt is  a szerződés szerinti önkormányzati 

depónia  helyre (István király u. melletti önkormányzati földterületek) szállítja a  kivitelező. 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



V. Pályázati tájékoztató 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2012. december 1-én 
 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A szentgotthárdi 
barokk templom és 
kolostor turisztikai 
fejlesztése 

NYDOP-2.1.1     elutasítva 

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-
javítása 

132/2009. 
179/2010. 

Elszámolható 
költségek – nettó: 

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

 
Elnyert 

támogatás: 
1F: 1.374.450,- 

Ft 
2F: 27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 
2F: 3.045.000,- 

 
ÁFA (25 %): 
1F: 404.250,- 

2F: 7.612.500,- 

Közbeszerzés eredménye: 
Tempero Kft. Budapest, nettó 

összeg: 44.500.000 Ft. 
Munkaterület átadása megtörtént. 

Szentgotthárdi 
háziorvosi rendelő 
komplex 
akadálymentesítése és 
energiahatékony 
felújítása 
 

NYDOP-2009-5.2.1/A 302/2009 
55.555.555,- Ft 

Elfogadott: 
55.286.112,- Ft 

Igényelt 
támogatás: 

50.000.000,- Ft 
 

Elnyert: 
49.757.501,- Ft 

5.555.555,- Ft 
 

5.528.612,- Ft 

Zárójelentés és elszámolás 
megtörtént. 

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer 

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés AT-
HU OP-2007-2013 

273/2007 
311/2010 

87.000.000,-Ft 2,6 millió Euro 
4.365.900,- Ft 
(15.876 Euro) 

A konzorcium vezetője: az Észak-
Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 
Stratégiai zajtérkép készítése 
folyamatban. Légszennyezettségi 
térkép elkészült. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városok szövetsége 

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013 

    
Projektindítás 2008. 07.01. 
Projektzárás: 2013. 03.31 
 

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ívóvízminőségjavítása 
EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 
182/2012. 

 
3.045.000,-Ft 

 

 Nyert! 

TIOP-1.1.1/07/1 

Pedagógiai, módszertani 
reformot támogató 
informatikai infrastruktúra 
fejlesztés támogatása 

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 

szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző 

Iskolában 

 

 
8 tantermi csomag 

1 alkalmazás 

szerver csomag 

 
9.576.037,- Ft 

 
 
 

9.576.037,- Ft 
0,- Ft 

Zárójelentés és elszámolás 
megtörtént. 

Szentgotthárd-Luzern 
energiaváros projekt 

Svájci-magyar 
Együttműködési 

Program 
Testvértelepülési és 

Partnerségi Pályázati 
Alap 

57/2011. 

 

 

 
18.000.000,- Ft 

18.000.000,- Ft 

2.000.000,- Ft 

9.000.000 Ft önerőt átutalta  a 
VÁTI Kht. Október 25-26-27 

utazás Luzernbe, szakmai út. 
Liget Led-es parkvilágításának 

kiépítésére beszerzés megtörtént. 
Végrehajtási megállapodás 

módosítva. 
HÁRS jeligével a pályázó 
Horgászegyesület 
Szentgotthárd 
Esőbeálló építése és 
karbantartási munkák 

Zöld Iránytű 
Alapítvány 

 

 

 
750.000,- Ft 

 

 Elbírálás folyamatban. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rába szentgotthárdi 
szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-
2011-0006 

Vízügyi 
Igazgatósággal 

konzorciumi pályázat. 
 

268/2011. 

 
 
Önk. projektrész: 

130.115.053,- 

 
Teljes: 

317.713.678,- 

 
Igényelt 

támogatás önk.: 
117.103.547,- Ft 

 
Teljes: 

304.702.173,-Ft 
 

 
 

Önkormányzat: 
13.011.505,- 

 
Vízügy: 

0,- 
 

Közbeszerzési eljárás 
folyamatban. 

Hársas-tó 
szabadstrandjának 
fejlesztése –  
vízvezeték kiépítése, 
strand röplabda pálya 
létesítése 

LEADER 
 

Pályázó: 
Horgászegyesület 

Szentgotthárd 

 

 

 
2.838.497,- 

 
 

2.838.497,- 0,- Szerződéskötés, VÍZÉPTEK Bt. 

Rába szentgotthárdi 
szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése, Önerő Alap 

Belügyminisztérium 262/2012. 

13.011.505,- Ft  

 Elbírálás folyamatban. 

 
 

 
 

A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete által előkészített / 
benyújtott pályázatok helyzete 2012. november 21-én 

 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 
megőrzése  

Szlovénia-
Magyarország  
2007-2013 

165/2008. 
Önk.  

 
174.908.-euro nyert 8.744.-euro 

A projekt megvalósult, elszámolása 
folyamatban. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A támogató szolgáltatás 

és a közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 191/2008. 

(VII.30) Kormányrendelet 

alapján benyújtott  
Támogató Szolgálat 
pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.550.000.-Ft/év 8.550.000.-
Ft/év 

- 
Szerződéskötés megtörtént 
Megvalósítás szakasza 
2012-2014 évekre befogadást nyert  

A támogató szolgáltatás 

és a közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 191/2008. 

(VII.30) Kormányrendelet 

alapján benyújtott  
a Pszichiátriai betegek 
közösségi ellátása 
szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.000.000.-Ft/év 8.000.000.-
Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  
Megvalósítás szakasza 
 
2012-2014 évekre befogadást nyert  

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás pályázat 

NRSZH 68/2009. 
2.600.000.-Ft/év 2.600.000.-

Ft/év 
- Megvalósítás szakasza 

SZEOB Tótágas 
Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-11 
 
Szociális 
alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti 
alapellátások 
infrastrukturális 
fejlesztése” 
 
  

47/2011. TT 
határozat 

 
 
 
 

87.940.705.- 

 
 
 
 

79.146.634.-
Ft 

 10% + az 
óvodai 
feladatellátási 
hely 
felújításának 
költségeinek 
100%-a 

nyert, támogatási szerződés 
megkötésre került, a közbeszerzés 
előkészítése zajlik 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Játékvár 
Óvodájának négy 
gyermek csoportszoba 
teljes felújítására, és a 
hozzájuk tartozó 
gyermekmosdók-, illetve 
4 db gyermeköltöző 
felújítása 
Kerekerdő Óvoda 
tetőszerkezetének 
felújítása, külső vakolat 
javítása 

a belügyminiszter 
4/2012. (III. 1.) BM 
rendelete, az 
önkormányzati 
feladatellátást 
szolgáló 
fejlesztésekhez 
kapcsolódó 
központosított 
előirányzatból 
származó támogatás 
igénybevételének 
részletes feltételeiről 
szóló felhívásra 

19/2012. TT 
határozat 

 
 
 
 
 

29.889.747.- 

 

6.235.079.-Ft benyújtva, elbírálás alatt 

Egészségre nevelő és 
szemléletformáló 
életmódprogramok a 
Szentgotthárdi 
kistérségben 
 

TÁMOP-6.1.2/11/3 

69/2012. KT 
határozat 

 
20/2012. TT 

határozat 

- - 

100% 
támogatási 
intenzitású 

benyújtva, elbírálás alatt 

SZEOB óvodai 
intézményegységének 
„óvodafejlesztés” 
pályázata 

Az Óvodafejlesztés” 

(kódszám: TÁMOP-
3.1.11-12/2) 

- 

- - 
100% 
támogatási 
intenzitású 

benyújtva, elbírálás alatt 

 
 

 


