
 

a Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 

vállalkozásokba a testület által delegált felügyelő bizottsági tagok beszámolója. 

Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az 

önkormányzat által létrehozott közalapítványok munkájáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Minden év végén áttekintjük a Szentgotthárd Város Önkormányzatának részvételével 

működő gazdasági vállalkozásaink, közalapítványok,alapítványok erdőgazdálkodó 

egész évi tevékenységét.  A korábbi évek gyakorlatának megfelelően tehát a 2012. 

évben is beszámolót kértünk az érintettektől. A 2012. évben is különösen a gazdasági 

társaságaink vonatkozásában a korábbinál sokkal erősebb kontrollt működtetünk, 

hiszen valamennyi, önkormányzatunk által alapított vállalkozástól havi 

rendszerességgel kérünk gazdasági – pénzügyi információkat, így tehát rendszeresen 

értesülünk a vállalkozások helyzetéről.  

 

A mostani beszámolási kötelezettségének minden megkeresett eleget tett. 

    A mellékletben együtt láthatunk minden vállalkozást, társadalmi szervezetet,  

    felügyelő bizottságot, amelyek  önkormányzatunk érdekeltségi körébe sorolhatók.       

     

    A vállalkozásainknál mindenhol csökkent a létszám ,az Ipari Park  Kft a kirótt  

     telekadó fizetési-kötelezettség önkormányzati inkasszója révén minden pénzügyi  

     forrását elveszítette. Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat folyamatosan  

     likviditási gondokkal küzd. 

A többi vállalkozás jelentős visszaesésről nem számolt be, sőt egyes helyen pozitív 

eredményt ért el a Kft. a jelentős árfolyamveszteség ellenére, ellátták feladataikat.  

Több helyen is hitelfelvételre van szükség. 

 Az önkormányzattal való kapcsolatukat alapvetően megfelelőnek értékelik, sőt több 

cég esetében példaértékű – természetesen több-kevesebb kritikát is megfogalmazva. 

 

Az önkormányzat közreműködésével létrehozott társadalmi szervezetek és 

közalapítványok munkájukkal megkísérlik az önkormányzat tevékenységét segíteni 

(pl. Szentgotthárdért Közalapítvány), illetve van olyan szervezet is, amely 

Szentgotthárdon fontosnak ítélt cél elérésére jött létre és ehhez csatlakozott alapítóként 

az önkormányzat (pl. Brenner János Emlékhely Alapítvány). Van aki városi 

közfeladatokat támogat. (Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány) vagy 

intézményen belül támogatja bevételeiből a tanulóit.(Szentgotthárd Szakképzéséért 

Alapítvány) 



Éves  erdőgazdálkodói feladatairól,tevékenységéről adott beszámolót az 

erdőgazdálkodó. 

Beszámoltak az egyes önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok felügyelő 

bizottsági  elnöke illetve tagjai is a végzett munkájukról.  

Összességében egy teljes  képet  kaptunk  a beszámolók alapján a szervek 

tevékenységéről. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

- az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, a Régióhő Kft., az Ipari Park Kft., a 

Gotthárd-Therm Kft., a Vasivíz ZRt.,  

- a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a 

Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, a Szentgotthárd Szakképzéséért 

Közalapítvány; 

- Szentgotthárd város erdőgazdálkodója;  

- a Vasivíz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának 

tagja, Gotthárd-Therm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke 

 

2012. évi munkájáról szóló, a mellékletek szerinti beszámolóit elfogadja.  

 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

 

Szentgotthárd, 2012. december 3. 

 

Huszár Gábor 

  polgármester 

 

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
KÉRDŐÍV 

 

az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások, 

az önkormányzat által létrehozott közalapítványok 

beszámolójához 

 

 

 

1.) A szervezet megnevezése: Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft 

(SZIP) 

 

székhelye: Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

 

vezetői: Walter Lorenz, Mag.Harald Zagiczek 

 

2.) Foglalkoztatottak száma: 0 

 

2012-ben a létszám: 

nőtt  X csökkent  nem változott 

 

3.) A 2013. évi legjelentősebb változások a szervezet életében: 

 

Tulajdonosi értelemben nem történt változás. Az ügyvezetés megváltozott, a Kft-t osztrák 

ügyvezetők irányítják. 

 

4.) A szervezet 2012. évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett változások a 

2011. évhez képest: 

 

- A SZIP mérleg szerinti eredménye 2012. évre vonatkozóan várhatóan negatív lesz. 

- A SZIP működési célú kiadásai jelentősen nem változtak, a gazdálkodás takarékos. 

 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a szervezet közötti kapcsolat tapasztalatainak 

rövid értékelése: 

 

- Több kérdésben érdekellentétek mutatkoznak az Önkormányzat és a többségi tulajdonos 

WiBAG AG között. Ezek  rendezésére történt kezdeményezés személyes 

kapcsolatfelvétel útján, mely nem vezetett megnyugtató eredményre. Egyes kérdésekben 

(pl. telekadó) jogi természetű lépéseket is foganatosítottak a felek. 

-  A SZIP-hez betelepülési szándékkal érkező befektetők, vagy érdeklődők kérdésében 

várhatóan taggyűlések során kap tájékoztatást az önkormányzat. 

 

6 /a.) A 2012.évben elért legfontosabb eredmények rövid szöveges ismertetése:  

 



- Nem történt területértékesítés 

- Befektetői érdeklődések kezelése elsődlegesen az ügyvezetés által történik 

- A SZIP érdekkörébe tartozó SZLC  Kft kapacitás-hasznosítása 

  



6/b.) A 2012. évben tapasztalt negativumok rövid, szöveges ismertetése. 

 

- A Kft a kirótt telekadó fizetési-kötelezettség inkormányzati inkasszója révén minden pénzügyi 

forrását elveszítette. 

 

 

7.) Jövő évi célok, 2013-ban várható nagyobb változások a szervezet életében: 

 

- Marketingtevékenység erősítése – készülő üzleti terv szerint. 

- További területértékesítések előkészítése a piaci környezet adta lehetőségek függvényében.  

- Cél a munkahelyteremtés, melyhez szükséges alapinfrastruktúra rendelkezésre áll.  

- Rendszeres, konstruktív kommunikáció a tulajdonosok között 

 

 

 

A kérdőívet kitöltötte: 

 

Takáts József 

megbízott 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. november 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KÉRDÕÍV 
 

az  önkormányzati részvétellel működő vállalkozások  

munkájának beszámolójához. 

 

 

1. A cég megnevezése: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

 jogi formája: vállalat 

 székhelye: 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8. 

 a cég vezetõje, megbízatásának lejárta: Vass József, 2013. január 31. 

 

2. A cég által foglalkoztatott összlétszám (2012. 11. 15-én): 37 fő 

(közfoglalkoztatottak nélkül)  

 2012-ben a létszám 2011-hez képest 22 fővel csökkent 

 

3. A vállalat 2011. évi és a 2012. I. félévi tevékenységének rövid szöveges ismertetése: 

3.1. Bevezetés 

Mivel a költségfelosztást év végén készíti el a vállalat, ezért tevékenység szerinti bontásban a két 

évet nem lehet összehasonlítani számszakilag. E helyett az összevethetőség érdekében az 5-ös 

(költségek), 8-as (ráfordítások) és 9-es (bevételek) főkönyvi számlaosztály szerinti bontást 

alkalmaztuk. Ez alapján készült az eredmény-kimutatás. Az összevethetőség érdekében a 2010-

2011. évi eredménykimutatásból kivettük az elszámolt értékvesztés eredményt módosító hatását, 

mivel ez egyedi értékelés alapján szintén csak év végén készül el. 

3.2. Tevékenységi kör 

Az ÖKV évek óta, így 2011. évben és 2012. I. félévében az alábbi területeken folytatta 

tevékenységét. 

Önkormányzati megbízás alapján: 

 közterület tisztítás, iparterületi közterület fenntartás, rábafüzesi határátkelő és bevezető 8-as út 

mentén takarítás, szeméthulladék összegyűjtése, városi és egyéb parkfenntartás, strandfürdő 

karbantartása, építési törmelék és zöldhulladék kezelése, önkormányzati tulajdonú 

intézmények karbantartása (a takarítást 2012. 01. 01-től külső vállalkozó végzi), óvoda-

bölcsőde karbantartási munkái (megrendelésre) és udvar takarítása, fűnyírás, sportpálya 

karbantartása, üzemeltetése 2012. október 31-ig, lakásbérlemények ingatlankezelése, városi 

fizetőparkoló rendszer üzemeltetése, társasházi ingatlankezelések, önkormányzati 

megrendelésre végzett fenntartási, építési, szerelési, szállítási munkák 

Egyéb feladatok: 

Alpokalja Motel és Kemping üzemeltetése, idegen megrendelésre végzett parkgondozások, 

idegen megrendelésre végzett fenntartási, építési, szerelési, szállítási, gépi munkák 



3.3. Eredménykimutatás 

Az ÖKV tevékenységének eredményét az alábbi táblázat mutatja be (eFt-ban): 

 

Megnevezés 2010. év 2011. év 2012. I félév 

5-ös számlaosztály (költségek) 169.914 153.625 59.043 

8-as számlaosztály (ráfordítások) 17.297 17.548 5.594 

9-es számlaosztály (bevételek) 185.815 174.226 67.403 

Eredmény (9-5-8) -1.396 3.053 2.766 

A 2010-2011. évben elszámolt értékvesztés eredménymódosító hatásának kiszűrése után a fenti 

táblázatból látható, hogy az ÖKV 2012. I. félévi időarányos eredménye, (elhatárolásokkal) 

lényegesen jobb, mint a 2010. évi eredmény, hasonlóan nyereséges, mint a 2011-es év. 

 

4. A szervezet 2012. évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett változások a 

2011. évhez képest: 

A vállalat pénzügyi helyzetét (likviditását) alapvetően meghatározza az önkormányzat pénzügyi 

helyzete. A keretfeladatok finanszírozásánál 2003. év óta csak 2008. évben és 2012-ben történt 

lényegi emelés. Ez és a veszteséges takarítási tevékenység kiszervezése látszik az eredményen. 

Ezek együttesen kompenzálták a jelentős minimálbér-emelés költségnövelő hatását. 

Problémát jelent az, hogy az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér és vízdíj 

hátralékának és a lakástulajdonosok vízdíjhátralékának együttes összege (ahol az ÖKV fizeti a 

vízdíjat), 2010. 12. 31-én 13.814 eFt, 2011. 12. 31-én 13.064 eFt volt, mely összeg a megtett 

intézkedések ellenére nőtt, 2012. 06. 30-án 14.222 eFt volt. A lakbér nem fizetése csökkenti a 

vállalat számlájára befolyt összegeket, míg a vízdíjat az ÖKV – mint az önkormányzatú tulajdonú 

bérlakások/házak kezelője – kifizeti a lakók helyett, de ezt ők csak részben térítik meg. Lényeges 

változás, hogy 2012. 07. 01-től már nem az ÖKV, hanem a társasházak fizetik a társasházak 

vízdíját. Az ÖKV csak az önkormányzati tulajdonú bérlakásban élőknél köteles helytállni a 

társasház felé a felhalmozott vízdíjhátralék után. 

A vállalat folyamatosan likviditási gondokkal küzd. A likviditási problémák áthidalására az ÖKV 

2003. évtől kezdődően folyamatosan, 2011. évben újra folyószámlahitel-keret biztosításáról 

kötött megállapodást az OTP Bank NyRT-vel. A hitelkeret összege a 2003. évi 6 millió Ft-ról 16 

millió Ft-ra nőtt. Ennek oka a folyamatos alulfinanszírozottság és az ezen időszak alatt 

megvalósított beruházások (82.952 eFt !) finanszírozása. A likviditási gondok annak 

ellenére élők, hogy a megvalósított beruházások értékének 87 %-a 2012. 10. 31-ig ki lett 

fizetve. 

A pénzügyi helyzet javulását mutatja, hogy a beruházási összeg a 2011. évi 1.844 eFt-ról 

2012. 1-10 hónapban 9.694 eFt-ra nőtt. 



5. Az ÖKV és Szentgotthárd Város Önkormányzata közötti kapcsolat tapasztalatainak rövid 

éretékelése: 

Az ÖKV és Szentgotthárd Város Önkormányzata közötti kapcsolat alapvetően jó, de egyrészt a 

Közszolgátató Vállalat számára biztosított 50 eFt feletti karbantartási keret terhére elvégeztetett 

hivatali megrendelések csökkentik a vállalat mozgásterét, módosítják a karbantartási tervet, 

másrészt a PH az általa megrendelt munkákra időben biztosítson megrendelésszámot (ez a 

számlázás feltétele), mivel az ÁFA törvény szerint a teljesítést követő 15 napon belül számlázni 

kell, harmadrészt az elküldött árajánlatokra elfogadó vagy elutasító válasz 2 héten belül érkezzen 

meg, hogy a munkát jobban tudjuk ütemezni. A lakás/épületfelújítási keret felhasználását 

folyamatosan egyeztetnie kell az ÖKV-nak a polgármesteri hivatallal. 

6. 2012. évben elért legfontosabb eredmények 

Az ÖKV működőképességének és fizetőképességének megőrzése. 

A közfoglalkoztatási program keretében megvalósult 6 órás foglalkoztatás csökkentette a 

városban velük elvégeztethető feladatok mennyiségét, de még így is olyan munkák elvégzésére 

nyílt lehetőség, melyeknek csak részben vagy késve lettek volna elvégezve ennek hiányában. A 

közfoglalkoztatás önmagában nem varázsszer, működéséhez szükség van az ÖKV dolgozóira, 

gépeire, szerszámaira, szállítóeszközeire. 

7. Jövõ évi célok, 2013-ben várható nagyobb változások a szervezet életében 

A PH megbízásából a vállalat által végzett tevékenységek az elmúlt 9 évben (2008. és 2012. 

kivételével) folyamatosan alulfinanszírozottak, ami a vállalatnak – amellett hogy folyamatos 

fejlesztéseket, beruházásokat kell végrehajtania – komoly likviditási problémákat jelent. Az 

Önkormányzat likviditási gondjai továbbgyűrűznek a Közszolgáltató Vállalathoz. 

Jelentős változás lesz a vállalat életében, hogy az ÖKV-t 2013-tól átszervezik, megváltozik a 

vállalat működési formája, a tervek szerint bővül a tevékenységi köre. 

A Városi Sporttelep üzemeltetése és karbantartása 2013-ban már nem tartotik az ÖKV feladatai 

körébe. 

8. Összefoglalás 

Összefoglalva megállapítható, hogy az ÖKV gazdálkodása a takarékos gazdálkodás 

eredményeképpen a 2011. év után 2012-ben is várhatóan nyereséges lesz. Továbbra is 

problémát jelent a gép- és eszközpark egy részének elavultsága, likviditási problémákat 

okoznak az alulfinanszírozottság és a magas kintlévőségek. Ezeknek tudható be, hogy az 

ÖKV-nek 2011. évben 1.857 eFt, 2012. 1-10. hónapjában 1.885 eFt kamatfizetési 

kötelezettsége keletkezett. 

Szentgotthárd, 2012. november 22. 

 

 

Vass József 

igazgató 

 

 

 

 

 



 

 

KÉRDÕÍV 

 

az önkormányzati részvétellel mûködõ vállalkozások, 

az önkormányzat által létrehozott közalapítványok 

beszámolójához* 

 

1.) A szerv megnevezés: Gotthárd-Therm Kft. (St. Gotthard Spa & Wellness) 

  

                                           székhelye: 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 3/A 

 

                                                         vezetője: dr. Simon Margit 

                                                  

2.)Foglalkoztatottak száma: 64 
 

    2012-ben a foglalkoztatottak létszáma: 

          nőtt          csökkent     nem változott 

       ( a megfelelő választ jelölje!) 

 

3.) A 2012. évi  legjelentősebb változások a szervezet életében: 

 
Jelentős szervezeti változás 2012. évben a Kft.-nél nem volt. A gazdasági 
helyzetünkre tekintettel a távozó kollégák helyét nem töltöttük be, a 
feladatok/munkakörök átszervezésével oldottuk meg ezt.   
 

4.)A szervezet 2012. évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett 

  változások a 2011. évhez képest (szöveges értékelés): 
 

   Pénzügyi szempontból a 2012. év nem hozott javulást. Az ÁFA mértékének 
változása és a jegyárak ezzel összhangban történő meg nem emelése miatt 
eredendően 2 % árbevétel „kieséssel” indult az év, pedig a legnagyobb 
árbevételünk a belépőjegyekből származik. Továbbra is érezzük a válság hatásait 
és ez a forgalom ismeretében erőteljesebben hatott, mint 2011.évben. Ezt igazolja 
a vendégszám alakulása, ami 2012. október végéig kb. 6000 vendéggel volt 
kevesebb, mint 2011. év hasonló időszakában. A vendégszám kiesés a nyári 
hónapokban magasabb volt, ami a külső strand puritánságának (nincs semmi 
csábító attrakció, a külső strand medence uszoda mélységű, nincsenek árnyékos 
helyek, napernyők és gyermek játszóhely hiánya) , továbbá a körzetünkben lévő 
jóval kedvezőbb árfekvésű, nyáron üzemelő strandok és fürdésre alkalmas 
szabadtéri lehetőségek következménye. Továbbra sem tudtuk becsábítani a 
szentgotthárdi és a térség lakosait, nem segítettek az irányukban nyújtott 
kedvezmények és akciók. Pénzügyi helyzetünket a hotel üzletpolitikája továbbra is 



negatívan befolyásolja. A fizetési morálja, illetve a fizetési kötelezettségének 
elmulasztása év közben komoly gondokat okozott, de nagyban szerepet játszott a 
vendégszám kiesésben is. A hotel évközben felmondta szerződését a legjelentősebb 
utazási irodával, megszüntette a fürdőbelépős csomag kiajánlásokat, mindezek és 
a tulajdonos akadályozó magatartása csak hátráltat bennünket. A költség oldalon 
megtakarítást, szinten tartást értünk el, annak ellenére, hogy a nyersanyag és 
szolgáltatások árai növekedtek 2012. évben. Az energia költségeink továbbra is a 
legnagyobb tételek költsége oldalon. Az ez évben lefolytatott tárgyalások 
világossá tették, hogy a költségek csökkentése érdekében szükséges lenne 
fejlesztésre/átalakításra, mely a felhasznált energiában, így annak költségében is 
lényeges csökkenést idézhetne elő, ami a Kft. pénzügyi helyzetét, a működtetését 
stabilabbá tenné. Pénzügyi fedezet hiányában ez továbbra is csak napirenden lévő 
téma. Jelenleg a kazánház, kiemelten a kondenzációs kazán megjavíttatása, 
üzemképessé tétele a kiemelt feladat, mely kismértékben, de energiacsökkenést 
eredményez. Munkabér megtakarításunk jelentős 2011. évhez hasonlítva. 
Összességében a 2012. évi árbevétel nem éri el a 2011. évi mértéket, ennek a 
fentiekben leírtakon túl oka a megváltozott béren kívüli juttatási rend, a 
munkáltatók jóval kevesebb összegben adnak béren kívüli juttatást, továbbá az 
újonnan bevezetett Szép Kártya városunk nagy gyáraiban szállásra lett kiadva, 
mely fürdőkben nem költhető el.  
 

    

          5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a szervezet közötti kapcsolat  

              tapasztalatainak rövid  értékelése:  

 

A Gotthárd-Therm Kft. kapcsolata az Önkormányzattal és a hivatallal megítélésem 

szerint jó. A folyamatos és kölcsönös tájékoztatás működik. A fürdő hónapról 

hónapra beszámolót készít a fürdő működésről (programok, kedvezmények stb.) és 

pénzügyi helyzetéről a Képviselőtestület részére, ezek megtárgyalásakor, 

értékelésekor a testületi üléseken részt is vesz. Az Önkormányzat és a hivatal 

dolgozói is szakmai támaszt biztosítanak a fürdő részére.  

Ezen túlmenően fontos lenne, hogy az Önkormányzat, mint tulajdonos jobban 

megismerje a fürdő mindennapos tevékenységét, ez lehetőséget adna, hogy egy 

közös kreatív gondolkodással még előbbre vihetnénk a fürdő és ez által a turizmus 

ügyét a városban. A fürdő aktív közreműködésével megalakult a TDM, mely a 

város és térsége turisztikai koncepciójának megvalósításában, Szentgotthárd 



pozicionálásában nagy szerepet játszhat, ha minden oldalról megkapja a 

szükséges támogatást. A kölcsönös, nyitott és együttműködő gondolkodás lehet a 

biztosítéka az idegenforgalom elindulásának és fejlődésének. Ugyanakkor 

továbbra is úgy látjuk, hogy az önkormányzat dolgozóinak, a képviselőknek a 

fürdő iránti érdeklődése nagyon alacsony, nem látogatják a fürdőt, nem vesznek 

részt a programjainkon. Ezt nagyon jól mutatta a fürdő 5 éves évfordulójára 

meghívott és ott meg is jelent testületi tagok és önkormányzati dolgozók száma. 

Sajnos mind a mai napig halljuk vissza azt a véleményt, hogy a várost a fürdő viszi 

csődbe, teszi tönkre. Véleményünk ennek a negatív „kisugárzás”-nak is eredménye 

a helyiek látogatottsági szintje. Közös cél kell legyen, hogy ezek rövid időn belül és 

hatékonyan változtatni tudjunk, a  fürdő mindent megtett és meg fog tenni ezért. 

Ez kezdődhetne ott, hogy az önkormányzati dolgozók és  képviselők látogassák a 

fürdőt, vegyen részt programjainkon, ezzel is demonstrálva elkötelezettségüket a 

fürdő irányában és jó „példát” mutatva a városlakóknak. 

 

6 /a.) A 2012.évben elért legfontosabb eredmények rövid szöveges ismertetése:  

 
   Fürdőnk idén ünnepelte 5 éves jubileumát, melyre egy egész éves 

programsorozattal 

készült. Ezt egy ünnepi hosszú hétvégével koronáztuk meg, melyen többek között 

éjszakai fürdőzéssel, koncerttel, gyermekműsorokkal és a vasárnapi napon a 

szentgotthárdi lakosok számára ingyenes belépéssel vártuk vendégeinket. 

 

A szállásadó partnerekkel tovább erősítettük együttműködésünket. A jobb 

eredmény elérése érdekében új típusú vouchereket állítottunk ki, melyekkel arra 

tudjuk ösztönözni partnereinket, hogy testre szabott csomagokat ajánljanak ki a 

vendégeiknek. 

 



Sikerült több utazási irodával is felvenni a kapcsolatot (pl. ÖBB, Eurotours), akik a 

jövő évtől egyénileg illetve partnereken keresztül szerveznek vendégeket. Korábbi 

partnerekkel továbbra is jó az együttműködés (Gruber Reisen, Lassnig Reisen). Az 

Opel Szentgotthárd továbbra is partnerün, a város többio munkáltatójával is 

fejlesztjük kapcsolatunkat.  

 

A Szentgotthárdi Tekecsapat névadó támogatói lettünk. A csapat hazai és 

nemzetközi versenyeken is Thermalpark Szentgotthárd néven indul. 

Képviseltük városunkat a főszezon turisztikai kiállításon 2012. szeptemberében, 

illetve népszerűsítettük városunkat a Walldürni Licht- und Blumenfesten, ez év 

májusban. Mindkét rendezvénybe bevontunk további partnereket, a főszezon 

kiállításon a szállásadókat is képviseltük és népszerűsítettük, míg a Walldürn-i 

napokon a pannon kapuval és a hivatal dolgozói tudtuk megvalósítani 

elképzeléseinket. Mindkét rendezvény igazolta, hogy a jó, kölcsönös 

együttműködés meghozza a várt sikert! 

 

A fürdő aktívan részt vett a TDM Szervezet kialakításában. Ez a folyamat még nem 

zárult le, és továbbra is a város turisztikai törekvéseinek éllovasai szeretnénk 

maradni. Ez évben már voltak rendezvényei a TDM-nek, ezek célja a TDM tagok és 

működési területük megismerése, és összekovácsolása. A tapasztalatok azt 

mutatják, hogy jó úton haladunk. A TDM egységes arculat kialakítása jelenleg 

folyamatban van, mely biztosítja majd az egységes megjelenésünket a piacon. 

 

Újraélesztettük a városban a Homokfoci Bajnokság hagyományát augusztus 

hónapban. Az iskolás gyermekeknek kampány jelleggel ingyenes nevezést 

biztosítottunk, azzal a szándékkal, hogy megismertessük és megszerettessük velük 

fürdőnket. A felnőtt korosztályban is megrendezésre került bajnokság, nagyon jó 

visszhangokat kaptunk. Jövő évbe a homokfoci mellett a homok kézilabda 



bajnokságot is meghirdetjük. Sajnos a területi behatároltságunk az egyéb 

szabadidő programok megvalósításában nagyban befolyásolnak bennünket. 

Jelenleg 2 per van folyamatban, az Aquaprofit pert első fokon megnyerte a fürdő, 

most az Ítélőtábla előtt van. Bízunk abban, hogy a bíróság a rendelkezésre álló 

bizonyítékok alapján jogerős ítéletében is számunkra kedvező döntést hot. A másik 

per, egy 2009 évben történt vendég baleset ügyében indított kártérítési per, mely 

első fokon a bizonyítási szakaszban van. A per kimenetelét jelenleg megmondani 

nem lehet, egy perveszteség esetén jelentős, milliós nagyságrendű fizetési 

kötelezettsége keletkezhet a fürdőnek.  

A ZÁÉV Zrt.-vel továbbra is küzdünk a garanciális kérdésekben illetve a szükséges 

javítások elvégzésében. Nincs szándék arra, hogy az általunk jogosnak tartott és 

évek óta folyamatosan jelzett problémák megnyugtatóan rendezésre kerüljenek a 

ZÁÉV Zrt. részéről. Sajnos csak a kibúvás és az elzárkózás jellemző viselkedésükre. 

A jótállási garancia tárgyában megkötött kölcsön megállapodás utolsó részlete és 

a kamatok ( 54 mFt) kifizetésére október 15-én nem került sor. Megítélésem szerint 

ez az egyetlen eszköz a kezünkben, ami cselekedetre, tettre kényszerítheti a ZÁÉV 

Zrt.-t.   

 

6/b.)  A 2012. évben tapasztalt negativumok rövid, szöveges ismertetése. 

 

Fentiekben már elmondottakon túl és összegezve azokat a következők: 

Fürdőnk 2012-ben SZÉP kártya elfogadóhellyé vált. Összességében elmondható, 

hogy a SZÉP kártya forgalom nagy mértékben alulmarad az Üdülési Csekk korábbi 

forgalméhoz képest. Ezt a tényt az is elősegíti, hogy fürdőn kizárólag szabadidő és 

vendéglátás zsebet fogadhat el, sok cég azonban a szállás fülben biztosít keretet a 

munkavállalók számára. 

Az üzemeltetési, elsősorban energia költségek fürdőnk gazdálkodását nagy 

mértékben megnehezítik. A közbeszerzéseken kialkudott jó beszerzési áraknak 

örülünk. A jövőben kérnénk, hogy a szerződések lejárta előtt kerüljenek 



megkötésre az új szerződések, mert az ez évi mind a gáz, mind pedig a villamos 

energia beszerzésére, a közbeszerzés késedelme miatt megkötött rövidtávú 

szerződések cash-flow problémákat - nagyobb beszerzési árakat, rövidebb fizetési 

határidővel- eredményeztek fürdőnknél. 

 

A marketingköltségek radikális visszaszorítása, melynek eredménye a 

vendéglétszám csökkenése, ezáltal az igénybe vett kiegészítő szolgáltatások 

csökkenése. A fürdő piaci megismertetése és pozicionálása elengedhetetlen és 

nélkülözhetetlen, e nélkül a fürdő helyzete tovább romolhat.  

 

A fürdő egyre kisebb létszámú munkaerővel dolgozik, ami a bér jellegű kiadásokat 

csökkenti ugyan, de esetenként a minőségi szolgáltatás biztosítását veszélyezteti. 

 

A fürdő 5 éves volt idén, nagyon szükséges lenne egy kis megújulás, frissítés, hogy 

a vendégek érezzék a fejlődést és az odafigyelést. Szükséges lenne a fürdőn belüli 

attrakciók bővítése is, főleg a külső strandon. 

 

7.) Jövõ évi célok, 2013-ban várható nagyobb  változások  a szervezet   életében: 

 

Célkitűzésünk továbbra is a fürdő bevételeinek növelése és a költség hatékony 

működtetés. Ezáltal szeretnénk megközelíteni az önfentartást fürdőnk számára. 

Azt azonban továbbra is hangsúlyozni szeretnénk, hogy a jelen költségvetésünk a 

dologi, anyagi jellegű kiadások fedezi. A marketingstratégia megvalósítására 

2012-ben nem tudtuk biztosítani az anyagi feltételeket. Marketingkampányaink, 

megjelenéseink eseti jellegűek, elsősorban barter alapon működtek. Elérendő cél, 

hogy ezeket tervezhetővé tegyük és tudjunk marketingre pénz biztosítani. 

Programokkal és ezek színesítésével is szeretnénk vendégeket nyerni minden 

korosztályból.  



 

Célunk továbbra is az, hogy minél több partnert érjünk el a térségből. Ezért 2013-

ban a szállásadókon kívül újabb partnereket kutatunk fel (vendéglátó egységek, 

cégek). Bízva abban, hogy sikerül több együttműködést kialakítani a régióban.  

 

2013. évben szeretnénk megalapítani egy Innovációs - Turisztikai Fesztivált, amely 

a testvérvárosaink bevonásával kerülne megszervezésre. Ez egy további lehetőség 

lenne piaci megismerésre és vendégszám növelésére. 

  

 A TDM tagokkal közösen részt venni minél több és nagyobb körű turisztikai 

vásáron, élni minden megjelenési formával a rendelkezésre álló anyagi kereteken 

belül. Pályázatok felhasználásával is szeretnénk anyagi fedezetet kapni ehhez.  

 

*Valamennyi kérdésre adott válasz külön lapon folytatható. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   Dr Simon Margit sk. 
                                                                                                    Szerv Vezetőjének aláírása 

 

 

 

NAGYON KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ VÁLASZAIT! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KÉRDÕÍV 

 

az önkormányzati részvétellel mûködõ vállalkozások, 

az önkormányzat által létrehozott közalapítványok 

beszámolójához* 

 

1.) A szerv megnevezése:RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató KFT. 

  

                                           székhelye:Körmend 

 

                                                         vezetője:Németh István 

                                                  

2.)Foglalkoztatottak száma:    25 fő. 

 

    2012-ben a foglalkoztatottak létszáma: 

          nőtt          X csökkent     nem változott 

       ( a megfelelő választ jelölje!) 

 

3.) A 2012. évi  legjelentősebb változások a szervezet életében: 

 

    A szükséges fenntartási munkák elvégzésre kerültek. A szolgáltatás 

üzembiztonsága megfelelő szintű. 

 

............................................................................................................................. ...... 

 

................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ...... 

 

.................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................. ..... 

 

............................................................................................................................. ..... 

 

............................................................................................................................ ..... 

 

4.)A szervezet 2012. évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett 

  változások a 2011. évhez képest (szöveges értékelés): 
 

   A KFT. ismételten kénytelen igénybevenni a számlavezető bank folyószámla 

hitelét. 

Okai: -   a gázár jelentős emelkedése, 



- a távhőárak befagyasztása, 

- a kintlévőségek növekedése. 

           ........................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. .. 

 

............................................................................................................................. .. 

 

............................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. .. 

 

............................................................................................................................. .. 

    

          5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a szervezet közötti kapcsolat  

              tapasztalatainak rövid  értékelése:  

 

              Az Önkormányzattall a cég kapcsolata napi jellegű, közvetlen. Eddig minden 

közös               intézkedés konfliktus mentes és eredményes volt. 

   Ugyanez vonatkozik a Közszolgáltató Vállalatra is. 

         .................................................................................................................................. 

 

         .................................................................................................................................. 

 

         ................................................................................................................................... 

 

        ................................................................................................................ ..................... 

 

       ...................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ..... 

 

............................................................................................................................ ..... 

 

............................................................................................................................. ..... 

 

 

6 /a.) A 2012.évben elért legfontosabb eredmények rövid szöveges ismertetése:  

 

  Az eszközök szinten tartását, az üzembiztonság feltételeit biztosítottuk. 

 A szükséges karbantartásokat elvégeztük. 

............................................................................................................................. . 

 

................................................................................................................................. 

 



............................................................................................................................. .... 

 

         .................................................................................................................................. 

 

         .................................................................................................................................. 

 

       ................................................................................................................................... 

 

       .................................................................................................................................. 

 

     ................................................................................................................................... 

 

    ............................................................................................................................. ....... 

 

     ................................................................................................................................... 

 

    ............................................................................................................................. ...... 

 

6/b.)  A 2012. évben tapasztalt negativumok rövid, szöveges ismertetése. 

 

Fogyasztóink fizetési moráljának dinamikus csökkenése és a kiszámíthatatlan piaci 

környezet. 

 

        ............................................................................................................................. ... 

 

       ................................................................................................................................. 

 

      ............................................................................................................................. .... 

 

      ................................................................................................................................ 

 

     ............................................................................................................................ .... 

 

     ................................................................................................................................ 

 

   .................................................................................................................................. 

 

  ............................................................................................................................. ...... 

 

............................................................................................................................. ........ 

 

7.)Jövõ évi célok, 2013-ban várható nagyobb  változások  a szervezet   életében: 

 



Az új Magyarország Fejlesztési Terv KEOP 5.4.0 pályázatára benyújtott 

fejlesztés-finanszírozási pályázatunk elbírálása folyamatban van. Kedvező 

eredmény esetén átfogó távhő-rekonstrukció, eszközkorszerűsítés és fejlesztés 

történik a jövő évben. 

..................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ....... 

 

*Valamennyi kérdésre adott válasz külön lapon folytatható. 

 

 
                                                                                                   .Németh István sk. 

ügyvezető igazgató 

.                                                                                                    Szerv Vezetőjének aláírása 

NAGYON KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ VÁLASZAIT! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

KÉRDÕÍV 

 

az önkormányzati részvétellel mûködõ vállalkozások, 

az önkormányzat által létrehozott közalapítványok 

beszámolójához. 

 

1.) A szerv megnevezése: VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű ZRt. 

 

                       Székhelye:  Szombathely Rákóczi F.u. 19. 
 

                      Vezetője:   Dr. Kohuth Viktor vezérigazgató         

                  

                               

2.)Foglalkoztatottak (tagok)  száma: 

         2012. I-III. negyedévi átlagos statisztikai állományi létszám 552 fő 

 

    2012-ben a létszám: 
          nőtt          csökkent     nem változott 

       ( a megfelelő választ jelölje!) 

 

3.) A 2012. évi  legjelentősebb változások a szervezet életében: 
 

2012. I-III. negyedévben az Rt. Igazgatósága egy rendkívüli és egy rendes Közgyűlést 

hívott össze, februárban a rendkívüli Közgyűlésen megválasztásra került a vezérigazgató, 

májusban a rendes Közgyűlésen a tulajdonosok elfogadták a 2011. évi Éves beszámolót, 

megválasztottak egy új FB tagot, valamint a könyvvizsgálót. A Felügyelő Bizottságban új 

elnök választására került sor.   

Az Országgyűlés által 2011. december 30-án elfogadott, 2012. július 13-án módosított, a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásainak való megfelelés 

érdekében az I. félévben elkészítettük és aláírásra az önkormányzatok részére kiküldtük a 

„feladatátvállalási” üzemeltetési szerződéseket és az ivóvíz közmű vagyontárgyak 

bővítése kapcsán a létesítményjegyzékeket. Kiemelt feladatot jelent a tevékenységek 

számviteli szétválasztási szabályainak összeállítása, a közművagyon átháramlásának 

következményeként megváltozó saját tőkével kapcsolatos tulajdonosi döntések 

előkészítése. További feladatunk a keresztfinanszírozás tilalmának való megfelelés. 

Jelentős törvényi változás volt az új Munka törvénykönyve hatályba lépése is, amelynek 

kapcsán átdolgozásra és aláírásra került a Kollektív Szerződés. 



Bevezetésre került év elején az új dokumentumkezelő rendszer, amelyet kormányrendelet 

is szükségessé tett, a rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének és az iratkezelő 

szoftver követelményeinek előírásait fogalmazza meg 

 

4.)A szervezet 2012. évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett 

   változások  2011. évhez képest: 
 

 Bevételek összesen 

2011. I-III. negyedév 4 067 318 eFt 

2012. I-III. negyedév 4 192 436 eFt 
 

Változás 103,1 % 
 

Hosszú lejáratú kötelezettségek (beruházási és fejlesztési hitelek) 

2011. szept. 30. 105 589 eFt 

2012. szept. 30. 63 367 eFt 
 

Változás 60 % 

 

 

Társaságunknál likviditási gondok továbbra sem jelentkeztek, a részszámlázási 

rendszernek köszönhetően a bevételek viszonylag egyenletesek, amelyekből fedezni tudtuk 

kiadásainkat. 

 

30 napon túli kintlévőségek 

2011. szept. 30 256 915 eFt 

2012. szept. 30 332 223 eFt 
 

Változás 29 % 

 
Egyre gyakoribb, hogy a számlák kifizetése több hónapos késéssel történik, egy-egy 

fogyasztó egyre nagyobb tartozást halmoz fel. A 332 223 eFt kintlévőséget 8 125 

fogyasztó kintlévősége teszi ki. 25 eFt alatti tartozása 6 614 fogyasztónak van 

összesen 85 205 eFt értékben, ez több mint két és félszerese az előző évi adatnak. 

100 eFt feletti tartozások összege164 736 eFt, amely 452 fogyasztótól származik. 

Az utóbbi 3 év szeptember 30-i időpontjának 30 napon túli tartozásait vizsgálva, a 

tartozók számának csökkenése mellett a tartozások összege növekedett, főként az 50 

eFt alatti összeggel tartozók körében. 

Mindhárom időpontban a tartozók mintegy 80 %-a adja a 30 napon túli kintlévőség 

20-25 %-át, többségében 180 napon belül rendezett, de „újratermelődő” tartozások. 

A 100 eFt-nál nagyobb összeggel tartozók aránya 5-6 %, tartozásuk teszi ki  az 

összes tartozás mintegy 50 %-át, ezért ezekre a tartozásokra kiemelt figyelmet 

fordítunk. Ezek azok a nagy összeggel tartozó cégek, intézmények, amelyek tartós 

likviditási gondjaik miatt jelentős késedelemmel, valamint a magánszemély 

fogyasztók azon köre, akik évek óta nem, vagy alig tudnak fizetni. A velük szemben 

indított végrehajtási eljárások egy részében jelenleg tényleges pénzbevételt nem 

realizálunk, végrehajtási joggal terheljük meg ingatlanjaikat. 
 

 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a szervezet közötti kapcsolat  



              tapasztalatainak rövid  értékelése:  
 

Műszaki és gazdasági területen egyaránt együttműködési készséget tapasztalunk mind  

polgármester úr, mind az önkormányzat alkalmazottai részéről. Példaértékű az együtt-

működés a közműhálózati rekonstrukciós munkáknál, valamint az ivóvízminőség javító 

program előkészítésében. 
 

 

6/a.) 2012. évben elért legfontosabb eredmények rövid szöveges ismertetése: 
 

2012. év I-III. negyedévben is eleget tettünk alapvető célunknak, a biztonságos és jó 

minőségű ivóvíz szolgáltatásnak, a fogyasztói igények minél magasabb szintű 

kielégítésének. Emellett a tulajdonosi elvárásoknak - a vagyon megőrzése, 

fenntartása, valamint fejlesztési és rekonstrukciós célú források felhasználásával 

annak növelése - is megfeleltünk. A társaság I-III. negyedéves gazdálkodása 

összességében az üzleti tervben kitűzött céloknak, számoknak jól megfelelt.  

A szolgáltatási mennyiségek csökkenése miatt az alaptevékenységek fő ágazatai közül 

mind az ivóvíz termelés és –szolgáltatás,  mind a szennyvízelvezetés és –tisztítás 

korrigált bevételei elmaradtak az időarányos terv szintjétől, a költségek mindkét 

ágazatban a tervezett alatt maradtak, együttes eredményük pozitív hatást gyakorolt az 

adózás előtti eredményre, amely - főként a pénzügyi műveletek eredményének köszönhetően - az 

időarányosan tervezettet meghaladta. 

 

6/b.)  A 2012. évben tapasztalt negativumok rövid, szöveges ismertetése. 
 

2012. évben megfordult a szolgáltatási mennyiségek alakulása: a lakossági 

vízfogyasztás és a lakosságtól elvezetett szennyvíz mennyisége az évek óta tartó 

csökkenéssel szemben kis mértékben növekedett, a nem lakossági szolgáltatási 

mennyiségek mindkét ágazatban csökkentek az előző év hasonló időszakához képest. 
 

Ivóvíz- és csatorna szolgáltatási díjak tekintetében 2012. január 1-jétől megszűnt az 

önkormányzatok árhatósági jogköre, a 2012. január 1-jétől érvényes díjakat az 

Országgyűlés által 2011. december 30-án elfogadott, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény szerint kellett meghatároznia a nem állami víziközmű-

szolgáltatóknak.  

2012. január 1-től a 2011. december 31-én érvényes bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 

százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat társaságunk, miközben a szolgáltatások 

áfája 2 százalékkal növekedett. Az üzleti terv összeállításakor és végrehajtásakor a 

költségekre az eddigieknél is nagyobb figyelmet   kellett fordítani. 

 

 

7.) Jövõ évi célok, 2013-ban várható nagyobb  változások  a szervezet   

     életében: 
 



A víziközmű törvénynek megfelelően 2013. január 1-én a víziközmű vagyon 

átháramlik az ellátásért felelős önkormányzatokhoz. Ebből adódóan alapvetően 

megváltoznak társaságunk működésének keretei, amelynek kidolgozása jelenleg is 

folyamatban van. 

Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy régiónk egyik meghatározó szolgáltatójává 

váljunk, ezért pozíciónkat erősítve, a gazdasági racionalitást is szem előtt tartva, 

törekszünk az üzemeltetési területünk bővítésére, amelyet a megyénkben újonnan 

épülő szennyvízrendszerek üzemeltetésének megszerzésével is biztosítunk, illetve 

együttműködésre irányuló tárgyalásokat folytatunk a szomszédos 

társszolgáltatókkal. 

 

Szombathely, 2012. november 28. 

 

 
 Dr. Kohuth Viktor s.k. 

 vezérigazgató  

 

Beszámoló a VASIVÍZ Zrt Felügyelő Bizottságában  2012. évben végzett 

munkáról 
 

A VASIVÍZ Zrt közgyűlése 2011. 05. 27.-én  – a 2010. évben módosított Alapszabályában levő 

delegálási elveknek  megfelelően – a lejárt mandátumú igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok 

helyett, 5 fő igazgatósági és 6 fő felügyelő bizottsági tagot választott. Az igazgatósági tagok 

mandátuma 4 évre, míg a felügyelőbizottsági tagoké  (kivéve Szombathely városét és a Zrt 

dolgozói által delegált két főét, akiknek 4 évre) 2 évre szól. A Közgyűlés – Szentgotthárd, 

Körmend, Vasvár városok közös delegáltjaként – a Felügyelő Bizottság tagjává választotta 

Fekete Tamást. 

 

A VASIVÍZ Zrt legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek (tulajdonos 

önkormányzatok) összességéből áll. A Közgyűlést évente legalább kétszer az Igazgatóság hívja 

össze. Az öt tagú Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, intézi a társaság ügyeit, 

képviseli a társaságot. Kialakítja a részvénytársaság munkaszervezetét, feladata a társaság  átfogó 

irányítása az operatív munkaszervezet útján, gyakorolja a munkáltatói jogokat a vezérigazgatóval 

kapcsolatban. Az Igazgatóság tagjai közül elnököt választ. Az Igazgatóság elnöke jelenleg Illés 

Károly. 

A hat tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll az Igazgatóság 

tagjaitól, a részvénytársaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, 

bankszámláját, iratait, és pénztárát bármikor megvizsgálni,, vagy szakértővel a társaság 

költségére megvizsgáltatni. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, hatáskörét a Felügyelő 

Bizottság ülésén gyakorolja.  A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. Dr Szakács 

Dávid FB lemondott tisztségéről, így helyette a tagok Lazáry Viktort, Szombathely Város által 

javasolt tagot választotta a Felügyelő Bizottság elnökének..  

A Felügyelő Bizottság a munkáját a gazdasági év elején meghatározott és elfogadott munkaterve 

alapján, illetve a változó jogszabályok következtében  felmerülő feladatoknak megfelelően végzi.  

A Felügyelő Bizottság a részvénytársaság Közgyűlése részére ellenőrzi a Zrt ügyvezetését, 

működését, gazdálkodását. Ellenőrzi, hogy a társaság tevékenysége  jogszabályba,  



alapszabályba, közgyűlési határozataiba ütközik-e. Rendszeresen megvizsgálja és ellenőrzi a 

Közgyűlés elé kerülő anyagokat, előterjesztéseket, beszámolókat, üzleti jelentéseket. A 

Számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság közgyűlése csak a Felügyelő Bizottság 

írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

 

A VASIVÍZ  részvénytársaságot 1996. 10. 01.-én a Vas megyei Víz- és Csatornamű Vállalat 

jogutódjaként Szombathely, Kőszeg, Csepreg, Sárvár, Vasvár, Körmend, Szentgotthárd, összesen  

167 település és Vas megye Önkormányzata alapította a 7.537 milliárd Ft törzstőkéjű gazdasági 

társaságot. A törvényi előírásoknak megfelelően, 2006. 01. 01-én zártkörűen működő 

részvénytársasággá átalakult VASIVÍZ Zrt   Vas megye egyik meghatározó gazdálkodó 

szervezete, megyénkben 202 településen, 230.000 fogyasztónak szolgáltat ivóvizet, 77 

településen gyűjti, vezeti el és 24 szennyvíztisztítóban kezeli a keletkező szennyvizet, üzemelteti 

a Szombathelyi Fedett Uszodát és Termálfürdőt.          

A VASIVÍZ Zrt működésében 2013. január 1-től lényeges változások lesznek az Országgyűlés 

által  2011. decemberében elfogadott, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 

(Viziközmű törv.) következtében. A leglényegesebb változás a Zrt-be apportált vízilözmű vagyon 

vonatkozásában lesz. A Vksz tv. 79 §.(1), (3) szerint január 1-jén a települési víziközmű 

vagyontárgyak átszállnak, átháramlanak az ellátásért felelős települési önkormányzatok 

tulajdonába. A 2012. gazdasági év lezárását követően, a vagyontárgyak ingyenesen, közmű 

vagyon leltárral, könyvszerinti értékükön, műszaki rendszerenként kerülnek a vízellátásért felelős 

önkormányzatokhoz. A Vksz tv. 79 §. (4) szerint, ha a felek térítésmentes (ingyenes) 

átruházásban állapodtak meg, akkor az közcélú adománynak számít és  adómentes, a társasági 

adó szempontjából költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül. Az átadott közművagyon 

víziközmű üzemeltetési jogviszonya alapulhat vagyonkezelési szerződésen, koncessziós 

szerződésen, vagy bérleti-üzemeltetési szerződésen. A jövőbeni üzemeltetés szempontjából 

fontos, hogy az önkormányzatunkhoz kerülő víziközmű vagyontárgyakon amortizációs költséget 

lehessen elszámolni. 

A Zrt tulajdonosai  a megalakulást követően névre szóló, korlátozottan forgalomképes 

részvények birtokosai lettek (Szentgotthárd város önkormányzata 4,16 %), amely ugyanilyen 

mértékű szavazati jogot biztosít a közgyűlésen történő szavazáskor. A jelenlegi javaslatok szerint 

a jegyzett tőke leszállítását követően (a felülbélyegzett részvények névértéke 24 %-ra csökken) 

sem változnának a szavazati arányok. 

A Vksz törvény szerinti további lényeges változás, hogy a szolgáltatási díjak meghatározását 

miniszteri hatáskörbe helyezte, amelyre  javaslatot  a Magyar Energia Hivatal tehet. (a víz- és 

csatornadíjak meghatározása kikerült a települési önkormányzatok  hatásköréből, a Hivatal – 

mint ismert – 2012 évre 4,2 %-ot engedélyezett) 

 

A VASIVÍZ Zrt 2012. november 30.-i Közgyűlése – végrehajtási rendeletek hiányában – a 

vagyonátadás módjairól az előterjesztések szerinti  irányelveket fogadta el. 

A törvény szerint a vagyonátadás során vagyonértékelést kell végeztetni melynek jelentős 

nagyságrendű költségét az önkormányzatoknak, vagy a szolgáltatónak kell viselnie.  

 

A vagyonértékeléssel, a vízközmű szolgáltatási díjak megállapításával, a Magyar Energia 

Hivatal törvény általi jogosultságaival kapcsolatos jelenlegi jogszabályokat a 2. számú 

melléklet tartalmazza  

 

A Felügyelő Bizottság a 2012. évre vonatkozó  munka- és ülésterve szerint  rendszeresen el-

lenőrizte az Igazgatósági határozatok végrehajtását, a menedzsment havi beszámolói alapján a Zrt 



eredménytervének alakulását. Tájékozódott az ISPA/KA pályázati támogatásból megvaló-sult 

szennyvíztisztító üzemeltetéséről, figyelemmel kísérte a szombathelyi Termálfürdő és Fedett 

uszoda működését. Feladatai közé tartozott a 2012. január 1-el hatályba lépett Vízi-közmű 

törvény előírásai szerinti Zrt átalakítási feladatok ellenőrzése is.  

Folyamatosan áttekintette a VASIVÍZ Zrt üzleti tervének teljesítését,  bérgazdálkodását, 

vagongazdálkodását, a helyszínen (Szentgotthárd) ellenőrizte a leltározás lefolytatását. 

 

A 6 fős Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységét a munkaterve alapján,   a tulajdonos 

önkormányzatok véleményeinek, érdekeinek és a vonatkozó jogszabályoknak a  figyelembe 

vételével végezte.   

A Felügyelő Bizottság eddigi ellenőrzései alapján megállapítható, hogy a VASIVÍZ Zrt a 

Közgyűlés által elfogadott  üzleti terve szerint, az Igazgatósági határozatok, a vonatkozó 

jogszabályok és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően jogszerűen és eredményesen működött.   

Szentgotthárd, 2012. 11. 16.  

                                                                                                    

                                                                                                                                                            

                                                                                                          Fekete Tamás 

                                                                                                Felügyelő Bizottság tagja 

 

 

Gotthárd – Therm Kft. Felügyelő Bizottsági Elnök Beszámolója 

 

2012. évben végzett munkájáról 

 
 

 

A Gotthárd – Therm Kft. Felügyelő Bizottsága kiemelten kezelte (kezeli) azt, hogy működésével 

tevékenységével biztosítsa, hogy a tulajdonosi érdekek a Gotthárd – Therm Kft. -nél ne 

sérüljenek és a törvényesség érvényesüljön. 

 

A FB rendszeres munkamegbeszélések keretében egyeztetett a Polgármester Úrral a bizottsági 

tagokkal, az ügyvezető asszonnyal, a könyvvizsgálóval. 

 

A FB  véleményezte a 2011. éves beszámolót. Egyetértett a könyvvizsgáló véleményével, hogy  a 

beszámoló a Számviteli Törvény előírásainak betartásával készült.   

 

A könyvvizsgálói jelentés a beszámolót valós tartalmúnak és a számviteli előírásoknak 

mindenben megfelelőnek ítélte. A társaság ügyviteli rendje biztosította a vezetéshez szükséges 

információkat. A beszámoló a társaság pénzügyi vagyoni jövedelmi helyzetét valóságnak 

megfelelően mutatja be. 

A FB tudomásul vette a banki véleményt a kötvények kockázat elemzéséről. A működési 

veszteség „ellensúlyozására” a könyvvizsgálóval egyetértve a FB elfogadta az ingatlan szakértői 

véleményt, mely alapján az értékelési tartalék megállapításra került. 

 

Véleményeztük a Kft. 2012. évi üzleti tervét melyet elfogadásra javasolt a testületnek. Az Üzleti 

Terv kidolgozása részletes jól kimunkált szakmailag megalapozott. A helyzetfelmérés, elemzés, 



értékelés, következtetés levonás, feladat meghatározás a körülményeket reálisan figyelembe 

veszi, szakmailag helytálló.  

 

A FB ismételten kinyilvánítja azon véleményét, hogy a fürdő üzemeltetése, működése                         

- adottságából, méretéből eredően - nem lehet nyereséges. A Kft. a kamatfizetési kötelezettség 

teljesítésében a működési veszteségre tekintettel nem tud közreműködni. A kötvényhez kapcsolódó 

tőke törlesztési kötelezettségét a Kft. a tulajdonos kötelezettség vállalása nélkül nem tudja 

teljesíteni. Az Erste Bank Hungary Zrt.-vel folytatott egyeztetés lezárásáig a FB kockázatosnak 

értékeli a 2012. november 06-án a bank felé fennálló 50 millió HUF tatozás rendezésének 

átütemezésére tett Önkormányzati javaslatot. A FB nem rendelkezik információval  az  Erste 

Bank Hungary Zrt. által javasolt kötvény hitellé történő átalakításának szükségességnek 

elfogadása/elutasítása tárgyában az Önkormányzat által képviselt álláspontról. A folyó 

finanszírozáshoz az önkormányzat támogatást nyújtott. 

  

Az ügyvezető váltás újabb lendületet adott a Fürdő pozicionálásának, a kapcsolat építés 

eredményeként  lehetőségeink bővültek, idegenforgalmi pozíciónk erősödött. Az  ügyvezetés 

által összeállított - időarányosan végrehajtott - költség racionalizálási intézkedési terv a 

szükséges, indokolt költségekkel számol. A magas színvonalú szolgáltatást a TÜV Rheinland 

tanúsításával  elért ISO 9001:2008 minősítés követelményeinek betartása garantálja.(A 

Certifikácíó 2012. július hónapban lejárt, a minősítés megújítására  pénzügyi fedezet hiánya miatt 

megújítására nem került sor.) 

 

A működési költségek  elsősorban energetikai költségek csökkentéshez szükséges, indokolt 

egyrészt a kivitelezői hiányosságok megszüntetése fűtési rendszer szakaszolási hiányosságai, a 

kazán meghibásodás garanciális kérdésének rendezése. Az ügyvezető szakmai befektetőkkel 

(VIZATERV Kft.) történő kapcsolat felvételét a FB. támogatja.   

 

 

A  West Union Invest Kft.-vel való együttműködési kérdésekről a felhalmozott követelés 

állomány rendezésről többször egyeztetett a  FB.  A FB támogatta a Kft. érdekének érvényesítése 

érdekében a West Union Invest Kft. elleni felszámolási eljárás megindítását.(az egyeztetésről 

Emlékeztető készült)   

 

A  Gotthárd – Therm Kft. saját tőke rendezésére vonatkozó ügyvezetői javaslatot a FB támogatja.  

 

Összességében:  

 

 a  Gotthárd – Therm Kft. működése a törvényi jogszabályi feltételeknek megfelelően 

történt 2012-ben is. 

 a zavartalan működést biztosító pénzügyi finanszírozás tulajdonosi támogatással 

biztosított, biztosítható. 

 a Gotthárd I. kötvény 2013 évi tőketörlesztése, a kamatfizetési kötelezettség teljesítése 

tulajdonosi támogatással biztosítható. A tulajdonosi kölcsönök visszafizetésének 

fedezete a működésből nem biztosítható. 

 A tulajdonos felelőssége, hogy a kötelezettségek határidőre történő teljesítéséhez a 

pénzügyi fedezetet biztosítsa. 

 Az Idegenfogalmi, turisztikai lehetőségek fejlesztése kihasználása terén a TDM  



előnyeit érvényesíteni kell. 

 

 

A FB. részt vett, közreműködött a Polgármester Úr támogatásával szervezett egyeztetéseken 

megbeszéléseken. 

 

A FB tevékenységének végzéséhez minden támogatást megkapott Dr. Simon Margit ügyvezető 

asszonytól valamint a pénzügyi számviteli szakmai munkát hatékonyan segítő Csuka Gyuláné 

kamarai tag könyvvizsgálótól.   

  

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. november 27. 

 

 

        Varga Ervin 

           FB elnök 

 

 

 

 

 

 

Virányi Balázs                                                                                             Tárgy:Beszámoló  

RÉGIÓHŐ Kft felügyelő bizottságának tagja  

viranyi@szentgotthard.hu 

 

Szentgotthárd Város Képviselő -testülete 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

jegyzo@szentgotthard.hu 

 

 

Tisztelt Képviselő - testület! 

 

A Régióhő Kft felügyelő bizottsága háromtagú. Körmend képviseletében Tóth Gábor, Vasvár 

képviseletében Szabó László, Szentgotthárd képviseletében pedig én látom el a feladatot. 

  A 2011 évi beszámoló óta  hivatalosan négy alkalommal ülésezett a felügyelő bizottság         ( 

2011 december 08, 2012 május 03, május 29, október 03 ). December hónapban várhatóan még 

egy alkalommal találkozunk. 

 

Rendszeresen áttekintjük az aktuális gazdálkodási kérdéseket. Folyamatosan tájékozódunk a 

(kötelező) szabadpiaci földgázvételezés és az ehhez nem igazodó hatósági ármeghatározás 

következményeiről. A gázévre a földgáz közbeszerzést a cca. 300 millió m
3
 gázigényű MATÁSZ 

szervezettel (távhős szakmai szervezet) közösen bonyolította a Kft. A nyertes kereskedő a GDF 

SUEZ lett. 

 

mailto:viranyi@szentgotthard.hu
mailto:jegyzo@szentgotthard.hu


Figyelemmel kísérjük a likviditási problémák okait ( növekvő kintlévőségek alakulása, kalkulált 

hő árak és a gáz ár viszonya, jogszabályi változások stb.) és ezekre megoldásokat javasolunk az 

ügyvezetés számára.   

 

Állandó napirendi pontként foglalkozunk a műszaki állapotokkal, a karbantartásokkal és a 

szükséges fejlesztésekkel, a futó korszerűsítési pályázatunkkal.  

Üzembiztonságunk az idős eszközállomány ellenére megfelelő.   

 

A mérlegbeszámoló kapcsán el kell mondanom, hogy a 2011.évet első sorban a korábban említett 

árképzés miatt sajnos veszteséggel zártuk. Az önkormányzatoktól már korábban átkerült az 

árképzés miniszteri jogkörbe. Nem csak a lakossági fogyasztókra vonatkozik ez, hanem az 

úgynevezett KKI, azaz "külön kezelt intézményekre" ( az önkormányzati intézmények is ilyenek) 

is.  Ameddig az árszabályozás metodikája  törvényileg nem tisztázott, addig nem szabadítják fel a 

befagyasztott árakat. Az is igaz, hogy rendeletben meghatározott mértékű támogatást kap(hat)nak  

a távhő szolgáltatók egy átvilágítást követően. A szegénység és a magas árak miatt romlik a 

fizetési morál, növekszik a kintlévőség aránya.  

Körmend esetében +9,6 millió Ft eredményről, Vasváron - 16,9 millió Ft veszteségről, 

Szentgotthárdon - 8,1 millió Ft összegű veszteségről tudok beszámolni. A körmendi 

eredményben fontos szerepet játszik az a tény, hogy ott 61 %-os biomassza tüzelő aránnyal 

tudnak hőt termelni. Vasváron leálltak a biomasszás fejlesztési iránnyal, de ott van 11 %-os 

arányban geotermális hőtermelés. Szentgotthárdon csak földgáz alapon történik hőtermelés.  

A Kft 2011 évi mérleg szerinti eredménye -15.441 ezer Forint veszteség. Ettől nehezebbé válik, 

de egyenlőre még nem akadályozott a létfontosságúnak nevezhető műszaki rekonstrukciós- és 

korszerűsítési programunk megvalósítása.  

 

Ez utóbbit pályázati támogatás segítségével valósítjuk meg. Városunkban a két kazánház teljes 

rekonstrukciójáról, modern kondenzációs üzemű kazánok beépítéséről, a régi távhővezeték 

szakaszok cseréjéről, hőközponti berendezések cseréjéről, távfelügyeleti rendszer kiépítéséről 

beszélünk. Az önrész finanszírozásához szükséges hitel közbeszerzési eljárása sikeres volt,  

jelenleg a  műszaki tartalom tendereztetése van folyamatban. A jobb árak és a helyi vállalkozások 

pozícionálhatósága érdekében ez utóbbi tartalmat nyolc részre bontották. 

Bizonyos műszaki tartalmakat még ebben a fűtési szezonban tervezünk megvalósítani, mert ezek 

azonnal megtakarításokat eredményeznek.  

 

A fogyasztói árak tekintetében továbbra is élő moratórium a társaság számára (végső soron a 

tulajdonos önkormányzatok számára is) kedvezőtlen. Most már tisztán láthatóan veszélyezteti a 

likviditási helyzetet. 

 

Az októberi ülésen rövid történeti áttekintést hallgattunk meg azokról a jogi-, műszaki-, 

gazdasági- és szervezési körülményekről, melyek a VASTÁVHŐ megszüntetését követően a 

RÉGIÓHŐ KFT 20 évvel ezelőtti alapításának időszakát jellemezték. Nagyon tanulságos látni a 

politika és a való élet viszonyát műszaki szemüvegen át. 

 

A bizottsági munkán kívül folyamatos munkakapcsolatban állok Igazgató Úrral, a műszaki 

vezetővel, a helyi dolgozókkal és a Kft energetikus kollégájával is. A fogyasztói észrevételekhez, 

panaszokhoz köthető egyeztetéseken, lakossági összejöveteleken felkérésre szívesen részt veszek.  

 

Szentgotthárd, 2012-11-30 



 

Tisztelettel! 

Virányi Balázs sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiss János 
Erdőgazdálkodó 
Nyilvántartási kódja 0849 
Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán utca 46. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző Úrnak              Tárgy: Beszámoló az   
    erdőgazdálkodói      
 feladatok ellátásáról a 2012.     évben  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
 
Tisztelt Jegyző Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2010 szeptembere óta látom el Szentgotthárd Város Önkormányzata 

erdőgazdálkodói feladatait, legutóbbi beszámolóm,  2011 decembere óta az 

alábbi tevékenységeket végeztem. 



 

 A 2012. év januárban  Dr. Csanaki Eszter Aljegyző Asszony kérésére 

felmértem a 2011. évről megmaradt szociális tüzifa mennyiségét 

Közszolgáltató Vállalat  

 A 2012. év első negyedévébrn felmértem Jakabháza, Farkasfa, 

Rábatótfalu közterületein, a művelődési házak környezetében álló 

lucfenyőket. Szakmai vizsgálatuk után javaslatot tettem az elöregedett 

és beteg egyedek eltávolítására.  

  A fák eltávolítását a lakóépületekhez való közelségük ill. azok 

veszélyeztetése miatt is indokolt volt. 

Farkasfán és Jakabházán a Városrészek egyesületei társadalmi munkában 

példaszerűen elvégezték az utómunkálatokat, takarítást, a hulladék 

eltüzelését. Ezeket a munkálatokat folyamatosan figyelemmel kísértem. 

A kitermelt faanyagot felmértem, számbavételeztem, a számadatokat 

átadtam Doncsecz András Úrnak, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája 

munkatársának. 

 Folytattam a város vagyonát képező erdőterületek bejárását, az erdők és 

erdősült önkormányzati ingatlanok állapotának ellenőrzését. 

 A 2012. februárjában esetleges hó- ill. jég ill. szél okozta károsítások, 

valamint a jogosulatlan személyek és járművek mozgásának ellenőrzése 

miatt jártam az erdőterületeket, az év további hónapjaiban leginkább az 

erdőkben történő mozgások ellenőrzését végeztem. 

 Április hónapban a 0596/20 d helyrajzi számú erdő területen 

erdőfelújításban ötszáz db magaskőris csemetét ültettettem pótlásként. 

 Május hónapban 50 db korai juhar csemetét, 50 db magas kőris-és 25 db 

kocsányos tölgy csemetét ültettettem a Rábafüzes felé vezető közút jobb 

oldali, az ipari park területét képező szakaszra. 

 Lakossági megkeresésre bejártam, felmértem és azonosítottam a 



Szentgotthárd 0112/1 és a 0110/07 helyrajzi számú erdőterületeket, ezt 

követően közreműködtem az erdőrészek hivatalos használati 

megosztásában is. 

 A 2012. 06. 29-én Dr. Csanaki Eszter Aljegyző Asszony utasítást adott a 

0703/14. hrsz-ú erdőterület bejárására. Megállapítottam, hogy a  4,1 ha-

os erdőrész nagyon vegyes fafajú, vegyes korú,  néhol már-már 

túlhasznált, azaz abból még  korábban indokolatlanul sok fát vágtak ki  

 Tófei Zsolt Úr a 0112/1 és a 0110/17 hrsz-ú eddő művelési ágba tartozó 

területek fekértékelésére adott utasítást.  

 Elvégeztem az Önkormányzat Műszaki Irodája  munkatársa által kért 

értékbecsléseket az  Önkormányzat Vagyongazdálkodási Rendeletében 

meghatározott értékszámításnak megfelelően. 

 Figyelemmel kísértem a város területén álló fák állapotát, javaslatot 

tettem a beteg, elöregedett és a lakóterületekre veszélyes egyedek 

kivágására.) 

 Átjártam az 1956-os emlékerdőt, megállapítottam, hogy néhány egyed 

esetében haladéktalanul  pótlásról szükséges gondoskodni. 

 A szociális alapú rászorultság szerint az Önkormányzat a város egyes 

lakóit támogatja tüzifa juttatással, ennek beszerzésében 

közreműködöm. 

 Munkámról és tapasztalataimról  beszámoltam  Aljegyző Asszonynak, 

Tófeji Zsolt Úrnak, a Műszaki Iroda munkatársának, akivel az aktuális 

teendőket is rendszeresen egyeztetem. 

 

Szentgotthárd, 2012. november 27.. 

 

 

Tisztelettel: Kiss János erdész 



 

 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉRDÕÍV 

 

az önkormányzati részvétellel mûködõ vállalkozások, 

az önkormányzat által létrehozott közalapítványok 

beszámolójához* 

 

1.) A szerv megnevezése:ALAPÍTVÁNY SZENTGOTTHÁRD 

SZAKKÉPZÉSÉÉRT. 

  

                                           székhelye:SZENTGOTTHÁRD, HONVÉD ÚT 10. 

 

                                                         vezetője:BEDICS SÁNDOR. 

                                                  

2.)Foglalkoztatottak száma:  0 fő 

 

    2012-ben a foglalkoztatottak létszáma: 

          nőtt          csökkent     x nem változott 

       ( a megfelelő választ jelölje!) 

 

3.) A 2012. évi  legjelentősebb változások a szervezet életében: 

 



Változás nem történt. 

  

 

4.)A szervezet 2012. évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett 

  változások a 2011. évhez képest (szöveges értékelés): 
 

 2011.évi záró pénzkészlet                                 1.097.111 Ft 

 2012. évi ADÓ 1% bevétel                                                       174.337 Ft 

 Szakképző Isk.Megyei Matematikai Csapatversenye             103.553 Ft 

Tanulók jutalmazása                -306.000 Ft 

TIROL szakmai asztalos verseny                                             -193.210 Ft 

Informatikai verseny                                                                - 44.775 Ft  

 

  

 

    

          5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a szervezet közötti kapcsolat  

              tapasztalatainak rövid  értékelése:  

 

          Pozitív. Az alapítványi támogatással szervezett rendezvényeken  az önkormányzat 

          .................................................................................................................................. 

           képviseltette magát (Megyei Matematika Verseny, III. Béla Megyei Informatika  

         .................................................................................................................................. 

          Verseny, Király Kupa nemzetközi Kispályás  Fiú-Leány Labdarúgó Kupa). 

         ................................................................................................................................... 

          Az önkormányzat részéről labritz Béla kuratóriumi tagunkrendszeresen részt vesz a. 

        ............................................................................................................................. ........ 

          szervezet életében. 
  

 

 

6 /a.) A 2012.évben elért legfontosabb eredmények rövid szöveges ismertetése:  

 

  ............................................................................................................................. . 

Az országos, a nemzetközi szakmai versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulóink 

jutalmazását oldotta meg az alapítvány. 

............................................................................................................................. .... 

         Támogatni tudta az ausztriai Tirol tartományi faipari nemzetközi versenyre utazó  

tanulóinkat,.s az őket kísérő szakemberek költségeit 

............................................................................................................................. .... 

          Támogatta az iskola Németországba utazó küldöttségét, mely előkészítette tanulóink 

          külfödi gyakorlatának pályázatát, s partnerfelvételre is sor került. 

 

         .................................................................................................................................. 



        Az Opel Szentgotthárd Kft. vezetősége 2 db motor adományozásával 

támogatja 

        Alapítványunkat (várható átadás: dec. 14.)   

 1 db Z16XE  

 1 db N18XFF 

6/b.)  A 2012. évben tapasztalt negativumok rövid, szöveges ismertetése. 

         --------------------------------------- 

  

7.)Jövõ évi célok, 2013-ban várható nagyobb  változások  a szervezet   életében: 

               

 Elsősorban eszközfejlesztési pályázatok önrészének biztosítását tűztük ki célul. 

 Másodsorban a hagyományos szakmai versenyek anyagi támogtása. 

 

*Valamennyi kérdésre adott válasz külön lapon folytatható. 

 

                                                                                   

 

 

                                                                              Bedics Sándor  igazgató sk. 
                                                                                                         .kuratórium elnöke. 

                                                                                                    Szerv Vezetőjének aláírása 

NAGYON KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ VÁLASZAIT! 
 

KÉRDÕÍV 
 

Az Önkormányzati részvétellel működő vállalkozások,  

Az önkormányzat által létrehozott Közalapítványok 

Beszámolójához: 

 

 

1 Az közalapítvány neve:  Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 

 

 Székhelye: Szentgotthárd,Széll K.tér 11. 

 

 kuratórium elnöke: Horváth Tibor.  

 

 

2.)A foglalkoztatottak,tagok száma: 5 fő 

 

 2012-ben a létszám: 

    X nem változott 



 

 

 

3.)2012.évi tevékenység eredményei és a tapasztalt negatívumok rövid ismertetése: 

 

A Közalapítvány alapvető célja, hogy megteremtse azokat az alapfeltételeket, 

melyek felhasználásával segíteni tudja a város bűnmegelőzését. A 

bűnmegelőzésen kívül célként szerepel a helyi Rendőrőrs támogatása, anyagi 

eszközökkel valamint pénzjuttatás formájában. Ezen kívül minden olyan 

szervezetet támogatunk, mely részt vállal a bűnmegelőzésben. Stratégiai 

partnerünk ebben a Polgárőrség. Támogatjuk a különböző “prevenciós 

programokban” résztvevőket (SZEM,DADA,Egyiskola-Egypolgárőr Mozgalom).  

Támogattuk a Polgárőrség tevékenységét, valamint elismerve munkájukat 

szolgálati mobiltelefonjuk költségeit átvállaltuk. Bevételeink a riasztó rendszerből 

befolyt összegekből tevődnek össze, valamint magánszemélyek által felajánlott 

pénz és technikai eszközökből. 

 

 

4.)A Közalapítvány 2012.évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett 

változások a 2011. évhet képest: 

 

Az Önkormányzat pályázati rendszerén keresztül a Közalapítvány ez évben sem 

kapott támogatást. Az APEH 1 %-os felajánlás keretében  24.231,- Ft bevételre 

tett szert. A Kuratórium törekszik különböző pályázatokon való részvételre is, 

eddig eredménytelenül. Saját forrás felhasználásával 100.000.- forintot biztosított 

a Közalapítvány a Rendőrőrs túlmunka megváltásának fedezésére.  

 

Rendőrőrs túlmunka megváltása 100. 000,- 

Riasztó rendszer technikai fenntartása 350.000,- 

Technikai eszközök beszerzése a Rendőrőrs részére 98.343,- 

Könyvelés (2011.) 150. 000,- 

Banki költségek 27.900,- 

Papír, írószer, APEH nyomtatvány 21.660,- 

Kártyanaptár kiadása 35. 000,- 

Polgárőr rádiótelefon fenntartási költségei 99.786,- 

 

 

5.)Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Közalapítvány közötti kapcsolat 

tapasztalatainak rövid értékelése: 

 



A Közalapítvány az Alapítóáltal jóváhagyott Alapító okirattal és SzMSz.-el 

rendelkezik. Tevékenységünk a Város Bűnmegelőzési koncepciójával öszhangban 

van segíti annak megvalósulását. Céljainkat a Városi Bűnmegelőzési Bizottság is 

támogatja. 

 Az Önkormányzati deledáltak közül ismételten javasoljuk a Felügyelőbizottságba új 

tagok kinevezését, mert 2fő-nek a munkahelye és tartózkodási helye megváltozott. 

 

 

 

 6./a-b.) A 2012.évben elért legfontosabb eredmények és negatívumok:  

 

Fő feladatunként a meghatározottak szerint tovább bővítettük a riasztó rendszert  

illetve rendeztük a kintlévőségeinket. Az így befolyt pénzeszközök felhasználása a 

Rendőrőrs által meghatározott célokra történ. Folyamatosan  támogatjuk a 

Polgárőrséget és a Prevenciós Programmban résztvevő  intézményeket és 

szervezeteket. 

Negatívumként jelentkezik az álltalános elszegényedés és a vállalkozók támogatá-

sának beszűkülése. 

 

 

7.)Jövõ évi célok,2013-ban várható nagyobb változások a Közalapítvány életében: 

 

A beérkező pénzeszközök függvényében a túlmunka megváltásának fedezetét 

átadjuk a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány részére, mely a bérszámfejtést 

elvégzi.  

Ezen túlmenően továbbra is szeretnénk támogatni a Rendőrőrs benzinnel és 

technikai eszközzel történő támogatását a járőrözés érdekében valamint technikai 

fejlesztére.  

Hangsúlyozott tevékenységgé szeretnénk tenni, a tanulóifjúság felé a prevenciós 

célú bűnmegelőzési propagandánkat is. 

 

 

     Horváth Tibor sk. 

Kuratórium Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉRDÕÍV 

 

az önkormányzati részvétellel mûködõ vállalkozások, 

az önkormányzat által létrehozott közalapítványok 

beszámolójához* 

 

1.) A szerv megnevezése: Szentgotthárdért Közalapítvány 

  

                                           székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.. 

 

                                                         vezetője: Molnár Piroska 

                                                  

2.)Foglalkoztatottak száma: 10 kuratóriumi, 3 ellenőrző bizottsági tag 

 

    2012-ben a foglalkoztatottak létszáma: 

          nőtt          csökkent     x nem változott 



       ( a megfelelő választ jelölje!) 

 

3.) A 2012. évi  legjelentősebb változások a szervezet életében: 

 

A közalapítvány pályázatot nyújtott be a Civil Alaphoz a Dorffmeister pannók 

másaolatainak bekereteztetésére. Erre 100.000 Ft támogatást nyert el. A kuratórium 

megpályáztatta amunkát, amit Sipos György asztalosmester nyert el. 

 

A közalapítvány 3 tagja lemondott: 

 Szabó Istvánné 

 Herczeg János 

Dr. Kulcsár Ferenc 

 

A kuratórium javaslatot tett az alapítónak új kuratóriumi és ellenőrző bizottsági 

tagokra Vidovics Jánosné, Géczy Józsefné és Bauer Károly személyében. 

 

2012-ben a kuratórium ülésein többször felvetődött a Nepomuki János szobor 

pótlása a Rába-híd mellett. Labritz Béla tagtársunk közbenjárására Boa Endre 

fafaragó mester elvállalta a pótlását az eredeti faszobor mintájára. Ennek 

megvalósításához a Közalapítvány felhívással fordul a lakossághoz 

adománygyűjtésre. 

 

 

4.)A szervezet 2012. évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett 

  változások a 2011. évhez képest (szöveges értékelés): 
 

   Egyre csökken az adófelajánlásból befolyt összeg, mivel mostanra sok szervezet 

kérheti azat az adózóktól. 

2012-ben adomány nem érkezett a közalapítvány számlájára. 

Decemberben jelentetünk meg felhívást adománygyűjtésre. 

  

          5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a szervezet közötti kapcsolat  

              tapasztalatainak rövid  értékelése:  

 

          A szentgotthárdért Közalapítványt az önkormányzat hozta létre, működéséhez 

minden segítséget megad. A működésben bekövetkezett változásokat, az 

adóhivatallal és a KSH-val való elektronikus adatszolgáltatást is az önkormányzat 

munkatársai végzik. 

 

6 /a.) A 2012.évben elért legfontosabb eredmények rövid szöveges ismertetése:  

 

Legfontosabb eredményünk 2012-ben, hogy előrelépés történt a Nepomuki szobor pótlása 

ügyében. 

 



6/b.)  A 2012. évben tapasztalt negativumok rövid, szöveges ismertetése. 

 

Egyre kisebb összeg folyik be a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 %-os 

felajánlásából. Sok szervezet, intézmény gyűjti ezt, így kevésbé tudja a közalapítvány az 

érdekeit érvényesíteni. Mivel a közalapítványnak nincs tagsága, kevésbé tud önkéntes 

munkát vállalni és jelen lenni a civil szervezetk közösségében. 

 

7.)Jövõ évi célok, 2013-ban várható nagyobb  változások  a szervezet   életében: 

 

Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk olyan közösségi célokat támogatni, összefogva 

más szervezetekkel, amelyek az egész város lakosságát érintik. Célunk, hogy olyan 

programokat támogassunk, amellyel maradandó érték teremtődik a kultúra. Az 

oktatás, az egészségügy, a környezetvédelem területén. 

 
                                                                                                   ............................................. 

                                                                                                    Szerv Vezetőjének aláírása 

Molnár Piroska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Õ T E R J E S Z T É S 

 

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

 

 

Tárgy:  2013. évi  képviselő-testületi, bizottsági  munkatervek elfogadása. 

 

 Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Mellékelten előterjesztem Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi munkaterveit.  

A munkatervekre javaslatot kértünk a terület Országgyűlési Képviselőjétől, képviselőktől, külső 

bizottsági tagoktól. nemzetiségi önkormányzatoktól, Civil Fórumtól, önkormányzati és kistérségi 

intézményeinktől, közszolgáltatást ellátóktól és az irodavezetőktől. 



A beérkezett képviselői, bizottsági tagi, civil fórumi, irodavezetői és intézményi javaslatokat is 

amennyiben lehetett figyelembe vettük a munkaterv készítésénél. 

A mellékletnek része a 2013. januári terv is, ezt azonban a kialakult gyakorlatnak megfelelően 

már egy évvel ezelőtt elfogadtuk – annak érdekében, hogy a decemberi elfogadás után elegendő 

idő maradjon a következő januári előterjesztések előkészítésére. Tehát kérem, hogy a 2013. 

januári munkatervet csak tájékoztatásképpen tekintsék 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a munkatervek elfogadását.  

                                        

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  2013.évi munkatervét és az  

Önkormányzat állandó bizottságainak 2013. évi  munkaterveit. 

     Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  2013.évi munkatervét  és  

     az  állandó bizottságok  2013. évi munkaterveit az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

   ............................................................................................... 

    Határidő:azonnal 

    Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 Szentgotthárd, 2012. december  3. 

                                                                                      

 

                                                                                   Huszár Gábor 

                                                                                    Polgármester 

 

 

Ellenjegyzés: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      jegyző 

 

                               
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 

2013.ÉVI 
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I. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évben kiemelt figyelmet fordít: 

 

- az  önkormányzati  és nemzetiségi törvényből adódó feladatok végrehajtására. 

 

- az intézmények működése kapcsán kiépített kontrollrendszer hatékony működtetésére, ennek  

  segítségével az  ellenőrzés erősítésére,  



 

- a hatékony ellenőrzésre az önkormányzati munka minden területén 

 

 - A  civil szervezetekkel való együttműködés erősítésére. 

 

- Az idegenforgalom fejlesztésére. 

 

- az önkormányzat feladatainak szakszerű ellátására,  

 

- a belső ellenőrzési vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésének figyelemmel       

   kísérése   

 

- a környezetvédelem, az energiatakarékosság, energiahatékonyság erősítésére, a fenntartható  

  fejlődés városi programjának beindítására és működtetésére 

 

- a hely kulturális és történelmi értékek feltárására és erősítésére  

 

 

 

 

 



 

 

 

II. 

 

A képviselőtestület ülései és azok napirendje: 

 

2013. január 30. 

 

            1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése. 

                  Előadó: Polgármester 

 

                 A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                 Képviselő-testület  állandó bizottságai 

                 Polgármesteri Hivatal 

 

                A napirend előterjesztésének határideje:2013. január 21. 

                Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

             

2.) Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  

       Társulási Tanácsában végzett munkáról.  

                  Előadó: Polgármester 

 

                 A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                 Kistérségi Iroda 

 

                A napirend előterjesztésének határideje: 2013. január 21. 

                A napirend elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

   

       2013. február 27. 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete. 

      Előadó:  Polgármester  

 

        A napirend előkészítésében részt vesznek: 

       Képviselő-testület állandó Bizottságai 

       Polgármesteri Hivatal 

 

       A napirendet véleményezi: Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

       A napirend előterjesztésének határideje: 2013.február 18. 

       Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője       

  

      

 

   

 

 



 

 

    2.) Szentgotthárd új hulladékkezelési rendszerének elfogadása. 

          Előadó:  Műszaki Iroda Vezetője 

 

        A napirend előkészítésében részt vesznek: 

        Polgármesteri Hivatal 

        

       A napirend előterjesztésének határideje: 2013.február 18. 

       Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Műszaki Iroda Vezetője    

 

   3.) Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2012. évi  tevékenységéről, 

          valamint az Egyesület 2013. évi munkatervéről. 

     Előadó: Polgármester    

 

         A napirend előkészítésében részt vesznek: 

         Kistérségi Iroda 

         Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

          

         A napirend előterjesztésének határideje: 2013.február 18. 

         Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  Kistérségi Iroda Vezetője 

 

 

     4.) Szentgotthárd város 2013 – 2015. évre szóló  Idegenforgalmi Intézkedési Terve III. 

          Előadó: Polgármester 

 

            A napirend előkészítésében részt vesznek: 

            Kistérségi Iroda 

            Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

            Műszaki Iroda 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

A napirend előterjesztésének határideje: 2013.február  18. 

         Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  Kistérségi Iroda Vezetője   

 

 

      2013. március 27.  

 

    1.)  Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2012. évi  

     munkáról, tapasztalatokról, lehetőségek a 2013. évben.  

      Előadó: Polgármester 

 

     A napirend előkészítésében részt vesznek: 

     Szentgotthárdi Civil Fórum 

     Polgármesteri Hivatal 

 

     A napirend előterjesztésének határideje: 2013. március 18. 

     Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jogi és Koordinációs Iroda vezetője       

 

 

 



 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi Külkapcsolati terve,  

külkapcsolatok várható bővülése. A 2012. évi külkapcsolatok tapasztalatai. 

A testvérvárosi kapcsolatok áttekintése, pályázati lehetőségek. A közvetlenül a 

szlovén illetve az osztrák oldali területekkel való kapcsolatok új lehetőségeinek 

áttekintése. 

       Előadó: polgármester 

 

      A napirend előkészítésében részt vesznek: 

      Szentgotthárdi Civil Fórum 

      Közművelődési intézmények 

      Jogi és Koordinációs Iroda 

 

            A napirend előterjesztésének határideje: 2013. március 18. 

            Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jogi és Koordinációs Iroda vezetője 

 

 

    2013. április 24. 

      

1.) A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer-fogyasztás elleni  

      fellépés tapasztalatai. 

               Előadó: Jegyző  

 

           A napirend előkészítésében részt vesz: 

           Rendőrőrs Szentgotthárd (felkérésre) 

           Polgárőr Egyesület (felkérésre) 

           Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 

           Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

           Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 

           Közterület felügyelők 

     Városi Vöröskereszt 

     Rendelőintézet 

     Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

 

           A napirend előterjesztésének határideje: 2013.április 15. 

           Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző 

 

 

          2.) Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása . 

         Előadó: polgármester 

 

        A napirend előkészítésében részt vesznek: 

        Jogi és Koordinációs Iroda 

        Bűnmegelőzési Bizottság (a napirend előzetes megtárgyalásával) 

 

      A napirend előterjesztésének határideje: 2013. április 15. 

      Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jogi és Koordinációs Iroda vezetője 

 

 

         



         3.)Beszámoló a Szombathely – Zalaegerszeg – Szentgotthárd mechatronikai  

      háromszög  eddigi működéséről, a továbblépés lehetőségeiről. 

               Előadó: polgármester 

 

        A napirend előkészítésében részt vesznek: 

        Polgármesteri Hivatal 

 

      A napirend előterjesztésének határideje: 2013. április 15. 

      Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző 

 

          

          4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata  2012. évi költségvetésének zárszámadása. 

               Előadó: Polgármester 

 

              A napirend előkészítésében részt vesznek: 

              Jogi,Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

              Könyvvizsgáló 

              Polgármesteri Hivatal 

 

              Az előterjesztést véleményezi: Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

                                                                Könyvvizsgáló 

 

              A napirend előterjesztésének határideje: 2013. április 15. 

              Az  előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

             

2013. május 29. 

 

1.) Beszámoló Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepcióban foglaltak  

      megvalósulásáról. 

   Előadó: Polgármester 

 

  A napirend előkészítésében részt vesznek:  

   Kistérségi Iroda 

   Rendelőintézet 

      

                 A napirend előterjesztésének határideje:2013.május 21. 

                  Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

         2.)  A munkanélküliség helyzete  Szentgotthárdon, a munkahely teremtés 

         lehetőségei. Beszámoló az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő,  

         munkahelyteremtő intézkedéseiről és közfoglalkoztatásról 

         Előadó:  Polgármester 

 

               A napirend előkészítésében részt vesznek 

               Munkaügyi Központ Kirendeltsége (felkérésre)   

               Polgármesteri Hivatal 

 

              A napirend elkészítésének határideje: 2013. május 21. 

              Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző 



       

3.)  Szentgotthárd és térsége lehetőségei a mezőgazdaság területén a fenntartható  

      fejlődés adta lehetőségek tükrében .  

        Előadó: Jegyző 

 

                A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                Polgármesteri Hivatal 

                 

                A napirend elkészítésének határideje: 2013. május 21. 

                Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző 

 

             4.) Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa és az Önkormányzat kapcsolata. 

                  Előadó: Idősügyi Tanács Elnöke, polgármester 

 

                 A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                  Polgármesteri Hivatal 

 

                 Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2013. május 21. 

                 Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző  

 

         

2013. június 26. 

 

            1.) A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése. 

         Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások 

         új lakások építésének lehetőségeiről. 

                Előadó: Polgármester 

 

               A napirend előkészítésében részt vesznek: 

               Műszaki Iroda 

               Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság 

 

               A napirend előterjesztésének határideje: 2013. június 17. 

               Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző     

             

 

2.) Beszámoló a SZEOB 2012/2013-as nevelési évéről.  Tájékoztató az állami  

      fenntartásba került, Szentgotthárdon működő oktatási intézmények 2013-ban elért  

      eredményeiről. 

       Előadó: Polgármester 

 

                  A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                  Kistérségi Iroda 

                  SZEOB intézményvezető 

                  Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság 

 

                  A napirend előterjesztésének határideje: 2013. június 17. 

            Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője         

 

              



 

              3.) A nemzetiségi önkormányzatok és Szentgotthárd Város Önkormányzatának  

                   kapcsolata, munkája ,az együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtása. 

                   Előadó: Polgármester 

   

                  A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                  Jogi és Koordinációs Iroda 

                  Nemzetiségi Önkormányzatok 

                  A napirend előterjesztésének határideje: 2013. június 17. 

                  A napirend elkészítéséért felelős: Jogi és Koordinációs Iroda Vezetője                                                         

             

 
              4.) Szentgotthárd  és városrészek sportja, a Sportkoncepció felülvizsgálata.   

                 Előadó: Polgármester  

         

                    A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                    Polgármesteri Hivatal 

                   Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság 

 

                   Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2013.június 17. 

                   Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző 

 

       

2013. július  ülésszünet. 

 

2013. augusztus 28. 

 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.  

      Előadó: Polgármester 

 

            A napirend előkészítésében részt vesznek: 

            Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

            Könyvvizsgáló 

            Pénzügyi Iroda 

 

           A napirend előterjesztésének határideje: 2013.augusztus 21. 

           Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

 

2.) Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai  koncepciójának és Cselekvési tervének   

       felülvizsgálata. 

       Előadó: Polgármester 

 

       A napirend előkészítésében részt vesznek: 

        Kistérségi Iroda 

  

             A napirend előterjesztésének határideje:2013.augusztus 21. 

             Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda vezetője 

              

             



 

 

       3.) Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

          Tanácsában végzett munkáról.  

            Előadó: Polgármester 

 

            A napirend előkészítésében részt vesznek: 

            Kistérségi Iroda 

 

           A napirend előterjesztésének határideje: 2013.augusztus 21. 

           A napirend elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

 

2013.szeptember 25. 

 

 

1.) Beszámoló a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról. 

           Előadó: Polgármester 

 

           A napirend előkészítésében részt vesznek: 

           Vállalkozó felnőtt háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok 

           Rendelőintézet 

           ÁNTSZ (felkérésre) 

           Szakfelügyelő főorvosok (felkérésre) 

           Kistérségi Iroda 

          A napirend előterjesztésének határideje: 2013.szeptember 16. 

          Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kistérségi Iroda Vezetője      

 

 

  2.) Jelentés a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról. A program         

    pontjainak felülvizsgálata, frissítése. 

    Előadó: jegyző 

 

    A napirend előkészítésében részt vesznek: 

    Környezetvédelmi tanácsnok 

    Polgármesteri Hivatal 

 

    A napirend előterjesztésének határideje: 2013. szeptember 16. 

    Az előterjesztés elkészítéséért felelős:    Jogi és Koordinációs Iroda vezetője 

 

 

3.) Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös 

tekintettel a  köztisztasággal,  szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a szelektív 

hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos tapasztalatokra.  A környezetvédelmi program 

felülvizsgálata. 

             Előadó: Jegyző 

 

 

          

 



 

          A napirend előkészítésében részt vesznek: 

          Műszaki Iroda  

          Környezetvédelmi tanácsnok 

 

          Az előterjesztés határideje: 2013. szeptember  16. 

          Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Műszaki Irodavezető 

 

         

4.) Átfogó beszámoló az intézmények tevékenységéről, munkaerő gazdálkodásuk  

áttekintése, rövid és hosszú távú elképzelések, lehetőségek. 

Az intézmények közép-és hosszú távú  karbantartási, állagmegóvási, esetleges 

felújítási terve. 

             Előadó: Polgármester         

 

          A napirend előkészítésében részt vesznek: 

          Pénzügyi Iroda 

          Műszaki Iroda  

          Kistérségi Iroda 

 

          Az előterjesztés határideje: 2013. szeptember  16. 

          Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző 

 

                                   

      

  2013. október 30. 

      

     1.)    Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási  

             irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. 

             Előadó: Műszaki Irodavezető 

                     

             A napirend előkészítésében részt vesznek: 

              Műszaki Iroda 

              Pénzügyi Iroda  

 

              A napirend előterjesztésének határideje: 2013.október 21. 

              Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Műszaki Irodavezető 

 

 

      2.)   Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, hatósági tevékenységéről.  

Előadó: Jegyző 

 

A napirend előkészítésében részt vesznek: 

             Polgármesteri Hivatal Irodái 

 
A napirend előterjesztésének határideje: 2013. október 21. 

               Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző 

 

 

 



   

3.) Tájékoztató a közlekedés helyzetéről, a település, különösen pedig a  

             településrészek útjainak állapotáról. 

   Előadó: Műszaki Iroda Vezetője 

 

A napirend előkészítésében részt vesznek: 

             Műszaki Iroda 

 
A napirend előterjesztésének határideje: 2013. október 21. 

               Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Műszaki Iroda Vezetője    

 

      

     2013. november 27. 

 

    Közmeghallgatás. 

         

         1.) Szentgotthárd város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója. 

               Előadó: Polgármester 

 

              A napirend előkészítésében részt vesznek: 

              Képviselő-testület állandó bizottságai. 

              Pénzügyi Iroda 

 

              A napirend előterjesztésének határideje: 2013. november 18. 

              Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője   

 

 

       2.) Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei   2013. évi    

            Energiaracionalizálási  Programterve teljesítéséről és a 

            2014. évi Energiaracionalizálási  Programterv  javaslatáról. 

Előadó: Műszaki Irodavezető 

 

A napirend előkészítésében részt vesznek: 

 Műszaki Iroda 

 Jogi,Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

 A napirend előterjesztésének határideje: 2013. november 18. 

 A napirend elkészítéséért felelős:  Műszaki Iroda Vezetője 

 

   

       3.)  Az Önkormányzat  megtakarítási programja keretében kiírt közbeszerzések   

         végrehajtása, eredményessége a város intézményeiben.        

Előadó: Jegyző 

 

 A napirend előkészítésében részt vesznek: 

 Pénzügyi Iroda 

  

 A napirend előterjesztésének határideje: 2013. november 18. 

 A napirend elkészítéséért felelős:  Jegyző 

 



      

      4.)    A Múzeum átvételével kapcsolatos tapasztalatok, jövőre vonatkozó tervek. 

   Előadó: Polgármester 

 

   A napirend előkészítésében részt vesznek:  

   Móra Ferenc V. Könyvtár és Múzeum igazgatója 

              Kistérségi Iroda 

             

A napirend előterjesztésének határideje: 2013. november 18. 

A napirend elkészítéséért felelős:  Jegyző 

 

 

2013. december 18. 

 

        

1.)      Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 

vállalkozásokban a  testület által delegált  felügyelő bizottsági elnökök és tag 

beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az  

önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

Előadó: Jegyző  

 

            A napirend előkészítésében részt vesznek: 

           Önkormányzati vállalkozások, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok                    

           Erdőgazdálkodó 

           Közalapítványok, Alapítványok 

           Jogi és Koordinációs Iroda 

            

             A napirend előterjesztésének határideje: 2013.december 9.                                    

            A  napirend elkészítéséért felelős: Jegyző  

 

  2.) 2014. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

               Előadó: Polgármester  

 

              A napirend előkészítésében részt vesznek: 

             Képviselő-testület tagjai 

             Képviselő-testület állandó bizottságai 

             Polgármesteri Hivatal 

 

            A napirend előterjesztésének határideje: 2013.december 9. 

            Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző  

 

 

       3.)    Beszámoló a 2013.évi közbeszerzésekről. 

                Előadó: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

               A napirend előkészítésében részt vesznek: 

               Pénzügyi Iroda  

               Műszaki Iroda  

                Jogi,Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 



               A napirend előterjesztésének határideje: 2013. december 9. 

               Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

 

    4.)        Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2013. évi tevékenységéről. 

                Előadó: Polgármester 

 

               A napirend előkészítésében részt vesznek: 

               Városrészi önkormányzatok vezetői 

               Jogi és Koordinációs Iroda 

 

               A napirend előterjesztésének határideje: 2013. december 9. 

               Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző 

 

 

       2014. január 29. 

 

            1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. 

                  Előadó: Polgármester 

 

                 A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                 Képviselő-testület  állandó bizottságai 

                 Polgármesteri Hivatal 

 

                A napirend előterjesztésének határideje:2014. január 20. 

                Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

             

  2.) Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata. 

        Előadó: Polgármester 

 

                 A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                 Polgármesteri Hivatal 

 

                A napirend előterjesztésének határideje: 2014. január 20. 

                A napirend elkészítéséért felelős: Jegyző 

 

   

 

  III. 

 

A Polgármesteri Hivatal ellenőrzései 

 

 

A Polgármesteri Hivatal  ellenőrzéseit a Szentgotthárd Város Önkormányzata  által 

alkalmazott belső ellenőri munkaterv tartalmazza. 

 

            

 

 



IV. 

A Képviselő-testület a jogszabályi felhatalmazás és kötelezés alapján, valamint a  helyi 

társadalmi viszonyok rendezésére rendeletet alkot, illetve a jogszabályi változásoknak 

megfelelően rendeleteit  felülvizsgálja és  módosítja. 

 

A rendelet elkészítésében közreműködnek:  

Képviselő-testület illetékes állandó bizottságai 

Polgármesteri Hivatal illetékes irodái 

 

Határidő: jogszabály szerinti 

               Képviselő-testület határozata , illetve indítványa szerinti. 

A rendelet előterjesztéséért  felelős: Jegyző 

 

Szentgotthárd, 2012. november 30. 

 

                                                                                       Huszár Gábor 

                                                                                        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

JOGI PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 

2013. évi 

MUNKATERVE 
 

         

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok, napirendek 

előkészítésében, előterjesztések véleményezésében, ellenőrzésében vesz részt, illetve tárgyalja 

meg a következő témákat: 

 

 

2013 .január 28. 

 

Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése.     

    Előadó: Polgármester 

    Határidő: 2013. január 21. 

    Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

 

1.)Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

    Társulási Tanácsában  végzett munkáról. 

    Előadó: Polgármester 

    Határidő: 2013. január 21. 

    Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

 

2013 .február 25. 

 

Napirend előkészítésében való részvétellel, véleményezéssel: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete. 

    Előadó: Polgármester 

    Határidő: 2013. február 18. 

    Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

 
2013. március 25. 

  

 - Napirend megtárgyalásával: 

 1.) Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2012. évi  

  munkáról, tapasztalatokról, lehetőségek a 2013. évben. 

 



     Előadó: Polgármester 

     Határidő: 2013.március 18. 

     Felelős: elkészítéséért: Jogi és Koordinációs Iroda Vezetője 

 

2013. április 22. 

 

-Napirend előkészítésében való részvétellel, véleményezéssel: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének zárszámadása. 

Előadó: Polgármester 

Határidő: 2013.április 15. 

Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

2.) A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer-fogyasztás elleni  

      fellépés tapasztalatai. 

 

      Előadó: Jegyző  

 

             Határidő: 2013.április 15. 

             Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

         2.) Beszámoló a Szombathely – Zalaegerszeg – Szentgotthárd mechatronikai  

      háromszög  eddigi működéséről, a továbblépés lehetőségeiről. 

 

               Előadó: polgármester 

 

              Határidő: 2013.április 15. 

              Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

 

2013 .május 27. 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

   1.) Szentgotthárd és térsége lehetőségei a mezőgazdaság területén a fenntartható  

         fejlődés adta lehetőségek tükrében .  

           Előadó: Jegyző 

  

                 Határidő: 2013.május 21. 

                 Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

 

 



 - Ellenőrzéssel: 

   1.)Pénzkezelési Szabályzat megtartásának, a bizonylati rend és a bizonylati  

       fegyelem érvényesítésének ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban. 

 

 Határidő: 2013. május 21. 

 Felelős: elkészítéséért: Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 Az ellenőrzésben részt vesz: Jogi,Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság két  

                                                 tagja             

 

2013 .június 24. 

 

-   Napirend megtárgyalásával: 

 

  1.) A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése. 

 Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások 

 új lakások építésének lehetőségeiről. 

        Előadó: Polgármester 

   

        Határidő: 2013.június 17. 

       Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

   2.) A nemzetiségi önkormányzatok és Szentgotthárd Város Önkormányzatának  

        kapcsolata, munkája ,az együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtása. 

        Előadó: Polgármester 

 

        Határidő: 2013.június 17. 

       Felelős: elkészítéséért: Jogi és Koordinációs Iroda Vezetője 

 

-Tájékoztató megtárgyalásával: 

1.)Tájékoztató a közüzemi szolgáltatást nyújtó vállalatok tevékenységéről. 

    Előadó: Műszaki Iroda Vezetője 

    Határidő: 2013. június 17. 

    Felelős:  elkészítéséért: Műszaki Iroda Vezetője    

 

2013. július  

       Ülésszünet 

 

 

 



2013. augusztus 26.  

- Napirend előkészítésében való részvétellel: 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 

Előadó: Polgármester 

Határidő: 2013. augusztus 21. 

Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

-Napirend megtárgyalásával: 

     1.)  Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

         Tanácsában végzett munkáról.  

           Előadó: Polgármester 

 

           Határidő: 2013.augusztus 21. 

           Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője 

    

2013. szeptember 23. 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

  1.)    Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös  

     tekintettel  a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel ,hulladékszállítással , a szelektív  

     hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos tapasztalatokra.  A környezetvédelmi program       

     felülvizsgálata. 

          Előadó: Jegyző 

 

            Határidő: 2013. szeptember  16. 

            Felelős: elkészítéséért: Műszaki Irodavezető 

 

     2.)   Átfogó beszámoló az intézmények tevékenységéről, munkaerő gazdálkodásuk  

áttekintése, rövid és hosszú távú elképzelések, lehetőségek. 

Az intézmények közép-és hosszú távú  karbantartási, állagmegóvási, esetleges 

felújítási terve. 

             Előadó: Polgármester         

 

             Határidő: 2013. szeptember  16. 

             Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

   

 

2013. október 28. 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

      1.)  Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási  

             irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. 

             Előadó: Műszaki Irodavezető 

                     

             Határidő: 2013.október 21. 

              Felelős: elkészítéséért:Műszaki Irodavezető 



 

      2.)  Tájékoztató a közlekedés helyzetéről, a település, különösen pedig a  

             településrészek útjainak állapotáról. 

                  Előadó: Műszaki Irodavezető 

                     

             Határidő: 2013.október 21. 

              Felelős: elkészítéséért:Műszaki Irodavezető 

 

 

          3.)  Beszámoló a helyi  adóhatósági tevékenységről. 

          Előadó: Pénzügyi Irodavezető 

                Határidő: 2013. október 21. 

                Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

2013. november  25. 

 

-Napirend előkészítésében való részvétellel: 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója. 

Előadó: Polgármester  

Határidő: 2013. november 18. 

Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

2.) Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei   2013. évi    

     Energiaracionalizálási  Programterve teljesítéséről és a    2014. évi Energiaracionalizálási   

     Programterv  javaslatáról. 

       Előadó: Műszaki Irodavezető 

        Határidő: 2013..november 18. 

        Felelős: elkészítéséért: Műszaki Iroda Vezetője  

- Napirend megtárgyalásával: 

2.)     1.) Az Önkormányzat  megtakarítási programja keretében kiírt közbeszerzések   

         végrehajtása, eredményessége a város intézményeiben.        

  Előadó: Jegyző 

                Határidő: 2013.november 18. 

                Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

2013. december  16. 

 

- Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

  1.)2014.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

Előadó: Polgármester 



Határidő: 2013. december 9. 

Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

 2.)Beszámoló a 2013.évi közbeszerzésekről. 

Előadó: Pénzügyi Iroda Vezetője 

Határidő: 2013. december 9. 

Felelős:elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

  - Napirend megtárgyalásával: 

1.)Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. 

    A vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő  Bizottsági elnökök és  tag  

    beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok  ellátásáról. Beszámoló az  

    önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok  munkájáról.  

    Előadó: Jegyző 

    Határidő: 2013. december 9. 

    Felelős: elkészítéséért: Jegyző    

 

2014. január 27. 

 

-Napirend előkészítésében való részvétellel: 

  1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetése. 

     Előadó: Polgármester 

     Határidő: 2014.január 20. 

     Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

-   Napirend megtárgyalásával: 

                            

1.) Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata. 

      Előadó: Polgármester           

        Határidő: 2014.január 20. 

        Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012.december 3. 

                                                                                                              Kardosné Kovács Márta 

bizottsági elnök 

 

 

 



SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ÖNKORMÁNYZATI ERŐFORRÁSOK és KÜLKAPCSOLATOK 

BIZOTTSÁGÁNAK 

2013.ÉVI 
MUNKATERVE 

 

 

 

Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok  Bizottsága a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok, 

napirendek előkészítésében vesz részt, kér tájékoztatást a következő témákról, továbbá 

átruházott hatáskörben dönt szociális-, lakás ügyekben, a városi sportegyesületek 

költségvetési összegeinek elosztásáról, külkapcsolati keret felosztásáról:  

 

2013 .január  29. 

 

- Napirend előkészítésében való részvétellel: 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetése. 

   Előadó: Polgármester 

   Határidő: 2013. január  21. 

   Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

 2.)Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

    Tanácsában végzett munkáról. 

    Előadó: Polgármester 

 

    Határidő: 2013. január  21. 

    Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője 

                     

          

  

2013. február 26. 

 

- Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete.  

      Előadó: Polgármester 

      Határidő: 2013. február 18. 

      Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

  - Napirend megtárgyalásával: 

 



1.) Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2012. évi  tevékenységéről,       

valamint az Egyesület 2013. évi munkatervéről. 

 Előadó: Polgármester                                                      

       Határidő: 2013.február 18. 

       Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda   Vezetője 

 

   2.) Szentgotthárd város 2013 – 2015. évre szóló  Idegenforgalmi Intézkedési Terve III. 

        Előadó: Polgármester 

  

       Határidő: 2013.február 18. 

       Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda   Vezetője 

 

              

2013. március 26. 

                                                                                                                                                                                   

- Napirend megtárgyalásával: 

  

1.) Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2012. évi  

      munkáról, tapasztalatokról, lehetőségek a 2013. évben. 

 

             Előadó: Polgármester 

             Határidő: 2013.március 18. 

              Felelős:  elkészítéséért: Jogi és Koordinációs Iroda Vezetője      

 

       2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi Külkapcsolati terve,  

külkapcsolatok várható bővülése. A 2012. évi külkapcsolatok tapasztalatai. 

A testvérvárosi kapcsolatok áttekintése, pályázati lehetőségek. A közvetlenül a 

szlovén illetve az osztrák oldali területekkel való kapcsolatok új lehetőségeinek 

áttekintése. 

 

       Előadó: polgármester 

 

           Határidő: 2013.március 18. 

           Felelős:  elkészítéséért: Jogi és Koordinációs Iroda Vezetője 

 

       3.)A 2013. évi sporttámogatás elosztása. 

           Előadó: Jegyző 

 

           Határidő:  2013. március 18. 

           Felelős: elkészítéséért: Jegyző       

 

  

 

 2013. április 23. 

 



- Napirend megtárgyalásával: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának  2012. évi költségvetésének  

      zárszámadása. 

    Előadó: Polgármester 

 

       Határidő: 2013. április 15. 

             Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

 

  2013. május 28.      

    -    Napirend megtárgyalásával, javaslattétellel: 

1.) Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális  

            Ellátásáért” , a „Szentgotthárd Közszolgálatáért”, a  „Szentgotthárd Közoktatásáért” és   

             a  „Szentgotthárd Testnevelési és Sport”díjakra. 

    Előadó: Polgármester 

    Határidő: 2013. május  21. 

    Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

   

1.) Beszámoló Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepcióban foglaltak  

      megvalósulásáról. 
               Előadó: Polgármester 

     

      Határidő: 2013. május 21. 

       Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

       2.) A munkanélküliség helyzete  Szentgotthárdon, a munkahely teremtés 

         lehetőségei. Beszámoló az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő,  

         munkahelyteremtő intézkedéseiről és közfoglalkoztatásról 

         Előadó:  Polgármester 

 

             Határidő: 2013.május 21. 

            Felelős:  az elkészítéséért: Jegyző 

 

 

       3.)  Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa és az Önkormányzat kapcsolata. 

               Előadó: Idősügyi Tanács Elnöke,  polgármester 

 

            Határidő: 2013.május 21. 

            Felelős:  az elkészítéséért: Jegyző 

 

 

 

2013. június 25. 

   

          - Napirend előkészítésében való részvétellel: 



       1.) A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése. Felmérés az  

            önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások 

     új lakások építésének lehetőségeiről. 

            Előadó: Polgármester 

 

            Határidő: 2013. június 17. 

            Felelős:  elkészítéséért:Jegyző 

          2.) Beszámoló a SZEOB 2012/2013-as nevelési évéről.  Tájékoztató az állami  

      fenntartásba került, Szentgotthárdon működő oktatási intézmények 2013-ban elért  

      eredményeiről. 

       Előadó: Polgármester 

 

              Határidő: 2013. június 17. 

              Felelős:  elkészítéséért:Kistérségi Iroda Vezetője 

 

         3.) Szentgotthárd  és városrészek sportja, a Sportkoncepció felülvizsgálata.   

              Előadó: Polgármester  

 

              Határidő: 2013. június 17. 

              Felelős:  elkészítéséért:Jegyző 

 

2013. július ülésszünet 

 

2013 .augusztus  27. 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

1.)Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 

     Előadó: Polgármester 

     Határidő: 2013. augusztus 21. 

     Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

 2.)Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai  koncepciójának és Cselekvési tervének   

      felülvizsgálata. 

  Előadó: Polgármester 

  Határidő:2013.augusztus 21. 

  Felelős:elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője  

  3.) Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

       Tanácsában végzett munkáról. 

       Előadó: Polgármester 

 

      Határidő: 2013. augusztus 21. 

      Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője 

 



2013. szeptember 24. 

- Napirend megtárgyalásával: 

 1.) Beszámoló a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról. 

       Előadó: Polgármester 

       Határidő: 2013.szeptember  16. 

      Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Irodavezető 

   2.) Jelentés a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról. A program         

    pontjainak felülvizsgálata, frissítése. 

    Előadó: jegyző 

 

           Határidő: 2013.szeptember  16. 

           Felelős: elkészítéséért: Jogi és Koordinációs Iroda Vezetője 

   

    3.)Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a  

köztisztasággal,  szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a szelektív 

hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos tapasztalatokra.  A környezetvédelmi program 

felülvizsgálata. 

      Előadó: Jegyző 

 

      Határidő: 2013.szeptember  16. 

      Felelős: elkészítéséért: Műszaki Irodavezető 

 

2013. október  29.. 

     - Napirend megtárgyalásával: 

    1.)Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, hatósági tevékenységéről. 

     Előadó: Jegyző 

 

  Határidő: 2012. október 21. 

  Felelős: elkészítéséért :Jegyző 

           

2013 .november 26.  

- Napirend megtárgyalásával és döntéshozatallal: 

   1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. 

        Előadó: Kistérségi Iroda Vezetője 

 

        Határidő: 2013. november 18. 

        Felelős: elkészítéséért: Kistérségi Iroda Vezetője 

    

-Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója. 

     Előadó: Polgármester 

     Határidő: 2013.november 18. 



     Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője 

 

     - Napirend megtárgyalásával: 

    1.) A Múzeum átvételével kapcsolatos tapasztalatok, jövőre vonatkozó tervek. 

         Előadó: Polgármester 

 

        Határidő: 2013. november 18. 

        Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

2013. december 17. 

 

-Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

1.) 2014.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

Előadó: Polgármester 

Határidő: 2013.december 9. 

     Felelős: elkészítéséért: Jegyző  

 

- Napirend megtárgyalásával: 

  1.)Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. 

     A vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő  Bizottsági elnökök és  tag  

      beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok  ellátásáról. Beszámoló az  

      önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

      Előadó: Jegyző 

 

     Határidő: 2013. december 9. 

     Felelős: elkészítéséért: Jegyző    

 

 

2014. január 28. 

 

-Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. 

            Előadó: Polgármester 

            Határidő: 2014. január 20. 

            Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Iroda Vezetője     

Szentgotthárd, 2012. december 3. 

 

                                                                                            Dr.Haragh László 

                                                                                            bizottság elnöke 



 

Tájékoztató 

a Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére 

 

 

Tárgy: Tájékoztató Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzéseiről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény (Kbt.) 22.§ (1) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá. A Kbt. szerint kell 

eljárni az Önkormányzatnak a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket visszterhes szerződés 

megkötése céljából köteles lefolytatni a törvényben meghatározott tárgyú és értékű 

beszerzések magvalósítása során. 

2012. január 1-től a közbeszerzési eljárások szabályaira vonatkozóan is teljesen új törvény, 

valamint végrehajtási rendeletek léptek hatályba. A jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően az ajánlatkérői kötelezettségek teljesítése-, valamint a megváltozott 

rendelkezések átvezetése érdekében az éves összesített közbeszerzési tervet, a közbeszerzési 

szabályzat-, és a helyben központosított közbeszerzésekről szóló rendeletünk módosítását a T. 

Képviselő-testület 2012. márciusi ülésén fogadta el.  

A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan 2012. évben helyi rendeletet módosított a 

Képviselő-testület a helyben központosított közbeszerzések szabályairól - 2012. márciusában 

Hivatkozott rendelet (4.§ (1) bekezdés) a Polgármesteri Hivatalt jelölte meg a helyben 

központosított közbeszerzési eljárásokban ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított 

szervként. Ezen rendelkezésre is tekintettel a 2012. évi közbeszerzési eljárásokról szóló 

beszámoló a Polgármesteri Hivatal által lebonyolított eljárásokat is tartalmazza.  

 

A Képviselő-testület 71/2012.. sz. határozata - 1., ill. 2. pontjaiban – rendelkezett a 

közbeszerzési tervek megismeréséről. 

 

2012. évben a közbeszerzési értékhatárok az előző évhez képest nem változtak, amennyiben a 

beszerzés becsült (nettó) értéke elérte árubeszerzés esetében 8.000 e/Ft-t, építési beruházás 

esetében 15.000 e/Ft-t, szolgáltatás megrendelése esetében 8.000 e/Ft-t, építési koncesszió 

esetében a 100 millió Ft-ot, szolgáltatási koncesszió esetében a 25 millió Ft-ot köteles volt a 

Kbt. hatálya alá tartozó ajánlatkérő közbeszerzési eljárást lebonyolítani. 

 

Ez évben Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében 1db közbeszerzési 

eljárás került lefolytatásra, 1 db előkészítése pedig folyamatban van. Az egyes beszerzések 

összefoglaló bemutatását az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

A Polgármesteri Hivatal, mint a helyben központosított közbeszerzésben ajánlatkérőként 

eljáró szervezet 2 db közbeszerzési eljárást folytatott le, további 2 db eljárás folyamatban 

van, ill. 1 db előkészítése pedig most történik. Az egyes beszerzések összefoglaló bemutatását 

az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni 

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 



1.a)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi 

közbeszerzéseiről szóló tájékoztatót megismerte. 

1.b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

2012. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztatót megismerte 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

   Vadász József Közbeszerzési Bizottság Elnöke 

 

 

Szentgotthárd, 2012. december 3. 

 

 

          
        Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

            

                    Pénzügyi irodavezető 

 

 

Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt 

          jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2012. évi közbeszerzései 
 

 

A közbeszerzés tárgya,  

 

Közbeszerzési 

eljárás típusa 

Benyújtott 

ajánlatok 

száma 

Érvényes 

ajánlatot 

tevő 

ajánlattevők 

neve 

 

Nyertes ajánlattevő 

neve, 

Ajánlati ár 

Bírálati szempont  

Megjegyzés 

I. Építési beruházás 

Szentgotthárd-Farkasfa tele-

pülésrész ivóvízminőség 

javítással kapcsolatos fejlesz-

tés 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

3 db Tempero Zrt. 

Budapest 

UTPLAN 

’95 Kft. 

Zalaegerszeg 

Tempero Zrt. 

Budapest, 

44.500.000,- Ft 

 

Legalacsonyabb 

összegű 

ellenszolgáltatás 

Fedezete: részben KEOP-2009-

1.3.0 Ivóvízminőség javítása c. 

pályázat, valamint Képviselő-

testületi döntés esetén Szent-

gotthárd Város 2012. évi 

költségvetésében ezen jogcímen 

elkülönítésre kerülő összeg. 

 Rába szentgotthárdi 
szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése  
 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

    Előkészítése folyamatban. 

Fedezete: Nydop-4.1.1/B-11-

2011-0006  Rába 

szentgotthárdi szakasz 

árvízvédelmi fejlesztése c. 

pályázat 
 

II. Árubeszerzés 

- - - - - - 

III. Szolgáltatás  

- - - - - - 

IV. Szolgáltatási koncesszió 

- - - - - - 

V. Építési koncesszió 

- - - - - - 



 

2. sz. melléklet 

Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal 

2012. évi közbeszerzései 
 

 

A közbeszerzés tárgya, 

Közbeszerzési 

eljárás típusa 

Benyújtott 

ajánlatok 

száma 

Érvényes ajánlatot tevő 

ajánlattevők 

neve 

 

Nyertes ajánlattevő neve, 

Ajánlati ár 

Bírálati 

szempont 

Megjegyzés 

I. Építési beruházás 

- - - - - - 

II. Árubeszerzés 

Villamos energia beszerzése Nyílt eljárás.     Eljárás folyamatban. 

Fedezet: Önkormányzat, 

intézmények, 

gazdálkodó szervezetek 

költségvetése 

Vezetékes földgáz beszerzés Nyílt eljárás. 4 db E.ON Energiaszolgáltató 
Kft. 

FŐGÁZ Zrt. 

GDF SUEZ Zrt. 

TIGÁZ Zrt. 

E.ON Energiaszolgáltató 
Kft., 121,96 HUF/m3 

 

 Fedezet: Önkormányzat, 
intézmények, 

gazdálkodó szervezetek 

költségvetése 

III. Szolgáltatás  

Folyószámla hitelkeret és 

munkabérhitel biztosítása 
Szerződés 

meghosszabbí

tásra került 

    Fedezet: Önkormányzat, 

intézmények, 

gazdálkodó szervezetek 

költségvetése 

Adósságmegújító hitel 

nyújtása 

Hírdetménnyel 

induló 

tárgyalásos 

eljárás 

1 db OTP Bank Nyrt.   Eljárás második 

szakasza folyamatban 

(ajánlattételi szakasz) 

Szilárd hulladék begyűjtése, 

szállítása, ártalmatlanításra 
történő elhelyezése 

Nyílt eljárás      Folyamatban. Fedezet: 

Önkormányzat, intéz-
mények költségvetése 

Köztemetők fenntartása, 

üzemeltetése  

Nyílt eljárás     Nem kerül lefolytatásra, 

mivel önkormányzati 

gazdasági társaság látja 

el. Fedezet: 



Önkormányzat, 

költségvetése 

Polgármesteri Hivatal 

informatikai rendszerének 

üzemeltetése, rendszer-

támogatás nyújtása, az 

informatikai rendszer teljes 

körű karbantartása 

Nyílt eljárás  3 db Németh Andor ev. 

Szombathely 

Mikrointernet Kft. 

Zalaegerszeg 

InfoTrade ’2000 Bt. 

Szentgotthárd 

InfoTrade ’2000 Bt. 

Szentgotthárd, 263.000,- 

Ft/hó (AM) 

Összeségében 

legelőnyösebb 

ajánlat 

Fedezet: Polgármesteri 

Hivatal költségvetése 

 

IV. Szolgáltatási koncesszió 

- - - - - - 

V. Építési koncesszió 

- - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


