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T A R T A L O M M U T A T Ó 

 

1. Röntgengép beszerzése fogászati ellátáshoz II. 

2. Az személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díja. 

3. Bölcsődei gondozás térítési díjának meghatározása. 

4. Pályázati lehetőség az óvoda felújítására. 

5. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme TÁMOP pályázaton való részvétel iránt.  

6. A 2012. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 

7. Együttműködési megállapodás jóváhagyása. 

8. Szentgotthárd c. lap helyzete. 

9. Beszámoló a Fenntartható fejlődésért Szentgotthárdon program végrehajtásáról. 

10. Eurocities Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás létrehozása. 

11. Egészségre nevelő és szemléletformáló programok megvalósítása. 

12. 2012. évi közbeszerzési terv, közbeszerzési szabályzat módosítása, a helyben 

központosított közbeszerzésekről szóló rendelet módosítása. 

13. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 

szociális, jóléti, egészségügyi juttatásokról és az illetményrendszer egyes 

elemeiről szóló rendelet megalkotása. 

14. A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27) ÖKT rendelet és a lakások 

bérletéről szóló 12/2001. (III.29) ÖKT rendelet módosítása. 

15. Eladási ár meghatározása (3214. hrsz-ú ingatlan). 

16. Nyilvános WC működtetése. 

17. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt idejű 

határozatokról.  

18. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2011. 

évi munkáról, tapasztalatokról, lehetőségek a 2012. évben, a 2012. évi 

cselekvési terv kidolgozása. 

19. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi Külkapcsolati terve, 

külkapcsolatok várható bővülése. A 2011. évi külkapcsolatok tapasztalatai. A 

testvérvárosi kapcsolatok áttekintése, pályázati lehetőségek.  
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére 

 

Tárgy: Röntgengép beszerzése a fogászati alapellátáshoz II. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A februári ülésen tárgyalta a Képviselő-testület Dr. Bedics Katalin és Dr. Csuka János, vagyis az I. és a 

II. fogászati körzetet ellátó orvosok azon kérelmét, hogy az Önkormányzat a két fogászati körzet 

részére intraorális röntgenkészüléket (akár használtat is) szerezzen be. Ennek oka, hogy a jelenlegi 

elöregedett és korszerűtlen (több mint 30 éves) gépre új engedélyt már nem kérhettek. 2011. 

decembertől a szükséges röntgenfelvételeket az iskolafogászaton oldották meg, a Rendelőintézet 

tulajdonában lévő iskolai röntgengéppel. 

 

A Képviselő-testület a 32/2012. számú határozatával februárban arról döntött, hogy „…javasolja Dr. 

Csuka János fogorvos számára, hogy a fogászati alapellátás biztosításához szükséges fogászati 

röntgenkészülékének beszerzésére a 216/2011. (X.19.) Korm. rendelet alapján nyújtson be támogatási 

kérelmet azzal, hogy a készülék beüzemelésének költségeit legfeljebb 200.000,- Ft mértékig 

Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja az általános tartaléka terhére.” A határozat második 

pontja arról rendelkezett, hogy amennyiben így nem lehet a röntgengép beszerzéséről gondoskodni, 

„…a Képviselő-testület megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az I. és II. fogorvosi körzet diagnosztikus 

hátterét hogyan lehetne hosszútávon a Szentgotthárd Rendelőintézet - iskolafogászat szolgáltatóval 

kötött szerződés alapján biztosítani. Ennek keretében vizsgálni kell annak a lehetőségét is, hogy az 

iskolafogászati ellátás a Rendelőintézet épületében biztosítható-e”. 

 

1.) Dr. Mesterházy Mária Főorvos Asszonnyal egyeztettünk az ügyben, majd a Főorvos Asszony 

személyesen beszélte át a felvetést Dr. Csuka Jánossal, aki azonban határozottan elzárkózott a 

pályázati lehetőségtől. Ennek oka, hogy a támogatás megigénylése során mindössze 50 ezer Ft 

hívható le havonta, vagyis neki kellene megelőlegezni a röntgengép beszerzésének költségét. 

Másrészről Csuka Doktor Úr ilyen időtartamig már nem is kívánja ellátni a körzeti ellátásból adódó 

feladatait. (Információink szerint Csuka Doktor Úr már jó ideje próbálja értékesíteni a praxisát – 

eredménytelenül.) 

 

2.) Az iskolafogászati ellátás Rendelőintézetbe történő áthelyezésének jogszabályban foglalt 

akadálya nincs, ezt az ÁNTSZ-szel is egyeztettünk. Az ÁNTSZ szerint indokolt is lenne ezt a megoldást 

követni, ugyanis a SZOI Széchenyi I. Általános Iskolában lévő iskolafogászati rendelő nem rendelkezik 

öltözővel, illetve a fogászati kezelőegység elavult, több helyen sérült és emiatt a fertőtleníthetősége 

nem biztosítható megfelelően.  
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Dr. Mesterházy Mária főorvos szerint rendelési időbeosztással kivitelezhető az a lehetőség, hogy a 

felnőtt fogorvos és az iskola fogorvos egy rendelőben dolgozzon, de ugyanakkor hangsúlyozta azt is, 

hogy ez a megoldás jelentősen csökkentené annak esélyét, hogy a későbbiek során - miután a praxis 

értékesítés hiányában esetlegesen visszaszáll az Önkormányzatra - Csuka Doktor körzetére 

szolgáltatót találjunk. Ennek a legfőbb oka, hogy a praxis betöltésére csak „pályakezdő” fogorvost 

találnánk, aki a felszerelt rendelőben – rendelési időn kívül – a magán praxisát is szeretné építeni, 

ami a váltott időbeosztás miatt kivitelezhetetlen.  

 

Ugyanakkor a praxis jövőbeni betöltését megkönnyítené, hogy az iskolafogászat Rendelőintézetbe 

történő áthelyezésével, a praxisok diagnosztikai háttere biztosítva lenne.  

 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület támogatja az iskolafogászat áthelyezését a 

Rendelőintézetbe, akkor szükséges a Rendelőintézet alapító okiratát, illetve a működési engedélyét is 

módosítani telephely módosítás miatt. A működési engedély módosításának az igazgatási eljárási 

díja: 27.000.-Ft. Ahhoz, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve a röntgengép cserére (iskolafogászatról a Rendelőintézetbe) megadja az 

engedélyt az alábbi igazolásokat kell beszerezni, illetve az alábbi igazgatási eljárási díjakat kell 

megfizetni:  

 az iskolafogászaton lévő röntgengépre vonatkozó működési engedélyt vissza kell vonatni, 

ennek a költsége: 29.800.- Ft; amelyhez leszerelési igazolást is kell csatolnunk. Gépcsere 

esetén egy sugárvédelmi szakértőt kell bevonnunk, aki szintén kiállít egy igazolást arról, hogy 

a régi gép helyére behelyezhető az iskolafogászaton lévő röntgengép. A gép áttelepítésének 

a várható költsége: 80.000.-Ft, 

 létesítési engedélyt vagy átalakítási engedélyt is meg kell kérni, melynek a költsége 26.800,- 

Ft vagy 17.800,- Ft, melyet az ÁNTSZ előírásai fognak meghatározni; 

 továbbá tevékenységi engedélyt kell megkérni, amelyet a gépre/ helyiségre / adott személyre 

vonatkozik, ennek költsége: 38.800,- Ft/fő. Mivel a Schultz doktor közalkalmazott, az Ő 

esetében ezt a költséget biztosan nekünk kell megfizetni.  

Az Iskolafogászat Szakrendelőbe való áttelepítésének – a fentiek alapján – várható költsége 

hozzávetőlegesen 210.000,- Ft.  

 

3.) Önkormányzati finanszírozás mellett természetesen továbbra is lehetőség van egy használt vagy 
egy új röntgengép beszerzésére a fogászati alapellátáshoz. A főbb konstrukciók a következők: 

 bruttó 650.000,- forintért használt, de szinte teljesen új, garanciális (!) röntgengép -> 
szállítási, beüzemelési, engedélyeztetési költségek összesen hozzávetőlegesen: 80 ezer Ft, 

 bruttó 800.000,- forintért egy teljesen új röntgengép -> szállítási, beüzemelési, 

engedélyeztetési költségek összesen hozzávetőlegesen: 200,- Ft. 

 

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

szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

 

1. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Iskolafogászat és az 
Iskolafogászaton használt fogászati röntgengép Rendelőintézetbe való áttelepítését azzal, hogy a 
készülék áttelepítésének költségét, illetve igazgatási eljárási díjakat legfeljebb 210.000,- Ft 
mértékig Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja az általános tartaléka terhére. Ehhez 
módosítani szükséges a Rendelőintézet Szentgotthárd alapító okiratát, valamint a működési 
engedélyét. 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

  Dr. Mesterházy Mária Intézményvezető Főorvos 

  Jakabné Palkó Edina irodavezető 

  Gábor László irodavezető 

 

 

2. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja az Iskolafogászat 
és az Iskolafogászaton használt fogászati röntgengép Rendelőintézetbe való áttelepítését azzal, 
hogy az I. és II. fogorvosi körzethez: 

A. / használt fogászati röntgenkészüléket kell beszerezni (üzembe helyezéssel, 
engedélyezéssel), amelyhez legfeljebb bruttó 730.000,- forintot biztosít a 2012. évi 
költségvetés általános tartalék terhére azzal, hogy az I. és II. fogorvosi körzetet ellátó 
vállalkozó fogorvosok a gép működtetéséhez karbantartási szerződést kötelesek kötni.  

B. / új fogászati röntgenkészüléket kell beszerezni (üzembe helyezéssel, engedélyezéssel), 
amelyhez legfeljebb bruttó 1.000.000,- forintot biztosít a 2012. évi költségvetés általános 
tartalék terhére azzal, hogy az I. és II. fogorvosi körzetet ellátó vállalkozó fogorvosok a gép 
működtetéséhez karbantartási szerződést kötelesek kötni.  
Határidő:  azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

                   Dr. Mesterházy Mária Intézményvezető Főorvos 

Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető 

             Gábor László irodavezető 

  Dr. Bedics Katalin fogorvos 

  Dr. Csuka János fogorvos 

 

Szentgotthárd, 2012. március 19. 
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                Huszár Gábor 

                polgármester 

Ellenjegyezte:   

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai 2012. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

I. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL ÁLTALÁBAN 

 

A hatályos szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. 

(IV.30.) ÖKT rendelet 20. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 

ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente kétszer állapíthatja meg. Első 

alkalommal minden év április 1-ig, második alkalommal szükség szerint.  

 

2012. január 1-vel módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban Szoc. tv.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a térítési díjak önköltség számításának alapjai. A fő változás, 

hogy a szolgáltatási önköltséget – az előző évektől eltérően – a tárgyévre tervezett adatok alapján, a 

tárgyév április 1-éig kell megállapítani. Az intézményi térítési díj továbbra is a szolgáltatási önköltség 

és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési 

támogatás különbözeteként számítandó. A fenntartó az intézményi térítési díjat ennél alacsonyabb 

összegben is meghatározhatja. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében továbbra is 

szolgáltatásonként kell meghatározni. 

 

Tájékoztatásul: a 2012. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a normatív állami 

támogatások összegét szolgáltatásonként:  

 

Szociális alapellátás Fajlagos összeg/fő 

Idősek nappali ellátása 88 580.- (2011. évvel megegyező) 

Szociális étkeztetés 55 360.- (2011. évvel megegyező) 

Házi segítségnyújtás 166 080.- (2011. évvel megegyező) 
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A többi szolgáltatás támogatására pályázni kell. 

 

A jövedelemvizsgálatot – ahogy eddig is – az intézményvezető végzi el és állapítja meg a személyi 

térítési díjat.  

 

 

II. A 2012. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 

 

A 2012. évi térítési díjak meghatározását, az emelés mértékét szolgáltatásonként egyeztettük az 

intézményvezetővel. Az idei térítési díjakra tett javaslatainknál olyan összegek meghatározására 

törekedtünk, amelyek ugyan figyelembe veszik az önköltség emelkedését, de tekintettel vannak a 

szolgáltatások szociális mivoltára és arra, hogy az emelés mértéke a szolgáltatást igénylők számát 

jelentősen ne csökkentse - az egyes szolgáltatásokra (pl. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) kötött 

finanszírozási megállapodásokban vállat feladatmutatók teljesülése szempontjából sem mellékesen.   

 

A minden fél által jóváhagyott verziót az előterjesztés 1. számú melléklete, illetve a szociálisan 

rászorultak által fizetendő intézményi térítési díjak alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. (A 

szociálisan nem rászorultak által fizetendő szolgáltatási díj minden szolgáltatás esetében megegyezik 

a számított intézményi térítési díjjal, kivétel: támogató szolgálat, ahol valamivel kedvezőbb annál – 

lásd: az 1. számú mellékletben. Ezeket a fenntartó csak határozatban állapíthatja meg, a rendeletbe 

már nem kerülnek majd.) Tájékoztatásul: a 2012. évi infláció várható mértéke: 3.9%. 

 

 2010. 2011. 2012. évre 

javasolt 

Idei emelés 

mértéke 

Étkeztetés szállítás nélkül 450,- Ft/adag  480,- Ft/adag 510,- Ft/adag 6.25 % 

szállítással 480,- Ft/adag 580,- Ft/adag 605,- Ft/adag 4.31 % 

Házi segítségnyújtás 600,- Ft/óra  750,- Ft/óra 850,- Ft/óra 13.33% 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 40,- Ft/nap 60,- Ft/nap 70,- Ft/nap 16.66% 

Támogató 

szolgálat 

személyi segítés 460,- Ft/óra 560,- Ft/óra 600,- Ft/óra 7.14% 

szállítási 

kilométer

díj 

szállítás 70,- Ft/km 85,- Ft/km 100,- Ft/km 17.64% 

heti 

rendszer

es 

szállítás 

50,- Ft/km 60,- Ft/km 70,- Ft/km 16.66% 

munkaid

őn túl, 

80,- Ft/km 90,- Ft/km 110,- Ft/km 22.22% 
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ünnepna

pokon 

Idősek klubja szolgáltatás étkezés 

nélkül 

150,- Ft/nap 160,- Ft/nap 170,- Ft/nap 6.25% 

+ ebéd 450,- Ft/adag 480,- Ft/adag 510,- Ft/adag 6.25% 

+ reggeli 230,- Ft/adag 230,- Ft/adag 250,- Ft/adag 8.69% 

 

Az intézmény által nyújtott közösségi pszichiátriai ellátás, éppen úgy, mint a családsegítés, a 

mellékletben és a táblázatban nem szerepel, ugyanis ezeket a szolgáltatásokat a törvény alapján 

térítésmentesen kell biztosítani. 

 

A 2012. évi intézményi térítési díjak részletes kiszámításának módját az előterjesztés 2. számú 

melléklete, még a szolgáltatási önköltség meghatározását az előterjesztés 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító intézmény fenntartója a Kistérségi 

Társulás, ezért a határozati javaslatban megfogalmazottak egyelőre csak javaslatok a Társulási Tanács 

felé. Mivel azonban a Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács által fenntartott intézmények 

által biztosított valamennyi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata alkot rendeletet, a 

fenntartó jóváhagyását követően – rendeletalkotás céljából – újra a Képviselő-testület elé kerül 

majd. 

 

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

javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 1. számú melléklete szerint 
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megismerte és egyetért azzal, hogy - a fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának egyező 

véleménye esetén – a mellékletben szereplő térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2012. áprilisi testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor elnök/polgármester 

                Gábor László irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2012. március 16. 

 

                                                                                               Huszár Gábor 

                                                                                                polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
 

 

1. ÉTKEZTETÉS 

 

1.1. Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 
 ebéd szállítás nélkül: 510,- Ft/nap/adag  
 ebéd szállítással: 605,- Ft/nap/adag 

 

1.2. Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 
 

Jövedelmi sáv ebéd szállítással  ebéd szállítás nélkül 
Ft/adag 
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Ft/adag 

nettó ÁFA Össz. nettó ÁFA Össz. 

0 0 0 0 0 0 0 

1         - 28500 79 21 100 71 19 90 

28501 - 42750 220 60 280 213 57 270 

42751 - 57000 276 74 350 268 72 340 

57001 - 71250 339 91 430 315 85 400 

71251 - 85500 402 108 510 354 96 450 

85501 - 476 129 605 402 108 510 

 

1.3. Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  
 Ebéd szállítással: 19.151,25 Ft  
 Ebéd szállítás nélkül: 17.073,33 Ft 

 

 

 

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

2.1. Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 850,- Ft/óra 
 

2.2. Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!):  
 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: Ft/óra 

0 0 

1         - 28500 200 

28501 – 42750 400 

42751 – 57000 550 

57001 – 71250 650 

71251 – 85500 750 

85501 - 850 

 

2.3. Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 42.751,30,- Ft  
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3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

3.1.   Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 285,- Ft/nap  

 

3.2.   Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 11.433,33,- Ft 

 

3.3. Szociálisan NEM rászorultak esetében: 285,- Ft/nap  
 

 

 

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 

 

4.1.   Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 

 

1.) Személyi segítés óradíja: 600,- Ft/óra  

2.) Szállítási kilométerdíj: 100,- Ft/km 

 

4.2.    Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni): 

 

Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj (Ft/óra)  

0 0 

1         - 28500 180 

28501 – 42750 290 

42751 – 57000 400 

57001 – 71250 520 

71251 – 85500 570 

85501 - 600 
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Igénybevétel időpontja Szállítási kilométerdíj (Ft/km) 

heti rendszeres igénybevétel esetén 70 Ft/km 

munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a 
szállítási kilométerdíj: 

110 Ft/km  

 

 

4.3.    Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 32.047,22,- Ft 

 

4.4.    A szociálisan NEM rászorultak esetében a térítési díj: 

 Személyi segítés óradíja: 935,- Ft/óra 
 Szállítási kilométerdíj: 120 Ft/km 

 

 

 

6. NAPPALI ELLÁTÁS 

 

6.1.     Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!):  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj: 
 ebéd: 510,- Ft/fő/nap  
 reggeli: 250,- Ft/fő/nap 

2) Klub-tartózkodás intézményi térítési díj: 170,- Ft  
 

6.2.    Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1         - 28500 30 39 11 50 71 19 90 

28501 - 42750 130 157 43 200 213 57 270 

42751 - 57000 140 165 45 210 268 72 340 

57001 - 71250 150 181 49 230 315 85 400 

71251 - 85500 160 189 51 240 354 96 450 
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85501 - 170 197 53 250 402 108 510 

 

6.3.    Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  

 Étkezés: 23.210,- Ft 
 Étkezés nélküli tartózkodás: 44.450,33 Ft 
 Étkezés és tartózkodás együtt: 67.660,- Ft 

 

2. számú melléklet 

 

A 2012. ÉVI INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK  

KISZÁMÍTÁSA 

 

 

Szt. 115. §. (1)-e alapján:  

Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladat 

finanszírozás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési 

támogatásának különbözete.  

Változás! 

A Szt. 115. § (9)-e alapján:  

A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell 

megállapítani.  

 

 

1. ÉTKEZÉS 
 

29/1993. (II.17.) Korm.rend. 9.§.(2), (3). bekezdése alapján: 

Intézményi térítési díj nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi 

normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét.  

A (2) bekezdés alkalmazásában a napok számaként csak az ellátási napok száma vehető figyelembe.  

A 29/1993. (II.17.) Korm. rend. 3.§ (1) a) pontja alapján:  

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra vetítve kell 

meghatározni.  
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● Étkeztetés 2012. évi költségvetése: 27.659000 Ft  

● Étkeztetés 2012. évi normatíva összege: 55360 Ft/fő 

● Étkeztetés 2012. évi normatíva igénylés szerinti létszám: 135 fő  

● Étkeztetés 2012 évben ellátási napok száma: 252 nap  

● Idősek Klubja költségvetéséből a szállítási költség: 3.366000 Ft  

- gépkocsijavítás, üzemanyagköltség: 100.000 + 1.300.000 = 1.400.000 Ft  

- gépkocsivezető bére: 1.966.000 Ft  

● Étkeztetés 2011. évi adagszáma: 34.187 db.  

 

1) Étkeztetés intézményi térítési díja szállítás nélkül: 510 Ft/nap  

 

 Ft 

Egy étkeztetettre jutó önköltség fő/év  204880      

Normatíva összege fő/év  - 55360 

Számított intézményi térítési díj fő/év  149520     

1 étkezési adagra jutó intézményi térítési díj  595                                     ( 593,33) 

Egy étkezési adagra jutó önkormányzati 

támogatás  

85        

Egy étkezési adag javasolt intézményi térítési 

díja  

510  

 

 

2) Étkeztetés intézményi térítési díja szállítással: 605 Ft 

 

 Ft  

Egy étkezdetettre jutó önköltség fő/év  229815    

Normatíva összege fő/év  - 55360 

Számított intézményi térítési díj fő/év  174455   

Egy étkezési adagra jutó intézményi térítési díj  690                                       (692,28) 
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Egy étkezési adagra jutó szállítási költség  95   

Egy étkezési adag javasolt intézményi térítési 

díja  

510     

 

 

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 

29/1993. (II.17.) Korm. rend. 12. § (1) bekezdése alapján:  

A gondozási óradíj nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív 

állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét.  

 

A 29/1993. (II.17.) Korm. rend. 3. § (1) b) pontja alapján: 

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat házi segítségnyújtás esetén gondozási órára 

vetítve kell meghatározni.  

 

● Házi segítségnyújtás 2012. évi költségvetése: 32.833.000 Ft  

- Házi segítségnyújtás Szentgotthárd:       24.243.000 Ft  

- Házi segítségnyújtás Kistérség:         8.590.000 Ft  

     32.833.000 Ft  

 

● Házi segítségnyújtás 2012. évi normatíva összege: 166080 Ft/fő  

 

● 2011. évi összes gondozási óra:  

- gondozásra fordított idő:   10112 óra 35 perc  

- egyéb tevékenységre fordított. idő:    4167 óra 15 perc 

14279 óra 50 perc ≈ 14280 óra 

 

● 2012. évi normatíva igénylés szerinti létszám: 65 fő 

● 2011. évi normatíva elszámolás szerinti létszám: 64 fő 

● 2012. évben az ellátási napok száma: 252 nap  

 

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:   
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 Ft  

Éves önköltség  32.833.000 

Éves összes gondozási óra  14.280 

Egy gondozási óra önköltsége  2.299 

Egy gondozási óra normatíva  756                                  

Számított intézményi térítési díj/óra  1545    

Egy gondozási órára jutó önkormányzati 

támogatás  

695  

Egy gondozási órára javasolt intézményi térítési 

díj  

850 

 

1 gondozási óra számított intézményi térítési díja: 1.545 Ft. 

1 gondozási óra fenntartó által elfogadásra javasolt intézményi térítési díja: 850 Ft.  

 

 

 

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

29/1993. (II.17.) Korm.rend. 14. §. (1) bekezdése alapján:  

Az intézményi térítési díj nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a 

finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy 

napra jutó összegét.  

Az (1) bekezdés alkalmazásában napok számaként azok a napok vehetők figyelembe, amelyeken a 

szolgáltató- működő jelzőkészülék kihelyezésével – jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít.  

A 29/1993. (II.17.) Korm.rend. 3.§ (1) c) pontja alapján  

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén 

ellátási napra vetítve kell meghatározni.  

 

● Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2012. évi költségvetése: 8.232.000 Ft 

 

● JHS. 2012. évi finanszírozási támogatása: 1.967.900 Ft.  
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● JHS. 2012. évre vállalt feladatmutató: 60  

● JHS. 2012. évi ellátási napok száma: 365 nap.  

● JHS. 2011. évben teljesített feladatmutató: 52,90 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

 

 Ft 

Egy ellátottra jutó önköltség fő/év  137200    

Finanszírozási támogatás összege fő/év  32798 

Számított intézményi térítési díj fő/év  

                                                     Fő/nap 

104402 

285                                 (286,032)                   

Önkormányzati támogatás fő/év  

                                           Fő/nap 

78475 

215   

Javasolt intézményi térítési díj   

Éves  25550 

Havi  2100    

Napi  70    

 

● Számított intézményi térítési díj: 285 Ft/nap  

● Fenntartó által elfogadásra javasolt intézményi térítési díjak  

 

1) Szociálisan rászorultak esetében: 70 Ft/nap  

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 285 Ft/nap  

 

 

 

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 

 

29/1993. (II.17.) Korm.rend. 14/A. § (1) bekezdése alapján:  
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Az intézményi térítési díj az egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási 

szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége alapján 

megállapított támogató szolgálati óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll.  

A 29/1993. (II.17.) Korm. rend. 3.§ (1) d) pontja alapján támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára 

és szállítási kilométerre vetítve kell meghatározni.  

 

● Támogató Szolgálat 2012. évi költségvetése: 11.537.000 Ft  

● TSZ 2012. évi finanszírozási támogatása: 8.550.000 Ft  

● TSZ 2012. évi vállalt feladatmutató: 3200 

 

A./ Személyi segítés óradíja:  

 

TSZ igénybevételének intézményi térítési díj számítása  

 

1.) TSZ éves önköltsége: 11.537.000 Ft  (a)  

2.) A befogadott feladategységek száma: 3200 (b)  

3.) Az egy feladategységre jutó önköltség: 3605,2135  ( c ) 

(1.sor összege osztva a 2. sor összegével: c = a/b ) 

4.) A pályázati támogatás volumene 

 - alaptámogatás:    3.000.000,-(d) 

 - személyi segítés: 1500 x 2000 Ft = 3.000.000,- (e) 

 - szállítás:        1700 x 1500 Ft = 2.550.000,- ( e) 

  Együtt:    8.550.000 Ft. (f) 

 Együtt (f = d + e)       : 8.550.000 Ft  (f)  

5.) Az egy feladategységre jutó támogatás: 2671,875  (g)  

 (4. sor összege osztva a 2. sor összegével: g = f/b 

 

6.) Intézményi térítési díj: 933,4375 Ft ≈ 935 Ft (h)  

 (3. sor összegéből kivonjuk az 5. sor összegét: h = c – g)  
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Személyi segítés intézményi térítési díja: 935 Ft/óra  

 

Fenntartó által elfogadásra javasolt személyi segítés óradíjai: 

1.) Szociálisan rászorultak esetében: 600 Ft/óra  

2.) Szociálisan nem rászorultak esetében: 935 Ft/óra  

 

 

B./ Szállítási kilométerdíj  

 933,4375 : 5 = 186,6875 Ft ≈ 185 Ft  

 

Szállítási kilométerdíj számított intézményi térítési díja: 185 Ft/km  

 

Fenntartó által elfogadásra javasolt szállítási kilométerdíjak:  

1.) Szociálisan rászorultak esetében:  

 ● Szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km  

 ● Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 70 Ft/km 

 ● Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj:  

 110 Ft/km  

 

2.) Szociálisan nem rászorultak esetében: 120 Ft/km  

● Heti rendszeres közoktatási intézménybe való szállítás esetén: 70 Ft/km  

 

 

 

 

 

5. IDŐSEK KLUBJA 

 



 

21 

29/1993. (II.17.) Korm.rend. 15. § (1) és (2) bekezdése alapján:  

Az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni 

a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre illetve  

b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre.  

A nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés intézményi térítési díját a 9.§. (2) és (4) bekezdése 

szerint kell megállapítani.  

A 29/1993. (II.17.) Korm.rend. 3.§ e) pontja alapján:  

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat nappali ellátás esetén ellátási napra vetítve kell 

meghatározni.  

 

 Idősek Klubja 2012. évi költségvetése: 43.962.000 Ft  

 IK. 2012. évi normatíva összege:      88580 Ft/fő  

 I.K. 2012. évi normatíva igénylés szerinti létszám: 52 fő 

 Étkezés 2012. évi normatíva összege: 55360 Ft/fő 

 Étkezés 2012. évi normatíva igénylés szerinti létszám: 50 fő 

2012. évi ellátási napok száma: 252 nap 

 

2011. évi normatíva elszámolás szerinti létszám: 55 fő 

 É + INE = 53 fő  

  Csak  INE = 2 fő  

● Étkező létszám: 53 fő  

● Tartózkodó létszám: 55 fő 

 

● Idősek Klubja 2012. évi élelmezési költsége: 12.859.000 Ft 

● Idősek Klubja 2012. évi szállítási költség:        3.366.000 Ft. 

 

● Idősek Klubja költségvetése:  43.962.000 Ft ebből levéve a  

- Szoc.étk. figy.száll. költséget:    3.366.000 Ft 

- Élelmezési költség:.     12.859.000 Ft  

 Össz:       27.737.000 Ft 
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Idősek Klubja szolgáltatásai étkezés nélkül     Ft  

Egy ellátottra jutó önköltség fő/év  533404   

Klub normatíva összege fő/év  - 88580  

Számított intézményi térítési díj fő/év  

                                                    fő/nap  

444824   

1765                     

Önkormányzati támogatás fő/év  

                                           fő/nap  

443059 

1595 

Javasolt intézményi térítési díj   

Éves  42840 

Napi  170 

 

Idősek Klubja költségvetése:  43.962.000 Ft  

Szoc.étk. szállítási költség:   - 3.366.000 Ft  

 Össz.:     40.596.000 Ft 

 

Idősek klubja szolgáltatásai + étkezés                    Ft 

Egy ellátottra jutó önköltség fő/év  811920   

Étkeztetés normatíva összege fő/év  - 55360 

Számított intézményi térítési díj fő/év  756560  

1 adag ebéd és 1 adag reggeli + 1 fő tartózkodás 

intézményi térítési díja/nap 

3000 

1 adag ebéd és 1 adag reggeli  intézményi 

térítési díja  

1235   

Egy étkezési adagra jutó önkormányzati 

támogatás/nap  

475 

Egy adag ebéd javasolt intézményi térítési 

díja/nap 

Egy adag reggeli javasolt intézményi térítési 

díja/nap 

Ebéd: 510 

 

Reggeli: 250 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére 

 

Tárgy: Bölcsődei gondozás térítési díjának meghatározása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2012. sz. Képviselő-

testületi határozat alapján javasolta a fenntartó Kistérségi Társulásnak, hogy 2012. évben a 

SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegység által biztosított gyermekek napközbeni bölcsődei 

ellátása kapcsán vizsgálja meg a térítési díj megállapításának lehetőségét. 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény többek között módosította a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban Gyvt.) is, elsősorban 

a térítési díjról szóló 146.§-151.§-okat. Ez alapján a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és 

gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell 

fizetni. Vagyis: nem arról dönthet a fenntartó, hogy bevezeti-e a térítési díjat, hanem 

annak összegét (és az adható kedvezményeket) állapíthatja meg -> amennyiben úgy dönt, 

hogy még sem kíván „térítési díjat szedni” a gondozásért, akkor az intézményi térítési díjat 

nullában kell meghatároznia a gondozás esetében. (A fenntartó rendeletben mondja ki, hogy 

ez az összeg nulla és írásban is dokumentálni kell a 328/2011. ( XII. 29. ) Korm. rendelet 9. § 

(2) bek. szerint.) 

 

A gyvt. 147.§ (2) bek. alapján a fenntartó a bölcsőde esetében kiszámítja az intézményi 

térítési díjat, melyet külön kell meghatároznia a gondozásra és külön az étkezésre 

vonatkozóan. (Az étkeztetés térítési díja 2012. évben: 8.862.- Ft, tehát a gondozásért most 

megállapítandó térítési díjat ezen felül kell a családoknak megfizetni.) 

 

Az intézmény 2012. évi költségvetése ismeretében kidolgozásra került a maximálisan 

megállapítható napi intézményi térítési díj, melynek összege: 1063,- Ft/nap/gyermek (a 

működési engedélyben meghatározott 54 fővel számolva). A fenntartó ugyanakkor az 

intézményi térítési díjat ennél alacsonyabb összegben is meghatározhatja.  

 

A szülők által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézmény vezetője 

állapítja meg => bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető megállapítja a 

gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, valamint a fenntartó döntésétől 

függően a gondozásra is a Gyvt. 148. § (2) bek. alapján. A törvény szabályai szerint 

ugyanakkor a bölcsődei személyi térítési díj összege – étkezéssel együtt – nem haladhatja 

meg a család egy főre eső nettó jövedelmének a 25%-át. ( Gyvt. 150. § (3) <= erre az 

intézményvezetőjének kell majd tekintettel lenni a személyi térítési díj megállapításakor. 

 

A személyi térítési díj megállapításánál – gondozás esetében – mentesülnek a gondozási díj 

megfizetése alól a törvény szerint: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,  

- a három vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei, 

- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok, 
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- az átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél, vagy 

gyermekotthonban elhelyezett, valamint az átmeneti, vagy tartós nevelésbe elhelyezett 

gyermekek. 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegység-vezetője a 328/2011. ( XII. 29. ) Korm. 

rendelet 5. sz. melléklete alapján bekérte az érintett szülőktől a jövedelemnyilatkozatokat. Ezt 

a nyilatkozatot a szülő, mint ellátást igénybevevő töltötte ki - javasoljuk, hogy amennyiben 

„0” forintnál magasabb gondozási díj bevezetését javasolja a Képviselő-testület, úgy a 

munkáltatói jövedelem igazolás kerüljön figyelembevételre a személyi térítési díj 

megállapításánál.  

 

Jelenleg 40 kisgyermek veszi igénybe a bölcsődei gondozást. A 40 főből 13 kisgyermek a 

jogszabály alapján mentesül a gondozási díj megfizetése alól. A fennmaradó 27 családtól 

bekérte az intézményegység-vezető a jövedelem nyilatkozatokat, ebből további 3 fő esetében 

kevesebb volt az egy főre jutó jövedelem, mint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 

való jogosultságot jelentő 37.100, - Ft, ennek ellenére ezen családok rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban jelenleg nem részesülnek. A 24 főből 7 fő előzetesen úgy 

nyilatkozott, hogy vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos, tehát a maximális 

térítési díj megfizetését – erre a jogszabály lehetőséget is ad. (Az érintett 7 kisgyermekből 

viszont 4 fő szeptembertől már óvodás lesz…)   

 

A SZEOB igazgatójával és a bölcsődei intézményegység vezetőjével közösen több 

variációt is kidolgoztunk, végül az alábbi verzió került jóváhagyásra valamennyi fél 

részéről, mint javaslat a fenntartó felé: 

 

A gondozás intézményi térítési díja: 775,- Ft. 
 

Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap) 

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 775.- 

 

A jelenleg bölcsődei gondozást igénybe vevő családok jövedelmi viszonyai alapján a fenti 

sávos fizetési rendszert figyelembe véve kiszámoltuk, hogy hozzávetőlegesen évi 2.6 millió 

Ft bevételt jelentene mindez az intézménynek. Amennyiben május 01. időponttól kerül 

beszedésre, úgy hozzávetőlegesen 2.171 ezer forinttal kalkulálhatunk. Természetesen ez nem 

pontos számítás, hiszen a jelenleg igénybe vevő és gondozási díj szempontból figyelhető 

családok gyermekei közül szeptemberben 19 óvodába megy. 

 

A bölcsődében a személyi térítési díjat – gondozásra is – ellátási napokra vetítve kell 

megállapítani, tehát az adott hónap nyitvatartási napjainak függvényében. A bölcsődei 

gondozás személyi térítési díját teljes hónapra kell megállapítani akkor is, ha a gyermek az 

ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe. Ez azt jelenti, hogy az előre befizetett 

személyi térítési díjból a gyermek hiányzása esetén nem járna vissza a különbözet, kivéve, ha 

a fenntartó másként nem határoz. Javasoljuk, hogy a fenntartó úgy rendelkezzen a gondozásra 
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megállapított személyi térítési díj tekintetében, hogy azokon a napokon, amikor a gyermek 

hiányzik, a többletet a következő hónapban a fizetés alkalmával be kell számolni. 

 

A térítési díj szedésével párhuzamosan fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a bölcsődében a 

gyermekek után az állami támogatás napi TAJ jelentéssel, a megjelent gyermekek után 

igényelhető. (Tehát nem úgy, mint az óvodában vagy az iskolákban.) Ebből következik, hogy 

amennyiben a szülő úgy gondolja, hogy a térítési díj miatt nem, vagy kevesebbet viszi a 

gyermeket a bölcsődébe, úgy  nemcsak a gondozási díjtól, hanem a „normatíva” egy részétől 

is elesik az intézmény – ennek valószínűségét, nagyságát nem tudjuk előre megbecsülni. 

 

Az intézményi térítési díj mellett a szolgáltatási önköltséget is meg kell határozni, a 

jogszabály alapján a tárgyév április elsejéig (lásd: határozati javaslat 1.1. pontja). A 

szolgáltatási önköltség nem a fenntartó „mérlegelésén” múlik, hanem ez adott / fix összeg, a 

szolgáltatás bekerülési költségét jelenti. Ebből az összegből kivonva az állami hozzájárulás 

összegét kapjuk az intézményi térítési díjat, amelytől lefele a fenntartó eltérhet. A 

szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki 

folyamatok indokolják. 

 

Amennyiben a fenntartó a fenti táblázat szerinti térítési díjakat állapítja meg, az előzetes 

számítások alapján idén hozzávetőlegesen 2 millió Ft bevételre tehet szert az intézmény. 

Ebből az összegből – az intézményvezető egyetértésével - a balesetveszélyes játszókert 

korszerűsítése (30 éves járda felújítása, járda melletti részek földdel való pótlása, teraszok 

mellé gyeptégla helyezése, az aszfalt burkolatának felújítása, játszókert funkciójához 

szükséges játékkészlet bővítése, cseréje) valósulhatna meg, legalább részben. 

 

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

és javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évben a SZEOB 

Tótágas Bölcsőde intézményegység által biztosított gyermekek napközbeni ellátása 

kapcsán a fenntartó Kistérségi Társulásnak javasolja: 

 

1.1.   1485,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltség meghatározását, 

1.2.  
A. / „0” Ft összegű intézményi térítési díj meghatározását. 

B. / az 1. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díj és 

kedvezmények meghatározását, 

C. / az alábbiak szerinti intézményi térítési díj és kedvezmények meghatározását:  

…………………………… 

1.3.   2012. május 01. időponttól alkalmazva, 

1.4. azzal, hogy az előre befizetett személyi térítési díjból az érintett gyermek 

hiányzása esetén nem jár vissza a napi gondozási díj, de annak összege a 

következő hónap térítési díj összegébe beszámítható, ha a gyermek 

távolmaradását a szülő bejelentette, 

1.5. azzal, hogy az ebből származó bevételt az intézmény a bölcsődei játszókert 

fejlesztésére fordíthassa a 2012. évben,  

1.6. azzal, hogy a személyi térítési díj megállapításának alapját a munkáltatói igazolás 

és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék. 
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2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 

meghatározottakat azzal fogadja el, hogy - a fenntartó Kistérségi Társulás döntését 

követően – a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díját a Szentgotthárd 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 23/2003. 

(IV. 30.) önkormányzati rendeletében is szabályozni szükséges. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2012. áprilisi testületi ülés 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester / elnök 

               Gábor László irodavezető 

  

Szentgotthárd, 2012. március 16. 

 

                                                                                                               Huszár Gábor 

                                                                                                                polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2012. 

évben (rendeletbe foglalni!): 775,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

 

Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap) 

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 775.- 

 

Szolgáltatási önköltség: 1485,- Ft/nap/gyermek 

 

 

 

2. számú melléklet 
 

A szolgáltatási önköltség megállapításának módja: 
 

A Gyvt.147.§ (1) bek. alapján az intézményi térítési díj alapja a szolgáltatási önköltség és a 

normatív állami támogatás különbözete. 

1. a bölcsőde szolgáltatási önköltsége (éves kiadási előirányzat a 7/2012.ÖKT rendelet szerint)

        39.246,- Ft 

2. éves központi normatíva támogatás + kistérségi normatíva:         - 19.114,- Ft 

Az ide vonatkozó rendelkezés alapján az intézményi térítési díj alapja: 20.132,- Ft 

 

A szolgáltatási önköltség számítási módja: 

1. 20.132: 54 (férőhely) = 372.815,- Ft/év (normatívát nem tartalmaz) 

2. 372.815:251= 1485,- Ft/nap/férőhely 

ebből:  

 napi étkezési térítési díj: 422,- /fő/nap 

 napi gondozási díj:726,-/fő/nap 

A GYvt.147. § (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési díjat 

A GYvt. 148§ (4) bek. alapján a személyi térítési díj  nem haladhatja meg az intézményi 

térítési díj összegét. 

Ezek alapján maximálisan megállapítható gondozási térítési díj: 1063,- Ft/fő/nap. 

Javasolt gondozási térítési díj maximálisan: 775,- Ft/fő/nap. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére 

 

Tárgy: Pályázati lehetőség az óvoda felújítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. A PÁLYÁZATI KIIRÁSRÓL 

 

A Magyar Közlöny 2012. március 1-i 25. számában megjelent a belügyminiszter 4/2012. (III. 

1.) BM rendelete, amely az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 

központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 

rendelkezik. A költségvetési törvény „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 

500 millió Ft előirányzatból:  

 

a) a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az igényelhető 

maximális támogatás mértéke: 30 millió Ft 

b) iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására 

Az igényelhető maximális támogatás mértéke: 20 millió Ft 

c) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása. Az igényelhető 

maximális támogatás mértéke: 10 millió Ft 

 

Az a) pont alapján az alábbi feladatokat ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése, 

felújítása támogatható: 

 bölcsődei nevelés (a 10 000 fő feletti településeken lévő intézmények 

esetében) 

 óvodai nevelés, 

 szociális étkeztetés, családsegítés. 

 

A támogatás épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, 

nyílászárócserére, hőszigetelésre és e feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy 

berendezések beszerzésére, óvodai feladatot ellátó intézmény esetében kapacitásbővítésre 

igényelhető. 
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A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Egy pályázó az a) és b) és c) pontja 

szerinti célra is benyújthat egyidejűleg pályázatot. A pályázaton igényelhető támogatás 

maximális mértéke esetünkben a fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a. A támogatási 

összeg folyósítása a 2012. évben két részletben történik: a támogatás 30%-a a támogatási 

szerződés megkötését követő 10 napon belül előlegként kerül folyósításra, a fennmaradó 

támogatási összeg folyósítása a beruházás kivitelezőjével kötött szerződés miniszterhez 

történő benyújtását követő 10 napon belül, a támogatási intenzitás figyelembevétele mellett 

történik. A támogatás felhasználásának végső határideje 2013. június 30.  

 

Pályázó lehet: 

 az a) pont szerinti támogatás esetében az intézményi társulás székhely önkormányzata 

vagy a többcélú kistérségi társulás,  

 a b) pont szerinti támogatás esetében – esetünkben - csak a helyi önkormányzat lehet, 

 a c) pont szerinti támogatás esetében csak települési önkormányzat pályázhat.  

 

A pályázatot 2012. április 02. időpontig lehet benyújtani, ehhez – többek között – a 

fejlesztési célokat alátámasztó árajánlatot vagy tervezői költségvetést is be kell csatolni! A 

pályázatokról várhatóan 2012. május 31. időpontig születik döntés, a szerződéskötés tervezett 

időpontja: 2012. június 15. 

 

 

II. A BENYÚJTANI KÍVÁNT PÁLYÁZATRÓL 

 

A jelenlegi pályázati felhívással kapcsolatban az alábbi fejlesztést szeretnénk megvalósítani: 

 

A SZEOB Játékvár Óvoda megkezdett fejlesztéseinek továbbvitele, amely tartalmazza: 

4 db csoportszoba felújítását: nyílászárók cseréjét, fűtéskorszerűsítést, 4 db vizesblokk 

felújítását, és 4 db gyermeköltöző korszerűsítését.  

 

A pályázat előkészítése során előzetes felméréseket és egyeztetéseket végeztünk, ezek 

alapján a projekt tervezett költségvetése összeállt: a fejlesztési elképzelések tervezett 100%-

os bekerülési költsége bruttó 26.225.965.-Ft, amelyhez szükséges 20%-os önerő 5.245.193.-

Ft. A vissza nem térítendő támogatás összege: 20.980.772.-Ft. 

 

Vissza nem térítendő támogatás olyan építéssel járó beruházás megvalósításához 

kapcsolódóan vehető igénybe, amelynél a kedvezményezett a támogatási összeg legalább 5%-

ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat 

alkalmaz. (A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti 

támogatás az e rendelet szerinti támogatással nem vonható össze, illetve a már meglévő 

közfoglalkoztatásban résztvevőket a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítására 
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átcsoportosítani nem lehet.) A pályázat nyertessége esetén – a SZEOB Igazgatójával is 

egyeztetve - 2 fő közfoglalkoztatott 8 órában kerülne alkalmazásra 5,1 hónapon keresztül, az 

elnyert támogatás terhére. 

 

A pályázat keretében viszont nem számolhatóak el az egyéb olyan kapcsolódó költségek, mint 

a közbeszerzési díj: 240.000.-Ft + áfa, azaz bruttó 304.800.-Ft, közbeszerzési eljárás 

megindításáról illetve eredményéről szóló hirdetmények díja: 230.000.-Ft. Az önerőn felül 

ezeket a költségeket tehát biztosítani kell. 

 

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

illetve a fenntartó Kistérségi Társulásnak javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter 

4/2012. (III. 1.) BM rendelete, az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás 

igénybevételének részletes feltételeiről szóló kiírásra javasolja a fenntartó Kistérségi 

Társulás Társulási Tanácsa számára, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.) 

vonatkozásában négy gyermek csoportszoba teljes felújítására (nyílászárók, 

radiátorok cseréje, világítás-korszerűsítése), és a hozzájuk tartozó 

gyermekmosdók- (nyílászárók, radiátorok, víz-, fűtés-világosítás korszerűsítés 

kompletten), illetve 4 db gyermeköltöző felújítására pályázatot nyújtson be. 

Határidő:  a pályázat benyújtására: 2012. április 02. 

Felelős:  Gábor László irodavezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a SZEOB 

Játékvár Óvoda előterjesztésben szereplő felújítására benyújtandó, az 1.) pontban 

meghatározott pályázathoz szükséges önrészt - maximum 5.779.993,- forintot - a 

2012. évi költségvetésben szereplő pályázati alap terhére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Jakabné Palkó Edina irodavezető 

  Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2012. március 13. 
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                   Huszár Gábor 

                   polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére 

 

Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme TÁMOP pályázaton való részvétel 

iránt 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója a mellékelt kérelemmel (1. számú melléklet) 

fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, mivel a kontroll rendszerről szóló 10/2009. számú 

képviselő-testületi határozat és a 6/2011. számú ÖKT rendelet 23.§ (1) bekezdése alapján az 

intézmény vezetőjének – még a pályázat benyújtása előtt - be kell terjeszteni a Képviselő-

testület érintett Bizottsága és a Képviselő-testület elé a pályázati szándékot.   

 

Az intézmény pályázatot szeretne benyújtani a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

„Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének 

erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” c. pályázaton. (Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-

11/1 ) A könyvtár korábban egy ugyanilyen programon már sikeresen részt vett úgy, hogy 

akkor a pályázó Szentgotthárd Város Önkormányzata volt. Most a pályázat beadására 

önállóan az intézménynek van lehetősége. 

 

A pályázatot 2012. április 30. időpontig kell benyújtani. A megvalósítás tervezett időtartama: 

2012. szeptember 1. – 2013. augusztus 31. 

 

A pályázaton elnyerhető összeg: min. 10.000.000,- Ft, max. 50.000.000,- Ft. A pályázat bruttó 

elszámolású, és 100%-os támogatási intenzitású, tehát önrész nem szükséges. A Könyvtár 

által benyújtandó pályázat tervezett költsége: 12.000.000,- Ft. 

 

A megvalósítás során a Könyvtár több helyi intézménnyel szeretne együttműködni, úgy, mint 

a SZOI intézményegységei, a SZEOB Játékvár Óvoda és tagintézményei illetve a III. Béla 

Szakképző Iskola és Kollégium. 

 

A pályázati projekt tervezett elemei: 

1. Szövegértést fejlesztő foglalkozások az együttműködő partnerintézményekben. 

2. Elektronikus katalógus-fejlesztés: fotók, cikkek, aprónyomtatványok feldolgozása az 

országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodóan. 

3. Mobil eszközök beszerzése a projekt megvalósításához. 

4. A könyvtári munkatársak részvétele a pályázati konstrukcióban megvalósuló 

fejlesztésekkel kapcsolatos könyvtárszakmai akkreditált továbbképzéseken, illetve az 

Országos Képzési Jegyzéken szereplő könyvtárszakmai képzéseken. 

5. Bútorbeszerzés. 

6. Az oktatást segítő, 5 évnél nem régebbi dokumentumok beszerzése. 

 

A pályázathoz csatolni kell a fenntartó nyilatkozatát a projektben vállalt tevékenységek elvi 

támogatásáról, valamint a fenntartásra vonatkozó kötelezettségek kapcsán arról, hogy nem 

hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt vonatkozásában a fenntartási kötelezettség 

biztosításának lehetőségét akadályozná. 
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A pályázat fenntartási kötelezettsége: további öt éven keresztül évente legalább egy program 

megvalósítása. (Például: tehetséggondozás szakkör, stb., de ilyen programokat eddig is, a 

pályázattól függetlenül is csinált a Könyvtár.) 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár fenntartója hozzájárul, hogy az intézmény a Társadalmi Megújulás Operatív 

Program „Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 

szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1  

kódszámú pályázati ablakra támogatási kérelmet nyújtson be . 

Határidő: azonnal, a pályázat benyújtására: 2012. április 30. 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

      Molnár Piroska igazgató 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy 

- az érintett a projektben vállalt tevékenységeket elviekben támogatja, illetve 

- az ötéves fenntartást vállalja és nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt 

vonatkozásában a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozná. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor  polgármester 

      Molnár Piroska igazgató 

 

Szentgotthárd, 2012. március 19. 

 

              Gábor László 

               irodavezető 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 
Móra Ferenc Városi Könyvtár 
Szentgotthárd 
Széll Kálmán tér 2. 
9970 
Tel.: 94/380-113, 94/554-128 
Fax: 94/554-129 
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 
 

Tárgy: Kérelem a TÁMOP pályázaton való részvétel iránt 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 
Szentgotthárd 
Széll Kálmán tér 11. 
9970 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szentgotthárdi Móra Ferenc Könyvtár részt kíván venni a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az 
élethosszig tartó tanulás érdekében c. pályázaton. 
Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1 
Mivel egy korábbi pályázatunk nyert ugyanezen a programon, most a II. komponens benyújtására van 
lehetőségünk. 
 
A pályázat beadására a könyvtárnak önállóan van lehetősége. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy járuljon hozzá a pályázat benyújtásához. 
 
Megpályázható tevékenységek: 
- szövegértés-fejlesztésre irányuló képzések lebonyolítása közoktatásban részt vevő 
célcsoport számára  
- projekt menedzsment, illetve adminisztratív tevékenységek, kötelező tájékoztatás 
- könyvtáros munkatársak képzése (akkreditált és OKJ-s képzések) 
- az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok 
fejlesztése; 
- projekt megvalósításához szükséges eszközök (bútorok) beszerzése (az elszámolható költségek max. 
10%-áig) 
- a kulturális tartalmak és a dokumentumok tartós megőrzéséhez szükséges 
és/vagy a mobil eszközökkel elérhető szolgáltatások kialakításhoz szükséges 
eszközbeszerzés, 
- valamint kizárólag az oktatáshoz kapcsolható, 5 évnél nem régebben 
megjelent könyvtári dokumentumok beszerzése  
  
A pályázati projekt ütemezése: 
 
Beadási határidő: 2012. április 30. 
Tervezett megvalósítás: 2012. szeptember 1. – 2013. augusztus 31. 
 
A támogatás összege: 
 

mailto:piroska@sztgkonyvtar.axelero.net
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A pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke: minimum 10.000.000 Ft, 
maximum 50.000.000 Ft 
A pályázat bruttó elszámolású, a támogatás 100 %-os intenzitású. 
 
A pályázat tervezett költsége: maximum 12 millió forint 
 
A pályázati projekt tervezett elemei: 
 

1. Szövegértést fejlesztő foglalkozások az együttműködő partnerintézményekben 
 

2. Elektronikus katalógus-fejlesztés: fotók, cikkek, aprónyomtatványok feldolgozása az országos 
lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodóan 

 
3. Mobil eszközök beszerzése a projekt megvalósításához 

 
4. A könyvtári munkatársak részvétele a pályázati konstrukcióban megvalósuló fejlesztésekkel 

kapcsolatos könyvtárszakmai akkreditált továbbképzéseken, illetve az Országos Képzési 
Jegyzéken szereplő könyvtárszakmai képzéseken 

 
5. Bútorbeszerzés 

 
6. Az oktatást segítő, 5 évnél nem régebbi dokumentumok beszerzése 

 
Partnerintézmények: 
 
- SZOI tagintézményei 
- Játékvár Óvoda és tagintézményei 
- III. Béla Szakképző Iskola 
 
A pályázat benyújtásához az alábbi fenntartói nyilatkozatok szükségesek: 
 
A fenntartó nyilatkozata a projektben vállalt tevékenységek elvi támogatásáról és a fenntartásra 
vonatkozó kötelezettségek kapcsán arról, hogy nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt 
vonatkozásában a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozná. 
 
Fenntartási kötelezettség: 
A pályázó a projekt befejezésétől számított 5 évig évente legalább egy programot megvalósít. 
 

 
 
Szentgotthárd, 2012. március 19. 
 

Támogatásukban bízva, tisztelettel: 
 

Molnár Piroska 
könyvtárigazgató 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére 

 

Tárgy: A 2012. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása 

              

 

                                                 Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 308/2011. számú 
határozatával fogadta el a Képviselő-testület és az Önkormányzat állandó bizottságainak 
2012. évi munkatervét. 

 

Mind a Képviselő-testület, mind az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
Bizottságának munkaterve tartalmazza a „Beszámoló Szentgotthárd Város idegenforgalmi 
feladatainak ellátásáról, Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2010-2012. 
program végrehajtásáról. A program felülvizsgálata, aktualizálása.” napirendet, mindkettő 
2012. márciusában. 

 

Mivel aktuálisan a helyi turisztikai menedzsment szervezet létrehozása zajlik, célszerűbbnek 
látjuk, ha a fenti tárgyú napirendet egy hónappal később, 2012. áprilisában tűzi napirendre  a 
Képviselő-testület / a Bizottság. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkaterv módosítását ennek megfelelően 
jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 308/2011. számú 
határozatának mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 2012. évi munkatervét és a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának 2012. évi munkatervét azzal 
módosítja, hogy a „Beszámoló Szentgotthárd Város idegenforgalmi feladatainak ellátásáról, 
Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2010-2012. program végrehajtásáról. A 
program felülvizsgálata, aktualizálása.” című napirendet a 2012. áprilisi Képviselő-testületi 
és Bizottsági ülésén tűzi napirendre. 
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Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                Gábor László irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2012. március 06. 

 

                                                                                                               Huszár Gábor 

                                                                                                                polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző                                         
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Előterjesztés 

a Képviselő – testület 2012. február 29.-i ülésére 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás jóváhagyása 

 

Tisztelt Képviselő – Testület! 

 

Tárgyalások folytak Szentgotthárd Város Önkormányzata – az Opel 

Szentgotthárd Kft és Vas Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség között a már 

évek óta az Opel területén működő tűzoltó raj jövőjéről. A tárgyalást indokolta 

a tűzoltóság átszervezése is melynek eredményeképpen a tűzoltóság megszűnt 

önkormányzati tűzoltóságnak lenni és szervezetileg a katasztrófavédelemhez 

került át. Ez azt jelenti, hogy a Vas megyei Katasztrófavédelem körmendi 

kirendeltsége lett. De átalakul az Opel is, hiszen hamarosan új üzemcsarnokot 

vonnak be a termelésbe, a vállalat az eddiginél nagyobb lesz. Az Önkormányzat 

azért kapcsolódik bele ebbe a megállapodásba, mert az Opel Szentgotthárd 

területén elhelyezett tűzoltó raj tűz esetén vonul a város és a térsége 

tűzeseteihez is.  

A megállapodás tervezetére észrevételeket tettünk, melyeket az előkészítés 

során maradéktalanul figyelembe vettek. A Megállapodás megkötésére a 

polgármester testületi jogosult, az aláírását a testületnek jóvá kell hagynia.    

A tervezettel egyetértünk. ez az önkormányzatra közvetlen fizetési 

(finanszírozási) kötelezettséget nem ró.  

 

Határozati javaslat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az 

Előterjesztés 1, számú melléklete szerinti, a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata – Opel Szentgotthárd Kft – Vas Megyei Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Körmend között az Opel Szentgotthárd Kft telephelyén tűzoltóság 
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elhelyezéséről szóló Együttműködési Megállapodás polgármester általi 

aláírásához  

Határidő: az aláírásra azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Szentgotthárd 2012. március 20. 

 

                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                 Polgármester 

Ellenjegyzés:
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1. számú melléklet 
 

Együttműködési megállapodás 

 

 

amely létrejött  

 

egyrészről az   OPEL Szentgotthárd Kft. 

Cégjegyzék száma: 18-09-100562 

Adószáma: 10515392-2-44 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 15. 

a továbbiakban: OPEL Szentgotthárd Kft., mint OPEL 

 

másodrészről a   Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Adószáma: 15722971-2-51 

Székhelye: 9900. Szombathely, Ady tér 1. 

a továbbiakban: Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint Vas MKI között 

 

harmadrészről a   Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Adószáma: 15733720-2-18 

Székhelye: Széll Kálmán tér 11. 

a továbbiakban: Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint Város között 

 

 

Preambulum 



 

41 

 

Azért, hogy a felek az egymással létrehozott megállapodásukból eredő kötelezettségeiknek eleget 

tehessenek, OPEL engedélyezi a Vas MKI Körmend Katasztrófavédelmi Kirendeltség Körmend 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Katasztrófavédelmi Őrse (továbbiakban: Vas MKI) tagjai számára, 

hogy a tulajdonában levő gyárterületre belépjenek és a közérdekű tevékenységüket a gyár területéről 

végezzék. 

 

A Felek megegyeznek az alábbiakban: 

 

1.  A használat tárgya és célja 

 

OPEL használatba adja a Vas MKI-nak üzemi területén egy körletként kialakított öltözőt, ügyeleti 

fülkét, garázs beállót, vizes blokkot, pihenő helyiséget, étkező helyiséget. A használt ingatlanrész 

pontos fekvését az 1.sz. melléklet tartalmazza, amely ezen megállapodás szerves része.  

A használat az OPEL, valamint a Város és a környező települések tűz és katasztrófavédelmi érdekeit 

szolgálja, ennek érdekében jön létre. A fent megnevezett céltól eltérő használathoz OPEL előzetes 

írásbeli engedélye szükséges. 

 

Az OPEL olyan módon alakította ki a használat céljából biztosított helyiségeket, hogy az a  használat 

technikai követelményeinek megfeleljen. A helyiségek csak a mindenkori jogszabályok által 

megengedett célra használhatóak.  

 

A Vas MKI vállalja, hogy a használatába adott épületrésszel, eszközökkel és a közös berendezésekkel 

kíméletesen, a jó gazda gondosságával bánik. 

 

OPEL a fent körülírt körletet tűz és katasztrófavédelmi tevékenység céljára átadja, a Vas MKI azt, 

valamint annak berendezési és felszerelési tárgyait használatra átveszi. 

 

2.  A használat időtartama 

 

A használati megállapodás határozatlan időtartamra jön létre. 
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A megállapodás felmondása ugyancsak írásban gyakorolható a Felek között. 

 

3.  Használati díj 

 

A fent körülírt körlet megállapodásszerű használata anyagi térítés nélkül biztosított a Vas MKI, és így 

közvetetten a Város számára, mivel az OPEL tűz és katasztrófavédelmi helyzetére pozitív hatású a 

területén állomásozó tűzoltó fél raj jelenléte. 

 

Ugyanakkor a Vas MKI nem szavatol minimális vonulási időt a Felek számára, mivel a káresetekhez 

történő vonulását jogszabályi előírás szabályozza. 

  

4.  Biztosított feltételek 

 

Az OPEL vállalja, hogy a Vas MKI számára biztosítja a következő helyiségeket (fentiekben és 

továbbiakban: körlet): 

 

1. Gépjárműfecskendő tároló, kiépített sűrített levegő rendszerrel, polcokkal 

2. Háló helyiség 

3. Konyha és étkező helyiség, melyben kialakításra került egy ügyeleti fülke 

4. Vizes blokk (zuhanyzó, mosdó, wc) 

5. Öltöző helyiség 

 

A körlettel kapcsolatban OPEL következőket vállalja: 

 

- térítésmentesen biztosítja a Vas MKI-nak a víz, elektromos áram használatot, fűtést. 

- területén szolgálatot teljesítő Vas MKI dolgozói számára a kedvezményes étkezés 

igénybevételét a gyári dolgozók kedvezményének mértékében 

- segítséget nyújt a leltár elvégzésében. 
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- OPEL területet biztosít a szerelési gyakorlatok végrehajtásához, mely kapcsán a Vas MKI 

vállalja hogy OPEL tűzoltási feladatokat ellátó szerve számára továbbképzés jellegű közös 

gyakorlatot is tart legalább évente egy alkalommal 

- gépjárműfecskendő alkalmi mosásához lehetőséget biztosít helyszín kijelölésével és 

rendelkezésre bocsátásával (veszélyes anyagtároló terület melletti aszfaltozott, vizes 

csatlakozással ellátott terület) 

- lehetőséget biztosít az Opel területén szakmai bejárásokra, gyakorlatok végrehajtására 

- minden napszakban és az év minden napján az OPEL területének akadálytalan elhagyását, 

ezzel elősegítve a Város és a környező települések tűz és katasztrófavédelmét. 

 

5.  A körlet átadása, karbantartása 

 

A Vas MKI jelen állapotában átveszi a körletet. OPEL a használat tartama alatt köteles gondoskodni a 

körlet karbantartásáról. A Vas MKI bármilyen felújítást, átalakítást, csak az OPEL-el kötött előzetes 

írásbeli megállapodás alapján végezhet el.  

 

6.  Takarítás 

 

A használati terület takarítása a Vas MKI saját felelőssége és költsége, az OPEL általános tisztasági 

elvárásait szem előtt tartva. Vizes blokk takarítását OPEL heti egy alkalommal biztosítja. 

7.  Környezetvédelem, hulladékkezelés és hasznosítás 

 

A hulladékok kezelése és eltávolítása az OPEL környezetvédelmi előírásainak megfelelően történik, és 

a szelektív hulladékgyűjtő rendszerén keresztül bonyolódik, mely eljárás(ok) másolatát évente 

legalább egy alkalommal, valamint változást követően OPEL a Vas MKI számára biztosít. 

Az OPEL Egészségügyi és Biztonsági valamint „Vállalati Biztonsági Szabályzatát” másolatban az OPEL 

évente egy alkalommal, és változás esetén Vas MKI számára másolatban biztosítja. 

 

8.  Felelősség, biztosítások 

 

A Vas MKI garantálja, hogy a használt területen betartja az összes, a személyek és a környezet 

védelmét szolgáló előírást és az általános közlekedési szabályokat, valamint korlátlanul felel minden 

olyan kárért (harmadik személyek által okozottakért is), amely a körlet használatából adódik.  
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9.  A körletben keletkezett károk 

 

A körletben keletkezett károkat a Vas MKI köteles haladéktalanul OPEL-nek bejelenteni.  

 

10.  Építészeti változtatások 

 

OPEL mindenkor elvégezheti a Vas MKI hozzájárulása nélkül is azokat a javításokat, építészeti 

változtatásokat, amelyek az épületek karbantartásához, a károk elhárításához és a fenyegető 

veszélyek megakadályozásához szükségesek. Egyéb építészeti intézkedésekre a Vas MKI beleegyezése 

nélkül csak akkor kerülhet sor, ha az a Vas MKI-t a körlet használatának gyakorlásában csak 

jelentéktelen mértékben akadályozza. 

 

11.  Alhasználat, a használat átengedése 

 

A Vas MKI a körletet nem adhatja alhasználatba és annak használatát sem engedheti át harmadik 

személynek. 

 

12.  Kapcsolattartás 

 

A használati megállapodás szempontjából a Vas MKI-t a mindenkori Körmend Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Vezetője, a Várost a mindenkori Polgármester, az OPEL-t a mindenkori Biztonsági Vezető 

képviseli. 

 

Megállapodással kapcsolatos egyeztetés, kommunikáció a kapcsolattartók között jön létre, és azok 

felelősek a hozzájuk tartozó szervezeten belüli további egyeztetések, megállapodások 

előremozdításáért. 

 

13.  OPEL rendelkezései 
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A Vas MKI köteles OPEL-nek, OPEL üzembiztonsági tevékenységét ellátó alvállalkozó dolgozóinak 

rendelkezéseit üzemi területén betartani.  

 

A Vas MKI köteles szavatolni, hogy az OPEL összes rendelkezését saját dolgozói, látogatói és az általa 

megbízott munkások és szállítók is betartják.  

 

OPEL és az általa megbízottak a körletbe annak állapotfelméréséhez vagy a mérőműszerek 

leolvasásához illetve rendkívüli esemény kapcsán a Biztonsági Szolgálat jelenlétében léphetnek be. 

 

14.  Záró rendelkezések 

 

Szóbeli megállapodás ezen megállapodás rendelkezéseinek helyébe nem lép. Ezen megállapodás 

mindenféle módosítása és kiegészítése csak írásban lehetséges. 

 

A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésből eredő vitáikat mindenekelőtt peren 

kívüli egyeztetéssel próbálják rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. 

 

Minden olyan kérdésben amit Szerződő felek ebben a szerződésben külön nem szabályoztak, a 

Polgári törvénykönyv előírásai irányadók. 

 

Önkormányzat esetében a polgármester aláírásának érvényességéhez Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő - testületének a jóváhagyása szükséges. 

 

A Felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

aláírásra jogosult képviselőik útján, cégszerűen aláírták. 

 

 

Szentgotthárd, 2012.március 
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…………………………….. 

Solt Tamás – Gyárigazgató és 

Launch igazgató,  

Flex gyár 

OPEL Szentgotthárd Kft. 

 

…………………………….. 

Huszár Gábor 

Polgármester 

Szentgotthárd Város 

 

 

…………………………….. 

Kampel Oszkár tűzoltó ezredes 

Igazgató 

Vas megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 
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Előterjesztés 

a képviselő – testület 2012. március 29.-i ülésére 

Tárgy: Szentgotthárd c. lap helyzete 

 

Tisztelt Képviselő – testület! 

2011 folyamán jelent meg Szentgotthárd Város Önkormányzatának lapja Szentgotthárd címen. 

Eredetileg ennek a költségeit a tavalyi civil alapból fedeztük. 

A 2012-es költségvetésben terveztük már az újságkiadás költségeit – ennek a mértéke: 3.000 e/Ft. 

Tájékoztatom a T. Testületet, hogy ez az összeg kizárólag a 2012. január 1-én hatályban lévő 

szerződések fedezetét biztosítja. 

Változna a következő: 

 

1.) Felmerült a lap bővítése – az eddigi 8 oldal helyett 10 esetleg 12 oldal. Erről a testületnek döntenie 

kell – a nyomdától kapott árak a következők: 

 

A nyomdai költségek a következők: 

   8 oldal esetén(4 oldal ff+4 oldal color: 133.920 Ft+27%ÁFA 

  10 oldal esetén(6 oldal ff+4 oldal  color: 151.800 Ft+27%ÁFA 

  10 oldal esetén(4 oldal ff, 6 color: ár 182.000  Ft+27%ÁFA 

  12 oldal esetén(12 oldal+kék kísérőszínnel)146.880 Ft+27%ÁFA 

  12 oldal esetén(8 oldal ff+4 oldal színes)   168.480 Ft+27%ÁFA 

  12 oldal esetén (12 oldal színes)   263.520+27%ÁFA 

 

 

2.) Treiber Mária felelős szerkesztő azzal keresett meg, hogy szerény tiszteletdíj fizetése ellenében 

vonjuk be a lap körüli újságírói feladatok elvégzésébe Lendvai Emilt. Lendvai Emil újságíró, az 1980-

as években indított szintén Szentgotthárd című városi lapnak ő volt a főszerkesztője több éven 

keresztül. az általa kért összeg megjelenésenként nettó 20.000.- Ft, a megállapodás tervezete az 1. 

számú mellékletben olvasható. Amennyiben a lap bővül, úgy mindenképpen megfontolandó lenne 

még egy újságíró bevonása. Treiber Mária felelős szerkesztő  

3.) Változik a hirdetésszervező is – változatlan feltételek mellett ezt a feladatot az előző cég - a NIB-

Ker Hungaria BT 9983 Szakonyfalu, Fő u. 87/J. helyett a T. Testület döntése esetén KM Control 

Könyvelő Bt 9970 - Szentgotthárd, Kossuth L u. 20. végezné. A megbízási díj mértéke az eddigiekkel 

azonosan a bruttó hirdetési bevétel 20%-a. 

Határozati javaslat: 
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1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának lapját ---- oldalon, ----- ben kívánja kiadni, így a meglévő megállapodás ennek 

megfelelő módosítására felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert. A Képviselő testület az 

újságkiadás többletköltségeinek fedezeteként az újságban megjelenő hirdetésekből származó 

reklámbevételt és a 2012. évi költségvetés általános tartalékát jelöli meg. 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy az 1. számú 

melléklet szerinti megállapodást Huszár Gábor polgármester aláírja a felelős szerkesztő útmutatásai 

alapján újságírói feladatok elvégzésére Lendvai Emil újságíró – Szombathely, Stromfeld A. u. 26. 

alatti lakossal megjelenésenkénti nettó 20.000.- Ft megbízási díjért. A Képviselő-testület az újságíró 

díjazása többletköltségeinek fedezeteként az újságban megjelenő hirdetésekből származó 

reklámbevételt és a 2012. évi költségvetés általános tartalékát jelöli meg. 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Szentgotthárd című önkormányzati lap hirdetésszervezői feladatait KM Control Könyvelő Bt 9970 - 

Szentgotthárd, Kossuth L u. 20. lássa el – a megbízási díj  a bruttó hirdetési bevétel 20%-a.– az erre 

vonatkozó megállapodás aláírására felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert. 

Határidő: valamennyi pont esetében azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd 2012. március 21. 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                    Polgármester 

Ellenjegyzés: 
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                                               MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről Szentgotthárd Önkormányzata (ide a pontos cím jön)), mint megbízó, 

másrészről Lendvai Emil (született: Szombathely, 1954. 04. 03., anyja neve: Palágyi Jozefa, 

Szombathely, Stromfeld A. u. 25. szám alatti lakos, vállalkozói igazolvány száma: ES – 519979, 

adószáma: 53520162 – 3 – 38) mint megbízott között az alábbi feltételek szerint:  

 

A megbízó jelen szerződéssel határozatlan időtartamra megbízza Lendvai Emilt a havonta megjelenő 

Szentgotthárd nevű lapba a felelős szerkesztő útmutatásai alapján újságírói feladatok elvégzésével.  

 

A megbízott a megbízást elfogadja, s a tőle telhető felelősséggel feladatainak eleget                tesz.  

 

A megbízottat a feladatok elvégzéséért kiadványonként nettó 20 ezer forint megbízási díj illeti meg. A 

megbízási díj áfás számlára történő kifizetése a kiadvány megjelenését követő nyolc napon belül 

történik meg.     

 

Jelen megbízási szerződést mindkét fél írásban 30 nap felmondási idővel felbonthatja.  

   

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései  

             az irányadóak.  

 

 

 Szentgotthárd, (pontos dátum)    

 

 

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

                        megbízó                                                                              megbízott  
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Beszámoló 

a Képviselő-testület 2012. 03. 29.-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a Fenntartható fejlődésért Szentgotthárdon program végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi munkatervének szeptemberi 

anyagai között egy újdonság is helyet kapott, nevezetesen a „Beszámoló a város környezetvédelmi 

rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a hulladékégető építése, a köztisztasággal, 

szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokra. A környezetvédelmi program felülvizsgálata. 

Feladatok, lehetőségek, esélyek a „fenntartható fejlődésért”  Szentgotthárdon.” című napirendben. 

Eddig így még nem tűzte a képviselő-testület napirendre ezt a kérdést. 

 

A Polgármesteri Hivatal a napirend ezen alpontja kapcsán kidolgozott egy programot. A Képviselő-

testület 2011. szeptember 28-án elfogadott 229/2011. számú Képviselő-testületi határozatának 3. 

pontjával elfogadta a “Javaslat a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program elindítására” 

című dokumentumot azzal, hogy legalább félévente jelentést kell készíteni a “Javaslat”-ban foglaltak 

végrehajtásáról. 

E kötelezettségnek teszünk eleget jelen beszámoló elkészítésével.. 

 

A program gyakorlati megvalósítása: 

 

Zöld Szentgotthárd rovat a honlapon 

 

A Zöld Szentgotthárd program első kampányaival közösségünk tudatformálását céloztuk meg, illetve 

azt, hogy egyáltalán a helyi köztudatba épüljön a program elindításának, meglétének a ténye. 

Ilyenformán az első kampány egy sorozat elindítása volt a városi honlapon „A Fenntartható 
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Fejlődésért Szentgotthárdon” címmel, melyben fejezetenként bemutattuk az elfogadott Zöld 

Szentgotthárd programot. A sorozat 2011. szeptember 30-án indult, és 2011. november 11-én jelent 

meg az utolsó, hatodik cikke, azaz heti rendszerességgel jelentkezett. 

 

Honlapunkon ezen kívül és azóta is jelentettünk meg a program kapcsán cikkeket, az alábbiak szerint: 

- Beszámoló az Európai Mobilitási Hét szentgotthárdi eseményeiről (2011. 09. 29.) 

- Pannonhalmi Nyilatkozat a fenntartható fejlődésről, vidékfejlesztésről (2011. 10. 11.) 

- A Középiskolák Egészséges Életmódhálózatáról (2011. 10. 20.) 

- Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát programról Szentgotthárdon (2011. 11. 22.) 

- A szentgotthárdi közösségi kert program meghirdetése (2012. 01. 10. és 2012. 01. 30.) 

- A hulladékgazdálkodási lakossági fórumról (2012. 01. 20.) 

 

Ezen kívül elindítottunk egy szavazást honlapunk „szavazógépén”, ahol feltettük a kérdést: „Ön 

szívesen vásárolna Szentgotthárdon termelői piacon?” A kisszámú szavazó mindegyike az „igen” 

választ jelölte meg. 

 

A Zöld Szentgotthárd program a Polgármesteri Hivatal honlapján is megtalálható, az önkormányzati 

koncepciók között. 

 

 

A program népszerűsítésének egyéb formái 

 

A programunk népszerűsítése érdekében egy félórás kerekasztal beszélgetésre szereztünk 

lehetőséget a helyi televízióban, ahol csak a Zöld Szentgotthárd programról volt szó. 

A helyi lapban (Szentgotthárd újság) is terjesztettük (népszerűsítettük) a programot. Január 28-án, 

szombaton a Vas Népe címoldalán az egész megye láthatta a tervezett Közösségi Kertünkről készült 

fényképes tudósítást és olvashatott a programról. 

A programnak terjed a híre, mert rádiós és televíziós társaságok keresnek minket, hogy hírt 

adhassanak erről a szerintük nem mindennapi kezdeményezésről 

 

Zöld Szentgotthárd logó elkészítése 
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Azt gondoljuk, hogy egy programnál a belső tartalmon kívül a külső forma is fontos lehet – egy külső 

megjelenés, ami rögtön ismerős lehet, amiről első ránézésre is tudni lehet, hogy miről szól, mit 

jelképez. Ezért gondoltunk arra, hogy egy logót is létrehozunk. Mivel semmiféle anyagi eszközünk 

nem volt sem a logó készítéséhez, sem az egész program szervezéséhez, így minél több dolgot 

kénytelenek voltunk saját erőnkből megoldani.  

Így a logót a Polgármesteri Hivatal egyik munkatársa tervezte, a matricák is a hivatal fénymásolóján 

készültek. 

A Zöld Filmklub első vetítésén került kiosztásra első alkalommal a Zöld Szentgotthárd logóját ábrázoló 

matrica. 

 

Zöld Filmklub 

 

A program keretében a következő tudatformáló kampány a Zöld Filmklub beindítása volt. A filmklub 

három alkalommal várta az érdeklődőket a Refektóriumba – 2011. december 8-án, 2012. január 19-

én és 2012. február 16-án, csütörtöki napokon, 17 órától. A filmek levetítése előtt és után a 

résztvevők beszélgettek a szentgotthárdi lehetőségekről, helyi termékekről, értékekről és persze a 

filmekről, hogy azok milyen üzenetet adtak át nekik. 

 

Hogy létrejöhetett a három vetítés, abban nagy szerepe volt a Védegyletnek, akitől – mint a levetített 

filmek magyarországi forgalmazójától - a filmeket kaptuk. A filmek nálunk maradhattak és engedélyt 

kaptunk azok sokszorosítására is. Ezt kihasználva a két szentgotthárdi iskola rendelkezésére 

bocsátottuk az első alkalommal vetített filmet, az Átalakulásban-t azzal, hogy pl. osztályfőnöki óra 

keretében nézzék meg a tanulók és a pedagógusok. Külön kérésére az Óvodának is rendelkezésére 

bocsátottuk ezt a filmet. 

 

A Védegylettől a filmeken kívül néhány nyomtatott anyagot is kaptunk, melyek közül az egyiket az 

első vetítésen kiosztottuk a megjelentek között. 

 

Az első vetítésen 24 érdeklődő jelent meg, akik azt a „házi feladatot” kapták, hogy írják össze a 

szentgotthárdi és környékbeli helyi termékeket. 

 

A második vetítésen „A hülyeség kora” című filmet mutattuk be. 

 

A harmadik vetítésen „A közösség ereje” című filmet nézte meg a körülbelül 20 résztvevő.  
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A megjelentek többnyire nemcsak saját nevükben, de egy – egy szentgotthárdi városi kisközösség – 

többnyire civil szervezet – képviseletében is jöttek. Minden esetben jellemző volt a nagyfokú aktivitás 

a részükről. Ezért is kértük segítségüket egy  

 

Helyi terméklista, helyi érték összeállításához. A feladat az volt, hogy a helyi termék fogalmát ne 

csak tényleges kézzel fogható árura szűkítsék le, hanem vegyék hozzá a „helyi, csak erre a településre 

jellemző szolgáltatást” is, továbbá más olyan dolgot is, ami „helyi jellegzetesség” lehet. A másik 

feladat volt, hogy ne csak Szentgotthárd városára, hanem Szentgotthárd 20 - 30 km-es körzetére is 

gondoljanak, hiszen a fenntartható szolgáltatások, áruk általánosan elfogadott, hogy ekkora földtajzi 

körből származhatnak. 

 

Az utolsó Zöld filmklubon kértük a megjelentektől a javaslataikat. Közel 60 olyan dolgot említettek a 

résztvevők, amelyek szerintük helyi termék, de legalábbis helyi érték. A jelenlévők nem is annyira a 

helyi termékekre koncentráltak, mint inkább azokra a jellegzetességekre, amik megkülönböztetik 

térségünket más helyektől, illetve amik „hívó szóként” idecsábíthatják a turistákat. 

 

Az alábbi lista állt így össze: 

 

1. tökmagolaj (és a felhasználásával készült ételek) 

2. tökmag (és a felhasználásával készült ételek) 

3. pálinka (Apátistvánfalva, Felsőszölnök, Csörötnek) 

4. aszalt gyümölcsök 

5. méz (Kovács László – Apátistvánfalva illetve Nordovics-féle) 

6. papírvirág (szlovén nemzetiségiek) 

7. kosár, cekker, kópic 

8. erdei gombák (és a felhasználásukkal készült ételek) – szárítva is 

9. dödölle 

10. fazekas termékek 

11. tökös-mákos rétes 

12. káposztás rétes 

13. csutris rétes 
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14. hajdina (és a belőle készített ételek) 

15. močnik 

16. supráló korbács (suprálás, friskálás) 

17. csend, nyugalom, jó levegő 

18. vendek = rábavidéki szlovének és nyelvjárásuk 

19. Kaland és Játék program 

20. őrségi tejtermékek (Szalafő) 

21. gyógynövények (szárítva, feldolgozva is) 

22. nyírfavíz 

23. erdei gyümölcsök (és a belőlük készített lekvárok, pálinkák, teák: kökény, csipkebogyó, szeder, 

szamóca, áfonya) 

24. kecskesajt (Magyarszombatfa) 

25. hármas határ 

26. Őrségi Nemzeti Park 

27. három nemzeti park találkozása 

28. szentgotthárdi csata 

29. Csatafutás 

30. Barokk kert 

31. Brenner kápolna és a Brenner-kultusz, Brenner ima a mise végén 

32. a Rába szabályozatlan, vadvízi szakasza 

33. szlovén oktatás 

34. szlovén rádió 

35. Szlovén Köztársaság Főkonzulátusa 

36. Reinelt-féle fagyi és habcsók 

37. Olimpikonok és Európa bajnokok 

38. őrségi langalló 

39. savanyított kerékrépa 

40. Nagy Péter szódája Felsőszölnökön 
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41. a szentgotthárdi víz 

42. Rába-habzás 

43. kaszák, vívó- és párbajtőrök 

44. rönkhúzás 

45. Barokk templom 

 

Erre a listára is támaszkodtunk, amikor Dr. Kun László megyei főjegyző azzal a kéréssel fordult 

hozzánk, hogy állítsuk össze a Szentgotthárdi kistérség hungaricum-nak számító értékeit. Az anyagra 

azért volt szükség, mert az Országgyűlés hamarosan tárgyalja a hungaricumokról szóló törvényt, s 

ezért megkezdődött az értékek feltérképezése. Tájékoztatásul az 1. számú mellékletben csatoljuk ezt 

a  listát melyet megküldtünk a megyének.  Az egyes kategóriákat a megyei önkormányzat adta meg. 

 

Természetesen a fentieket csak tájékoztatásnak szánjuk – jelezvén, hogy hasonló termék- és 

szolgáltatási listákat másutt is készítenek, a szentgotthárdi irány beleilleszkedik a megyei- és országos 

irányvonalba, a folyamatoknak tulajdonképpen az élmezőnyében járunk. 

 

Azt is gondoljuk, hogy érdemes lenne egy  

Zöld Szentgotthárd – védjegyet  

létrehozni, amit a Képviselő-testület meghatározott időközönként odaítélhetne valamely 

Szentgotthárdi helyi termék előállítójának vagy szolgáltatás nyújtójának, melyben elismernénk a 

termék vagy szolgáltatás értékességét, és amelynek viselési lehetősége kiemelné a terméket vagy 

szolgáltatást a többi közül. Ehhez természetesen egyértelmű kritériumrendszert kellene 

meghatározni és ezt önkormányzati rendeletbe kellene foglalni – amennyiben ezt a Testület 

támogatni tudja, akkor ennek előkészítését megkezdjük.  

 

Zöld intézmények 

 

Legyen a Szentgotthárdi Oktatási Intézményekben iskolakert – kezdődjön meg ezen a módon is az új 

generáció új gondolkodásának kialakítása. A felvetést az oktatási intézmények vezetői lelkesen 

fogadták. A Zöld Filmklub első vetítésén tudtuk meg, hogy a Szombathelyi Erdészeti Zrt. felajánlott az 

óvodának dísznövényeket, amit már el is ültettek, és remélhetőleg még lesz is ilyen felajánlás. Így az 

óvodában már elindult az „Iskolakert” program. Papírgyűjtés is volt náluk, a gyerekek nagyon lelkesek 

voltak, így idén is biztosan megszervezik. 
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A Szentgotthárdi Oktatási Intézmény vezetőjét felkértük, hogy az iskolát nevezzék be a „Vesd bele 

Magad” című, kisiskolások számára kiírt pályázatra, ahol a magyarországi fiatal gazdák szervezete 

kisiskolások számára biztosít vetőmagot, hogy azt otthon vagy az iskolai kertben elvessék, a 

növényeket maguk felneveljék, mindezt dokumentálják. 

 

 

Közösségi kertek 

 

2011 végén kerestük (és találtuk meg) azt a területet Szentgotthárdon, ahol 200 négyzetméteres 

kiskertet szerettünk volna minden erre jelentkező szentgotthárdinak biztosítani. Ez a terület a Felső 

mező területén a Zöldmező utca és a Zsida – patak közötti több hektáros terület ahol elég sok 

jelentkezőt lehetne elhelyezni. 2012. január 10-én jelent meg a városi honlapon a közösségi kertes 

felhívásunk, majd a januári Szentgotthárd újságban és a Vas Népében is olvasható volt. De más 

megyei sőt országos médium is felfigyelt kezdeményezésünkre. A közösségi kertbe a jelentkezés 

határideje 2012. február 15. volt. A megadott határidőre öt család jelezte igényét területre, mind az 

öten a Zöldmező utca páratlan, azaz Zsida-patak felé eső oldalán laknak, s közvetlenül a telkük 

mögött igényeltek területet. Egy jelentkező a határidő leteltét követően jelezte igényét, de ők 

jelenleg még nem rendelkeznek bejelentett lakcímmel városunkban. 

 

A felhívásunk szövege: 

 

„Ha már régóta szeretett volna 

- saját kiskertet, ahol meg tudja termelni háztartásának egész évi zöldségszükségletét, csak nem volt 

ehhez földterülete; 

- tavasztól őszig a friss levegőn tartózkodva és mozogva hasznos tevékenységet végezni, csak nem 

volt erre megfelelő ürügye; 

- egy közösséghez tartozni, ahol mindenkinek hasonló az érdeklődési köre, csak még nem találta meg 

ezt a társaságot, 

akkor 

 

ÖNNEK A KÖZÖSSÉGI KERTÜNKBEN A HELYE! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012-ben – kizárólag kiskerti tevékenységhez – ingyenesen 

biztosít területet a volt Felső mezőn, a Zsida-patak és a Zöldmező utcai telkek közötti területen. 
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Elsősorban közösségek jelentkezését várjuk: egyesületeket, baráti társaságokat, munkahelyi 

közösségeket, lakóközösségeket (pl. egy lépcsőházban lakókat) stb., de magánszemélyek is 

jelentkezhetnek. 

 

Egy személy (család) számára 200 m2-es terület áll rendelkezésre, melyen kizárólag saját célú 

zöldségtermelés folytatható. 

 

Fontosabb feltételek: 

- a területet rendszeresen művelni kell, 

- a területen kerítés, épület, fóliasátor nem helyezhető el, 

- a keletkezett zöldhulladékot komposztálni kell, 

- az önkormányzat csak a területet biztosítja, minden egyébről a földhasználónak kell gondoskodnia. 

 

Jelentkezési határidő: 2012. február 15. 

 

Jelentkezés módja: „KÖZÖSSÉGI KERTEK” jelige feltüntetésével, a közösségre vonatkozó adatok és az 

elérhetőség megadásával, esetleg a felmerült kérdésekkel 

- elsősorban e-mailben, a polghiv@szentgotthard.axelero.net címen vagy 

- levélben, a Polgármesteri Hivatal 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. címen 

lehet. 

 

Minden jelentkező visszajelzést és a jelentkezési határidő után bővebb információkat is kap.” 

 

A felhívásra jelentkezőknek 2012. március 12-én az alábbi tartalmú levelet küldtük ki: 

 

„Tisztelt Jelentkezők! 
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Örömmel vettük, hogy a Szentgotthárd Város Önkormányzata által meghirdetett közösségi kertek 

programra jelentkeztek nálunk – jelentkezésüket köszönjük! 

Sajnos azt kell mondanunk, hogy Szentgotthárd közösségi kert programjára összességében kevesen 

jelentkeztek – öt olyan család, amelyik a Zöldmező utca páratlan számú oldalán lévő családi 

házakban  lakik, és akik közvetlenül a saját telkük mögötti területet igényelték és egy olyan jelentkező 

van, aki nem az utcában él. A Közösségi Kertek mozgalom elindítását Szentgotthárdon 2012-ben 

mindenképpen egy próbának szántuk – a kisszámú jelentkezés miatt pedig inkább csak kísérletnek 

tekintjük. Végül úgy döntöttünk, hogy a kevés jelentkezővel is elindítjuk a folyamatot – azt gondoljuk, 

hogy Önök, akik most partnereink lettek ebben, olyan példát fognak mutatni, ami ennek az Európa-

szerte terjedő nemes mozgalomnak egy bázisát fogja megteremteni ebben a városban, és példát fog 

adni másoknak is. 

Egy megállapodást szeretnénk kötni Önökkel, melyben a következőket szabályoznánk – egyúttal 

kérünk is visszajelzést arról, hogy az alábbi feltételekkel meg tudnak-e állapodni velünk:   

  

1. Egy család számára 200 m2-es terület áll rendelkezésre, ezt lehet művelésbe vonni. A Zöldmező utca 

lakói számára ezt a területet a kertjük végénél, a telek teljes szélességében jelöljük ki, a további 

jelentkezővel a terület pontos helyét külön leegyeztetjük.  

2. Ezen a területen kiskerti gazdálkodást kell folytatni, ami zöldségtermesztés, 

gyógynövénytermesztés, fűszernövény-termesztés lehet. Ehhez a megfelelő ágyásokat, az ágyások 

között a közlekedést szolgáló utakat a jelentkezőknek ki kell alakítaniuk. 

5. A területet a jelentkezőknek kell rendben tartani, művelni, gondozni – ezt az önkormányzat részéről 

figyelemmel fogjuk kísérni.   

3. A területen kerítés, épület, fóliasátor nem helyezhető el. 

4. A területre egyelőre fa nem ültethető.  

5. A használat határozott idejű és a 2012. év végéig szól – de ha a terület művelése megfelel a 

megállapodásban írtaknak, a megállapodást 2013-ban meghosszabbítjuk és akár hosszabb időszakra 

is lehetővé tesszük a használatot 

6. A keletkezett zöldhulladékot komposztálni kell – ehhez komposztáló edényt a területen el lehet 

helyezni.  

 

A megállapodás megkötéséhez képviselő-testületi jóváhagyás is szükséges, ezért kérem, hogy 

legkésőbb 2012. március 14-ig (szerda) jelezzenek vissza erre az e-mail címre, hogy a fenti feltételeket 

vállalják-e! A képviselő-testület elé csak azoknak a jelentkezését terjesztjük elő, akik e határidőre 

pozitív visszajelzést adnak.” 

 

Őshonos gyümölcsös kialakítása 
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Ez a kezdeményezés a Pronas-tól érkezett, a mi zöld programunkba beilleszthető, így ennek 

létrehozásán ugyanolyan módon dolgozunk mint a fent már említetteken. 

 

Egyfajta közösségi kert az őshonos gyümölcsös is, aminek kialakítása Kovács Gyula pórszombati 

vállalkozó és a Pronas által felajánlott facsemetékből történne. Kovács Gyula 25 őshonos 

gyümölcsfacsemetét ajánlott fel ingyenesen, melyhez a Pronas további 12-t vásárol és a gyümölcsöst 

így létrehozza – a megtermelendő gyümölcsöt pedig a szentgotthárdi oktatási intézményekben 

tanuló gyermekeknek szánják. Az így kialakításra kerülő „Tündérkert” helyét az Akasztódomb keleti 

oldalán jelöltük ki, azon az önkormányzati területen, ahol korábban kiskerti gazdálkodás folyt. 

Részben a Közösségi kertekhez véltük hozzáillesztehetőnek ennek az Akasztódombon lévő területnek 

a rendezését. Igazából elhanyagolt, mondhatni azt is, hogy áldatlan állapotok vannak az egykori 

kiskertek helyén – tisztelet néhány kivételnek. A korábbi bérlőkből lett illegális ingyenes 

kerthasználókat kerestük meg azzal, hogy a területen lévő kiskertek legális használata fejében  

rendben kellene tartani az egész részt – ezért közösen lennének a felelősök. Ezzel elvben 

egyetértettek, a helyszíni szemlére a testületi anyag kiküldése után kerül sor – ennek alapján a jelen 

beszámoló kiegészítésére még sor kerülhet. A Pronas őshonos gyümölcsültetvényével együtt a 

területen normalizálódna a helyzet. 

 

Zöld Szentgotthárd konferencia – egy nap a fenntartható fejlődés jegyében 

 

A City Cooperation (24 Város Szövetsége) programsorozat következő szentgotthárdi 

rendezvényeként egy teljes napot a Fenntartható Fejlődés Szentgotthárdon témájának szentelnénk 

2012. szeptember 15-én, amennyiben pozitív elbírálásban részesül a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesülettel közös pályázatunk. A tervezett program címe: Zöld Szentgotthárd környezetvédelmi, 

kulturális és gasztronómiai fesztivál. 

Ennek keretében délelőtti programként előadásokat szervezünk „Zöld Szentgotthárd konferencia a 

fenntartható fejlődés jegyében” címmel. Az előadások az alábbi témaköröket taglalnák: 

1. fenntartható energia (Güssing, a fenntartható város) 

2. fenntartható gazdálkodás egy kisvárosban és annak régiójában (fenntartható zöldség- és 

gyümölcstermesztés - a fent már említett őshonos fajtatulajdonos Kovács Gyula úr és a Régiófókusz 

Nonprofit Kft. előadásában) 

3. fenntartható jövő az "Átalakuló Városok" európai mozgalom jegyében (fenntartható közösségek - a 

Védegylet előadásában) 

- Szlovéniából is várunk előadót, ehhez főkonzul úr segítségét kértük, aki örömmel vállalta a 

megfelelő szlovéniai projekt és előadója felkutatását, 

Az előadásokkal párhuzamosan a helyi termékek bemutatóját is megrendeznénk, ha sikerül, akkor a 

fent már említett helyi zöld termék logó odaítélése is ekkor történne. 
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Fenntarthatóság a gasztronómiában címen országosan ismert médiaszemélyiséget kértünk arra, hogy 

a helyszínen készítsen fenntartható módon ételeket, melyeket kóstolni is lehetne. Buday Péter 

megkeresésünkre pozitív visszajelzést adott. 

Délután pedig a Fenntartható Hagyomány jegyében megtartanánk az első Szentgotthárdi 

Néptánctalálkozót is magyar, osztrák és szlovén fellépőkkel. 

A nap egyik védnöke Szentgotthárd város polgármestere, a másik terveink szerint V. Németh Zsolt, 

vidékfejlesztésért felelős államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője lenne, akivel már 

beszéltünk is erről, és megismertettük vele a Zöld Szentgotthárd programot. 

 

Termelői piac létrehozása 

Szentgotthárdon a mi zöld programunktól függetlenül is komoly hagyománya van a kiskerti 

termelésnek. A Kertbarát Egyesület a Vízmű mögötti területen biztosítja tagjai számára a 

kertészkedési lehetőséget. Az Egyesület megítélése szerint is új távlatokat nyitna, ha egy termelői 

piacot ki tudnánk alakítani Szentgotthárdon, ahol megjelenhetnének ők is a terményeikkel. Kísérleti 

jelleggel, a Gotthárd-Therm kft aktív közreműködésével a Fürdő előtti területen húsvétkor meg 

lehetne tartani egy biopiaci napot. 

Határozati havaslat: 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatámak képviselő – testülete a Fenntartható fejlődésért 

Szentgotthárdon program végrehajtásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Beszámoló a programról 2012. októberi testületi ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

             Dr. Krajczár Róbert irodavezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete elvben egyetért a szentgotthárdi 

helyi jelentőségű termékek „Zöld Szentgotthárd” címmel való megjelölésével. Ennek részleteit a 

2012. májusi testületi ülésre ki kell dolgozni. 

Határidő: 2012. májusi testületi ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Dr. Krajczár Róbert irodavezető 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az önkormányzat által meghirdetett 

Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv szerint szabályozott  haszonkölcsönbe 
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ad a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szentgotthárdi  403/102  hrsz-ú ingatlanban 200 – 

200 négyzetméteres területrészt  Zalka Melinda  és Bakonyi Józsefné 9970 Szentgotthárd, Deák 

Ferenc u. 16. Fsz. 2., Szunyog Szilvia Szentgotthárd, Zöldmező u. 33., továbbá Kovács József és dr. 

Klósz Beáta Szentgotthárd, Zöldmező utca 19. alatti lakosok részére. A haszonkölcsön-szerződés  

2012. december 31-ig szól – annak esetleges meghosszabbításáról külön dönt a Képviselő – testület. 

A haszonkölcsönbe adott területet csak kiskerti tevékenység folytatására lehet használni.  

Határidő: a szerződéskötésre folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Tófeji Zsolt ügyintéző  

 

Szentgotthárd 2012. március 21. 

 

 

                                                                       Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                Jegyző 
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Vas megye Főjegyzője kérésére megküldött lista a Szentgotthárd és környéke helyi értékeiről 

 

 

1. „Élelmiszeripari termékek: 
2. - tökmagolaj 
3.  
4. Kézműves ipar, illetve kézműves termékek: 
5. - kópic 
6. - cekkerfonás 
7. - papírvirág készítés 
8. - csuhéból font tárgyak 
9. - vendvidéki fazekasság (sajnos mára már kihalt, de az apátistvánfalvi kéttannyelvű általános 

iskola minden évben szervez fazekas szakkört) 
10.  
11. Épített és természeti környezet: 
12. - szórvány településszerkezet (a Vendvidék falvaira jellemző, hogy a házakhoz nagy 

földterületek tartoznak, s a házak ezek közepe tájékán helyezkedik el, így a legközelebbi 
szomszéd ház is több száz méterre áll) 

13. - szeres településszerkezet (az Őrségre jellemző, kistérségünkben Szentgotthárd Farkasfa 
városrészén) 

14. - tóka (esővíz vagy forrásvíz gyűjtő tavacska a vendvidéki és az őrségi régi házak szinte 
mindegyikénél) 

15. - Fekete-tó (tőzegmohás láp Orfalu határán) 
16. - Hársas-tó 
17. - a Rába vadvízi szakasza 
18. - Rába völgye gyümölcsút (Magyarlak, Csörötnek) 
19. - Aradi park Deák Ferenc által ültetett tölgyfákkal, Rátót 
20. - Széll Kálmán kastély, Rátót 
21. - egyedi háztípusok: 
22. -- egyvégbe épített hosszú ház 
23. -- hajlított ház 
24. -- kerített ház 
25. - boronafalú pajták 
26. - egykori kocsma és mészárszék épülete, Apátistvánfalva 
27. - fakéményes népi műemlékház - Kétvölgy, Fő u. 36. - boronaház 8188 törzsszámon MJ 

védettségi fokozattal 
28. - tájház, Alsószölnök 
29. - tűzoltószerház, mögötte fából készült tömlőszárítóval, Alsószölnök 
30. - Országos Határőr Múzeum, Apátistvánfalva 
31. - Pável Ágoston Múzeum, Szentgotthárd 
32. - pálinkafőzde Apátistvánfalván, Felsőszölnökön és Csörötneken 
33. - „Bekes” vízimalom épülete, Csörötnek (1814) 
34. - a szocializmus alatt kialakított hamis nyugati pont a határsáv (és így Magyarország 

Felsőszölnökön található valódi legnyugatibb pontjának) megközelíthetetlensége miatt 
Szakonyfaluban 

35. - II. világháborús német védőállás és egy orosz T34-es tank Nemesmedves főterén 
36. - templomok: 
37. -- középkori ciszterci apátság megmaradt alapjai és falrészei, Szentgotthárd (1184) 
38. -- egykori Szent Gotthárd templom, később magtár, jelenleg színház, Szentgotthárd (1677) 
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39. -- Nagyboldogasszony római katolikus templom (barokk templom), Szentgotthárd (1764) és a 
kolostorépület (1746) 

40. -- Mindenszentek r.k. plébániatemplom, Rábakethely (az Árpád-korban épült román 
stílusban, később gót stílusban építették újjá) 

41. -- Harding Szent István római katolikus templom, Apátistvánfalva (1786) 
42. -- Gyümölcsoltó Boldogasszony r.k. templom, Alszószölnök (1815) 
43. -- Szent Imre r.k. templom a magyar-osztrák határon, Rönök (1904) 
44. -- barokk templom, Gasztony 
45. -- Szent Lambert r.k. plébániatemplom, Rábagyarmat (1770) 
46. -- Szent Mihály r.k. templom, Vasszentmihály 
47. -- római katolikus templom, Szakonyfalu (1922) 
48. -- Keresztelő Szent János r.k. templom, Felsőszölnök (helyén már 1377-ben is templom állt,  

1794-ben átépítve) 
49. -- r.k. temetőkápolna, Szentgotthárd (1734 előtt, újjáépült: 1895) 
50. -- r.k. kápolna, Máriaújfalu 
51. -- Brenner kápolna (Szentgotthárd-Zsida) 
52. - Mária-oszlop, Szentgotthárd (1764) 
53. - Mária szobor, Alsószölnök (1764) 
54. - Nepomuki Szent János szobor, Szentgotthárd (1764) 
55. - Nepomuki Szent János szobor, Csörötnek (1780) 
56. - szoknyás harangláb Kétvölgyön 1865-ből, 
57. - harangláb (Orfaluban, Szentgotthárd-Máriaújfaluban, Szentgotthárd-Farkasfán, 

Szentgotthárd-Jakabházán, Nemesmedvesen) 
58. - út menti kőkeresztek 
59. - Zimonyból származó török kori sírkő, tábla és oszlop a gasztonyi templomban 
60. - Szentgotthárd – Heiligenkreuz Ipari Park (magyar-osztrák határon átnyúló) 
61.  
62. Népi hagyományok, hagyományőrző programok és folklór (szokások, zene, ruházat): 
63. - betlehemezés 
64. - újévi köszöntés – suprálás, friskálás 
65. - húsvéti locsolás 
66. - szilvaszüret 
67. - kukoricatörés 
68. - tökmagköpesztés 
69. - lucázás 
70. - rönkhúzás 
71. - tollfosztás 
72. - nagyszombati tűzgyújtás (Apátistvánfalva, Felsőszölnök) 
73. - nagyszombati ágyúzás (Felsőszölnök) 
74. - háromkirály-járás 
75. - Rábamenti Nap – periodikusan visszatérő rendezvény, melyet a Magyarországi Szlovének 

Szövetsége Szervez forgórendszerben mindig más rábavidéki szlovén településen 
76. - háznevek (a rábavidéki vagy más néven vendvidéki falvakban minden háznak volt (és most 

is van) neve, s a benne élőket legtöbbször nem is saját nevükön, hanem háznevükön 
emlegették (Kovácsin, Mijálin, Stótyin, Bergancin, Kmétin, Szabatin, Magyarna, Saulin stb.) 

77. - rábafüzesi hianz hagyományok (Szentgotthárd-Rábafüzes) 
78. - Szentgotthárdi Történelmi Napok (a szentgotthárdi csatára emlékezve) 
79. - legendák: 
80. -- Fekete-tó keletkezése (Orfalu határán) 
81. -- a törnjeki elásott török aranyborjú (Kétvölgy) 
82. -- a Begynec-kútba hajított török aranybölcső (Felsőszölnök) 
83. -- a Kakasdombon elásott török kincs (Felsőszölnök) 
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84. -- elásott török kincsesláda egy vadkörtefa alatt (Csörötnek) 
85. -- harangláb állítása (Kétvölgy) 
86. -- Az istvánfalvi templom építése (Apátistvánfalva) 
87. -- szentgotthárdi alagút a kolostor és a Schlössl hegy (Ausztria) között (valószínűleg nem csak 

legenda, hiszen még az 1950-es évekből is maradt leírás róla a ciszterektől) 
88.  
89. Szellemi és anyagi kulturális kincsek: 
90. - Porabje (a vendvidék szlovén nyelvű hetilapja) 
91. - Karel Krajczar: Slovenske Pravljice iz Porabja (1984., 1000 példány rábavidéki szlovén 

népmesegyűjtemény vendvidéki nyelvjárásban) 
92. - Karel Krajczar: Kralič pa lejpa vida (1996 – Ljubljana - rábavidéki szlovén 

népmesegyűjtemény szlovén irodalmi nyelven, kibővített) 
93. - Krajczár Károly: Rába menti szlovén népmesék (1990. Kiadó: Magyarországi Délszlávok 

Demokratikus Szövetsége Budapest és Pomurska Založba Musrka Sobota - rábavidéki szlovén 
népmesegyűjtemény szlovén irodami és magyar nyelven) 

94. - Irena Barber: Živlenje je kratko (Kiadó: Magyarországi Szlovének Szövetsége 1998.) 
95. - Kuntár Lajos által összegyűjtött népmesék 
96. - Maria Braunstein: Unterzemming/Alsószölnök (Geschichte und Brauchtum) Alsószölnök 

története és hagyománya 
97. - Őrség - Vendvidék Turista Kalauz 2003. (Hegyek Vándorai Turista Egyesület Budapest) 
98. - Dr. Dózsa István: Életem története (2005. Magánkiadás) 
99. - Eperjessy Rezső: A rönkhúzás szokása a Rába menti szlovéneknél (Vasi Szemle 2000. LIV 

évfolyam 2.sz.) 
100. - Magnókazetta az Apátistvánfalvi Asszonykórus közreműködésével: Spejvamo Si! 

Címmel – szlovén népdalok (Kiadó: Magyarországi Szlovének Szövetsége 2000. , 300 pl) 
101. - Fučkaj, fučkaj, fantiček moj – CD-lemez amelyen a szentgotthárdi és apátistvánfalvi 

szlovén asszonykórusok énekelnek közösen (Kiadó: Magyarországi Szlovének Szövetsége  500 
pl.) 

102. - Szlovén Rába-vidék térkép (Kiadó: Szlovén Vidék Gazdaságfejlesztési Szolgáltató 
Kht.) 

103. - 650 éves Apátistvánfalva (Števanovci) a Millenium évében, 2000 

104. - a rábavidéki vagy más néven vendvidéki szlovén nyelvjárás, amit „vend”-nek 
is neveznek, mint ahogyan az itt élő szlovén nemzetiségieket is 

105. - Doncsecz Károly fazekas emlékszoba (Kétvölgy) 
106. - Brenner-kultusz, Brenner ima a miséken 
107. - Rábavölgyi Vonószenekar (szentgotthárdi és jennersdorfi zenészekből) 
108. - Rábafüzesi Asszonykórus 

109.  
110. Őshonos növények, állatok: 
111. - agárkosbor (orchidea) 
112. - sömörös kosbor (orchidea) 
113. - széleslevelű ujjaskosbor 
114. - rablópille (ragadozó lepke-szerű rovar) 
115. - nagypettyes hangyabogláraka (lepke) 
116. - nedű- és csigagombák 
117. - kereklevelű harmatfű (Fekete-tó Orfalu határán, Hársas-patak forrása 

Apátistvánfalván) 
118. - fenyérgamandor (Felsőszölnökön) 
119.  
120. Gasztronómiai specialitások: 
121. - szlovén hagyományokhoz kapcsolódó ételek: 
122. -- tökmagolajos ételek 
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123. -- hajdinából készült ételek (pl. hajdinatorta, hajdinagánica, hajdina málé) 
124. -- káposztás rétes 
125. -- tökös-mákos rétes 
126. -- csutrirétes 
127. -- édes fonott kalács 
128. -- kemencében sült húsvéti perec 
129. -- močnik *mócsnik+ (eresztett pép: a kukorica- vagy búzalisztet leforrázzák tejjel vagy 

vízzel, belekeverik a tejbe, majd felforralják – reggelire fogyasztották, mert erőt ad egész 
napra – innen a neve) 

130. -- tökmagos bejgli 
131. -- tökmagos pogácsa 
132. -- savanyított kerékrépa 
133. - méz, méhészet – Apátistvánfalva és Nordovics-féle méz 
134. - dödölle (dödele) 
135. - nyírfa víz 
136.  
137. Egyéb: 
138. - szentgotthárdi csata (1664. augusztus 1.) 
139. - Csatafutás” 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére 

 

 

Tárgy: Eurocities Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Körmend városa 2012. március 20-án küldte el az Európai Területi Társulás létrehozásának 

előkészítéséhez kapcsolódóan az Eurocities Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás Alapszabályát, illetve az Eurocities Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulás létrehozásáról szóló Egyezményt, amelyek tartalmazzák az 

egyeztetések nyomán kért és a minisztérium által is ellenőrzött módosításokat. 

 

A Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésén, az 52/2012. számú határozatában kimondta, hogy a 

rendelkezésre álló információk alapján támogatja, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata 

belépjen a 24 Cities Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásba. Ezzel egy időben a Képviselő-

testület előzetesen 10 Ft/lakos mértékű évi tagdíjat fogadott el. Emellett az érintett városok 

polgármesterei már egy 2011. szeptemberi fórumon is támogatták a csoportosulás megalakulását. 

 

Az Alapszabály (1. sz. melléklet), valamint az Egyezmény (2. sz. melléklet) magában foglalja a 

Csoportosulás célkitűzéseit, feladatait, a tagok jogait és kötelezettségeit, szerveinek működési 

rendjét, hatáskörét, munkaszervezetét, a tagok pénzügyi hozzájárulását, vagyonát, a tagok pénzügyi 

felelősségét, stb.  

Az Alapszabályt és az Egyezményt a Képviselő-testület fogadja el, amely döntés szükséges a 

Csoportosulásba történő belépéshez. 

 

 

Jegyzői kiegészítés: 
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- Több olyan kérdést érdemes felvetni, ami az Alapszabály kapcsán végiggondolandó. - Mindnek előtt 

ilyen a tagdíj, ami 0,10 Euró/fő – vagyis a mi legutóbbi döntésünkkor meghatározott 10 Ft/fő 

mértéknél majdnem háromszor nagyobb összeg.  

- Az Alapszabály időnként "tagállam"-okra fogalmaz meg előírásokat ami nem mindig értelmezhető 

ott, ahol önkormányzatok a tagok. 

- meglehetősen ellentmondásos, hogy egy tag kizárásához egyhangú szavazatra van szükség, ehhez 

képest mindössze 2/3-os többséggel az egész szervezetet meg lehet szüntetni. Ugyanilyen 

problémás, hogy az Alapszabály módosítása is csak egyhangú döntéssel változtatható meg ami szinte 

lehetetlenné teszi a későbbi változtatást.  

- Nem világos, hogy ha már van 24 tagja a Csoportosulásnak, és van egy székhelye, ezen kívül miért 

két telephelye van? Ha van telephely fogalma, akkor miért nincsen minden tag székhelyén ilyen? 

Egyébként a telephelyek kapcsán semmiféle előírás nem olvasható, tehát nem tudni, hogy mi a 

tervezet szándéka ezekkel. Azt viszont hátrányosnak érzem, hogy  Szentgotthárd nincs jelölve a 

telephelyek között 

- óhatatlanul már most kialakul egy munkaszervezet a Csoportosulásnál – ez a Körmendi 

Polgármesteri Hivatal – és lesz telephelyenként egy fő alkalmazott kapcsolattartó, aki „a 

munkaszervezet keretein belül” dolgozik. Problémás, hogy egyelőre a munkaszervezetre nincsen 

szükség, vagy legalábbis rendkívül korlátozottak a feladatai, ugyanakkor mivel nincs szó arról, hogy a 

munkaszervezet tényleges működésének megkezdését követően fogja csak a Csoportosulás  a 

működést finanszírozni, így tehát a munkaszervezet az Alapszabály aláírásának pillanatától 

finanszírozva kell, hogy legyen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Szentgotthárd 

Város Önkormányzata belépjen az Eurocities Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulásba. Ehhez kapcsolódóan elfogadja az Előterjesztés 1. számú 

mellékletét tartalmazó Alapszabályt és vaz Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

Egyezményt és feljogosítja a Polgármestert a dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Közlésért: Szép Renáta titkársági ügyintéző 

 

2. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata belépjen az Eurocities Korlátolt Felelősségű Európai 

Területi Együttműködési Csoportosulásba. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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Közlésért: Szép Renáta titkársági ügyintéző 

 

Szentgotthárd, 2012. március 20.  

 

 

        Huszár Gábor  

        Polgármester 

 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt 

          Jegyző 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület a 2012. március 29.-i ülésére 

 

Tárgy: Egészségre nevelő és szemléletformáló programok megvalósítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egészségi állapot központi kérdés mindenki számára. Látjuk, hogy milyen nehézségeket 

jelent, amikor valaki már elveszítette egészségét, az egészségügyi ellátásra, kórházi kezelésre 

szorul. Éppen ezért látják egyre többen azt is, hogy a legjobb volna a betegségeket megelőzni. 

Vannak ennek új irányai, korszerű lehetőségei, csak ezeket hozzáférhetővé kell tenni. Azt is 

látjuk, hogy ha meg mégiscsak jelentkezik egészségi probléma, akkor milyen jó, ha az 

ellátáshoz minél egyszerűbben, például a lakóhelyünkön hozzáférünk. Egy sikeres projekt 

megvalósítása közben vagyunk (szlovén – magyar közös pályázat – Mental Health) és 

érzékeljük mindazon előnyöket, amit egy pályázat adhat.  

 

Mindezek miatt keressük a hasonló lehetőségeket és jónak gondoljuk indulni olyan 

pályázatokon, ahol az egészségmegőrzés, betegség megelőzés a téma. Most egy ilyen 

lehetőség miatt írjuk meg ezt az előterjesztésünket. 

 

I. A pályázati lehetőségről: 
 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírásra került az „Egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című pályázati felhívás (kódszám: 

TÁMOP-6.1.2/11/3). A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták 

kialakítása a lakosság körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési projekt 

keretében, az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával. Ezen 

belül olyan specifikus céljai vannak, mint: 

 az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése; 

 a legjelentősebb betegségek okozta halálozás és betegségteher megelőzése az 

egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások révén; 
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 a lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra egészséges 

táplálkozásra ösztönzését támogató szolgáltatások kialakítása; 

 a mentális egészség javítása. 
 

Az elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a mértéke a projekt 

elszámolható összes költségének 100%-a. A támogatás összege legalább 25.000.000 Ft, de 

legfeljebb 125.000.000 Ft lehet. 

 

 

II. A megvalósítható projektről: 

 

A pályázati felhívás előírásai alapján térségünkben a Rendelőintézet, mint konzorciumi vezető 

partner nyújthatná be a pályázatot – ezt a kiíró szervezettel is előzetesen egyeztettük. A 

konzorcium vezetője kizárólag az Egészségfejlesztési Irodát (lásd: lentebb) befogadó 

intézmény lehet. 

 

Már a pályázat benyújtásához szükséges kistérségi egészségterv és egészségfejlesztési 

programterv elkészítése, a kötelezően létrehozandó Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

működési leírásának kidolgozása, az intézményi struktúrába való illeszkedésének 

megtervezése. 

 

A projekt futamideje 2013. január 01. – 2014. december 31. lenne, amelynek során a 

lehívható maximális összegű támogatás közeli összegre (125 millió Ft) pályáznánk. 

 

Az előzetes beszélgetések, egyeztetések során hamar körvonalazódtak a támogatásból helyben 

(a térségben) megvalósítható tevékenységek, feladatok: iskolai és egyéb sportrendezvények, 

városi és kistérségi sportnapok megtartása, kirándulások szervezése és bonyolítása, 

iskolai és egyéb tematikus diáktáborok szervezése, lakossági és iskolai előadások, 

szűrővizsgálatok bonyolítása, mozgás- és tornaeszközök beszerzése, fejlesztése, 

gyermekpszichológus/ iskolapszichológus (további) alkalmazása, helyi civil szervezetek 

által bonyolított, kapcsolódó programok támogatása, meglévő és új betegklubok 

szervezése és támogatása, kiadványok készítése és terjesztése, stb. – és mindez 2 éven át.  

A programok jó részébe bevonhatók a helyi önkormányzati / kistérségi intézmények, iskolák 

és természetesen a termálfürdő is, mint a programoknak helyet adó olyan intézmény, amely 

bevételre is szert tehet a projekt során.   
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A projekthez számos konzorciumi- és együttműködő partner bevonására van szükség: 

háziorvosok, többcélú kistérségi társulás, ÁNTSZ, civil szervezetek, oktatási intézmények, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Gondozási Központ, egyház, termálfürdő, 

OPEL, stb. 

 

 

III.  Az „önrész”: 
 

A pályázat ugyan 100%-os támogatási intenzitású, önrésszel azonban hosszútávon 

számolnunk kell -> a projekt során kötelezően megvalósítandó a Kistérségi 

Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása és működtetése. A szakmai szervezetének 

kialakítása során helyiségeket (iroda, rendelő, váróterem) és szakemberállományt (min. 2 fő 

egészségfejlesztési felsőfokú végzettséggel rendelkező: szakmai vezető min. 5 éves 

tapasztalat, illetve min. 3 éves tapasztalattal rendelkező másik munkatárs) kell biztosítani az 

EFI számára. Az EFI működése a projekt megvalósítás időszakában támogatott, de szakmai 

támogató feladatai kapcsán kötelezően végzendő, „minimum”tevékenységeket is meghatároz 

a felhívás, úgy, mint: 

 a helyben zajló egészségfejlesztési tevékenységek folyamatos nyomon követése, 

módszertani segítségnyújtás; 

 szakmai támogatás a kistérség egészségügyi alapellátói számára, különösen a lakosság 

keretében végzendő szűrési tevékenységek kapcsán; 

 kapcsolattartás a területen működő népegészségügyi szakigazgatási szervvel, a 

régióban/térségben működő más egészségfejlesztési irodákkal;  

 a térségben tevékenykedő, egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezetek 

együttműködésének előmozdítása, 

 kliensek szolgáltatásokhoz, programokba irányítása, 

 egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek megvalósítása 

(tájékoztató anyagok, hírlevelek, kiadványok készítése, terjesztése, 

 egészségfejlesztési témájú programok, tartalmak megvalósításának támogatása, 

 szakmai kommunikáció a kistérségi egészségügy alap- és szakellátásban dolgozók 

számára, stb. 

 

Mivel az EFI számára szükséges helyiségek (építési engedélyhez nem kötött) felújítása, 

átalakítása; infrastrukturális feltételek megteremtése, felszerelése is elszámolható a 

pályázatban, az előzetes javaslat alapján – a Rendelőintézet helyhiánya és egyéb előírások 

miatt – fizikailag nem a Rendelőintézetbe, hanem a Polgármesteri Hivatal jelenlegi 

gyermekpszichológusi rendelőhelyiségébe és annak előterébe alakítanánk ki. A projekt 

megvalósítás időtartamát (24 hónap) követő 3 év fenntartási időszakban ugyanakkor az 

EFI működési költségeit -> a szakemberállomány (min. 2 fő, 4 órában) alkalmazásának 

költségeit biztosítani kell. Ennek összege járulékokkal együtt hozzávetőlegesen évi 2,6 

millió Ft lehet. (Tájékoztatásképpen: helyi szakemberek kerülnének alkalmazásra.) 
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Ehhez kapcsolódóan azonban fontosnak tartjuk hangsúlyozni: a szaktárca nyilatkozataiban és 

- írott formában - a pályázati útmutatóban is szerepel, hogy jelen pályázat meghirdetésével 

párhuzamosan „az egészségfejlesztési tevékenység szakellátásból történő fenntartható 

finanszírozásának előkészítését a szaktárca megkezdte, annak érdekében, hogy a jelen 

pályázat tapasztalatai alapján az országos hálózat kiépítése, az egészségfejlesztési irodák 

szolgáltatásai minden kistérségben elérhetővé váljanak”. Vagyis elképzelhető, hogy a 

létrehozandó Egészségfejlesztési Iroda működési költsége a pályázat után is - saját forrás 

nélkül - finanszírozható lesz. 

 

A projekt megvalósításához ugyan előleg vehető igénybe, ennek ellenére a megvalósítás 

időszakában – más pályázatokhoz hasonlóan - előfordulhat olyan átmeneti időszak, amikor 

– kettő elszámolás és kifizetés között - ideiglenesen finanszírozni kell a költségeket, ennek 

összege több millió forint is lehet alkalmanként. Ezt az összeget, ha ideiglenesen is (néhány 

hétig, hónapig), de a Rendelőintézet számára biztosítani kell. 

 

 

IV.  Az előkészítés, pályázatírás, menedzsment feladatok költségei 

 

A projekt elkészítését, a pályázathoz szükséges komplett térségi egészségfejlesztési 

programterv összeállítását, a pályázat megírását illetve a 2 éven keresztül a teljes körű 

lebonyolítást, a menedzsment (projektmenedzser alkalmazása a Rendelőintézetben, projekt 

lebonyolítás, elszámolások, stb.) feladatok ellátását a Rendelőintézet, illetve a Polgármesteri 

Hivatal humán kapacitása jelenleg nem teszi lehetővé, ezért előzetesen ajánlatot kértünk be 

ezek ellátására. Az előzetes ajánlat alapján – amennyiben a Rendelőintézet adja erre a 

megbízást - a pályázat nyertessége esetén nem merül fel ezzel kapcsolatos költség, illetve 

amennyiben nem nyer a pályázat, közös kockázatviselés mellett 500-750 ezer Ft díjat kellene 

kifizetni az előkészítés, benne pályázat megírása és kistérségi egészségfejlesztési koncepció 

elkészítésének költségeire. Lévén, hogy kistérségi területtel megvalósuló projektről van szó, 

ezt a költséget várhatóan a Kistérségi Társulás biztosítja a Rendelőintézet számára, 

amennyiben arra szükség lesz (amennyiben nem nyer a pályázat).  

 

A leginkább mérlegelendő kérdés tehát a projekt kapcsán, hogy a kötelezően létrehozandó 

egészségfejlesztési iroda működtetésének költségeit, vagyis a 2 fő szakember 4-4 órában 

történő alkalmazásának költségeit a projekt zárását követő 3 évig biztosítja-e a Képviselő-

testület - amennyiben annak a szakellátásból történő állami vagy egyéb pályázati 

finanszírozása mégsem kerülne megoldásra. Ennek „ellentételezéseképpen” – a helyi 

munkahelyteremtésen túl - 2 éven keresztül számos olyan program és tevékenység 

valósulhatna meg a városban és a térségében, amelyre forrást nem tudnánk biztosítani. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Rendelőintézet Szentgotthárd intézmény, mint konzorciumi vezető partner pályázatot 

nyújtson be az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a 

kistérségekben” című pályázati felhívásra (kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/3) azzal, hogy 
 

1.1. a pályázat előkészítéséhez, a projekt kidolgozásához és a menedzsment feladatok 

ellátásához szükséges, a pályázati támogatásból el nem számolható költségeket a 

Kistérségi Társulás biztosítja a Rendelőintézet számára, 

1.2. a projekt elszámolása során esetlegesen felmerülő, a pályázati támogatás terhére 

elszámolható előfinanszírozást biztosítja a Rendelőintézet számára,  

1.3. a projekt során létrehozandó Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

a) kialakítását biztosítja a Polgármesteri Hivatalon belül, 

b) működési költségeit a projekt fenntartási időszakban, a projekt zárását követő 3 

évig biztosítja, amennyiben annak a szakellátásból történő állami vagy egyéb 

pályázati finanszírozása nem megoldott. 
 

Szentgotthárd, 2012. március 19. 

 

                                                                                                              Huszár Gábor 

                                                                                                               polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jeg yző 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. március 29.-i ülésére 

 

 

Tárgy: 2012. évi közbeszerzési terv,  

közbeszerzési szabályzat módosítása,  

a helyben központosított közbeszerzésekről szóló rendelet módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2012. január 1-től – többek között – 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 készítettük elő és terjesztjük a T. Képviselő-testület elé tárgyalásra.  

 

 

I. Közbeszerzési terv 
 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 33.§ (1) bekezdése értelmében a Kbt. 6. § (1) 

bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek a költségvetési év elején, legkésőbb 

március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni, az adott évre tervezett 

közbeszerzéseikről. 

A közbeszerzési terv év közben módosítható, szükség esetén bővíthető. A közbeszerzési terv nem 

vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának 

kötelezettségét, ha valamely előre nem látható körülmény miatt az ajánlatkérő nem képes a 

beszerzést megvalósítani, továbbá a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 

vonatkozó eljárást is lebonyolíthat. A bekövetkezett változásokat a terven át kell vezetni. 

A közbeszerzési terv nyilvános, azt a honlapunkon közzé tesszük, ill. az abban bekövetkező 

módosításokkal folyamatosan aktualizáljuk.  
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A Képviselő-testület egyrészt az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét, másrészt a 

Polgármesteri Hivatal, mint a helyben központosított közbeszerzésben eljáró szervezet közbeszerzési 

tervét is tárgyalja, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, miután a Megtakarítási Program áprilisban lezárul és ezzel 

együtt a közbeszerzési eljárások bonyolításában közreműködő szervezettel a szerződésünk 

megszűnik a mellékelt közbeszerzési tervekben szerepeltetett közbeszerzési eljárások előkészítésére 

és bonyolítására a Polgármesteri Hivatal nem rendelkezik a szükséges személyi feltételekkel, ezért a 

Képviselő-testületnek mielőbb gondoskodni kell vagy külső szervezet bevonásáról, vagy plusz létszám 

biztosításával a feladatok végrehajtásához, mivel több közbeszerzési eljárást már április hónapban 

indítani kell. 

 

Az Önkormányzat közbeszerzési tervét a Képviselő-testület által választott, a közbeszerzési 

eljárásokban eljáró Közbeszerzési Bizottság is tárgyalja.  

 

A Közbeszerzési terveket a Képviselő-testület által elfogadott 2012. évi költségvetés, a hatályos 

testületi döntések és elnyert pályázati támogatások ismeretében állítottuk össze. 

II. Közbeszerzési szabályzat 
 

 

A Kbt. 22. § (1) bekezdése rendelkezik az ajánlatkérők közbeszerzési szabályzat készítési 

kötelezettségéről. Hivatkozott rendelkezés értelmében: 

 

„(1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, 

belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, 

valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, 

összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás 

során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket.” 

 

Közbeszerzési szabályzattal mind az Önkormányzat, mind pedig a Polgármesteri Hivatal rendelkezik, 

azonban a hatályba lépett új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosítani, ill. a változásokat 

azokon szükséges átvezetni.  

A könnyebb áttekinthetőség érdekében a teljes szabályzatot mellékeljük mindkét ajánlatkérő 

esetében, a hatályon kívül kerülő szövegrészeket áthúzással, a beemelésre kerülő szöveget piros 

színnel jelöltük. (3. és 4. melléklet) 
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III. Helyben központosított közbeszerzési rendelet módosítása 
 

A helyben központosított közbeszerzés rendszerét a 7/2011.((II.24.) önkormányzati  rendelet 

szabályozza. 

 

A korábban már hivatkozott új jogszabályi rendelkezések átvezetése érdekében rendeletünk 

módosítása szükségessé vált. 

 

Továbbá a Közbeszerzési Bizottság (KB) K/7/2012.(03.13.) sz. határozatának b) pontja a következőket 

tartalmazza: 

b.) A Közbeszerzési Bizottság az „Élelmiszer alapanyag beszerzése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás tekintetében nem javasolja új eljárás kiírását, egyben felkéri Polgármesteri Hivatalt, 

hogy Képviselő-testület soron következő ülésére a helyben központosított közbeszerzési 

rendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítását terjessze elő, melyben javasolja 

rendelet hatálya alá tartozó áruk köréből az élelmiszer alapanyagot törölni. 

 

A megtakarítási program keretében az élelmiszer alapanyag beszerzés tekintetében három esetben 

írtunk ki közbeszerzési eljárást. Az első esetben 17 részre – nyílt eljárást, a második esetben 11 részre 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, a harmadik esetben szintén 11 részre nyílt eljárást 

indítottunk. A második és harmadik esetben indított eljárások eredménytelenül zárultak. A második 

körben a megkeresett ajánlattevők egyike sem nyújtott be ajánlatot, a harmadik körben benyújtott 

ajánlatok mindegyike érvénytelen volt. 

 

Mivel a közbeszerzési törvény egybeszámításra vonatkozó szabályai is módosultak, továbbá 

amennyiben legfeljebb éves szerződéseket kötnek az érintett intézmények, és nem vonjuk össze a 

beszerzést a helyben központosított közbeszerzési rendszerben az eddig eredménytelen részek 

tekintetében nem szükséges új eljárást kiírni, tehát jogszabályi akadálya nincs a KB ez irányú 

kezdeményezésének. 

 

Fentiekre tekintettel készítettük elő a helyben központosított közbeszerzési rendeletünk 

módosítását, melyet az előterjesztéshez mellékeltünk. 
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Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét – az Előterjesztés 1. sz. melléklete szerint - jóvá 

hagyja. 

 

VAGY 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2012. évi közbeszerzési tervét az Előterjesztés 1. számú mellékletének a következő módosításaival 

hagyja jóvá:……………. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

2./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint a 

helyben központosított közbeszerzésben ajánlatkérőként feljogosított szervezet 2012. évi 

közbeszerzési tervét – az Előterjesztés 2. sz. melléklete szerint - jóváhagyja. 

 

VAGY 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint a helyben 

központosított közbeszerzésben ajánlatkérőként feljogosított szervezet 2012. évi közbeszerzési 

tervét az Előterjesztés 2. számú mellékletének következő módosításaival hagyja jóvá…….. 

 

Határidő:  azonnal 
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Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

3./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

Közbeszerzési szabályzatát az Előterjesztés 3. sz. melléklete szerint jóváhagyja. 

 

VAGY 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat Közbeszerzési 

szabályzatát az Előterjesztés 3. sz. mellékletének következő módosításaival hagyja jóvá 

………………………………. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

4./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

Közbeszerzési szabályzatát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint jóváhagyja. 

 

VAGY 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal  

Közbeszerzési szabályzatát az Előterjesztés 4. sz. mellékletének következő módosításaival 

hagyja jóvá ………………………………. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
 

 

Szentgotthárd, 2012. március 20.  

 

 

 

         

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 
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1. sz. melléklet 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2012. évi közbeszerzési terve 

 

 

A közbeszerzés tárgya, 

meghatározása 

 

Irányadó 

eljárásrend 

 

Tervezett eljárás típusa 

Az eljárás 

megindításának ill. a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy szerződés 

időtartama 

 

Fedezet és becsült érték 

megjelölése 

I. Építési beruházás 

Szentgotthárd-Farkasfa tele-

pülésrész ivóvízminőség 

javítással kapcsolatos fejlesz-

tés 

Nemzeti eljárási 

rend 

 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

 

Képviselő-testületi 

döntés esetén  

2012. május 

A szerződés várható 

teljesítése 

(beruházás 

befejezése)  

2012. 

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. 

Becsült érték:nettó:65.456 e/Ft 

II. Árubeszerzés 

- - - - - - 

III. Szolgáltatás  

- - - - - - 

IV. Szolgáltatási koncesszió 



 

- - - - - - 

V. Építési koncesszió 

- - - - - - 



 

 

2. sz. melléklet 
Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal 

2011. évi közbeszerzési terve 

 

 

A közbeszerzés tárgya, 

meghatározása 

 

Irányadó 

eljárásrend 

 

Tervezett eljárás típusa 

Az eljárás 

megindításának ill. a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy szerződés 

időtartama 

 

Fedezet és becsült érték 

megjelölése 

I. Építési beruházás 

- - - - - - 

II. Árubeszerzés 

Villamos energia beszerzése Uniós értékhatárt 

elérő értékű 

közbeszerzés 

. 

Nyílt eljárás 2012. június szerződés 

időtartama: 12 

hónap 

Fedezet: Önkormányzat, 

intézmények, gazdálkodó 

szervezetek költségvetése 

Becsült érték:64.851 e/Ft 

Vezetékes földgáz beszerzés Uniós értékhatárt 

elérő értékű 

közbeszerzés 

. 

Nyílt eljárás 2012. április- május szerződés 

időtartama: 12 

hónap 

Fedezet: Önkormányzat, 

intézmények, gazdálkodó 

szervezetek költségvetése 

Becsült érték: 71.732 e/Ft 

III. Szolgáltatás  



 

Folyószámla hitelkeret és 

munkabérhitel biztosítása 

Nemzeti eljárási 

rend 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

2012. július szerződés 

időtartama: 12 

hónap 

Fedezet: Önkormányzat, 

intézmények, gazdálkodó 

szervezetek költségvetése 

Becsült érték: 19.000 e/Ft 

Szilárd hulladék begyűjtése, 

szállítása, ártalmatlanításra 

történő elhelyezése 

Uniós értékhatárt 

elérő értékű 

közbeszerzés 

 

Nyílt eljárás 2012. szeptember szerződés 

időtartama:  120 

hónap 

Fedezet: Önkormányzat, intéz-

mények költségvetése 

Becsült érték:188.621 e/Ft 

Köztemetők fenntartása, 

üzemeltetése  

Nemzeti eljárási 

rend 

Nyílt eljárás 2012. szeptember szerződés 

időtartama:  60 

hónap 

Fedezet: Önkormányzat, intéz-

mények költségvetése 

Becsült érték: 13.600 e/Ft 

Polgármesteri Hivatal 

informatikai rendszerének 

üzemeltetése, rendszer-

támogatás nyújtása, az 

informatikai rendszer teljes 

körű karbantartása 

Nemzeti eljárási 

rend 

 

Nyílt eljárás 2012. április-május szerződés 

időtartama: 48 

hónap 

Fedezet: Polgármesteri Hivatal 

költségvetése 

Becsült érték: 35.000 e/Ft 

IV. Szolgáltatási koncesszió 

- - - - - - 

V. Építési koncesszió 

- - - - - - 
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3.sz. melléklet  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Közbeszerzési Szabályzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nemzetijelkepek.hu/pictures/onkormanyzat/Szentgotthard
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2011 

 

 

 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

I. 

Általános rendelkezések 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2003. évi CXXIX. 2011. évi CVIII. 
törvény (továbbiakban Kbt.) 6.§ 22.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekről a jelen 
közbeszerzési szabályzatot alkotja. 

 

(2) A szabályzat célja: meghatározni a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső 

ellenőrzésének felelősségi rendjét, az Önkormányzat nevében eljáró, ill. az eljárásba bevont 

személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét. 

 

(3) A szabályzat hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 11.),  mint ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokra. 

 

(4) A Kbt., annak végrehajtási rendeletei és jelen szabályzat előírásai szerint kell eljárni, amennyiben 

a Kbt.-ben meghatározott beszerzési tárgyak – árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás 

megrendelés, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió – esetében a beszerzés becsült értéke eléri, 
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vagy meghaladja a jogszabályokban (Kbt., költségvetési törvény, EK bizottsági rendelet) rögzített 

értékhatárokat. 

 

(5) A Szabályzat alkalmazásában:  

a.) A Kbt. 4.§-ban rögzített fogalom-meghatározások az irányadóak.  

b.) A közbeszerzési eljárások során a Kbt.-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban lehet 

eltérni, amennyiben a Kbt. az eltérést kifejezetten megengedi. 

c.) az Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban döntéshozó szervként a Közbeszerzési Bizottság 

(továbbiakban KB) jár el.  

d.) az Ajánlatkérő jogait és kötelességeit az ajánlatkérő nevében eljáró személy, a KB Elnöke 

gyakorolja. 

e.) az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárások előkészítésére, a felhívás és a dokumentáció 

elkészítésére, és az ajánlatok elbírálásának előkészítésére legalább három fős Bíráló Bizottságot (BB) 

hoz létre. A Bíráló Bizottságot úgy kell kialakítani, hogy abban a közbeszerzés tárgya szerinti-, a 

közbeszerzési-, a jogi-, és a pénzügyi szakértelem biztosított legyen. 

 

(6) A KB működése: 

a) A KB 5 főből áll, tagjait, Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tagjai 
közül – minősített szótöbbséggel választja meg. Személyükre a Képviselő-testület tagjai 
tehetnek javaslatot. 

b) A KB tagjai egyszerű szótöbbséggel maguk közül elnököt, alelnököt választanak. Az elnök és 
alelnök megbízatása képviselő-testületi tagságuk idejére szól. 

c) A KB elnökét akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. 
d) A KB döntéseit ülésein határozat formájában hozza. A KB határozatképes, ha tagjainak több 

mint a fele jelen van.  
e) Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkettőjük távollétében – kivételesen 

indokolt esetben – a legidősebb jelenlévő bizottsági tag vezeti (továbbiakban Levezető 
Elnök).   

f) Az ülésen a vitát a Levezető Elnök nyitja meg és vezeti le, gondoskodik a rend fenntartásáról, 
megadja a szót a szót kérő tagoknak illetve az ülésen részt vevőknek. A KB tagjai jogosultak 
álláspontjuk ismertetésére, kérdéseket tehetnek fel a BB. tagjainak, ill. az eljárásba bevont 
személyeknek.  
A vita után a Levezető Elnök szavazásra teszi fel az eldöntendő kérdést. A KB döntéseit 

egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A KB. tagjai kézfelemeléssel, nyíltan szavaznak. A 

döntéshozatal során név szerinti szavazást kell alkalmazni. a szavazás menete a 

következő:Név szerinti szavazás esetén a levezető elnök ABC sorrendben felolvassa a 

bizottsági tagok névsorát, akik "igen","nem"  nyilatkozattal és az ennek megfelelő szavazó 

gomb egyidejű megnyomásával szavaznak. A szavazatokat a jegyzőkönyvön kell feltűntetni  

A szavazás eredményét az ülés elnöke hirdeti ki. A névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni A 

Bizottság tagjainak szavazata „igen” vagy „nem” lehet Érvényes a döntés, ha „igen”-nel 
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szavazott a jelenlévő KB tagok több mint fele.  Szavazategyenlőség esetén, illetve ha a 

szükséges számú „igen” szavazat nem gyűlt össze, a kérdést mindaddig tárgyalni kell, amíg 

ezt a szavazati arányt el nem éri a KB.  

g) A KB ülései nem nyilvánosak.  
h) A KB üléseiről szó szerinti jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. A jegyzőkönyvet a Levezető 

Elnök és a jegyzőkönyv készítője írja alá. 
 

(7) A BB. működése: 

a) A BB. tagjait Szentgotthárd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala munkatársai közül 
kell megválasztani. A BB tagja olyan természetes személy lehet, akivel szemben nem állnak 
fenn a Kbt. 10.24 § -ban meghatározott kizáró okok. Erről minden BB tagnak – minden 
esetben – írásban kell ún. összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni. 

b) A BB három tagú, létszáma a közbeszerzési eljárás jellegétől függően – speciális beszerzési 
tárgy esetén – kiegészítendő a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
személlyel, amennyiben a BB tagjai az adott beszerzési tárgy tekintetében megfelelő 
szakértelemmel nem rendelkeznek. 

c) A BB tagja: Szentgotthárd Város Jegyzője, a bizottság munkájában részt kell vennie a 
Pénzügyi Iroda egy-, és a Műszaki Iroda egy – közbeszerzési ismeretekkel / képzettséggel 
rendelkező- ügyintézőjének. Továbbá építési beruházás esetén a bizottság tagjaként 
megbízható az a személy, vagy annak a szervezetnek a megbízottja, akivel a közbeszerzési 
eljárás megkezdése előtt az Önkormányzat a beruházás lebonyolítására, műszaki 
ellenőrzésére szerződést kötött, ill. egyéb speciális, szakmai ismereteket igénylő beszerzés 
esetén, az adott területen megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy-, valamint a 
Kbt.-ben maghatározott esetekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonását kell 
biztosítani a közbeszerzési eljárás során. az ajánlatkérő döntése esetén az eljárásba bevont 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó. 

d) A BB. tagjait – Polgármesteri Hivatal dolgozóit – Szentgotthárd Város Jegyzője határozatlan 
időre nevezi ki. Külső személy / szervezet közbeszerzési eljárásba történő bevonása esetén a 
szerződés megkötésére a külső szervvel, személlyel, ill. kötelezettségvállalásra Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 
rendjét szabályozó szabályzat előírásai szerint meghatározott személyek jogosultak. 

e) A BB. alakuló ülésén tagjai közül elnököt választ. A BB. tevékenységét a BB. Elnöke irányítja.  
f) A BB. határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van. A bizottság minden 

tagjának egy szavazata van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazat egyenlőség 
esetén az Elnök szavazata dönt.  

g) A BB. munkájával kapcsolatos adminisztráció a BB. Elnökének a feladata. 
h) A BB. munkáját a KB. tagjaival egyeztetve végzi. 
i) A bizottságok együttes üléseire a BB. Elnöke, vagy a KB. Elnöke tesz javaslatot. 

Az együttes ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek hitelesítését a BB. és a KB. egy-
egy tagja végzi. A BB. ülései nem nyilvánosak.  

j) A BB. önállóan is ülésezhet, az önálló ülésről készített jegyzőkönyvet a KB. Elnökének kell 
átadni. 

 

 

I/A.  
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Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, mint ajánlattevők esetében 

alkalmazandó külön szabályok 

 

 

(1) Azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi tulajdonú önkormányzati 

gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet a döntéshozó szervre és a Bíráló Bizottságra a 

következő külön szabályokat kell alkalmazni. 

(2) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban döntéshozóként Szentgotthárd Város 

Jegyzője jár el.  

(3) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottság munkájában 

Szentgotthárd Város Jegyzője helyett a Jogi-, és Koordinációs Irodavezetője vesz részt. 

(4) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban ahol a Szabályzat Közbeszerzési 

Bizottságot említ ott Szentgotthárd Város Jegyzőjét, ahol Szentgotthárd Város Jegyzőjét említ ott a 

Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetőjét kell érteni. 

(5) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokra egyébként értelemszerűen kell alkalmazni 

az egyéb szabályokat 

 

 

II. 

A közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése 

 

4. Az Ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb április 15-ig március 31-ig éves összesített 
közbeszerzési tervet készít az adott költségvetési évre tervezett közbeszerzéseiről.  

A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell: 

- a tervezett közbeszerzési eljárás megnevezését, 

- a tervezett közbeszerzési eljárás tárgyát, 

- a tervezett közbeszerzési eljárás fajtáját, 

- a közbeszerzés becsült értékét.  

 
(2) Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 

tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban 

megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának a kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá 

a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 

közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt 

közbeszerzési igény, vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet 

módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

(3) Az éves közbeszerzési tervet a Pénzügyi Irodavezető készíti el, ill. szükség esetén azt aktualizálja. 
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(3) Az éves közbeszerzési tervet, ill. szükség esetén annak módosítását a KB hagyja jóvá, amelyet 

tájékoztatás céljából a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Az előterjesztés elkészítéséért a 

Pénzügyi Irodavezető felelős.  

(4) Az éves közbeszerzési tervet valamint annak módosítása(i)t az Önkormányzat honlapján közzé kell 

tenni. A közzétételért a Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetője felelős. 

 

 

III. 

A közbeszerzési eljárások dokumentálása 

 

(1) Az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján 

megkötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban, illetőleg az eljárási cselekmények elektronikus 

gyakorlása esetén külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan kell 

dokumentálni. 

(2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

keletkezett valamennyi iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától (Kbt. 98.§ (4) 30. § (2) bekezdés), 

ill. a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az 

említett öt évig meg kell őrizni. Az iratok megőrzéséről, védelméről Szentgotthárd Város Jegyzője, 

gondoskodik. Az iratok megőrzését oly módon kell biztosítani, hogy az illetéktelen személyek számára 

hozzáférhetetlen maradjon. 

(3) Az egyes közbeszerzési eljárásokban kötelezően elkészítendő dokumentumok, hirdetmények 

körét, a közzététel formáját a Kbt. szabályozza. A Kbt.-ben nem szabályozott hirdetmények tartalmát, 

valamint a közzététel részletes szabályait külön jogszabályok határozzák meg.  

(4) Az Ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves 

statisztikai összegzést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig 

megküld a Közbeszerzések Tanácsának Közbeszerzési Hatóságnak. Az éves összegzést a Pénzügyi 

Irodavezető készíti el, és továbbítja a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Hatóság felé. 

(5) A közbeszerzési eljárással kapcsolatos – külön a korábbiakban nem nevesített – dokumentumok 

elkészítése a BB. feladata. A BB. gondoskodik a hirdetmények megjelentetéséről a Közbeszerzési 

Értesítőben, ill. szükség esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában, figyelembe véve a Kbt.-ben 

meghatározott előírásokat és határidőket. 

 

 

IV. 
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A közbeszerzési eljárások nyilvánossága 

 

(1) Az Ajánlatkérő a Kbt. 17/C. §-ban 31.§ (1) bekezdésben meghatározott adatokat, információkat, 

hirdetményeket öt munkanapon belül közbeszerzési eljárásonként csoportosítva az Önkormányzat / 

Polgármesteri Hivatal honlapján közzé teszi. 

(2) A közzétételre kerülő dokumentumokat a BB. köteles három munkanapon belül a Jogi-, és 

Koordinációs Iroda vezetőjének és a honlapon történő közzététel feladatait ellátó ügyintéző részére 

elektronikus formában eljuttatni, akik gondoskodnak az (1) pontban rögzített határidőn belül a 

honlapon való közzétételről tekintettel a Kbt.-ben meghatározott határidőkre. 

 

 

V: 

A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek feladatai és hatáskörei 

 

(1) Az ajánlatkérő nevében eljáró személy feladata: 

 

- a dokumentáció megfelelő példányszámban való rendelkezésre bocsátása, 

- a közbeszerzés technikai lebonyolítása és a külső kapcsolattartás, (ajánlattevők, 

közbeszerzési szakértők, és Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága), 

- az ajánlatok érkeztetése és őrzése, 

- az ajánlatok bontásának megszervezése, 

- az ajánlatok értékelésével, az eredményhirdetéssel, a szerződéskötéssel és az eljárás 

lezárásával összefüggő adminisztrációs jellegű feladatok (ide tartozik a bíráló bizottság 

ülésének megszervezése, a nyertes személyének jóváhagyatása, az eredményhirdetés 

szervezése és bonyolítása, külső levelezések) bonyolítása 

- a megkötött szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése a teljesítésig. 

 

5. Közbeszerzési tanácsadó (külső személy vagy szervezet) feladata: 

 

- A BB., illetve az ajánlatkérő nevében eljáró személy munkáját tanácsadással 

segíti, vagy az eljárást lebonyolítja – mint ajánlatkérő nevében eljáró személy- az 

ajánlatkérő által felkért közbeszerzési tanácsadó., aki az eljárást megindító 

hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja. 

 

A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (második rész) 

esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa által 

vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (11. §) köteles 

bevonni, figyelembe véve egyben a Kbt. 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti 

követelményeket. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések 

esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési 

tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható. 



 

92 

 

(3) a BB. elnökének feladata: 

- irányítja a BB. tevékenységét  

- ellátja a BB. munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat 

- javaslatot tesz a BB. és a KB.  együttes üléseire  

- ellátja az  ajánlatok / részvételi jelentkezések  benyújtásával  kapcsolatos adminisztrációt   

- gondoskodik az értékelő munka végeztével a BB. munkájáról készített jegyzőkönyv 

hitelesítéséről  

 

(4) BB. feladata: 

- kiválasztja a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő fajtájú eljárást,  

- elkészíti, KB.-vel leegyezteti, ellenőrzi és véglegesíti, a közbeszerzési eljárásokat 

megindító hirdetményt, 

- elkészíti, és ellenőrzi az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátandó dokumentációt, 

ismertetőt, 

- szükség esetén az ajánlati biztosíték összegének megállapítása, 

- egy tagja elvégzi a BB. és a KB.  együttes üléseiről készített jegyzőkönyv hitelesítését  

- elkészíti a közbeszerzési eljárással kapcsolatos egyéb dokumentumokat   

- gondoskodik a hirdetmények a Közbeszerzési Értesítőben, ill. az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában történő megjelentetéséről  

- a közzétételre kerülő dokumentumokat három munkanapon belül elektronikus 

formában eljuttatja a Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetőjének és a honlapon történő 

közzététel feladatait ellátó ügyintéző részére, 

- előkészíti és elvégzi a beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések bírálatát 

(értékelését) 

-  a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről egyéni bírálati lapokat, valamint 

írásbeli  szakvéleményt és döntési javaslatot készít 

- döntési javaslatot készít a KB. részére – két szakaszos eljárás esetén a részvételi 

szakaszban és az ajánlattételi szakaszban is egyaránt – és azt a KB. elé terjeszti 

 

(5) Szentgotthárd Város  Jegyzője 

- a BB  tagja 

- kinevezi a BB. tagjait  

- döntéshozóként jár el azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi 

tulajdonú önkormányzati gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet  

- gondoskodik az iratok megőrzéséről, védelméről  
- a belső ellenőr által a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során tapasztalt jogsértésről kapott az 

értesítést követően haladéktalanul gondoskodik a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
gyakorlat helyreállításáról 

- gondoskodik a Közbeszerzési Döntőbizottság Kbt. szerinti tájékoztatásáról (a 

szükséges iratok megküldéséről) 

- dönt a közbeszerzési szakértő vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásáról, 

aláírja a megbízási szerződéseket 

 
 

 

(6) KB. elnöke: 

- gyakorolja az Ajánlatkérő jogait és kötelességeit  

- javaslatot tesz a BB. és a KB.  együttes üléseire  



 

93 

- kihirdeti a közbeszerzési eljárás végeredményét 

 

(7)   KB feladata: 

- elkészítteti és a Képviselő-testület elé terjeszti a Közbeszerzési Szabályzatot illetve 

módosításait, 

- az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban döntéshozó szervként a jár el 

- kijelöli az ajánlatkérő nevében eljáró személyt 

- dönt a közbeszerzési eljárások megindításáról 

- egy tagja elvégzi a BB. és a KB.  együttes üléseiről készített  hitelesítését 

- véleményezi és jóváhagyja a közbeszerzési eljárásokat megindító hirdetményt – az 

ajánlati-, részvételi felhívást 

-  legalább egy tagja részt vesz a bontáson 

- a BB. által elkészített döntési javaslatban foglaltakat figyelembe véve dönt a beérkezett 

ajánlatok / részvételi jelentkezések alapján az ajánlattevők / részvételre jelentkezők 

alkalmasságáról, az eljárásból történő kizárásáról, az ajánlatok / részvételi jelentkezések 

érvényességéről, ill. érvénytelenségéről, az eljárás eredményéről 
- jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, ill. szükség esetén annak módosítását  

 

(8) Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetője: 

- azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi tulajdonú önkormányzati 

gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet, Szentgotthárd Város Jegyzője helyett  

részt vesz a Bíráló Bizottság munkájában 

- felel az éves közbeszerzési tervnek az  Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal honlapján történő 

közzétételéért 

 

(9) Pénzügyi Iroda vezetője: 

- elkészíti és szükség esetén aktualizálja az éves közbeszerzési tervet  

- felel az éves közbeszerzési terv, ill. szükség esetén annak módosítása(i)nak a Képviselő-testület 

elé  terjesztéséért 

- elkészíti az éves statisztikai összegzést és továbbítja a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési 

Hatóság felé. 

- az éves közbeszerzésekről írásos előterjesztést nyújt be a Képviselő-testület elé. 

 

(10) Belső ellenőr: 

- elvégzi a közbeszerzési eljárások belső ellenőrzését 

- amennyiben a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során jogsértést tapasztal, erről haladéktalanul 

köteles tájékoztatni a Jegyzőt, ill. a jogellenes gyakorlat megszüntetését kezdeményezni.  

- éves ellenőrzési jelentésében számol be az ellenőrzött közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos 
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tapasztalatairól 

 

(11) Képviselő testület: 

- jóváhagyja a belső ellenőr stratégiai tervét 

- jóváhagyja a Közbeszerzési Szabályzatot illetve módosításait  

- dönt az adott közbeszerzési eljárás szükséges pénzügyi fedezetének rendelkezésre 

állásáról, 

 

 

VI. 

A közbeszerzési eljárás megindítása előtt vizsgálandó kérdések 

 

(1)  Az értékhatár figyelembevételével kell eldönteni, hogy a közbeszerzésekre a Kbt. mely 

részében meghatározott eljárási rendet kell alkalmazni. 

(2) A közbeszerzés csak akkor indítható meg, ha a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.  

(3) Amennyiben a közbeszerzés anyagi fedezete nem áll rendelkezésre, de az ajánlatkérő 

támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be vagy fog benyújtani, az ajánlati felhívást 

közzé lehet tenni, de ezt a körülményt a felhívásban szerepeltetni kell, és fel kell hívni az 

ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48.40 § (3) bekezdésében foglaltakra is. 

(4) A közbeszerzési eljárás (amennyiben nem tervpályázatról van szó) elindításához az is 

szükséges, hogy az önkormányzat rendelkezésére álljanak a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötendő szerződéshez szükséges engedélyek (pld.: jogerős és 

végrehajtható építési engedély) 

(5) Az eljárás fajtájának kiválasztása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

közbeszerzések alapeljárása a nyílt és a meghívásos eljárás, más eljárásfajta csak akkor 

alkalmazható, ha annak a Kbt.-ben meghatározott feltételei teljes körűen és bizonyíthatóan 

fennállnak. 
(6) Keret-megállapodásos eljárás a Kbt. 7/A Cím 108-110.§ szabályai szerint alkalmazható. 

(7)  A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárásfajtáról a másikra. 

(8) Az egyes eljárások részletes szabályait a Kbt. rögzíti. 

(9) Dinamikus beszerzési rendszer is létrehozható és működtethető az ezt szabályozó jogszabályi 

előírások figyelembe vételével. 

 

 

VII. 

Az ajánlati-, / részvételi felhívás 
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6. A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény lehet: 

- ajánlati felhívás,  

- részvételi felhívás,  

- ajánlattételi felhívás. 
A hirdetmény közzétételének feltétele, hogy létezzen megfelelő módon előkészített 

ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és dokumentáció, amennyiben a törvény előírja vagy 

indokolt. 

(2) Az Ajánlatkérő ajánlati-, részvételi felhívást a Közbeszerzések Tanácsának Közbeszerzési Hatóság 

hivatalos lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben, illetve a közösségi értékhatárt elérő értékű 

közbeszerzések esetén – a Közbeszerzések Tanácsán Közbeszerzési Hatóságon keresztül – az Európai 

Unió Hivatalos lapjában közzé teszi. Az Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Hatóság 

részéről történő közzétételt, illetve az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére 

történő feladást követően az ajánlati-, / részvételi felhívás az Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal 

honlapján is közzé teszi. 

(3) A kétszakaszos eljárásoknál a részvételi szakaszra vonatkozó dokumentációt és a 

részvételi felhívásnak a részvételi szakaszra vonatkozó részeit, valamint a beszerzés tárgyát és 

mennyiségét a részvételi határidő lejártáig, annak egyéb elemeit pedig az ajánlattételi határidő 

lejártáig lehet módosítani. 

(4) Az ajánlati/ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeket az ajánlattételi határidő 

lejártáig lehet módosítani. A módosított feltételekről a Kbt.-ben meghatározottak szerint új 

hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani.  

(5) Ajánlatkérő az ajánlati/ajánlattételi felhívás mellett dokumentációt is rendelkezésre bocsát 

az ajánlattevők részére, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- ajánlati felhívás és általános rendelkezések az ajánlattétel feltételeiről, 

- egyéb dokumentumok, 

- műszaki dokumentáció, 

- szerződés tervezet, 

- egyebek pld. felolvasólap-minta, ajánlattevői nyilatkozat-minta 

Az ajánlatkérő részvételi dokumentációt is rendelkezésre bocsáthat a részvételre jelentkezők 

részére, a versenypárbeszédben pedig ismertetőt köteles készíteni. 

(6) A dokumentációt ingyen vagy ellenérték fejében bocsáthatja ajánlatkérő az ajánlattevők 

részére. A dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére 

történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel 

felmerült költséget alapul véve kell megállapítani. 

 
 

VIII. 

Az ajánlatok / jelentkezések benyújtása és nyilvántartásba vétele 

 

(1) Az ajánlattevő / részvételre jelentkező által benyújtott ajánlatnak / részvételi jelentkezésnek meg 

kell felelnie az ajánlati / részvételi felhívásnak, az ajánlattételi-, / részvételi dokumentációnak, 

valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek.  
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(2) Az ajánlatot / részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati / részvételi felhívásban 

megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi / részvételi határidő 

lejártáig.  

(3) Az ajánlatokat / részvételi jelentkezéseket lezárt borítékban kell leadni abban az esetben is, ha azt 

az ajánlattevő / részvételre jelentkező személyesen nyújtja be. 

(4) Az ajánlattevő / részvételre jelentkező részére – amennyiben ajánlatát / részvételi jelentkezését 

személyesen nyújtja be – az ajánlat / részvételi jelentkezés átvételéről elismervényt kell adni. Az 

átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvétel időpontját, az átvevő nevét és kézjegyét, 

valamint annak elismerését, hogy az ajánlat / részvételi jelentkezés benyújtása lezárt, sértetlen 

borítékban történt. (Az átvételi elismervény mintáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 

(5) A beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések borítékján fel kell tüntetni a beérkezés 

időpontját, továbbá rögzíteni kell, hogy a boríték sértetlenül érkezett-e, valamint fel kell jegyezni az 

ajánlat / részvételi jelentkezés sorszámát. 

(6) A beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről nyilvántartást kell vezetni. A 

nyilvántartásban a beérkezett pályázatokat 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni. A 

nyilvántartás tartalmazza a beérkezés időpontját, a beérkezés módját (postán érkezett vagy 

személyesen nyújtották be), továbbá az esetleges egyéb megjegyzéseket (a boríték sérülten érkezett 

stb.). (A nyilvántartás mintáját a szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.) 

(7) Ajánlatkérőnek gondoskodnia kell a beérkezett ajánlatok bontási határidőig történő biztonságos, 

zárt tárolásáról. 

(8) Az  ajánlatok / részvételi jelentkezések  benyújtásával  kapcsolatos adminisztrációt  a 

Bírálóbizottság Elnöke végzi. 

(9) Az eljárási cselekmények teljes körének elektronikus gyakorlása esetén az ajánlatok / részvételi 

jelentkezések benyújtására, nyilvántartásba vételére vonatkozóan a külön jogszabályban előírtak 

szerint kell eljárni. Jelen szabályzat VIII. (1)-(6) pontjában meghatározott előírások az eljárási 

cselekmények elektronikus gyakorlása esetén is értelem szerűen alkalmazandók. 

 

IX. 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontása 

 

(1) Az ajánlatokat / a részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában, a 

Kbt.-ben meghatározott személyek jelenlétében kell elvégezni. A bontást a KB tagja, vagy a 

képviselőként eljáró közbeszerzési tanácsadó végzi. 

(2) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásakor a Kbt.-ben, ill. az ajánlattételi / részvételi 

dokumentációban meghatározottak kerülnek ismertetésre. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő 

lejártáig benyújtott összes ajánlatot fel nem bontották. 
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(3) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek a Kbt. 

előírásának megfelelően jegyzőkönyvet kell készítenie, melyet a bontástól számított öt napon belül 

meg kell küldenie az összes ajánlattevőnek. (Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásáról 

készülő jegyzőkönyv mintáját a szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.) 

(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell ajánlattevőnkénti bontásban:  

- az ajánlattevő / részvételre jelentkező nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 

- az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás közzétételének/megküldésének időpontját; 

- a bontáson résztvevők nevét és minőségét, 

- a beérkezett ajánlatok számát, utalva a beérkezés időpontjára (van-e késve benyújtott 

ajánlat), 

- azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre 

kerülnek. 

(5) Ha az ajánlat eredeti példánya nincs összefűzve, illetőleg nem a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés a) 

pontja szerinti módon vagy az ajánlati felhívásban a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján előírt módon van 

összefűzve, akkor a bontás alkalmával  az  Ajánlatkérő Kbt. 80. § (5) bekezdésének megfelelően 

gondoskodik az ajánlat összefűzéséről. 

 

 

X. 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálásának szakmai előkészítése 

 

(1) A beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések ajánlatkérő által történő elbírálásának szakmai 

előkészítése, bírálata, értékelése a BB. feladata. A BB. elnöke szükség esetén külső szakértőket is 

bevonhat az értékelésbe. 

(2) A BB. a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről egyéni bírálati lapokat, valamint 

írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít. 

(3) A szakvéleménynek az alábbiakat kell tartalmaznia:  

- az ajánlat / részvételi jelentkezés megfelel-e az ajánlati / részvételi felhívásban, ill. adott esetben a 

dokumentációban előírtaknak,  

- az ajánlattevő / részvételre jelentkező rendelkezik-e az ajánlat teljesítéséhez szükséges gazdasági, 

pénzügyi feltételekkel,  

- műszaki-technikai szempontból alkalmas-e a szerződés teljesítésére  

- az előzőek alapján az ajánlattevőnek / részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való 

alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, 
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- az ajánlattevő / részvételre jelentkező által csatolt igazolások ellenőrzéséről való megállapításokat, 

a kizáró okok vizsgálatára vonatkozó megállapításokat, 

- az ajánlat / részvételi jelentkezés esetleges érvénytelenségének, vagy az ajánlattevő / részvételre 

jelentkező kizárásának megállapítására vonatkozó javaslatot, 

- a BB. által fontosnak ítélt egyéb véleményt. 

(4) Ha az ajánlat érvénytelen, az Ajánlatkérőnek nem kell a bírálati szempont szerint az ajánlatot 

értékelnie. Ha a részvételi jelentkezés érvénytelen az Ajánlatkérőnek nem kell ajánlattételi felhívást 

küldeni az érvénytelen jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek. 

(5) A BB. köteles döntési javaslatot készíteni a KB. részére, amelynek tartalmaznia kell az ajánlati 

felhívásban meghatározott bírálati szempontok szerinti legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő 

megnevezését, szükség esetén javaslatot az ajánlattevő ajánlatának / részvételre jelentkező 

részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánítására, ill. szükség esetén javaslatot az eljárás 

eredménytelenné történő nyilvánítására, új eljárás megindítására. Két szakaszos eljárás esetén a BB.-

nak a részvételi szakaszban és az ajánlattételi szakaszban is egyaránt el kell készíteni a döntési 

javaslatot.  

(6) Az értékelő munka végeztével a BB. munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv részét 

képezik a tagok bírálati lapja is. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a BB. által készített 

szakvéleményt, és a döntési javaslatot. A jegyzőkönyv hitelesítéséről a BB. Elnöke gondoskodik. 

 

XI. 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálása 

 

(1) A BB. által elkészített döntési javaslatban foglaltakat figyelembe véve a KB. dönt a 

beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések alapján az ajánlattevők / részvételre jelentkezők 

alkalmasságáról, az eljárásból történő kizárásáról, az ajánlatok / részvételi jelentkezések 

érvényességéről, ill. érvénytelenségéről, az eljárás eredményéről.  

(2) A közbeszerzést lezáró döntésről jegyzőkönyv készül. 

(3) Amennyiben a KB. az írásbeli szakvéleménytől eltérő döntést hoz, azt írásban köteles 

megindokolni, és az indokolást a közbeszerzési eljárás anyagához csatoltan, legalább 5 évig 

köteles megőrizni. 
 

 

XII. 

Az eredmény kihirdetése és közzététele 

 

(1) Az ajánlatkérő az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a Kbt. előírásait 

figyelembe véve – külön jogszabályban meghatározott minta szerint – írásbeli összegezést készít az 
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ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről.  

 (4) Az ajánlatkérő, amennyiben ezt a Kbt. előírja az eljárás eredményéről vagy 

eredménytelenségéről, ill. a részvételi szakasz eredményéről, vagy eredménytelenségéről külön 

jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készít. 

(5) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntését – eljárás eredményét – a Kbt. 

szabályai szerint, az ajánlati/ajánlattételi felhívásban közzétett helyen és időpontban köteles 

nyilvánosan kihirdetni. Az eredményhirdetésen az ajánlattevőkön kívül az ajánlatkérő által meghívott 

külön jogszabályban meghatározott szervek és személyek vehetnek részt. Az ajánlatkérő az 

eredményhirdetés időpontját – indokolt esetben – egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal 

elhalaszthatja. Ajánlatkérő az eredeti határidő lejárta előtt köteles a halasztásról és annak indokáról, 

a szerződéskötés új időpontjáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni 

(4) A közbeszerzési eljárás végeredményének kihirdetését a KB. Elnöke, annak akadályoztatása 

esetén a KB. egy tagja, vagy a képviselőként eljáró közbeszerzési tanácsadó végzi.  

(5) Az eredményhirdetésen ismertetni kell az összegezésben foglalt adatokat. Ajánlatkérő köteles az 

összegezést a jelen lévő ajánlattevőknek átadni, az eredményhirdetésen meg nem jelent 

ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetést követően írásban haladéktalanul megküldeni. 

(6) Az elbírálás eredményének kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:   

- a kihirdetés helyét, időpontját,  

- a résztvevők felsorolását a részvétel minőségének feltüntetésével,  

- a jelen lévő ajánlattevők részéről az összegezés átvételének elismerését, 

- az összegezést mellékletként. 

 

 

XIII. 

Szerződéskötés 

 

(1)  A szerződést a kötelezettségvállalásra Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét szabályozó szabályzat 

előírásai szerint meghatározott személy – kötelezettségvállaló – írja alá.  

(2) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 

visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [Kbt. 81. 63. § (4) bekezdés] a nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 

Kbt. 93. 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 

(3) Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége 

alól, ha az eredményhirdetést követően általa előre nem látható és elháríthatatlan ok 

következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére 

nem képes.  

(4) A szerződést a szerződést kötő ajánlattevőnek kell teljesítenie. A teljesítéséhez csak a 

szerződésben felsorolt személyek (alvállalkozók) vehetnek részt. Kivételt képez ez alól, ha a 
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szerződéskötést követően a felek által előre nem látható okból beállott körülményre tekintettel 

a szerződés, vagy annak egy része nem volna teljesíthető és az ajánlatkérő, mint szerződést 

kötő fél más megjelölt szervezet közreműködéséhez hozzájárul. 

(5) A szerződő felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció 

feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést 

követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény 

miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a 

felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha  

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést 

megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre 

jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat 

helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy  

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy  

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez 

képest új elemre terjeszti ki.  

 (6) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre, annak módosítására és 

teljesítésére vonatkozóan a Kbt. ötödik negyedik részében foglaltakat kell alkalmazni. 
 

 

XII. 

A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzésének felelősségi rendje 

 

(1) Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárások tekintetében a belső ellenőrzésről gondoskodni. A 

belső ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal által alkalmazott belső ellenőr útján kell biztosítani.  

(2) A belső ellenőr a közbeszerzési eljárások ellenőrzését kockázatelemzéssel alátámasztott, a 

Képviselő-testület által jóváhagyott stratégiai terve alapján végzi.  

(3) A közbeszerzési eljárásokra irányuló belső ellenőrzés során elsősorban a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának szabályszerűségét, a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak betartását kell 

vizsgálni. 

(4) Annak érdekében, hogy a belső ellenőr tevékenységét eredményesen el tudja látni, az ajánlatkérő 

köteles az ellenőrzés alá vont közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi iratanyagot, 

jegyzőkönyvet a belső ellenőr részére átadni, illetőleg az eljárási cselekmények elektronikus 

gyakorlása esetén a belső ellenőr részére a dokumentumokhoz hozzáférést kell biztosítani.  

(5) Amennyiben a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során a belső ellenőr jogsértést tapasztal erről 

haladéktalanul köteles tájékoztatni a Jegyzőt, ill. a jogellenes gyakorlat megszüntetését 

kezdeményezni. A Jegyző köteles az értesítést követően haladéktalanul a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő gyakorlat helyreállításáról gondoskodni. 
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(6) A belső ellenőr éves ellenőrzési jelentésében köteles beszámolni az ellenőrzött közbeszerzési 

eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatairól.  

 

 

XIII. 

Egyéb rendelkezések 

 

(1) Az éves közbeszerzésekről a Pénzügyi Irodavezető írásos előterjesztést nyújt be a Képviselő-

testület elé. 

(2) Az írásos előterjesztés benyújtásáról olyan időpontban kell gondoskodni, hogy a tapasztalatok a 

soron következő éves közbeszerzési terv és a költségvetés készítésekor hasznosíthatóak legyenek. 

 

 

Szentgotthárd,  2012.  . 

 

      

 

 

    

                                                                              Polgármester 

 

 

 

 

Záradék:  

Jelen Közbeszerzési szabályzatot Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

……/2012. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

1.sz. melléklet 
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Átvételi elismervény 

a közbeszerzési eljárás keretében átadásra-átvételre került ajánlatokról 

/ részvételi jelentkezésekről 

 

 

 

 

 

A közbeszerzés tárgya : …..............................................  

 

Az átadás-átvétel időpontja: 20….. év …......................hó …..nap. 

 

Az átadó neve: …................................................................ 

 

Az átvevő neve:…............................................................... 

 

A beérkezett ajánlat / részvételi jelentkezés sorszáma: …................ 

 

 

Alulírott átvevő nyilatkozom, hogy az átvett ajánlat / részvételi jelentkezés lezárt, sértetlen 

állapotban került átvételre. 

 

 

 

 



 

103 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 ….............................................   ….............................................. 

         átadó                      átvevő      
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7. sz. melléklet 
 

 

Nyilvántartás 

a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről 

 

 

 

 

A közbeszerzés tárgya: ….................................................................. 

 

 

Ajánlat / részvételi 

jelentkezés sorszáma 

Ajánlat / részvételi 

jelentkezés 

beérkezésének időpontja 

Ajánlat  / részvételi 

jelentkezés 

beérkezésének módja 

Megjegyzés 
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 Szentgotthárd, 201….. év …..........................hó ….......nap. 

 

 

 

 

 

       …................................................. 

                        KB elnöke 
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8. sz. melléklet 
 

Jegyzőkönyv a közbeszerzési eljárás keretében beérkezett  

ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásáról 

 

A közbeszerzés  tárgya: ….............................................................................................. 

 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásán jelen vannak ( jelenléti ív szerint ). 

 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásának helye:  …........................................ 

 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásának időpontja: 201…. év  …......hó ….....nap. 

 

Az ajánlattevők / részvételre jelentkezők: 

1./ 

     neve:    …............................................................................................................ 

     székhelye: …....................................................................................................... 

     (ajánlattétel esetén 

     ajánlati ár: …………………............................................................................... 

     főbb számszerűsíthető adatok, bírálati szempontok alapján: …......................... 

      

2./ 

     neve:    ….............................................................................................................     

     székhelye: …........................................................................................................      

     (ajánlattétel esetén 

     ajánlati ár:……………………..............................................................................      

     főbb számszerűsíthető adatok, bírálati szempontok alapján: ….......................... 

     : 
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Az ajánlatokra / részvételi jelentkezésekre vonatkozó egyéb megjegyzések: 

….................................................................................................................................................... 

 

kmf. 

 

        …............................................ 

               jegyzőkönyvvezető 
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9. számú melléklet 
Jelenléti ív 

a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásán  

 

 

Közbeszerzés tárgya: ….............................................. 

Hirdetmény KÉ/TED száma: …............................. 

 

Készült: 201… év …......................... hó …..... nap. 

               Szentgotthárd, …................................................................................................ 

 

 

Sorszám Név Cég megnevezése Aláírás 
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Kmf. 

 

 

 

         …................................................ 

        jegyzőkönyvvezető 
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4.sz. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Polgármesteri Hivatalának 

Közbeszerzési Szabályzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nemzetijelkepek.hu/pictures/onkormanyzat/Szentgotthard
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2011 

 

 

 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

I. 

Általános rendelkezések 

 

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2003. évi CXXIX. 2011. évi CVIII. 

törvény (továbbiakban Kbt.) 6.§ 22.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekről a jelen közbeszerzési 

szabályzatot alkotja. 

 

(2) A szabályzat célja: meghatározni a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső 

ellenőrzésének felelősségi rendjét, a Polgármesteri Hivatal nevében eljáró, ill. az eljárásba bevont 

személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét. 

 

(3) A szabályzat hatálya kiterjed: 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzata munkaszervezeti feladatait ellátó Polgármesteri Hivatal 
(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.), mint ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési 
eljárásokra, valamint  

b) a Polgármesteri Hivatal, mint a helyben központosított közbeszerzési rendszerről szóló 
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rendeletben felhatalmazott szervezet által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokra,  
 

(4) A Kbt., annak végrehajtási rendeletei és jelen szabályzat előírásai szerint kell eljárni, amennyiben 

a Kbt.-ben meghatározott beszerzési tárgyak – árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás 

megrendelés, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió – esetében a beszerzés becsült értéke eléri, 

vagy meghaladja a jogszabályokban (Kbt., költségvetési törvény, EK bizottsági rendelet) rögzített 

értékhatárokat. 

 

(5) A Szabályzat alkalmazásában:  

a.) A Kbt. 4.§-ban rögzített fogalom-meghatározások az irányadóak.  

b.) A közbeszerzési eljárások során a Kbt.-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban lehet 

eltérni, amennyiben a Kbt. az eltérést kifejezetten megengedi. 

c.) amennyiben a közbeszerzési eljárás jelen fejezet (3) bekezdés b) pontjában meghatározott 

közbeszerzési eljárásra vonatkozik, úgy döntéshozóként a Képviselő-testület által megválasztott 

Közbeszerzési Bizottság jár el, kiegészülve a beszerzéssel érintett intézmény vezetőjével. Ebben az 

esetben az Ajánlatkérő jogait és kötelességeit az ajánlatkérő nevében eljáró Közbeszerzési Bizottság 

Elnöke gyakorolja. 

d.) Amennyiben a Polgármesteri Hivatal, mint a helyben központosított közbeszerzés felhatalmazott 

szervezeteként jár el, úgy döntéshozó a Képviselő-testület által megválasztott Közbeszerzési 

Bizottság (továbbiakban KB). Az Ajánlatkérő jogait és kötelességeit az ajánlatkérő nevében eljáró 

személy, a KB Elnöke gyakorolja. 

e.) az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárások előkészítésére, a felhívás és a dokumentáció 

elkészítésére, és az ajánlatok elbírálásának előkészítésére legalább három fős Bíráló Bizottságot (BB) 

hoz létre. A Bíráló Bizottságot úgy kell kialakítani, hogy abban a közbeszerzés tárgya szerinti-, a 

közbeszerzési-, a jogi-, és a pénzügyi szakértelem biztosított legyen. 

 

 

 

(6) A KB működése: 

i) A KB. 6 főből áll, tagjait, melyből 5 főt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete – tagjai közül - minősített szótöbbséggel választja meg. Személyükre a Képviselő-
testület tagjai tehetnek javaslatot. A KB hatodik tagja az beszerzéssel érintett intézmény 
vezetője. 

j) A KB tagjai egyszerű szótöbbséggel maguk közül elnököt, alelnököt választanak. Az elnök és 
alelnök megbízatása képviselő-testületi tagságuk idejére szól. 

k) A KB elnökét akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. 
l) A KB döntéseit ülésein határozat formájában hozza. A KB határozatképes, ha tagjainak több 

mint a fele jelen van.  
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m) Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkettőjük távollétében – kivételesen 
indokolt esetben - a legidősebb jelenlévő bizottsági tag vezeti (továbbiakban Levezető Elnök).   

n) Az ülésen a vitát a Levezető Elnök nyitja meg és vezeti le, gondoskodik a rend fenntartásáról, 
megadja a szót a szót kérő tagoknak illetve az ülésen részt vevőknek. A KB tagjai jogosultak 
álláspontjuk ismertetésére, kérdéseket tehetnek fel a BB. tagjainak, ill. az eljárásba bevont 
személyeknek.  
A vita után a Levezető Elnök szavazásra teszi fel az eldöntendő kérdést. A KB döntéseit 

egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A KB. tagjai kézfelemeléssel, nyíltan szavaznak. A 

döntéshozatal során név szerinti szavazást kell alkalmazni. A szavazás menete a következő: 

Név szerinti szavazás esetén a levezető elnök ABC sorrendben felolvassa a bizottsági tagok 

névsorát, akik "igen","nem"  nyilatkozattal és az ennek megfelelő szavazó gomb egyidejű 

megnyomásával szavaznak. A szavazatokat a jegyzőkönyvön kell feltűntetni  

o) A Bizottság tagjainak szavazata „igen” vagy „nem” lehet Érvényes a döntés, ha „igen”-nel 
szavazott a jelenlévő KB tagok több mint fele.  Szavazategyenlőség esetén, illetve ha a 
szükséges számú „igen” szavazat nem gyűlt össze, a kérdést mindaddig tárgyalni kell, amíg 
ezt a szavazati arányt el nem éri a KB.  

p) A KB ülései nem nyilvánosak.  
q) A KB üléseiről szó szerinti jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. A jegyzőkönyvet a Levezető 

Elnök és a jegyzőkönyv készítője írja alá. 
 

(7) A BB. működése: 

k) A BB. tagjait a Polgármesteri Hivatal munkatársai közül kell megválasztani. A bíráló bizottság 
tagja olyan természetes személy lehet, akivel szemben nem állnak fenn a Kbt. 10. 24. § -ban 
meghatározott kizáró okok. Erről minden bíráló bizottsági tagnak – minden esetben – írásban 
kell ún. összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni. 

l) A BB három tagú, létszáma a közbeszerzési eljárás jellegétől függően – speciális beszerzési 
tárgy esetén – kiegészítendő a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
személlyel, amennyiben a BB tagjai az adott beszerzési tárgy tekintetében megfelelő 
szakértelemmel nem rendelkeznek. 

m) A BB tagja: Szentgotthárd Város Jegyzője, a bizottság munkájában részt kell vennie a 
Pénzügyi Iroda egy-, és a Műszaki Iroda egy - közbeszerzési ismeretekkel / képzettséggel 
rendelkező- ügyintézőjének. Továbbá építési beruházás esetén a bizottság tagjaként 
megbízható az a személy, vagy annak a szervezetnek a megbízottja, akivel a közbeszerzési 
eljárás megkezdése előtt az Önkormányzat a beruházás lebonyolítására, műszaki 
ellenőrzésére szerződést kötött, ill. egyéb speciális, szakmai ismereteket igénylő beszerzés 
esetén, az adott területen megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy-, valamint  a 
Kbt.-ben maghatározott esetekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonását kell 
biztosítani a közbeszerzési eljárás során. az ajánlatkérő döntése esetén az eljárásba bevont 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó. 

n) A BB. tagjait a Polgármester határozatlan időre nevezi ki. Külső személy / szervezet 
közbeszerzési eljárásba történő bevonása esetén a szerződést a Polgármester köti meg. 

o) A BB. alakuló ülésén tagjai közül elnököt választ. A BB. tevékenységét a BB. Elnöke irányítja.  
p) A BB. határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van. A bizottság minden 

tagjának egy szavazata van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazat egyenlőség 
esetén az Elnök szavazata dönt.  

q) A BB. munkájával kapcsolatos adminisztráció a BB. Elnökének a feladata. 
r) A BB. ülései nem nyilvánosak.  
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I/A.  

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, mint ajánlattevők esetében 

alkalmazandó külön szabályok 

 

 

(1) Azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi tulajdonú önkormányzati 

gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet a döntéshozó szervre és a Bíráló Bizottságra a 

következő külön szabályokat kell alkalmazni. 

(2) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban döntéshozóként Szentgotthárd Város 

Jegyzője jár el.  

(3) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottság munkájában 

Szentgotthárd Város Jegyzője helyett a Jogi-, és Koordinációs Irodavezetője vesz részt. 

(4) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban ahol a Szabályzat Polgármestert említ ott 

Szentgotthárd Város Jegyzőjét, ahol Szentgotthárd Város Jegyzőjét említ ott a Jogi-, és Koordinációs 

Iroda vezetőjét kell érteni. 

(5) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokra egyébként értelemszerűen kell alkalmazni 

az egyéb szabályokat 

 

 

II. 

A közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése 

 

(1) Az Ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb április 15-ig március 31-ig éves összesített 

közbeszerzési tervet készít az adott költségvetési évre tervezett közbeszerzéseiről.  

A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell: 

- a tervezett közbeszerzési eljárás megnevezését, 

- a tervezett közbeszerzési eljárás tárgyát, 

- a tervezett közbeszerzési eljárás fajtáját, 

- a közbeszerzés becsült értékét, 

 

 (2) Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 

tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban 

megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának a kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá 
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a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 

közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt 

közbeszerzési igény, vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet 

módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

 

(3) Az éves közbeszerzési tervet a Pénzügyi Irodavezető készíti el, ill. szükség esetén azt aktualizálja. 

 

 

(3) Az éves közbeszerzési tervet, ill. szükség esetén annak módosítását a KB hagyja jóvá, amelyet 

tájékoztatás céljából a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Az előterjesztés elkészítéséért a 

Pénzügyi Irodavezető felelős.  

 

(4) Az éves közbeszerzési tervet valamint annak módosítása(i)t a Polgármesteri Hivatal honlapján 

közzé kell tenni. A közzétételért a Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetője felelős. 

 

 

III. 

A közbeszerzési eljárások dokumentálása 

 

(1) Az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján 

megkötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban, illetőleg az eljárási cselekmények elektronikus 

gyakorlása esetén külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan kell 

dokumentálni. 

(2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

keletkezett valamennyi iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától (Kbt. 98.§ (4) 30. § (2) bekezdés), 

ill. a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az 

említett öt évig meg kell őrizni. Az iratok megőrzéséről, védelméről a Polgármesteri Hivatal, mint 

ajánlatkérő esetében Szentgotthárd Város Jegyzője gondoskodik. Az iratok megőrzését oly módon 

kell biztosítani, hogy az illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen maradjon. 

(3) Az egyes közbeszerzési eljárásokban kötelezően elkészítendő dokumentumok, hirdetmények 

körét, a közzététel formáját a Kbt. szabályozza. A Kbt.-ben nem szabályozott hirdetmények tartalmát, 

valamint a közzététel részletes szabályait külön jogszabályok határozzák meg.  

(4) Az Ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves 

statisztikai összegzést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig 
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megküld a Közbeszerzések Tanácsának Közbeszerzési Hatóságnak. Az éves összegzést a Pénzügyi 

Irodavezető készíti el, és továbbítja a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Hatóságnak felé. 

 

(5) A közbeszerzési eljárással kapcsolatos – külön a korábbiakban nem nevesített - dokumentumok 

elkészítése a BB. feladata. A BB. gondoskodik a hirdetmények megjelentetéséről a Közbeszerzési 

Értesítőben, ill. szükség esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában, figyelembe véve a Kbt.-ben 

meghatározott előírásokat és határidőket. 

 

 

IV. 

A közbeszerzési eljárások nyilvánossága 

 

(1) Az Ajánlatkérő a Kbt. 17/C. §-ban 31.§ (1) bekezdésben meghatározott adatokat, információkat, 

hirdetményeket öt munkanapon belül közbeszerzési eljárásonként csoportosítva az Önkormányzat / 

Polgármesteri Hivatal honlapján közzé teszi. 

(2) A közzétételre kerülő dokumentumokat a BB. köteles három munkanapon belül a Jogi-, és 

Koordinációs Iroda vezetőjének és a honlapon történő közzététel feladatait ellátó ügyintéző részére 

elektronikus formában eljuttatni, akik gondoskodnak az (1) pontban rögzített határidőn belül a 

honlapon való közzétételről tekintettel a Kbt.-ben meghatározott határidőkre. 

 

 

V: 

A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek feladatai és hatáskörei 

 

(2) Az ajánlatkérő nevében eljáró személy feladata: 

 

- a dokumentáció megfelelő példányszámban való rendelkezésre bocsátása, 

- a közbeszerzés technikai lebonyolítása és a külső kapcsolattartás, (ajánlattevők, 

közbeszerzési szakértők, és Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága), 

- az ajánlatok érkeztetése és őrzése, 

- az ajánlatok bontásának megszervezése, 

- az ajánlatok értékelésével, az eredményhirdetéssel, a szerződéskötéssel és az eljárás 

lezárásával összefüggő adminisztrációs jellegű feladatok (ide tartozik a bíráló bizottság 

ülésének megszervezése, a nyertes személyének jóváhagyatása, az eredményhirdetés 

szervezése és bonyolítása, külső levelezések) bonyolítása 

- a megkötött szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése a teljesítésig. 
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(2) Közbeszerzési tanácsadó (külső személy vagy szervezet): 

 

- A BB., illetve az ajánlatkérő nevében eljáró személy munkáját tanácsadással segíti, 

vagy az eljárást lebonyolítja – mint ajánlatkérő nevében eljáró személy- az ajánlatkérő 

által felkért közbeszerzési tanácsadó., aki az eljárást megindító hirdetmény 

jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja. 

 

A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (második rész) 

esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa által 

vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (Kbt. 11. §) köteles 

bevonni, figyelembe véve egyben a Kbt. 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti 

követelményeket. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések 

esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési 

tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható. 

 

(3) a BB. elnökének feladata: 

- irányítja a BB. tevékenységét  

- ellátja a BB. munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat 

- javaslatot tesz a BB. és a KB.  együttes üléseire  

- ellátja az  ajánlatok / részvételi jelentkezések  benyújtásával  kapcsolatos adminisztrációt   

- gondoskodik az értékelő munka végeztével a BB. munkájáról készített jegyzőkönyv 

hitelesítéséről  

- részt vesz az eredményhirdetésen  

 

 

(4) BB. feladata: 

- kiválasztja a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő fajtájú eljárást,  

- elkészíti, a KB-vel leegyezteti, ellenőrzi és véglegesíti, a közbeszerzési eljárásokat 

megindító hirdetményt, 

- elkészíti, és ellenőrzi az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátandó dokumentációt, 

ismertetőt, 

- szükség esetén az ajánlati biztosíték összegének megállapítása, 

- elkészíti a közbeszerzési eljárással kapcsolatos egyéb dokumentumokat   

- gondoskodik a hirdetmények a Közbeszerzési Értesítőben, ill. az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában történő megjelentetéséről  

- a közzétételre kerülő dokumentumokat három munkanapon belül elektronikus 

formában eljuttatja a Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetőjének, és a honlapon történő 

közzététel feladatait ellátó ügyintéző részére,  

- előkészíti és elvégzi a beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések bírálatát 

(értékelését) 

-  a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről egyéni bírálati lapokat, valamint 

írásbeli  szakvéleményt és döntési javaslatot készít 

- döntési javaslatot készít a  döntéshozó részére - két szakaszos eljárás esetén a részvételi 

szakaszban és az ajánlattételi szakaszban is egyaránt és azt a döntéshozó elé terjeszti 

 

(5) Szentgotthárd Város Jegyzője 

- a BB  tagja 

- kijelöli a BB. további tagjait 



 

118 

- döntéshozóként jár el azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi 

tulajdonú önkormányzati gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet  

- gondoskodik az iratok megőrzéséről, védelméről  
- a belső ellenőr által a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során tapasztalt jogsértésről kapott az 

értesítést követően haladéktalanul gondoskodik a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
gyakorlat helyreállításáról 

- gondoskodik a Közbeszerzési Döntőbizottság Kbt. szerinti tájékoztatásáról (a 

szükséges iratok megküldéséről) 

- dönt a közbeszerzési szakértő vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásáról, 

aláírja a megbízási szerződéseket  

 

 

(6) KB feladata: 

- gyakorolja az Ajánlatkérő jogait és kötelességeit  

- elkészítteti és a Képviselő-testület elé terjeszti a Közbeszerzési Szabályzatot illetve 

módosításait, 

- az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban döntéshozóként a jár el 

- kijelöli az ajánlatkérő nevében eljáró személyt 

- dönt a közbeszerzési eljárások  megindításáról 

- dönt az adott közbeszerzési eljárás szükséges pénzügyi fedezetének rendelkezésre 

állásáról, 

- véleményezi és jóváhagyja a közbeszerzési eljárásokat megindító hirdetményt - az 

ajánlati-, részvételi felhívást 

- a BB. által elkészített döntési javaslatban foglaltakat figyelembe véve dönt a beérkezett 

ajánlatok / részvételi jelentkezések alapján az ajánlattevők / részvételre jelentkezők 

alkalmasságáról, az eljárásból történő kizárásáról, az ajánlatok / részvételi jelentkezések 

érvényességéről, ill. érvénytelenségéről, az eljárás eredményéről 

- a jelen szabályzatban meghatározott esetekben dönt a közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

 

(8) Jogi-, és Koordinációs Iroda vezetője: 

- azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi tulajdonú önkormányzati 

gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet, Szentgotthárd Város Jegyzője helyett részt 

vesz a Bíráló Bizottság munkájában 
- felel az éves közbeszerzési tervnek a Polgármesteri Hivatal honlapján történő közzétételéért 

 

(9) Pénzügyi Iroda vezetője: 

- elkészíti és szükség esetén aktualizálja az éves közbeszerzési tervet  

- felel az éves közbeszerzési terv, ill. szükség esetén annak módosítása(i)nak a Képviselő-testület 

elé  terjesztéséért 

- elkészíti az éves statisztikai összegzést és továbbítja a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési 

Hatóság felé. 
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- az éves közbeszerzésekről írásos előterjesztést nyújt be a Képviselő-testület elé. 

 

(10) Belső ellenőr: 

- elvégzi a közbeszerzési eljárások belső ellenőrzését 

- amennyiben a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során jogsértést tapasztal, erről haladéktalanul 

köteles tájékoztatni a Jegyzőt / Intézményvezetőt, ill. a jogellenes gyakorlat megszüntetését 

kezdeményezni.  

- éves ellenőrzési jelentésében számol be az ellenőrzött közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos 

tapasztalatairól 

 

(11) KT feladata: 

- jóváhagyja a Közbeszerzési Szabályzatot illetve módosításait  

- jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, ill. szükség esetén annak módosítását 

- a jelen szabályzatban meghatározott esetekben dönt a közbeszerzési eljárás eredményéről 

- dönt az adott közbeszerzési eljárás szükséges pénzügyi fedezetének rendelkezésre 

állásáról, 

 

(12) Intézményvezető feladata: 

- részt vesz a KB munkájában 

 

 

VI. 

A közbeszerzési eljárás megindítása előtt vizsgálandó kérdések 

 

(1)  Az értékhatár figyelembevételével kell eldönteni, hogy a közbeszerzésekre a Kbt. mely 

részében meghatározott eljárási rendet kell alkalmazni. 

(2) A közbeszerzés csak akkor indítható meg, ha a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. 

(3) Amennyiben a közbeszerzés anyagi fedezete nem áll rendelkezésre, de az ajánlatkérő 

támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be vagy fog benyújtani, az ajánlati felhívást 

közzé lehet tenni, de ezt a körülményt a felhívásban szerepeltetni kell, és fel kell hívni az 

ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48.  40. § (3) bekezdésében foglaltakra is. 

(4) A közbeszerzési eljárás (amennyiben nem tervpályázatról van szó) elindításához az is 

szükséges, hogy az önkormányzat rendelkezésére álljanak a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötendő szerződéshez szükséges engedélyek (pld.: jogerős és 

végrehajtható építési engedély) 
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(5) Az eljárás fajtájának kiválasztása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

közbeszerzések alapeljárása a nyílt és a meghívásos eljárás, más eljárásfajta csak akkor 

alkalmazható, ha annak a Kbt.-ben meghatározott feltételei teljes körűen és bizonyíthatóan 

fennállnak. 
(6) Keret-megállapodásos eljárás a Kbt. 7/A Cím 108-110 § szabályai szerint alkalmazható. 

(7)  A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárásfajtáról a másikra. 

(8) Az egyes eljárások részletes szabályait a Kbt. rögzíti. 

(9) Dinamikus beszerzési rendszer is létrehozható és működtethető az ezt szabályozó jogszabályi 

előírások figyelembe vételével. 

 

 

VII. 

Az ajánlati-, / részvételi felhívás 

 

(1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény lehet: 

- ajánlati felhívás,  

- részvételi felhívás,  

- ajánlattételi felhívás. 

A hirdetmény közzétételének feltétele, hogy létezzen megfelelő módon előkészített 

ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és dokumentáció, amennyiben a törvény előírja vagy 

indokolt. 

 (2) Az Ajánlatkérő ajánlati-, részvételi felhívást a Közbeszerzések Tanácsának Közbeszerzési Hatóság 

hivatalos lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben, illetve a közösségi értékhatárt elérő értékű 

közbeszerzések esetén - a Közbeszerzések Tanácsán Közbeszerzési Hatóságon keresztül - az Európai 

Unió Hivatalos lapjában közzé teszi. Az Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Hatóság 

részéről történő közzétételt, illetve az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére 

történő feladást követően az ajánlati-, / részvételi felhívás az Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal 

honlapján is közzé teszi. 

(3) A kétszakaszos eljárásoknál a részvételi szakaszra vonatkozó dokumentációt és a 

részvételi felhívásnak a részvételi szakaszra vonatkozó részeit, valamint a beszerzés tárgyát és 

mennyiségét a részvételi határidő lejártáig, annak egyéb elemeit pedig az ajánlattételi határidő 

lejártáig lehet módosítani. 

 

 

(4) Az ajánlati/ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeket a Kbt.-ben meghatározottak 

szerint az ajánlattételi határidő lejártáig lehet módosítani. A módosított feltételekről új 

hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani.  

 

(5) Ajánlatkérő az ajánlati/ajánlattételi felhívás mellett dokumentációt is rendelkezésre bocsát 

az ajánlattevők részére, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia: 
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- ajánlati felhívás és általános rendelkezések az ajánlattétel feltételeiről, 

- egyéb dokumentumok, 

- műszaki dokumentáció, 

- szerződés tervezet, 

- egyebek pld. felolvasólap-minta, ajánlattevői nyilatkozat-minta 

Az ajánlatkérő részvételi dokumentációt is rendelkezésre bocsáthat a részvételre jelentkezők 

részére, a versenypárbeszédben pedig ismertetőt köteles készíteni. 

 

(6) A dokumentációt ingyen vagy ellenérték fejében bocsáthatja ajánlatkérő az ajánlattevők 

részére. A dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére 

történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel 

felmerült költséget alapul véve kell megállapítani. 

 
 

VIII. 

Az ajánlatok / jelentkezések benyújtása és nyilvántartásba vétele 

 

(1) Az ajánlattevő / részvételre jelentkező által benyújtott ajánlatnak / részvételi jelentkezésnek meg 

kell felelnie az ajánlati / részvételi felhívásnak, az ajánlattételi-, / részvételi dokumentációnak, 

valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek.  

(2) Az ajánlatot / részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati / részvételi felhívásban 

megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi / részvételi határidő 

lejártáig.  

(3) Az ajánlatokat / részvételi jelentkezéseket lezárt borítékban kell leadni abban az esetben is, ha azt 

az ajánlattevő / részvételre jelentkező személyesen nyújtja be. 

(4) Az ajánlattevő / részvételre jelentkező részére - amennyiben ajánlatát / részvételi jelentkezését 

személyesen nyújtja be - az ajánlat / részvételi jelentkezés átvételéről elismervényt kell adni. Az 

átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvétel időpontját, az átvevő nevét és kézjegyét, 

valamint annak elismerését, hogy az ajánlat / részvételi jelentkezés benyújtása lezárt, sértetlen 

borítékban történt. (Az átvételi elismervény mintáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 

(5) A beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések borítékján fel kell tüntetni a beérkezés 

időpontját, továbbá rögzíteni kell, hogy a boríték sértetlenül érkezett-e, valamint fel kell jegyezni az 

ajánlat / részvételi jelentkezés sorszámát. 

(6) A beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről nyilvántartást kell vezetni. A 

nyilvántartásban a beérkezett pályázatokat 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni. A 

nyilvántartás tartalmazza a beérkezés időpontját, a beérkezés módját (postán érkezett vagy 

személyesen nyújtották be), továbbá az esetleges egyéb megjegyzéseket (a boríték sérülten érkezett 

stb.). (A nyilvántartás mintáját a szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.) 

(7) Ajánlatkérőnek gondoskodnia kell a beérkezett ajánlatok bontási határidőig történő biztonságos, 

zárt tárolásáról. 
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(8) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések  benyújtásával  kapcsolatos adminisztrációt a 

Bírálóbizottság Elnöke végzi. 

(9) Az eljárási cselekmények teljes körének elektronikus gyakorlása esetén az ajánlatok / részvételi 

jelentkezések benyújtására, nyilvántartásba vételére vonatkozóan a külön jogszabályban előírtak 

szerint kell eljárni. Jelen szabályzat VIII. (1)-(6) pontjában meghatározott előírások az eljárási 

cselekmények elektronikus gyakorlása esetén is értelem szerűen alkalmazandók. 

 

IX. 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontása 

 

(1) Az ajánlatokat / a részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában, a 

Kbt.-ben meghatározott személyek jelenlétében, a bontást ajánlatkérő nevében eljáró személy, vagy 

a képviselőként eljáró közbeszerzési tanácsadó végzi. 

(2) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásakor a Kbt.-ben, ill. az ajánlattételi / részvételi 

dokumentációban  meghatározottak kerülnek ismertetésre. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő 

lejártáig benyújtott összes ajánlatot fel nem bontották. 

(3) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek a Kbt. 

előírásának megfelelően jegyzőkönyvet kell készítenie, melyet a bontástól számított öt napon belül 

meg kell küldenie az összes ajánlattevőnek. (Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásáról 

készülő jegyzőkönyv mintáját a szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.) 

(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell ajánlattevőnkénti bontásban:  

     - az ajánlattevő / részvételre jelentkező nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 

-  az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás közzétételének/megküldésének időpontját; 

- a bontáson résztvevők nevét és minőségét, 

- a beérkezett ajánlatok számát, utalva a beérkezés időpontjára (van-e késve benyújtott 

ajánlat), 

- azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre 

kerülnek. 

(5) Ha az ajánlat eredeti példánya nincs összefűzve, illetőleg nem a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés a) 

pontja szerinti módon vagy az ajánlati felhívásban a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján előírt módon van 

összefűzve, akkor a bontás alkalmával az Ajánlatkérő Kbt. 80. § (5) bekezdésének megfelelően 

gondoskodik az ajánlat összefűzéséről. 

 

 

X. 
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Az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálásának szakmai előkészítése 

 

(1) A beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések ajánlatkérő által történő elbírálásának szakmai 

előkészítése, bírálata, értékelése a BB. feladata. A BB. elnöke szükség esetén külső szakértőket is 

bevonhat az értékelésbe. 

(2) A BB. a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről egyéni bírálati lapokat, valamint 

írásbeli  szakvéleményt és döntési javaslatot készít. 

(3) A szakvéleménynek az alábbiakat kell tartalmaznia:  

- az ajánlat / részvételi jelentkezés megfelel-e az ajánlati / részvételi felhívásban, ill. adott esetben a 

dokumentációban előírtaknak,  

- az ajánlattevő / részvételre jelentkező rendelkezik-e az ajánlat teljesítéséhez szükséges gazdasági, 

pénzügyi feltételekkel,  

- műszaki-technikai szempontból alkalmas-e a szerződés teljesítésére  

- az előzőek alapján az ajánlattevőnek / részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való 

alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, 

- az ajánlattevő / részvételre jelentkező által csatolt igazolások ellenőrzéséről való megállapításokat, 

a kizáró okok vizsgálatára vonatkozó megállapításokat, 

- az ajánlat / részvételi jelentkezés esetleges érvénytelenségének, vagy az ajánlattevő / részvételre 

jelentkező  kizárásának megállapítására vonatkozó javaslatot, 

- a BB. által fontosnak ítélt egyéb véleményt. 

(4) Ha az ajánlat érvénytelen, az Ajánlatkérőnek nem kell a bírálati szempont szerint az ajánlatot 

értékelnie. Ha a részvételi jelentkezés érvénytelen az Ajánlatkérőnek nem kell ajánlattételi felhívást 

küldeni az érvénytelen jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek. 

(5) A BB. köteles döntési javaslatot készíteni a döntéshozó részére, amelynek tartalmaznia kell az 

ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontok szerinti legelőnyösebb ajánlatot benyújtó 

ajánlattevő megnevezését, szükség esetén javaslatot az ajánlattevő ajánlatának / részvételre 

jelentkező részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánítására, ill. szükség esetén javaslatot az 

eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására, új eljárás megindítására. Két szakaszos eljárás 

esetén a BB.-nak a részvételi szakaszban és az ajánlattételi szakaszban is egyaránt el kell készíteni a 

döntési javaslatot.  

(6) Az értékelő munka végeztével a BB. munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv részét 

képezik a tagok bírálati lapja is. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a BB. által készített 

szakvéleményt, és a döntési javaslatot. A jegyzőkönyv hitelesítéséről a BB. Elnöke gondoskodik. 

 

XI. 
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Az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálása 

 

(1) A BB. által elkészített döntési javaslatban foglaltakat figyelembe véve a döntéshozó dönt a 

beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések alapján az ajánlattevők / részvételre jelentkezők 

alkalmasságáról, az eljárásból történő kizárásáról, az ajánlatok / részvételi jelentkezések 

érvényességéről, ill. érvénytelenségéről, az eljárás eredményéről.  

(2) A közbeszerzést lezáró döntésről jegyzőkönyv készül. 

(3) Amennyiben a döntéshozó az írásbeli szakvéleménytől eltérő döntést hoz, azt írásban 

köteles megindokolni, és az indokolást a közbeszerzési eljárás anyagához csatoltan, legalább 

5 évig köteles megőrizni. 
 

 

XII. 

Az eredmény kihirdetése és közzététele 

 

(1) Az ajánlatkérő az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a Kbt. előírásait 

figyelembe véve - külön jogszabályban meghatározott minta szerint - írásbeli összegzést készít az 

ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről.  

 (4) Az ajánlatkérő, amennyiben ezt a Kbt. előírja az eljárás eredményéről vagy 

eredménytelenségéről, ill. a részvételi szakasz eredményéről, vagy eredménytelenségéről külön 

jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készít. 

(5) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntését - eljárás eredményét - a Kbt. szabályai 

szerint, az ajánlati/ajánlattételi felhívásban közzétett helyen és időpontban köteles nyilvánosan 

kihirdetni. Az eredményhirdetésen az ajánlattevőkön kívül az ajánlatkérő által meghívott külön 

jogszabályban meghatározott szervek és személyek vehetnek részt. Az ajánlatkérő az 

eredményhirdetés időpontját - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal 

elhalaszthatja. Ajánlatkérő az eredeti határidő lejárta előtt köteles a halasztásról és annak indokáról, 

a szerződéskötés új időpontjáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni 

(4) A közbeszerzési eljárás végeredményének kihirdetését az ajánlatkérő nevében eljáró személy, 

vagy a képviselőként eljáró közbeszerzési tanácsadó végzi. 

(5) Az eredményhirdetésen ismertetni kell az összegezésben foglalt adatokat. Ajánlatkérő köteles az 

összegezést a jelen lévő ajánlattevőknek átadni, az eredményhirdetésen meg nem jelent 

ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetést követően írásban haladéktalanul megküldeni. 

(6) Az elbírálás eredményének kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:  

- a kihirdetés helyét, időpontját,  

- a résztvevők felsorolását a részvétel minőségének feltüntetésével,  

- a jelen lévő ajánlattevők részéről az összegezés átvételének elismerését, 



 

125 

- az összegezést mellékletként. 

 

 

XIII. 

Szerződéskötés 

 

(1)  A szerződést a - kötelezettségvállaló írja alá.  

(2) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 

visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [Kbt. 81. 63. § (4) bekezdés] a nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 

Kbt. 93. 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 

(3) Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége 

alól, ha az eredményhirdetést követően általa előre nem látható és elháríthatatlan ok 

következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére 

nem képes.  

(4) A szerződést a szerződést kötő ajánlattevőnek kell teljesítenie. A teljesítéséhez csak a 

szerződésben felsorolt személyek (alvállalkozók) vehetnek részt. Kivételt képez ez alól, ha a 

szerződéskötést követően a felek által előre nem látható okból beállott körülményre tekintettel 

a szerződés, vagy annak egy része nem volna teljesíthető és az ajánlatkérő, mint szerződést 

kötő fél más megjelölt szervezet közreműködéséhez hozzájárul. 

(5)  A szerződő felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció 

feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést 

követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt 

a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a 

felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha  

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést 

megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre 

jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat 

helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy  

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy  

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez 

képest új elemre terjeszti ki.  

 (6) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre, annak módosítására és 

teljesítésére vonatkozóan a Kbt. ötödik negyedik részében foglaltakat kell alkalmazni. 
 

 

XII. 

A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzésének felelősségi rendje 
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(1) Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárások tekintetében a belső ellenőrzésről gondoskodni. A 

belső ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal által alkalmazott belső ellenőr útján kell biztosítani.  

(2) A belső ellenőr a közbeszerzési eljárások ellenőrzését kockázatelemzéssel alátámasztott, a 

Képviselő-testület által jóváhagyott  stratégiai terve alapján  végzi.  

(3) A közbeszerzési eljárásokra irányuló belső ellenőrzés során elsősorban a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának szabályszerűségét, a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak betartását kell 

vizsgálni. 

(4) Annak érdekében, hogy a belső ellenőr tevékenységét eredményesen el tudja látni, az ajánlatkérő 

köteles az ellenőrzés alá vont közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi iratanyagot, 

jegyzőkönyvet a belső ellenőr részére átadni, illetőleg az eljárási cselekmények elektronikus 

gyakorlása esetén a belső ellenőr részére a dokumentumokhoz hozzáférést kell biztosítani.  

(5) Amennyiben a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során a belső ellenőr jogsértést tapasztal erről 

haladéktalanul köteles tájékoztatni a Jegyzőt / Intézményvezetőt, ill. a jogellenes gyakorlat 

megszüntetését kezdeményezni. A Jegyző / Intézményvezető köteles az értesítést követően 

haladéktalanul a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorlat helyreállításáról gondoskodni. 

(6) A belső ellenőr éves ellenőrzési jelentésében köteles beszámolni az ellenőrzött közbeszerzési 

eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatairól.  

 

 

 

XIII. 

Egyéb rendelkezések 

 

(1) Az éves közbeszerzésekről a Pénzügyi Irodavezető írásos előterjesztést nyújt be a Képviselő-

testület elé. 

(2) Az írásos előterjesztés benyújtásáról olyan időpontban kell gondoskodni, hogy a tapasztalatok a 

soron következő éves közbeszerzési terv és a költségvetés készítésekor hasznosíthatóak legyenek. 

 

 

Szentgotthárd,  2012.  . 
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 ………………………… 

Polgármester 

 

 ……………………….. ……………………… ……………………… 

  Jegyző   Intézményvezető  Intézményvezető 

 

      …………………………….. 

       Intézményvezető 

 

Záradék:  

Jelen Közbeszerzési szabályzatot Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

…../2012. sz. határozatával hagyta jóvá. 
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1.sz. melléklet 

 

 

 

Átvételi elismervény 

a közbeszerzési eljárás keretében átadásra-átvételre került ajánlatokról 

/ részvételi jelentkezésekről 

 

 

 

 

 

A közbeszerzés tárgya : .................................................  

 

Az átadás-átvétel időpontja: 200..... év .........................hó .....nap. 

 

Az átadó neve: ................................................................... 

 

Az átvevő neve:.................................................................. 

 

A beérkezett ajánlat / részvételi jelentkezés sorszáma: ................... 

 

 

Alulírott átvevő nyilatkozom, hogy az átvett ajánlat / részvételi jelentkezés lezárt, sértetlen 

állapotban került átvételre. 
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Kmf. 

 

 

 

 

 

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

         átadó                      átvevő      
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2. sz. melléklet 

 

 

Nyilvántartás 

a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről 

 

 

 

 

A közbeszerzés tárgya: ..................................................................... 

 

 

Ajánlat / részvételi 

jelentkezés sorszáma 

Ajánlat / részvételi 

jelentkezés 

beérkezésének időpontja 

Ajánlat  / részvételi 

jelentekzés 

beérkezésének módja 

Megjegyzés 
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 Szentgotthárd, 201..... év .............................hó ..........nap. 

 

 

 

 

 

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

                        Polgármester 
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3. sz. melléklet 

 

Jegyzőkönyv a közbeszerzési eljárás keretében beérkezett  

ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásáról 

 

A közbeszerzés  tárgya: ................................................................................................. 

 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásán jelen vannak ( jelenléti ív szerint ). 

 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásának helye:  ........................................... 

 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásának időpontja: 201.... év  .........hó ........nap. 

 

Az ajánlattevők / részvételre jelentkezők: 

1./ 

     neve:    ............................................................................................................... 

     székhelye: .......................................................................................................... 

     (ajánlattétel esetén:) 

     ajánlati ár: ……………….................................................................................. 

     főbb számszerűsíthető adatok, bírálati szempontok alapján: ............................ 

      

2./ 

     neve:    ................................................................................................................     

     székhelye: ...........................................................................................................      

     (ajánlattétel esetén:) 

     ajánlati ár:………………….................................................................................      

     főbb számszerűsíthető adatok, bírálati szempontok alapján: ............................. 
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     : 

 

 

 

 

 

Az ajánlatokra / részvételi jelentkezésekre vonatkozó egyéb megjegyzések: 

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

 

kmf. 

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

                         jegyzőkönyvvezető 
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4. számú melléklet 

Jelenléti ív 

a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásán  

 

 

Közbeszerzés tárgya: ................................................. 

Hirdetmény KÉ/TED száma: ................................ 

 

Készült: 201... év ............................ hó ........ nap. 

               Szentgotthárd, ................................................................................................... 

 

 

Sorszám Név Cég megnevezése Aláírás 
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Kmf. 

 

 

 

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

       jegyzőkönyvvezető 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/---.(….) önkormányzati  rendelete 

A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 7/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

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

bekezdésében,  és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt) 23. 

§ (5) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ A központosított közbeszerzésekről szóló 7/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban 

Rendelet) Preambuluma a következők szerint módosul: 

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

bekezdésében,  és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt) 23. 

§ (5) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:” 

 

 

2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A rendszerben részt vevő szervezetek az alábbiakban felsorolt költségvetési szervek: 

 

Polgármesteri Hivatal 

 

9970 Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 11. 

6. § (1) bek. b) 

III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium 

 

9970 Szentgotthárd, 

Honvéd út 10. 

6. § (1) bek. b) 

Rendelőintézet Szentgotthárd 

 

9970 Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 18. 

6. § (1) bek. b) 

Móra Ferenc Városi Könyvtár 

 

9970 Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 2. 

6. § (1) bek. b) 
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3.§ (1) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Árubeszerzések közül:  

a.) irodaszer 

b.) irodai papíráru 

c.) irodatechnikai kellékanyagok 

d.) informatikai eszközök, ideértve a szoftvereket is 

e.) irodatechnikai eszközök, berendezések 

f.) higiéniai papíráruk  

g.) tisztítószerek, takarítószerek  

h.) bútorok 

i.) villamos energia 

j.) gázenergia 

k.) a fentiekben nem megjelölt olyan árubeszerzés, melynek becsült értéke eléri vagy 

meghaladja a mindenkori közbeszerzési értékhatárt.” 
 

 
(2)  A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„Szolgáltatás megrendelések közül: 

a.) Karbantartási és javítási szolgáltatások  

b.) Szárazföldi szállítási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását  

c.) Távközlési szolgáltatások 

d.) Pénzügyi szolgáltatások 

e.) Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 

f.) könyvvizsgálói szolgáltatás 

g.) Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési 

szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő 

tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző 

szolgáltatások 

h.) Reklámszolgáltatások 

i.) Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 

j.) Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások. 

k.) étkeztetési szolgáltatás 

l.) Őrzés védelmi szolgáltatás 

m.) egészségügyi és szociális szolgáltatások 

n.) közterületi parkok, zöldterületek gondozása 

o.) a fentiekben nem megjelölt olyan szolgáltatás, melynek becsült értéke eléri vagy 

meghaladja a mindenkori közbeszerzési értékhatárt.” 
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4.§ (1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Szentgotthárd Város Önkormányzata ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetként 

(továbbiakban feljogosított szervezet) Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatalát jelöli ki. 

A jegyző jogosult a rendelet hatályba lépését követő öt munkanapon belül kijelölni azon 

személy(eke)t, akik a rendszer működtetéséért felelősek” 

 

(2)  A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A feljogosított szervezet e tevékenysége keretében a közbeszerzések szakszerű 

lebonyolítása érdekében a felhívás és dokumentáció előkészítésébe, illetőleg - választása szerint - a 

közbeszerzési eljárás további lefolytatásába a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben 

szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni.” 

 

 

5.§ (1) A Rendeletnek jelen rendelettel nem érintett része változatlanul érvényes. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszíti.  

 

 

Huszár Gábor                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                           Jegyző 

 

 

 

Kihirdetve:  
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Indoklás a rendelet tervezethez: 

 

1.§: Egy technikai módosítást tartalmaz 

 

2.§ A helyben központosított közbeszerzésben kötelezően részt vevő szervezeteket sorolja fel, az 

egyes ajánlatkérők Kbt. szerinti besorolásával együtt, melynek rögzítése a 2012. január 1-től 

módosult jogszabályi rendelkezések átvezetése miatt vált szükségessé. 

 

3.§ (1) A helyben központosított közbeszerzésben a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó árukat sorolja 

fel, módosítása a jogszabályi rendelkezések átvezetése miatt vált szükségessé. 

 

3.§ (2) A helyben központosított közbeszerzésben a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó 

szolgáltatásokat sorolja fel, módosítása a jogszabályi rendelkezések átvezetése miatt vált 

szükségessé. 

 

4.§ (1) bek.: A helyben központosított közbeszerzésben az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított 

szervezetet jelöli meg. A rendelkezés módosítását – korábbi törvényi hivatkozás módosulása valamint 

hatályon kívül kerülése, - a jogszabályi rendelkezések átvezetése indokolja. 

 

4.§ (2) bek. A helyben központosított közbeszerzésben az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított 

szervezeteknek az eljárásokba történő külső szakértő – hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybe 

vételéről rendelkezik. A rendelkezés módosítását a korábbi törvényi szabályozás hatályon kívül 

kerülése indokolja. 

 

5.§ Technikai jellegű előírásokat tartalmaz.  
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Előterjesztés  

A képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére 

 

Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban  foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, 

egészségügyi juttatásokról és az illetményrendszer egyes elemeiről szóló rendelet 

megalkotása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2002. (II.28.) számú önkormányzati 

rendeletével határozta meg a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakat   megillető szociális, jóléti, 

kulturális, egészségügyi juttatásokat valamint az illetményrendszer egyes elemeit, továbbá a 

nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatását.  

 

2012. március 1-jén hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ( a 

továbbiakban: Kttv. ) és  hatályát vesztette a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv ( a 

továbbiakban: Ktv. ). A bekövetkezett jogszabályi változások szükségessé teszik a korábbi rendelet 

módosítását. 

 

A rendelet jogszabályi háttere: 

 

1. A Kttv. 237.§-a szerint továbbra is a képviselő-testület határozza meg a köztisztviselők és 
ügykezelők részére adható szociális, jóléti, kulturális , egészségügyi juttatásokat, szociális és 
kegyeleti támogatásokat. A Kttv. megszüntette annak a lehetőségét, hogy a nyugállományú 
köztisztviselők szociális juttatásban részesíthetők legyenek. A juttatásokra vonatkozó 
részletes szabályok továbbra is az eddigieknek megfelelően a törvényi felhatalmazás alapján 
a közszolgálati szabályzatban kerülnek meghatározásra. 

 

2. A hivatal szervezeti tagozódásához igazodó belső szervezeti egységek (irodák) vezetésére a 
Ktv . 31.§-a szerint adott vezetői megbízások a Kttv. 236.§ (5) bek.c, pontja alapján a Kttv. 
erejénél fogva 2012.márcus 1. napjától vezetői munkakörré alakultak át. 

 

3. Az illetményrendszer elemei között változást jelent, hogy a  2008-ban bevezetett, és azóta 
változatlan mértékű illetménykiegészítés ezentúl tárgyévre rendeletben kerülhet 
megállapításra. Ugyanakkor a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvénnyel összefüggő 
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átmeneti szabályokról rendelkező 2012. évi V. törvény 4. § (5) bekezdése szerint a Kttv. 
hatálybalépését megelőzően a helyi önkormányzat által megállapított illetménykiegészítés 
mértéke 2012. évben nem csökkenthető, a 17. §-a pedig előírja, hogy a köztisztviselőnek a 
Kttv. hatálybalépésekor érvényes illetménye annak a jogviszonynak a fennállásáig, amelyben 
a köztisztviselő számára az illetménykiegészítést megállapították, nem csökkenthető oly 
módon, hogy a helyi önkormányzat csökkenti vagy megszünteti az illetménykiegészítést. 

 

4. A Kttv. megszüntette az ügykezelői illetménytáblát, részükre nem állapítható meg 
illetménykiegészítés. Illetményüket a Kttv. 242.§-a alapján kell megállapítani, de erre is 
vonatkozik a Kttv. hatályba lépése előtti illetményre vonatkozó csökkentési tilalom.  

 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet a mellékelt rendelettervezet megvitatására és elfogadására, mely a 

korábbi szabályozás szemléletét viszi tovább és biztosítja a köztisztviselők számára az eddig is 

meglévő juttatásokat. A 2012. évre elfogadott költségvetési rendelet valamennyi – a szabályozás 

tárgykörébe tartozó – juttatásra  fedezetet biztosít. 

 

Szentgotthárd, 2012. március 19. 

 

 

       Dr. Dancsecs Zsolt 

              jegyző 
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143 

 

1. sz. melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./ … önkormányzati  rendelete 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló  

8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény ( a továbbiakban Kttv. ) 234. § (3)- (4) bekezdésében, 236. § (5) bekezdésében  és a 

237. §-ában  kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének A Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) 

önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: R. ) preambuluma a következők szerint módosul: 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény ( a továbbiakban Kttv. ) 234. § (3)- (4) bekezdésében, 236. § (5) 

bekezdésében  és a 237. §-ában  kapott felhatalmazás alapján,  valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja” 

 

2.§ A R. 1. § (2) bekezdése  („ A rendelet 6.§. (1) bekezdésben meghatározott szociális juttatások azon 

nyugállományú köztisztviselőket, ügykezelőket illeti meg, akik a Hivatalból kerültek nyugállományba”) hatályát 

veszti. 

3.§ A R  II. fejezete („II. A nyugállományú köztisztviselők,ügykezelők támogatásával kapcsolatos 

szabályok”)  hatályát veszti. 

4,§ (1) A R  9. § -a a következők szerint módosul:  

 

„9. §  A Hivatal irodavezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselője alapilletménye 10% 

-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.” 
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 (2) A R  9. § -a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:  

                     „(9a) A szervezeti tagozódáshoz igazodó belső szervezeti egységek vezetésére adott vezetői kinevezésnél 

a Kttv. 236. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott osztályvezetői szintnek a Hivatalban az 

irodavezető részére adott vezetői kinevezés felel meg.” 

 

5.§ A R  10. §.(2) bekezdése („(2) A Hivatalban foglalkoztatott ügykezelő alapilletménye 10%-ának megfelelő 

mértékű illetménykiegészítésre jogosult.”  )  hatályát veszti. 

 

6.§ A R. 10.§ (1) bekezdése így módosul: 

„10.§(1) Illetménykiegészítés: A Hivatal köztisztviselője 2012. december 31-ig  

- felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának, 

- középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű 

illetménykiegészítésre jogosult.” 

 

7.§ (1) A R. egyebekben nem változik. 

      (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit    

        2012. március 1. napjától kell alkalmazni. E rendelet a kihirdetését követő napon hatályát 

veszti. 

 

   

Huszár Gábor        Dr. Dancsecs Zsolt 

polgármester            jegyző 

 

 

Kihirdetés 

 



 145/201 

 

Indokolás: 

 

 

 

A 2. – 3.§-hoz: 

A Kttv. megszüntette annak a lehetőségét, hogy a nyugállományú köztisztviselők szociális juttatásban részesíthetők 

legyenek.. 

 

A 4.§-hoz: 

A hivatal szervezeti tagozódásához igazodó belső irodák vezetésére a Ktv . szerint adott vezetői megbízások a Kttv. 

alapján a Kttv. erejénél fogva 2012.márcus 1. napjától vezetői munkakörré alakultak át. 

 

Az 5.§-hoz:  

A Kttv. megszüntette az ügykezelői illetménytáblát, részükre nem állapítható meg illetménykiegészítés- ezért 

szükséges a csaökkentés. 

 

A 6.§-hoz: 

A korábban bevezetett illetménykiegészítés ezentúl tárgyévre rendeletben kerülhet megállapításra. Ugyanakkor a 

Kttv. hatálybalépését megelőzően a helyi önkormányzat által megállapított illetménykiegészítés mértéke 2012. 

évben nem csökkenthető,  

 

.  

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselőtestület 2012. március 29-i ülésére 
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Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) ÖKT rendelet és a 

 A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) ÖKT rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselőtestület ! 

 

I. Bérleti díj meghatározása 

 

2011. márciusában került sor az önkormányzati lakások bérleti díjának módosítására, ekkor fogadtuk el a 15/1995. 

(IV.27.) ÖKT rendeletünk módosítását. A havi lakbér általános mértéke jelenleg 147 Ft/m2.  

 

Szentgotthárd város önkormányzati bérlakásainak bérleti díjait önkormányzati rendelet határozza meg, a bérleti díjakat 

önkormányzati rendelet módosításával lehet szabályozni. A bérlet díj emelése egy év után ismételten esedékessé vált. A 

KSH által közölt elmúlt évi infláció mértéke 3,9 % volt. Ezzel az inflációs mértékkel számolva javasoljuk az emelést -  a havi 

lakbér általános mértéke ebben az esetben: 152,73 Ft/m2, javasoljuk ezt kerekítve 155 Ft/m2–ben meghatározni.  

Természetesen a T. Testületnek joga van az inflációtól eltérő mértékű emelésre is, vagy az emeléstől akár eltekinteni.  

A rendeletünkben megállapított korrekciók alkalmazásával alakulnak ki a végül különböző mértékű lakbérek. Az 

előterjesztés 1. számú mellékleteként szerepel az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány a jelenlegi lakbére, 

valamint a 3,9 %-os emelés mértéke és az emelés utáni lakbér forintra kerekítve.   

A bérleti díjak közt látható, hogy vannak magasabb összegek is a többihez viszonyítva,  ezek a bérleti díjak – a  

rendeletnek megfelelően – a bérlő jövedelmi viszonyához is igazítva vannak és elsősorban a rendeletben rögzített 

korrekciós tényezők miatt alakulnak ki.  

 

II. Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó jövedelemszint változtatása 

 

Önkormányzati bérlakásaink egy része szociális alapon, egy része költségelven van bérbe adva.  

A szociális alapon bérbe adott lakások esetében a jövedelmi viszony szabályozása a következő: 

„(1) A szociális helyzete alapján jogosult az önkormányzati lakásra az: 

akinek a családjában- a vele együtt költöző illetve közös házta87+9tásban élő családtagokat számítva- az egy főre jutó 

havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum 2,3-szeresét és a Vele 

együtt költöző  családtagok- ingatlannal vagy nagyértékű személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a külterületi és a 

haszonélvezettel terhelt ingatlant. 

Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke a 2.500.000,-Ft-ot meghaladja.” 
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„(5) A jövedelmi határok 2/A.§.(1) bek.-ben megállapított mértékétől egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal 

házasok, gyermeküket egyedül nevelők és  nyugdíjasok esetében 25 %-kal el lehet térni.  

Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.” 

 

 

- A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995 (IV.27.) ÖKT rendelet 4.§. (2) bekezdése szabályozza a költségelven és 
a piaci viszonyok szerint bérbe adott lakások lakbér mértékét.: 

 

„(2) Költségelven (amennyiben az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem meghaladja a mindenkori sajátjogú öregségi 

nyugdíjminimum 2,3-szeresét), a havi lakbér általános mértéke a következő korrekciókkal módosul:” 

Amennyiben a jövedelmi határok a 

4.§ (1) bek. szerinti mértéket 

meghaladják 

A havi általános lakbér emelésének 

mértéke a 4.§ (1) bek. szerinti lakbérhez 

képest: 

0 -10.000.-                    Ft-tal 50 % 

10.000 - 20.000.-         Ft-tal 70 % 

Több, mint 20.000.-     Ft-tal  100 % 

 

(4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér korrekciókkal számított 

mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, gyermeket egyedül nevelők és az öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér 

korrekciókkal számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíjminimum 4,2-szeresét. 

 

 

A Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem 2008 óta visszatérő 

problémája, hogy az öregségi nyugdíjminimum értéke (28.500.-Ft) 2008. óta nem változott – miközben   a nyugdíjak pár 

százalékkal (2010 ben: kb. 4,1%, 2011-ben: kb. 4,4%, 2012-ben 4,7 % ) minden évben emelkedtek.  

 

Évente vizsgáljuk meg valamennyi bérlő jövedelmi helyzetét és a benyújtott  igazolások alapján megállapítható, hogy 

több nyugdíjas bérlő esetében is a pár százalékos nyugdíjemelés miatt kicsúszik a szociális bérlakásra jogosító jövedelmi 

határok alól, és átkerül a magasabb bérleti díjat jelentő, „költségelven bérbe adott lakások” bérlői közé. A legfőbb 

veszélye mindennek az, hogy ha országosan nem változtatják a nyugdíjminimum mértékét éveken keresztül miközben a 

nyugdíjakat azért emelik, az öregségi nyugdíjminimumhoz kötött számítások miatt jelentős torzulások jöhetnek létre. 

Úgy is mondhatnánk, hogy egyre jobban kinyílik az olló, a nem változó nyugdíjminimumhoz kötött számítások esetén 
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egyre kevesebben férnek bele bizonyos kategóriákba, egyre többen esnek el bizonyos juttatásoktól, melyekre egyébként 

jövedelmükre tekintettel jogosultak lennének.  

Ugyanezen okok jelentkeznek a piaci viszonyok szerint bérbe adott lakásoknál kedvezményesebb bérleti díj esetén. 

 

Ezt a problémát az ezelőtti években az alkalmazott szorzószámok változtatásával korrigáltuk. Amihez kellett a 12/2001. 

(III.29.) ÖKT rendelet módosítása. 

Ahhoz, hogy a szociális szintet meghatározó jövedelem szinkronban legyen a nyugdíjak emelkedésével, azt a megoldást 

tudtuk kitalálni, hogy az eredetileg az öregségi nyugdíjminimum 2-szeres szorzóját az évek során tizedenként emeltük 

2009-2010 és 2011-ben is, és így kialakult a jelenlegi 2,3-szeres szorzótényező. Megjegyezzük, hogy az évek során a 

minimálbérek is emelkedtek így ezek az emelések nemcsak a nyugdíjasok érdekét szolgálják. 

 

Idén ismét előállt az a helyzet, hogy a nyugdíjak megközelítően a 2011-es évhez képest 4,7%-kal ismét emelkedtek, így a 

szorzó tényezőt 2,3 –ről 2,4-szeresre kellene változtatni, viszont egy új javaslattal állnánk elő: 

 

 

 

Ezúttal ne a szorzószám kerüljön emelésre, hanem konkrét összeget állapítson meg a T. Testület, tehát az eddig 

alkalmazott szorzószám által kiadott értéket 4,7%-kal emeljük meg. Ez egyszerűsítené és pontosítaná legjobban az évről-

évre történő emelések mértékét. 

 

Jelenleg az öregségi nyugdíjminimum 28.500.-Ft, aminek 2,3-szerese = 65.550.-Ft –ez a szociális helyzet alapján a 

jogosultsági szint. Az egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és  nyugdíjasok 

esetében 25 %-kal el lehet térni, ami alapján 65.550.-Ft x 1,25 = 81.938.-Ft 

 

Ugyanezen okok miatt a piaci viszonyok szerint bérbe adott lakásoknál kedvezményesebb bérleti díj esetén a 4,2-szeres 

szorzó által kiadott összeget is 4,7%-kal emelnénk meg. 

 

Számítási módok: 

Ha a rendeletet módosítjuk, akkor a jövedelmi határok az alábbiak szerint módosulnának számszerűen: 

 

Jelenlegi érték: 4,7 %-os emelés: 

28.500.-Ft x 2,3 = 65.550.-Ft 68.630.-Ft 
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Az eltérítés mértékét 25%-ot figyelembe véve: 

65.550 x 1,25 = 81.938.-Ft 85.790.-Ft 

 

Jelenlegi érték (Kedvezményesebb Piaci alapú ) 4,7 %-os emelés: 

28.500.-Ft x 4,2 = 119.700.-Ft 125.325.-Ft 

 

Amennyiben a Testület támogatja a fenti javaslatunkat, úgy a Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 

lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.30.) ÖKT. Rendelet 2. sz. melléklet és a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. 

(IV.27.) ÖKT  Rendelet 3.sz. melléklet   szerinti módosítása. szükséges.  

Továbbá a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) ÖKT rendelet 4.§. (1) és (2) bekezdésének a módosítása is 

szükséges. 

 

Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását. 

 

Szentgotthárd, 2012. március 9. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                                   jegyző 
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1.sz. melléklet: 

Ssz. Cím   komfortf. m2 Ft/hó 3.90% új bér 

1 Ady E. u. 6. fsz. 1. Gazdag Lajos komfort 64 22 109 862 22971 

2 Ady E. u. 6. fsz. 2. Kukor Sándor komfort 46 9 129 356 9485 

3 Ady E. u. 6. fsz. 3. Hánné H. Lilla komfort 47 9 327 364 9691 

4 Ady E. u. 6. fsz. 4. Szabó Katalin komfort 64 15 523 605 16128 

5 Ady E. u. 6. ttér 5. Könyéné Kovács Andrea összk. 55 13 340 520 13860 

6 Ady E. u. 6. ttér 6. Subosits Gáborné komfort 41 8 136 317 8453 

7 Ady E. u. 6. ttér 7. Szarka Zoltán komfort 40 13 127 512 13639 

8 Ady E. u. 6. ttér 8. Nagy Péterné komfort 54 10 716 418 11134 

9 Alkotmány u. 39. fsz. Baranyai József/László k. nélküli 36 1 332 52 1384 

10 Alkotmány u. 49. fsz. Meskó Gyula komfort 75 22 050 860 22910 

11 Alkotmány u. 57. fsz. Szafkó József szükség 38 1 870 73 1943 

12 Alkotmány u. 57. fsz. Gábor Lászlóné szükség 50 836 33 869 

13 Árpád u. 2/A. III/10. Hán Eszter összk. 52 9 555 373 9928 

14 Árpád u. 2/A. III/11. Latyák Lajos összk. 55 14 149 552 14701 

15 Árpád u. 2/B. fsz. 1. Dancsecs Lászlóné összk. 55 10 511 410 10921 

16 Árpád u. 2/B. I/5. Tóth Károlyné összk. 55 16 170 631 16801 

17 Árpád u. 2/B. II/8. Kovács Éva összk. 55 10 511 410 10921 

18 Árpád u. 2/B. III/10. Káldi Lászlóné összk. 52 9 555 373 9928 

19 Árpád u. 2/B. IV/12. Horváth Zsolt összk. 55 13 725 535 14260 

20 Árpád u. 2/B. IV/13. Sallai Lászlóné összk. 52 9 173 358 9531 

21 Árpád u. 2/C. fsz.2. Hadrik Józsefné összk. 73 13 950 544 14494 

22 Árpád u. 2/C. II/8. Laczó József összk. 55 16 170 631 16801 

23 Árpád u. 4/A. fsz. 1. Farkas Mihály komfort 40 6 468 252 6720 

24 Árpád u. 4/A. fsz. 2. Tóth Tamás  komfort 44 7 115 277 7392 

25 Árpád u. 4/A. fsz. 3. Páli István komfort 55 14 553 568 15121 

26 Árpád u. 4/A. fsz. 4. Viszked Amarilla komfort 53 10 907 425 11332 
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27 Árpád u. 4/A. I/5. Geszti József komfort 40 12 348 482 12830 

28 Árpád u. 4/A. I/6. Sárközi Rudolf komfort 45 7 277 284 7561 

29 Árpád u. 4./B. fsz. 1. Háklár Valéria komfort 33 5 336 208 5544 

30 Árpád u. 4/B. fsz. 3. Tóth Zoltánné komfort 66 10 672 416 11088 

31 Árpád u. 4./B. I/5. Klujberné Törő Zsanett komfort 55 8 894 347 9241 

32 Árpád u. 7. fsz. 1. Fiedler Ferencné összk. 52 17 581 686 18267 

33 Árpád u. 7. fsz. 3. Agg Ferencné összk. 38 7 262 283 7545 

34 Árpád u. 7. II/9. Mukics Erika és Kokas S. összk. 35 6 689 261 6950 

35 Árpád u. 9/A. III/9. Benyusz Lajosné összk. 55 14 149 552 14701 

36 Árpád u. 9/B IV/12. Németh Ferenc összk. 55 15 362 599 15961 

37 Árpád u. 9/B fsz. 1. Lang Rezsőné összk. 40 13 120 512 13632 

38 Árpád u. 9/B I/4. Németh Rozália összk. 51 7 644 298 7942 

39 Árpád u. 9/B IV/13. Nagy Árpádné összk. 51 26 989 1 053 28042 

40 Árpád u. 11. III/10. Herczegné Eszes Ilona összk. 59 19 514 761 20275 

41 Árpád u. 11. IV/13. Takács János összk. 59 10 408 406 10814 

42 Árpád u. 18. fsz. 1. Dancsecs Tamás komfort 54 14 288 557 14845 

43 Árpád u. 18. fsz. 3. Zsidek Lászlóné komfort 42 6 791 265 7056 

44 Árpád u. 18. I/7. Maczó Mária komfort 43 6 953 271 7224 

45 Deák F. u. 4. fsz. 1. Kurucz Mária komfort 35 5 660 221 5881 

46 Deák F. u. 4. fszt. 2. Molnár Szabolcs komfort 58 15 347 599 15946 

47 Deák F. u. 4. fsz. 4. Szőke Sándor komfort 76 12 289 479 12768 

48 Deák F. u. 4. fsz. 7. Bodovics Zsuzsanna komfort 71 21 918 855 22773 

49 Deák F. u. 4. fsz. 8. Hertelendy Béla komfort 71 11 481 448 11929 

50 Deák F. u. 4. fsz. 9. Szigeti Nándor komfort 42 12 965 506 13471 

51 Deák F. u. 4. I/12 Takács Imréné, Oláh S. komfort 48 7 762 303 8065 

52 Deák F. u. 4. I/14. Bogdán Krisztina komfort 44 7 115 277 7392 

53 Deák F. u. 4. I/15. Rabl Piroska komfort 75 12 128 473 12601 

54 Deák F. u. 4. I/16. Repnyák Ferencné komfort 67 10 834 423 11257 
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55 Deák F. u. 4. I/17. Mákos Lídia komfort 71 11 481 448 11929 

56 Deák F. u. 4. I/18. Kollarits István komfort 95 15 362 599 15961 

57 Deák F. u. 4. I/19. Ember József szükség 16 387 15 402 

58 Deák F. u. 5-7. I/8. Tóth Péterné komfort 47 7 600 296 7896 

59 Deák F. u. 5-7. I/9. Kovacsics László komfort 47 7 600 296 7896 

60 Deák F. u. 5-7. I/14. Kiss Gábor komfort 52 12 230 477 12707 

61 Deák F. u. 6. fsz. 1. László Csaba k. nélküli 42 2 486 97 2583 

62 Deák F. u. 6. fsz. 3. Varga Ferenc félkomfort 25 1 623 63 1686 

63 Deák F. u. 6. fsz. 5. Haán Károly félkomfort 57 3 699 144 3843 

64 Deák F. u. 6. fsz. 6. Kulcsár Csaba komfort 42 6 791 265 7056 

65 Deák F. u. 6. I/4. Gyetván András félkomfort 56 9 055 353 9408 

66 Deák F. u. 6. I/5. Horváth Nándorné k. nélküli 42 1 709 67 1776 

67 Deák F. u. 6. I/6. Dömötör Mihályné k. nélküli 53 3 138 122 3260 

68 Deák F. u. 12. fsz. 4. Tamási Alex komfortos 46 7 438 290 7728 

69 Deák F. u. 14. fsz. 1. Mesics Csaba összk. 59 14 744 575 15319 

70 Deák F. u. 14. fsz. 2. Gál Istvánné összk. 59 14 744 575 15319 

71 Deák F. u. 14. fsz. 3. Horváth Gézáné komfort 32 16 751 653 17404 

72 Deák F. u. 14. I/4. Szilágyiné Erdélyi Kinga komfort 43 10 430 407 10837 

73 Deák F. u. 14. I/5. Sulics József összk. 53 13 245 517 13762 

74 Deák F. u. 14. I/6. Meskó Krisztián összk. 53 21 036 820 21856 

75 Deák F. u. 14. I/7. Kancz Tamás komfort 38 9 217 359 9576 

76 Deák F. u. 14. II/8. Moldován Zsolt komfort 43 10 430 407 10837 

77 Deák F. u. 14. II/9. Vassné Soós Anna összk. 49 12 245 478 12723 

78 Deák F. u. 14. II/10. Varga Mónika összk. 55 13 745 536 14281 

79 Deák F. u. 14. II/11. Bánfi Tímea komfort 29 7 034 274 7308 

80 Deák F. u. 16. fsz.1. Tátrai István összk. 62 11 848 462 12310 

81 Deák F. u. 16. fsz. 4. Főző Józsefné összk. 44 8 408 328 8736 

82 Deák F. u. 16. fsz. 5. Vadász Csaba összk. 67 25 607 999 26606 
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83 Deák F. u. 16. I/7. Somogyi Zoltánné összk. 66 22 315 870 23185 

84 Deák F. u. 16. I/9. Kollarits Magdolna összk. 58 11 084 432 11516 

85 Deák F. u. 16. I/10. Takács M. Dzsida Virág összk. 42 8 026 313 8339 

86 Deák F. u. 16. I/11. Mészáros Péter összk. 67 12 804 499 13303 

87 Deák F. u. 16. I/17. ifj. Szedlák Lajos összk. 60 11 466 447 11913 

88 Deák F. u. 16. II/18. Schneeflock Mária összk. 39 7 453 291 7744 

89 Farkasfai u. 7. fsz.1. Bedi Imréné komfort 76 12 287 479 12766 

90 Hunyadi u. 3/A. I/2. Lőrincz Miklós összk. 32 12 466 486 12952 

91 Hunyadi u. 3/A. I/3. Györke Annamária összk. 27 6 549 255 6804 

92 Hunyadi u. 10. fsz.3. Malinóczki István komfort 54 10 319 402 10721 

93 Hunyadi u. 22. as. 1. Sárközi László komfort 46 7 100 277 7377 

94 Hunyadi u. 22. as. 2. üres komfort 45 13 230 516 13746 

95 Hunyadi u. 22. as. 3. Berkes Ignác komfort 48 7 409 289 7698 

96 Gárdonyi u. 3. I/4. Fodor Zsolt komfort 59 9 415 367 9782 

97 József A. u. 1. fsz. 1. Kovács Imre komfort 41 6 630 259 6889 

98 József A. u. 1. fsz. 2. üres komfort 39 6 006 234 6240 

99 József A. u. 1. fsz. 3. Sárközi Tiborné komfort 43 6 953 271 7224 

100 József A. u. 3. fsz. 1. Lőrincz Attila komfort 65 10 511 410 10921 

101 József A. u. 3. fsz. 4. Horváth Elekné komfort 55 8 894 347 9241 

102 József A. u. 3. fsz. 5. Horváth Vilmos komfort 37 5 983 233 6216 

103 József A. u. 4. fsz. 3. Tóth István komfort 44 7 115 277 7392 

104 József A. u. 4. fsz. 4. Várbíró Ferencné komfort 62 10 025 391 10416 

105 József A. u. 4. fsz. 5. Oreovecz Ferenc komfort 38 4 932 192 5124 

106 József A. u. 5. fsz. 1. Molnár Imre komfort 83 17 081 666 17747 

107 József A. u. 5. fsz. 3. Szarka Zoltán komfort 57 9 217 359 9576 

108 József A. u. 7. III. Jakab Anikó összk. 85 16 868 658 17526 

109 József A. u. 19. I/6. Török Lászlóné komfort 59 15 611 609 16220 

110 József A. u. 19. III/13.  Gál László komfort 44 6 791 265 7056 
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111 József A. u. 29. fsz. 1. Szabó Béla komfort 51 8 247 322 8569 

112 József A. u. 29. fsz. 2. Dancsecs Károly komfort 51 15 744 614 16358 

113 József A. u. 29. I/3. Dancsecs Lászlóné komfort 51 8 247 322 8569 

114 József A. u. 29. I/4. Molnár László komfort 51 8 247 322 8569 

115 József A. u.33. fsz. 1. Batha k. nélküli 43 1 709 67 1776 

116 József A. u.33. fsz. 2. Baranyai István k. nélküli 45 1 221 48 1269 

117 József A. u.33. fsz. 3. Tóbi Józsefné k. nélküli 39 1 502 59 1561 

118 József A. u.33. fsz. 4. Krajczár Imre k. nélküli 33 1 271 50 1321 

119 Kethelyi u. 35. I. ttér 6. Kurucz Csilla összk. 48 12 348 482 12830 

120 Kethelyi u. 35. I. ttér 7. Doszpot Bernadett összk. 48 12 348 482 12830 

121 Kethelyi u. 35. I. ttér 8. Szlovének összk. 48 12 348 482 12830 

122 Kethelyi u. 35. II. ttér 5. Pál Zsolt összk. 48 12 348 482 12830 

123 Kilián u. 1. fsz Ozsvári Erika komfortos 39 6 020 235 6255 

124 Kilián u. 1. fsz Tarczy Rómeó komfortos 39 6 020 235 6255 

125 Kilián u. 1. fsz Kovács Gyula komfortos 39 10 033 391 10424 

126 Kossuth L. u. 2. I/ Szabó Ferenc komfortos 56 9 055 353 9408 

127 Kossuth L. u. 3. I/1. Bognár László komfortos 62 10 025 391 10416 

128 Kossuth L. u. 3. I/2. Harkai Józsefné komfortos 51 15 744 614 16358 

129 Kossuth L. u. 3. I/3. Molnár Károly komfortos 56 16 464 642 17106 

130 Kossuth L. u. 4. fsz. 1. Koszednár István komfortos 37 5 983 233 6216 

131 Kossuth L. u. 4. fsz. 2. Böő József komfortos 65 17 199 671 17870 

132 Kossuth L. u. 4. I/3. Nagy Erzsébet komfortos 64 10 349 404 10753 

133 Kossuth L. u. 4. I/5. László József komfortos 70 11 319 441 11760 

134 Kossuth L. u. 15. fsz. 2. Bányóczkiné Zs. Erzsébet komfortos 62 50 127 1 955 52082 

135 Kossuth L. u. 15. I/3. Horváth Lászlóné komfortos 55 8 894 347 9241 

136 Kossuth L. u. 15. I/4. Mikics Istvánné komfortos 59 9 540 372 9912 

137 Kossuth L. u. 25. I/1. Szabó Szilárd összk. 70 17 493 682 18175 

138 Kossuth L. u. 25. I/2. Németh Hajnalka összk. 70 17 493 682 18175 
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139 Kossuth L. u. 25. I/4. Támis Gábor összk. 70 17 493 682 18175 

140 Kossuth L. u. 26. fsz. 3. Baranyai Józsefné komfort 36 5 821 227 6048 

141 Kossuth L. u. 26. fsz. 6. Takács Szilvia komfort 61 9 864 385 10249 

142 Kossuth L. u. 26. I/5. Braunstein Ferencné komfort 85 13 745 536 14281 

143 Kossuth L. u. 37. as. 1. Hán Róza komfort 54 8 335 325 8660 

144 Kossuth L. u. 37. as. 2. Erdélyi Gyula Lajosné komfort 47 7 254 283 7537 

145 Kossuth L. u. 37. as. 3. Latyák Gábor komfort 60 13 671 533 14204 

146 Kossuth L. u. 37. fsz. 2. Ritecz Tibor komfort 52 8 026 313 8339 

147 Május 1. u. 2. fsz. 1. Soós János komfort 65 10 033 391 10424 

148 Május 1. u. 2. fsz. 2. Kozár József komfort 49 7 203 281 7484 

149 Május 1. u. 2. fsz. 3. Gerencsér, Tóth k. nélküli 36 1 476 58 1534 

150 Május 1. u. 2. fsz. 4. Polgár Lajos Kálmán k. nélküli 24 932 36 968 

151 Május 1. u. 2. I/5. Polgár Lajos Kálmánné k. nélküli 40 1 554 61 1615 

152 Május 1. u. 2. I/6. Nyári Gusztávné komfort 56 8 644 337 8981 

153 Május 1. u. 2. I/7. Sárközi Mária komfort 89 13 274 518 13792 

154 Május 1. u. 2. I/8. Tóth Attiláné komfort 64 9 878 385 10263 

155 Május 1. u. 2. I/9. Kokas József komfort 52 8 026 313 8339 

156 Máriaújfalui u. 87.   Bediné P. Katalin komfort 76 11 172 436 11608 

157 Mártírok u. 1. I/5. Kovács Imréné összk. 44 11 642 454 12096 

158 Mártírok u. 1. II/8. Erős Lajosné összk. 44 16 817 656 17473 

159 Mártírok u. 1. III/11. Káldi Lászlóné összk. 59 10 841 423 11264 

160 Mártírok u. 1. III/14. Falmann Gabriella összk. 44 8 085 315 8400 

161 Mártírok u. 1. IV/17. Szabadkai Lajos összk. 44 7 762 303 8065 

162 Mártírok u. 6/A.  fsz. 2. Melus Zsolt összk. 73 13 950 544 14494 

163 Rákóczi u. 5. I/2. Dömötör Gyula összk. 56 10 584 413 10997 

164 Rákóczi u. 5. II/6. Nagy István összk. 56 10 702 417 11119 

165 Szabadság tér 1. II/7. Pálfi János összk. 53 10 128 395 10523 

166 Szabadság tér 2. fsz. 2. Tóth Lászlóné összk. 53 15 582 608 16190 
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167 Szabadság tér 2. I/4. Dervarits Károly összk. 53 10 128 395 10523 

168 Szabadság tér 3. fsz. 1. Kovács Imre összk. 53 10 128 395 10523 

169 Szabadság tér 3. fsz. 2. Márton Antal összk. 53 10 128 395 10523 

170 Szabadság tér 3. III/11. Polgár Mária összk. 53 9 739 380 10119 

171 Szabadság tér 3. IV/13. Krajczár Irén összk. 53 9 349 365 9714 

172 Szabadság tér 3. IV/15. Avas Zsoldos Gyula összk. 53 9 349 365 9714 

173 Szabadság tér 4. fsz. 2. Németh Gábor összk. 53 10 128 395 10523 

174 Szabadság tér 4. III/12. Kovács Marianna összk. 53 9 739 380 10119 

175 Szabadság tér 4. IV/15. Bajdó István összk. 53 9 349 365 9714 

176 Szabadság tér 6. fsz. Rózsa Mihályné komfort 45 13 892 542 14434 

177 Széchenyi u. 5. fsz. 1. Sárközi Katalin komfort 44 7 115 277 7392 

178 Széchenyi u. 5. fsz. 2. Horváth Károlyné komfort 51 11 995 468 12463 

179 Széchenyi u. 5. fsz. 3. Cserpnyák Szabolcs komfort 65 10 511 410 10921 

180 Széchenyi u. 5. I/4. Koszár Georgina és K. Sz. komfort 37 5 983 233 6216 

181 Széchenyi u. 5. I/5. Kokas Sándor komfort 41 6 630 259 6889 

182 Széchenyi u. 5. I/6. Forgács Erzsébet komfort 59 9 541 372 9913 

183 Széchenyi u. 5. I/7. Németh István komfort 54 8 732 341 9073 

184 Széchenyi u. 10. fsz. 1. Grebenár Bernadett komfort 49 11 525 449 11974 

185 Széchenyi u. 10. fsz. 3. Bogdán Ferencné komfort 42 6 791 265 7056 

186 Széchenyi u. 10. fsz. 4. Hahn Lajos k. nélküli 31 1 262 49 1311 

187 Széchenyi u. 10. fsz. 4. Pásztor Györgyné k. nélküli 25 1 018 40 1058 

188 Széchenyi u. 18. as. 1. Kolompár Péter komfort 52 8 408 328 8736 

189 Széchenyi u. 18. fsz. 1. Dr. Scherer Zoltánné komfort 73 11 804 460 12264 

190 Széchenyi u. 18. fsz. 2. Vajda Gyula komfort 82 13 259 517 13776 

191 Széchenyi u. 21. fsz. 1. 
Schrammel Gyula ás 

Péter komfort 33 5 336 208 5544 

192 Széchenyi u. 21. fsz. 2. Varga József komfort 38 6 145 240 6385 

193 Széchenyi u. 21. I/1. Horváth Károlyné komfort 40 9 408 367 9775 
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194 Széchenyi u. 21. II/10. Holló Lajosné komfort 75 12 128 473 12601 

195 Széchenyi u. 25. I/4. Cséve István komfort 34 5 498 214 5712 

196 Széchenyi u. 25. I/5. Borsits Lászlóné komfort 50 8 085 315 8400 

197 Széll K. tér 1. fsz. Oláh Sándorné komfort 70 11 319 441 11760 

198 Széll K. tér 8. fsz. 3. Somfalvi József komfort 56 9 055 353 9408 

199 Széll K. tér 8. fsz. 4. Haán Rózsa komfort 45 7 277 284 7561 

200 Széll K. tér 8. fsz. 5. Filep János komfort 66 10 672 416 11088 

201 Széll K. tér 8. I/4. Samu Csaba komfort 41 6 630 259 6889 

202 Széll K. tér 8. I/7. Kocsis Józsefné komfort 45 7 277 284 7561 

203 Széll K. tér 10. fsz. 2. Pukhely Gézáné komfort 42 6 791 265 7056 

204 Széll K. tér 10. I/5. Takács Ferenc komfort 44 7 115 277 7392 

205 Széll K. tér 14. fsz.1. Varga Andrea komfort 89 14 391 561 14952 

206 Széll K. tér 14. fsz. 2. Kokas Irén komfort 45 7 277 284 7561 

207 Széll K. tér 14. I/3. Standor Tibor komfort 64 16 934 660 17594 

208 Széll K. tér 14. I/4. Szemes Lászlóné komfort 45 7 277 284 7561 

209 Széll K. tér 14. I/5. üres komfort 78 12 012 468 12480 

210 Széll K. tér 14. I/6.  Németh Csilla komfort 64 10 349 404 10753 

211 Széll K. tér 14. I/7. Ligetvári Zoltánné komfort 39 6 306 246 6552 

212 Széll K. tér 14. I/10. Soltész Mária komfort 74 11 966 467 12433 

213  Széll K. tér 15. fsz. 1.   komfort 83   0 0 

214  Széll K. tér 15. fsz. 2. Kollarits István komfort 63 10 187 397 10584 

215  Széll K. tér 15. fsz. 3. Sarang Ferenc szükség 26 629 25 654 

216  Széll K. tér 15. I/4. Sinka Imre és f. komfort 54 8 732 341 9073 

217  Széll K. tér 15. I/5. Bornemissza Józsefné komfort 76 12 289 479 12768 

218  Széll K. tér 15. I/6. Takács Ferenc komfort 42 6 791 265 7056 

219  Széll K. tér 15. I/7. Szukics Gyula komfort 37 5 983 233 6216 

220 Széll K. tér 16. I/1. Pass Róbert összk. 26 5 351 209 5560 

221 Széll K. tér 16. I/2. Tar József összk. 24 4 763 186 4949 
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222 Széll K. tér 16. I/3. Kocsis Zoltán /Bm/ összk. 28 5 762 225 5987 

223 Széll K. tér 16. I/4. Bognárné Kukor Mária összk. 48 9 878 385 10263 

224 Széll K. tér 17. fsz.1. Sárközi Károly k. nélküli 49 7 923 309 8232 

225 Széll K. tér 17. fsz. 4. Kulcsár Józsefné komfort 45 7 277 284 7561 

226 Széll K. tér 17. I/8. Závecz József összk. 59 12 142 474 12616 

227 Széll K. tér 18. fsz.3. Ábrahám Erika komfortos 43 6 953 271 7224 

228 Széll K. tér 18. II/12. Mesics Katalin komfortos 50 9 923 387 10310 

229 Széll K. tér 18. III/14. Pars Ferenc komfortos 50 7 718 301 8019 

230 Széll K. tér 18. III/21. Nagy Larissza komfortos 51 23 615 921 24536 

231 Széll K. tér 18.   eladva komfortos 51   0 0 

232 Széll K. tér 18. 

ttér. 

27. Dömötör Tamás összk. 75 26 372 1 029 27401 

233 Széll K. tér 19. fsz. 1. Csapó Gézáné komfortos 39 10 606 414 11020 

234 Széll K. tér 19. fsz. 2. Németh Máté komfortos 48 9 526 372 9898 

235 Széll K. tér 19. I/3. Szabó Lajosné komfortos 67 20 683 807 21490 

236 Széll K. tér 19. I/4. Gregorich Ferencné komfortos 83 9 059 353 9412 

237 Széll K. tér 20. I/1. Cser Józsefné összk. 52 9 937 388 10325 

238 Széll K. tér 20. I/5. Budai Józsefné összk. 52 9 937 388 10325 

239 Széll K. tér 20. I/7. Medgyes Szilvia összk. 33 11 157 435 11592 

240 Széll K. tér 20. II/9. Kovács István összk. 52 9 937 388 10325 

241 Széll K. tér 20. II/14. Talabér Antalné összk. 33 6 306 246 6552 

242 Tótfalusi u. 145. I/1. Németh Ferencné komfort 58 17 052 665 17717 

243 Tótfalusi u. 145. I/2. Danó Éva komfort 67 16 743 653 17396 

        Összesen: 12629 2492220 97 197 2 589 417 
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2.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének   …./---. (..) rendelete a 

lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet   r. módosításáról 

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

felhatalmazás  bekezdésében és az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8 § (1) bekezdésben 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) 

önkormányzati rendelet  (továbbiakban R.) preambuluma helyébe a következő preambulum lép: 

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

felhatalmazás  bekezdésében és az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8 § (1) bekezdésben meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el” 

 

2.§ A R. 1.§ (2) helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § (2) E rendeletben meghatározott feladatokat és hatásköröket: 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének döntése értelmében átruházott hatáskörben az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság (továbbiakban: Bizottság), 

b) a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája (továbbiakban: műszaki iroda), 

c.) az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat (továbbiakban: ingatlankezelő) gyakorolja.” 

 

3.§ A R. 2/A.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:  

 „2/A § (1) A szociális helyzete alapján jogosult az önkormányzati lakásra az: 

akinek a családjában- a vele együtt költöző illetve közös háztatásban élő családtagokat számítva- az egy főre jutó havi 

nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 68.630.-Ft-ot és a vele együtt költöző  családtagok- ingatlannal vagy 

nagyértékű személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a külterületi és a haszonélvezettel terhelt ingatlant. 

Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke a 2.500.000-Ft-ot meghaladja.” 

 

4.§ (1) A R. egyebekben változatlanul érvényes. 

 

(2) Ez a rendeletmódosítás  kihirdetése napján lép hatályba es a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 
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Polgármester                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetve: 
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Indokolás: 

 

1.§-hoz:  

A korábbi jogszabályi hivatkozások hatályon kívül kerültek 

2.§-hoz: 

A Bizottság elnevezése megváltozott  

3.§-hoz: 

A Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó tényező az öregségi 

nyugdíjminimum értéke (28.500.-Ft), viszont ez 2008. óta nem változott miközben a nyugdíjak pár százalékkal (2010 ben: 

kb. 4,1%, 2011-ben: kb. 4,4%, 2012-ben 4,7 % ) emelkedtek, továbbá a minimálbér is növekedett. Ezért szükséges a 

jövedelemszint harmonizációja, ezért szükséges 2011-ben megállapított jövedelemszint emelése. 
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3.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének      /---. (---- ) önkormányzati rendelete 

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet   módosításáról 

 

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

felhatalmazás  bekezdésében és az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8 § (1) bekezdésben 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban Rendelet) preambuluma a következők szerint módosul: 

’ 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 

44/A. §. (2) bekezdésében és az Önkormányzatokról szóló 1990. LV. Tv. 16 .§. (1) bekezdésben meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 

2.§ A Rendelet 4. §. (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

 

„(1) Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke …..- Ft/m2, ha az egy főre jutó havi 

nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 68.630.-Ft-ot.  

 

3.§ (1) A Rendelet 4. §. (2) bekezdése  helyébe a következő szöveg lép: 

„4.§ (2) Költségelven bérbe adott lakások esetén (amennyiben az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem meghaladja 

a 68.630.-Ft-ot), a havi lakbér általános mértéke a következő korrekciókkal módosul:  

 

Amennyiben a jövedelmi határok a 

4.§ (1) bek. szerinti mértéket 

meghaladják 

A havi általános lakbér emelésének 

mértéke a 4.§ (1) bek. szerinti 

lakbérhez képest: 

0 -10.000.-                    Ft-tal 50 % 

10.000 - 20.000.-         Ft-tal 70 % 

Több, mint 20.000.-     Ft-tal  100 % 
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3.§ (2) A  Rendelet  4.§. (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:  

„4.§ (4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér korrekciókkal számított 

mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, gyermeket egyedül nevelők és az öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér 

korrekciókkal számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

125.325.-Ft-ot.” 

 

4.§ (1) A Rendelet egyebekben változatlanul érvényes. 
 

(2) Ez a rendeletmódosítás  kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszíti. 

       

          Dr. Dancsecs Zsolt                                                Huszár Gábor 

                         jegyző                                                       polgármester 

Kihirdetve: …………………. 
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Indoklás: 

 

1.§-hoz: A korábbi jogszabályi hivatkozások hatályon kívül kerültek 

 

2.§-hoz: 

A bérlet díj reálértékének megőrzése érdekében célszerű a KSH által közölt elmúlt évi infláció mértékével, 3,9 %-kal  

történő emelés.  

Továbbá a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) ÖKT. rendelet jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében található 

módosításával szükséges összhang megteremtése céljából. 

 

3.§-hoz: 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) ÖKT. rendelet jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében található módosításával 

szükséges összhang megteremtése céljából. 

 

4.§-hoz: 

A Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó tényező az öregségi 

nyugdíjminimum értéke (28.500.-Ft), viszont ez 2008. óta nem változott miközben a nyugdíjak pár százalékkal (2010 ben: 

kb. 4,1%, 2011-ben: kb. 4,4%, 2012-ben 4,7 % ) emelkedtek, továbbá a minimálbér is növekedett. Ezért szükséges a 

jövedelemszint harmonizációja, ezért szükséges 2010-ben megállapított érték emelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére. 
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Tárgy : Eladási ár meghatározása (3214.hrsz-ú ingatlan.) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 45/2012. számú határozatával hozzájárult a szentgotthárdi 3214 hrsz-ú, 4070 m
2
 

alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 arányban Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 

értékbecslés alapján történő értékesítéséhez. (Térkép 1. sz. melléklet) 

Az ingatlan értékbecslését a Mohl Kft-vel elkészíttettük, amely szerint az értékesítés alapjául szolgáló forgalmi 

értéke 3.459.500.-Ft+ 27% ÁFa, összesen: 4.393.565.-Ft  

Az építésügyi hatóság véleménye:  

A település szerkezeti terve szerint a terület egy része a domborzati viszonyok, valamint a természetes 

környezetben való elhelyezkedése miatt mezőgazdasági felhasználású lehet, valamint a temetőtől való 

védőtávolság megtartása miatt a telek korlátozottan beépíthető. 

A falusias lakóövezetre előírt, a környezetbe illeszkedő épületek az utcai telekhatártól mért 35,0 m-től, ( 

temetőtől 50 m) 20,0 m széles sávban építhetők, az egyéb feltételek (közművek) biztosítása esetén. 

 

Mivel az Ingatlan beépíthető, ezért a vételár ÁFA-t is tartalmaz. 

 

Az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. (II. 1.)  ÖKT rendelet illetve az új, Nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. szerint a fenti ingatlan az önkormányzat üzleti vagyona körébe - a 

forgalomképes vagyonelemek közé - tartozik. 

 

A Mohl Kft. forgalmi értékbecslése 2. számú mellékletként csatolva. 

 

Az értékbecslés költsége 23.500.-Ft, amelyet a vételárban érvényesíteni kell! 

Az ingatlan vételára összesen : (kerekítve) 3.483.000.-Ft + 27% ÁFA 
 

A vagyonrendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében 20 millió  Ft értékhatár alatt a helyben szokásos módon 

(Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap) kell meghirdetni a vételi ajánlattétel jogát. A 

Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. 
 

Ez a vagyontárgy az alábbiak szerint értékesíthető: Vagyonrendelet 20.§ (3) bekezdése 

A képviselő-testület vagyon értékesítéséről legalább egy nyomtatott sajtó és legalább egy elektronikus 

médiumban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt. Nem kell pályázatot kiírni tulajdonosi közösség 

megszüntetése  és telekhatár-rendezés, csere és az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú 

beruházásai megvalósításához szükséges elidegenítés esetén. 

 

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az államot elővásárlási jog illeti 

meg.  Tehát, ha az ingatlan értékesítése mellett dönt a Testület, és eredményes pályázat érkezik majd az 
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ingatlan vételére, úgy azokkal a feltételekkel és eladási áron az állam elővásárlási joga alapján a területet 

megvásárolhatja.   

 

 

 

 

 Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3214 hrsz-ú, 4070 m
2
 

alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT 

rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi 

újság, Városi TV, helyi honlap) meghirdeti eladásra az  Előterjesztés 3. számú melléklete szerinti feltételekkel.  

Az eladási ár  ………………...- Ft  + ÁFA,  

Ajánlatok beérkezési határideje: 2012. április 13. 

 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2012. március 14. 

 

                                                                                       Fekete Tamás 

       műszaki irodavezető 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző     



 167/201 

1.sz. melléklet: 
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2.sz.melléklet: 
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3.sz. melléklet: 

 

A szentgotthárdi 3214 hrsz-ú, 4070 m
2
 alapterületű ingatlan értékesítésének feltételei: 

 

Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 10 %-a a bánatpénz A vételi szándék bizonyítására 

megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank NYRt-nél 

vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell 

mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a 

vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést  követő 8 napon belül 

kamat nélkül visszafizetésre kerül.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2012. áprilisi testületi ülés. 

Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.  

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő átvezetése a vevő 

feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az államot elővásárlási jog illeti 

meg, ezért az adás-vételi szerződés elkészítésének, és a vételár egy összegben történő befizetésének végső 

határideje az elővásárlási jogról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül. A határidő elmulasztása 

jogvesztő. Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló értesítés Önkormányzathoz 

történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő bánatpénze kamat nélkül visszafizetésre kerül. A 

pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére. 

 

Tárgy : Nyilvános WC működtetése  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a tulajdonában levő Szentgotthárd 1074/3 hrsz-ú 252. m
2
 területű, egyéb 

építmény (nyilvános WC) megnevezésű ingatlan hasznosítására 2004-ben pályázatot írt ki, amely pályázatot 

Baranyai Vilmos és Surányi Istvánné nyerte meg  (Interszig 2000 Kft.). A nyilvános WC ingatlanra ráépítették 

az üzlethelyiségüket, a nyilvános WC-t is teljesen átépítették és a kor követelményeinek megfelelően 

átalakították.  Az is feltétellel volt, hogy a nyilvános WC-t működtetik – annak bevételei az övék lesz, a 

működés költségeit nekik kell viselniük. Mindezt öt évre kellett vállalni. A beruházás 2007-ben elkészült a 

nyilvános WC működtetésének ideje 5 évben lett meghatározva, mely 2012. június 22-én lejár. 

 

Az INTERSZIG 2000 KFt. képviseletében Baranyai Vilmos jelezte a Hivatal felé, hogy a Nyilvános WC-t nem 

áll szándékában tovább üzemeltetni. 

 

Dönteni most arról kell, hgogy mi történjen a nyilvános WC-vel: működtessük tovább vagy zárjuk be? 

 

A nyilvános WC férfi és női részébe pénzbedobós automata készülék használatával lehet bejutni (100.-Ft). A 

mozgáskorlátozottak részére kialakított helyiségbe a falra szerelt csengő megnyomását követően, a felette lévő 

boltban tartózkodó eladó segítségével lehet bejutni úgy, hogy ő nyitja ki a helyiség ajtaját. 

A nyilvános WC az üzlet nyitvatartási idejének megegyezően volt nyitva. A WC tiszta, gondozott állapotban 

van, a fűtését külön hőmennyiség mérő méri, a meleg víz ellátását szolgáló bojler elektromos áram szükségletét 

is külön főmérő méri. A világítás közös mérőn van az üzlettel, ahogy az ívóvíz is. 

A WC világításának mérésére egy külön almérőt kellene felszerelni, amely alapján az üzlet üzemeltetője 

számlázna tovább az elfogyasztott mennyiség után (a szolgáltatóval továbbra is ő maradna szerződésben) a 

nyilvános wc üzemeltetőjének.  

Az ivóvíz külön mérésére pedig az üzletnek kellene egy almérőt felszereltetni, s a nyilvános WC üzemeltetője  

számlázna az üzlet üzemeltetőjének az elfogyasztott mennyiség után. 

A mozgáskorlátozott WC-be történő bejutás továbbra is a csengős megoldással lehetséges, az üzlet nyitva 

tartási ideje alatt, Baranyai Vilmosék továbbra is megoldanának.  

 

Ha igen, akkor gondoskodni kell annak üzemeltetéséről, ki fogja üzemelteti, illetve a fenntartási költségek, 

hogyan kerülnek kifizetésre. (közműdíjak, takarítás, eü papír és kéztörlők ellátása, elektromos áram mérésére 

almérő felszerelése). A férfi és női WC bejáratához, a földszinten korábban rács került felszerelésre, mert 

többször a 100.-Ft-ot megspórolva a pince szint bejárati ajtaja előtt végezték el dolgukat… Ezt a rácsot az üzlet 

nyitásakor és zárásakor nyitották és zárták. 

A nyilvános WC-t hetente kb. 7-8 fő használta, ami havi 2700-3500.-Ft-ot jelent. 

Az látható, hogy maga a nyilvános Wc üzemeltetése nem gazdaságos, ezért üzemeltetésére önként jelentkező 

vállalkozót nem valószínű, hogy találunk. Másik megoldás, hogy a nyilvános WC üzemeltetését az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat oldja meg, melyhez anyagi fedezetet az Önkormányzatnak kell 

nyújtani.  

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1074/3 hrsz-ú, ingatlanon lévő, s 

tulajdonában álló Nyilvános WC-t 2012. június 23-tól az alábbi módon üzemelteti: 

Üzemeltetésre megbízza az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatot (Szentgotthárd, Füzesi u. 8.), s az 

üzemeltetéshez szükséges fenntartási költségeket ……….keretből biztosítja. Továbbá felhatalmazza a 

Polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 

 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2012. március 14. 

 

                                                                                       Fekete Tamás 
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       műszaki irodavezető 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
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I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

234/2011. számú képviselő-testületi határozat: 

 

BESZÁMOLÓ AZ IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 

A Képviselő-testület 2011. szeptemberében fogadta el az Önkormányzat ifjúsági cselekvési tervét 2011-2015 
vonatkozásában. A cselekvési terv tartalmaz olyan programpontokat, melyek megvalósítása az elmúlt fél év 
feladata volt. 

 

A cselekvési terv megfogalmazta, hogy az ifjúságvédelmi őrjáratot 2011. december 31-ig meg kell szervezni, és 
elindítani. A program megszervezésért a felelős szervezetek: - a Polgármesteri Hivatal, a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, az ifjúságvédelmi felelősök, külön felkérés alapján: a Városi Rendőrőrs, a Polgárőrség, 
a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a 2011. évi novemberi 
Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság ülésén vetette fel az ifjúságvédelmi őrjárat 
újraindításával kapcsolatos terveket. A jelzőrendszeri tagok által megfogalmazásra került, hogy a prevenciós 
programba nem áll módjukban bekapcsolódni kapacitás, illetve időhiány miatt. Ennek ellenére, új 
megnevezéssel, 2011 novemberétől indította útnak az” ifjúsági körutat” a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat és azóta már jó néhány alkalommal, intenzív jelleggel megtörtént a fiatalok megszólítása. A  város 
különböző köztereit kereste fel a Szolgálat két családgondozója, úgymint a várkert, a játszóterek, a liget 
környéke, a busz és vonatállomások területei, stb. A gyermekek számára a Szolgálat tevékenységéről adtak át 
szórólapokat, valamint informálódtak arról, hogy milyen szabadidős tevékenységekkel töltik el a délutánjaik 
nagy részét. Összesen 48 fiatalt szólítottak meg a város különböző pontjain. Többségében általános és 
középiskolás fiúcsapatokkal és fiatal párokkal találkoztak. A Szolgálat a továbbiakban is megvalósítja az ifjúsági 
körutat, a ,,csellengő” ifjúság feltérképezése a továbbiakban is céljaik között szerepel, valamint fontosnak 
tartják, hogy az alternatív lehetőségekkel ismertessék meg a diákokat, illetve amennyiben krízis állapotot 
észlelnek, a megfelelő segítséget nyújthassák számunkra. A megfogalmazott diák igények szerint érdemes 
lenne tovább gondolni egy olyan közösségi tér létrehozásának lehetőségét, melyben a kamaszok felelősséget 
vállalhatnak egymásért, magukért, és adott esetben szakemberi segítséget is kaphatnak.   

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület az általa szervezett rendezvényeken folyamatos fellépési lehetőséget 
biztosít a fiatalok és csoportjaik számára (Ifjúsági Nap, Hopplá Fesztivál, Karácsonyváró kinn is, benn is, Május 
1, stb.). A gyermekeknek kínált tematikus programokon lehetőség nyílik a hátrányos helyzetű fiatalok 
részvételére: pl. farsang, rajzpályázat, ünnepekhez kapcsolódó programok. Ezen túlmenően az ifjúsági 
korosztály kedvezményesen vásárolhat belépőjegyet a színházi előadásokra, de a többi kulturális program 
többsége is ingyenesen illetve elérhető áron látogatható (pl. Tavaszköszöntő Fesztivál, Gyermek és ifjúság i 
színházi előadások). 

Tervek: 

 A tanfolyamok szervezése kapcsán - az Ifjúsági Fórum újjáélesztésével - felmérést végez majd az 
Egyesület az ifjúság körében. Eddig is együttműködtek szombathelyi MMIK Logó Ifjúsági Szolgálatával, 
ők biztosították a szakembereket rendkívül kedvező áron (csak útiköltség térítést kellett fizetni). 
Jelenleg azonban a megyei intézmények átszervezése miatt rendkívül bizonytalan a helyzetük. 
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 2011-ben indította el az Egyesület a nyári tábori programokat, amelyek rendkívül nagy népszerűségnek 
örvendtek. Idén felmérést készül az általános iskolai korosztály körében a tavalyi táborokról - a 
tapasztalatokat, véleményeket összegezve kerül kialakításra az idei táborkínálat.  

 2012 őszétől tervezi az Egyesület kulturális seregszemle meghirdetését több műfajban és korosztály 
számára. A városi „nagydöntőt” a 2013-as Tavaszi Fesztivál egyik kiemelkedő eseményének tervezzik. 

 Az Egyesület kiegészítő programok keretében tervezi prevenciós előadások megtartását (pl.: 
Szentgotthárd Ifjúsági Nap, Hopplá Fesztivál – drogprevenció). 

 A Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum újraindításának határideje február 01. időponttal lejárt. Az Egyesület 
március végével tervezi a Fórum újraindítását, melyre a város ifjúságának szervezeti összefogása 
tekintetében óriási szükség van.  

 

A cselekvési terv megfogalmazta egy olyan program kidolgozását is, amely alapján a szentgotthárdi 
középiskolák kapcsolatot tudnak tartani a továbbtanult / végzett diákjaikkal. Ennek keretében az oktatási 
intézményből kilépő középiskolásokról egy önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatbázis elkészítését és 
működtetését javasolta a cselekvési terv. 

 A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban érettségizett diákok továbbtanulásáról illetve munkába 
állásáról az érintett osztályfőnökök minden információt begyűjtenek a tanulóktól. Arról azonban, hogy 
közülük (egy vagy két év múlva) valaki esetleg abbahagyja tanulmányait, már nincs tudomásuk. Ezen 
ettől a tanévtől változtatni kívánnak. Az osztályfőnökök minden érettségiző diáktól begyűjtik az 
elérhetőségüket (e-mail, telefon) és ez alapján megpróbálják a későbbiekben is tartani velük a 
kapcsolatot. Eennek segítségével nemcsak tanulásukat illetve munkába állásukat tudják nyomon 
követni, hanem tájékoztatást is tudnak adni a településünket érintő álláslehetőségekről, állásbörzékről. 

 További feladat a Munkaügyi Kirendeltség koordinálásában - összefogva a SZOI igazgatójával, 
tagintézmények vezetőivel, osztályfőnökökkel, III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójával - 
teljes körű tájékoztatás adása arról, hogy a fiatalok pályaválasztási, pályakezdési, elhelyezkedési 
nehézségeit csökkenteni lehessen. Ezzel kapcsolatban elmondható, hogy a végzős tanulóknak a 
Munkaügyi Központ szentgotthárdi kirendeltségének vezetője minden évben tart rendkívüli 
osztályfőnöki órát, ahol tájékoztatja a tanulókat a Szentgotthárd és környékén található 
munkalehetőségekről illetve tájékoztatást nyújt a munkaerőpiac várható változásáról. (Aktuálisan 2012. 
március 21-én került sor a III. Béla Szakképző Iskolában egy olyan állásbörzére és fórumra, ahol cégek és 
vállalatok mutatkoztak be.) 

 

 

II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

Műszaki Iroda: 

 

 A szentgotthárdi plébánia képviselő-testülete ez év elején hozott döntése értelmében Rimfel 

Ferenc plébános úr 2012. március 08-án érkezett levelében írásban tájékoztatta hivatalunkat, 

hogy a rábakethelyi egyházi temetőt a tulajdonjog megtartása mellett át kívánják adni az 

önkormányzat kezelésébe. A plébániát további adatok, információk (pl.: jelenleg érvényben 

lévő temetőszabályzat, egyéb kötelező nyilvántartások stb.) beszerzése érdekében írásban 

megkerestük, hogy az átadás-átvételt elő tudjuk készíteni, illetve a kérelmet a képviselő-

testület elé tudjuk majd terjeszteni. Egyben felhívjuk a Képviselő-testület figyelmét, hogy az 
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önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők fenntartását, üzemeltetését jelenleg egy 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés szerint a Vas Megyei Önkormányzat 

Vagyonkezelő Kft. Kegyeleti Ágazata végzi, amely szerződés jogszabályi előírások alapján 5 

évre szól és idén jár le.   

 

 Megtörtént a Szentgotthárd – Farkasfa városrészen a Kultúrháznál, illetve volt iskolánál lévő 

veszélyes, vágásérett fenyőfák kivágása. Jelenleg folyik az értékesíthető rönkök felmérése és 

elszállítása. A fennmaradó vágástéri hulladék, illetve a területek takarítását a Farkasfa 

Jövőjéért Egyesülettel kötött megállapodásunk alapján az egyesület szervezésében a 

városrész lakói végezték térítésmentesen. Ezúton is köszönjük az egyesületnek és a 

munkálatokban résztvevő lakosságnak a segítségét. A fák kivágását végezte: Varga Tibor ev. 

Zalaegerszeg 

 

 Megbízást adtunk a Rábatótfalui, illetve a Jakabházi városrészen is a Kultúrházak 

környezetében lévő vágásérett, veszélyes fák kivágására. Ezeken a városrészeken ugyancsak 

megállapodást tudunk kötni helyi szervezetekkel a fakivágás után fennmaradó vágástéri 

hulladékok összetakarítására. A fák kivágásával megbízott vállalkozó: Varga Tibor ev. 

Zalaegerszeg 

 

 Továbbra is folyamatosan érkeznek bejelentések hivatalunkba önkormányzati területeken 

lévő veszélyes fák kivágásával kapcsolatban (Széchenyi utca, Vajda J. utca, Rábafüzes 

városrész stb.), amelyeket általában csak alpinista módszerrel lehet eltávolítani. A korábban 

felmért fák kivágását (96 db) sem tudjuk idén a költségvetésben erre a célra rendelkezésre 

álló forrásból elvégeztetni.    

 

  Lomtalanítások tervezett időpontjai és helyszínei: 

2012. május 12-én (szombaton): Szentgotthárdon Rába-folyótól keletre eső utcákban 

(Füzesi – József A. – Széchenyi  – Bethlen G. – Rózsa F. – Táncsics M. – Mária – Petőfi S. - 

Kisfaludy S. – Kossuth L. – István király  utcák által határolt terület valamennyi utcája)  és a 

Rábakethelyi városrészen.  

2012. május 19-én (szombaton) :          Szentgotthárdon a Rába-folyótól nyugatra eső 

utcákban, így a Pável Á. ltp, Hunyadi u., Május 1.u, Malom utca, Mátyás király utca, 

Móricz Zsigmond utca, Ady Endre utca, Baross Gábor utca, Jókai utca, és a Gárdonyi 

utcában, valamint    Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida és 

Zsidahegy városrészeken. 
A fenti időpontokban reggel 7 óráig kell szállítójárművel megközelíthető közterületre kihelyezni a lomokat. Lomtalanítás során a méretüknél fogva 
gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok gyűjtését végzik négy csoportban, így a lom, bútor, berendezési tárgy, eszköz – fémhulladék - 
gumiabroncs 90 cm átmérőig - elektronikai hulladék (televízió, rádió, mosógép, hűtőgép). Építési anyagféleség, törmelék, „lapátos áru” (homok, 
mészhidrát, cement, egyéb), nagy méretű gumiabroncs (pl. traktorgumi), faágak, fanyesedék, veszélyes hulladék, valamint szabványos edényzetben 

is elhelyezhető hulladékok kirakását kéri mellőzni a közszolgáltató. Bővebb információval a 94/726–000-as 

telefonszámon állnak rendelkezésükre. 

 

 Csatoltan közöljük az önkormányzat idei költségvetésben rendelkezésre álló forrásokra 

tekintettel összeállított 2012. évi út-felújítási, - karbantartási ütemtervet (1. számú táblázat), 

a 2012. évi vízkár-elhárítási ütemtervet ( 2. számú táblázat) és egy felmérést az 
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önkormányzati tulajdonban lévő utak műszakilag indokolt  felújítási munkáiról illetve azok 

költségeiről (3. számú táblázat). 

 

1. számú táblázat: (2012. évi. útfelújítási-, karbantartási ütemterv) 

 

Szentgotthárd város útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak és hídjainak 2012. évi felújítási, 

karbantartási terve (keret Rábafüzesi kerékpárút felújítására: br. 4.950,- eFt, út-híd keret br. 

9.000,- eFt összesen 13.950,- eFt) 

Teljes szélességű burkolat-felújítási munkálatok 

Munka megnevezése 
Mennyiség 

(m2) 
Egység ár (Ft/m2) 

Bekerülési 

költség 

Rábafüzesi kerékpárút felújítása (vasúti 

átjárótól az Európa útig terjedő szakasza) 
1.465,00 3 365 Ft 4 929 725 Ft 

  

Úthibák javítása (aszfalttal történő felületi javítások, kátyúzások) 

Munka megnevezése 
Mennyiség 

(m2) 
Egység ár (Ft/m2) 

Bekerülési 

költség 

Fővég utca (cca. 120 fm szakaszán) 
480,00 4 850 Ft 2 328 000 Ft 

Hidegaszfalttal történő kátyúzás 

(kisforgalmú, aszfaltmakadám utakon) 
250,00 10 160 Ft 2 540 000 Ft 

Hengerelt aszfalttal történő kátyúzás 

(körülvágásos javítás, nagy forgalmú utakon, 

parkolókban) 

90,00 13 815 Ft 1 243 350 Ft 

  

Uthibák javítása kavicsolt felületeken 

Munka megnevezése Mennyiség (m2) 
Bekerülési 

költség 

Rábatótfalu, Zsidahegy, Farkasfa stb. 

városrészen 
  

908 000 Ft 
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Útburkolati jelek festése 

Munka megnevezése 

Mennyiség 
Bekerülési 

költség 
Hossz (m) 

Szélesség 

(m) 

Terület 

(m2) 

Önk-i tulajdonú utakon - - 185,00 555 000 Ft 

  

Egyéb munkálatok 

Munka megnevezése Mennyiség (m2) 
Bekerülési 

költség 

Máriaújfuli járda leszakadás javítása 22,00 335 000 Ft 

Óvoda-Bölcsöde közlekedési felületek javítása 220,00 480 000 Ft 

Utcanévtáblák, jelzőtáblák stb. 
  

630 000 Ft 

  

Összesen: 13 949 075 Ft 

 

2. számú táblázat: (2012. évi vízkár-elhárítási ütemterv) 

 

Szentgotthárd város 2012. évi vízkár-elhárítási terve  

(Rábafüzes városrész belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezésére: br. 4.000,- eFt, Belterületi 

csapadékvíz-elvezetés rendezésére: 5.000,- eFt, 2012. évi víz-kár keret 6.000,- eFt - MINDÖSSZESEN: 

15.000,- eFt ) 

Rábafüzes városrészen belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése: 

Munka megnevezése 
Mennyiség 

Bekerülési költség 
  

Árkok iszapolás, átereszek tisztítása, zárt 

szakaszok gépi mosatása 

3025 fm árok iszapolás, padka 

rendezés, 750 fm zárt csatorna 

mosatás, áteresz tisztítás 

3 997 750 Ft 
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Belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése: 

Munka megnevezése Mennyiség Bekerülési költség 

Örökzöld utca beton folyóka, rácsos áteresz, K-

szegély építése 

110 fm folyóka, 1 db rácsos 

áteresz, 40 fm szegély 
1 080 000 Ft 

Erdei utca rácsos folyóka építése 1 db rácsos áteresz 310 000 Ft 

Kiserdő utca átereszek építése 3 db áteresz útbontással 440 000 Ft 

Sallai utca áteresz építése 15,00 fm 290 000 Ft 

Arany J. utca árok zárttá tétele 34,00 fm  400 000 Ft 

Toldi utca 210 fm árok burkolás, padka  2 480 000 Ft 

ÖSSZESEN (Belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése): 5 000 000 Ft 

  

Árkok, átereszek tisztítása, padkanyesés, iszapolás, helyreállítások 

Munka megnevezése 

Mennyiség 

Bekerülési költség Hossz 

(m) 

Szélesség 

(m) 

Terület 

(m2) 

      

Kis utca padka rendezése, árok iszapolása 710,00   1 145 000 Ft 

Sztg., Fővég utca árok iszapolása 495,00   1 390 000 Ft 

Sztg., Május 1. utca nyílt árok iszapolás 120,00     250 000 Ft 

Rábafüzesi bekötőút árok iszapolás 500,00     710 000 Ft 

Egyéb munkálatok (áteresz, akna leszakadások) -     455 000 Ft 

Egyéb árkok, aknák tisztítása -   200 000 Ft 

Egyéb átereszek építése, tisztítása -   200 000 Ft 

    

 

Önkormányzati kezelésű védelmi művek karbantartása 

Munka megnevezése Mennyiség Bekerülési költség 
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Piacnál lévő folyóka karbantartási munkái 360,00 fm 170 000 Ft 

Termálfürdőnél lévő töltés kaszálása, zsilipek 

karbantartása 
280,00 fm 70 000 Ft 

  

  

Zártcsapadékcsatorna hálózat gépi mosatása 

Munka megnevezése Mennyiség Bekerülési költség 

Csapadékcsatorna gépi mosatása 3150,00 1 410 000 Ft 

  

ÖSSZESEN (vízkár): 6 000 000 Ft 

          

Mindösszesen:   14 997 750 Ft 

 

3. számú táblázat: (Felmérés önkormányzati tulajdonú utak felújításáról) 

 

Felmérés önkormányzati tulajdonú utak felújításáról 

A költségek nem tartalmazzák az utak csapadékvíz-elvezető rendszerének 

karbantartását, kialakítását ! 

  

Rábakethelyi városrész 

Utca megnevezése 

Területe 

(m2) 

Bekerülési 

költség Megjegyzés 

Felsőmező utca 600,00 2 856 000 Ft 

Szilárd burkolat nélküli út (AC-

11 hengerelt aszfaltburkolat 

készítése, padkarendezés, 

aknaemelések stb.) 

Mikes K. utca 825,00 4 851 000 Ft 
Szilárd burkolat nélküli út 

(útalap megerősítése, AC-11 

hengerelt aszfaltburkolat 
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készítése, padkarendezés stb.) 

Felső utca 480,00 2 160 000 Ft 

AC 11 hengerelt aszfaltburkolat 

készítése (temetőhöz vezető 

szakasza) 

370. hrsz-ú út 290,00 1 380 400 Ft 

Szilárd burkolat nélküli út 

(útalap megerősítése, AC-11 

hengerelt aszfaltburkolat 

készítése, padkarendezés stb.) 

  

Szentgothárd központi rész 

Utca megnevezése 

Területe 

(m2) 

Bekerülési 

költség Megjegyzés 

Óvoda-Bölcsöde közlekedési felületek 

felújítása 
1130,00 9 006 100 Ft 

AC 11 hengerelt aszfaltburkolat 

(800 m2), AC-4 járdaaszfalt 

(330 m2) burkolat készítése  

Tompa M. utca 2064,00 9 469 400 Ft 

Marással kombinált AC-11 

aszfaltból kopóréteg építése 

(NEM elkészült tervek szerinti 

rekonstrukció!) 

Deák F. utca 1675,00 
12 763 500 

Ft 

Marással kombinált AC-11 

aszfaltból kopóréteg építése  

Erzsébet utca 250,00 1 190 000 Ft 
AC 11 hengerelt aszfaltburkolat 

készítése 

Alsó utca 585,00 3 439 800 Ft 

AC-11 hengerelt aszfaltburkolat 

készítése útalap 

megerősítéssel 

1400/17 hrsz.-on lévő útszakasz 

(Pável Á. ltp) 
225,00 1 323 000 Ft 

AC-11 hengerelt aszfaltburkolat 

készítése útalap 

megerősítéssel 

Kilián Gy. utca 675,00 3 172 500 Ft 
AC 11 hengerelt aszfaltburkolat 

készítése 

  

Zsidai városrész 

Utca megnevezése 

Területe 

(m2) 

Bekerülési 

költség Megjegyzés 

Örökzöld utca I. 902,00 4 059 000 Ft AC 11 hengerelt aszfaltburkolat 

készítése (temetőhöz vezető 
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szakasza) 

Örökzöld utca II. 928,00 5 456 640 Ft 

Szilárd burkolat nélküli út 

(útalap megerősítése, AC-11 

hengerelt aszfaltburkolat 

készítése, padkarendezés stb.) 

Zsidai utca 600,00 2 700 000 Ft 

AC 11 hengerelt aszfaltburkolat 

készítése (tűzoltószertártól 

Erdei utcáig) 

Vadvirág utca 750,00 4 410 000 Ft 

Szilárd burkolat nélküli út 

(útalap megerősítése, AC-11 

hengerelt aszfaltburkolat 

készítése, padkarendezés stb.) 

Szépvölgyi utca 480,00 2 160 000 Ft 

AC 11 hengerelt aszfaltburkolat 

készítése (szilárd burkolattal 

rendelkező szakaszán) 

Erdei utca 1385,00 6 232 500 Ft 

AC 11 hengerelt aszfaltburkolat 

készítése (szilárd burkolattal 

rendelkező szakaszán) 

Rózsa F. - Zsidai utca I. 1485,00 6 682 500 Ft 

AC 11 hengerelt aszfaltburkolat 

készítése (Tompa M. utcától - 

Zsida-patak hídjáig) 

        

Zsidahegyi városrész 

Utca megnevezése 

Területe 

(m2) 

Bekerülési 

költség Megjegyzés 

Zsidahegyi utca 3186,00 
18 733 680 

Ft 

Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 

aszfaltburkolat készítése, 

padkarendezés stb.) 

  

Farkasfai városrész 

Utca megnevezése 

Területe 

(m2) 

Bekerülési 

költség Megjegyzés 

Fővég utca 5625,00 
33 075 000 

Ft 

Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 

aszfaltburkolat készítése, 

padkarendezés stb.) 
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Rábafüzesi városrész 

Utca megnevezése 

Területe 

(m2) 

Bekerülési 

költség Megjegyzés 

Dobó I. utca 1890,00 
11 113 200 

Ft 

Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 

aszfaltburkolat készítése, 

padkarendezés stb.) 

Kodály Z. utca 1925,00 
11 319 000 

Ft 

Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 

aszfaltburkolat készítése, 

padkarendezés stb.) 

Toldi M. utca 1917,00 
11 271 960 

Ft 

Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 

aszfaltburkolat készítése, 

padkarendezés stb.) 

Babits M. utca 570,00 3 351 600 Ft 

Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 

aszfaltburkolat készítése, 

padkarendezés stb.) 

  

Rábatótfalui városrész 

Utca megnevezése 

Területe 

(m2) 

Bekerülési 

költség Megjegyzés 

Hétház utca 480,00 2 822 400 Ft 

Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 

aszfaltburkolat készítése, 

padkarendezés stb.) 

Váci M. utca 690,00 4 057 200 Ft 

Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 

aszfaltburkolat készítése, 

padkarendezés stb.) 

Fenyő utca 530,00 3 116 400 Ft 
Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 
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aszfaltburkolat készítése, 

padkarendezés stb.) 

Alsópatak utca 870,00 5 115 600 Ft 

Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 

aszfaltburkolat készítése stb.) 

Gyertyános utca 660,00 3 880 800 Ft 

Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 

aszfaltburkolat készítése stb.) 

Szvétecz E. utca 810,00 4 762 800 Ft 

Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 

aszfaltburkolat készítése stb.) 

Felsőpatak utca 2250,00 
13 230 000 

Ft 

Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 

aszfaltburkolat készítése, 

padkarendezés stb.) 

Akác utca 720,00 4 233 600 Ft 

Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 

aszfaltburkolat készítése, 

padkarendezés stb.) 

        

Máriaújfalu városrész 

(szennyvcs. hálózat kiépítése 

előtt nem javasolt !) 

      

Utca megnevezése 

Területe 

(m2) 

Bekerülési 

költség Megjegyzés 

Kis utca 3585,00 
21 079 800 

Ft 

Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 

aszfaltburkolat készítése, 

padkarendezés stb.) 

Parkerdő utca 625,00 3 675 000 Ft 

Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 

aszfaltburkolat készítése, 

padkarendezés stb.) 
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Fenyvesalja utca 675,00 3 969 000 Ft 

Burkolat-felújítás (útalap 

megerősítése szükséges 

szakaszokon, AC-11 hengerelt 

aszfaltburkolat készítése, 

padkarendezés stb.) 
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Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 
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- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 1 

- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 1 

- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 3 

- Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek száma (épít.haszn.): 3 

- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 1 

- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 4 

- Építésrendészeti eljárások száma: 1 

- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma 2 

- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 0 

 

 

Pénzügyi Iroda: 

 

Bevétel – kiadás alakulása 

 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a 

pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Folyószámlahitelünk 2012. február 1-én:    -  231.704.475,- Ft 

 Bevételek február 1 – február 29.:          24.942.276,- Ft 

 Kiadások február 1 – február 29.:       -  67.492.509,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege február 29-én:  -   274.254.708,- Ft. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti 

beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 48.194 e/Ft, tehát működésünk forrását az 

adóbevételek nagy részének beérkezése után is a folyószámlahitel biztosítja. 

Ismételten felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására, a 

bevételek folyamatos beszedése mellett a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség 

fenntartása érdekében! 
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Beszámolók, jelentések: 

- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat és a Társulás tekintetében 
a 2011. évi elemi költségvetési beszámolóját. 

- Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat a Társulás és a 
nemzetiségi önkormányzatok tekintetében a 2012. évi elemi költségvetést. 

 

Adóhatósági munka: 

Folyamatosan végezzük a: 

 Talajterhelési díj fizetésére kötelezetek adóbevallásainak feldolgozását, 

 Iparűzési adóbevallások és befizetések feldolgozását, 

 Gépjárműadó befizetések feldolgozását, 

 Telekadó bevallások feldolgozását. 
 

 

Személyügyi ügyintéző: 

 

A Kistérségi Társulás a fenntartásában működő Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI) 
magasabb vezetői beosztásának (igazgató ) ellátására  nyilvános pályázatot írt ki ( 58/2011. Társulási Tanácsi 
határozat). A pályázat benyújtási határideje 2012. március 7. napján járt le. A Szentgotthárd és Kistérsége 
Oktatási Intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátására egy pályázat érkezett, de a pályázó pályázatát 
2012. március 13-án visszavonta. 

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

vonatkozó végrehajtási rendelete, a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján a magasabb vezetői beosztás 

ellátására a  Társulási Tanács a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása után a 2012.március 29-i ülésén 

változatlan feltételekkel elrendeli a pályázati felhívás közzétételét. 

 

 

III. A Környezetvédelmi Tanácsnok 2012. év márciusi beszámolója. 

 

1. Rába szennyezés 

 

2012. február 4-én éjjel 2 és 4 óra között feldbachi bőrgyár szennyvíztisztító üzemében üzemzavar történt, 
melynek következtében mintegy 100m3, azaz 100.000 liter szennyvíz ömlött a Rábába. A szennyvízzel együtt, 
mintegy 800kg felszínen úszó un. lebegő anyag is a folyóba került. A steierországi Tartományi Hivatal ígérete 
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ellenére a havária részletes okairól, valamint a laboratóriumi vizsgálati eredményekről nem érkezett jelentés.  
Az eset egyértelműen bizonyítja, hogy a kibocsájtók felelőssége semmit sem csökkent azáltal, hogy számos 
szennyvíztisztító épült a Rába mentén, hiszen bármikor bekövetkezhet a fentihez hasonló üzemzavar, netán 
emberi mulasztás, esetleg szándékosság, ami súlyos környezeti károkat okozhat.  A városvezetés még a 
rendkívüli szennyezés előtt tárgyalt osztrák vízügyi szakemberekkel, ahol egyértelműen kifejezésre juttattuk 
azt a véleményünket, hogy az ismét  jelentkező intenzív habzás oka továbbra is Ausztriában keresendő. A 
2008-2010-ig terjedő gazdasági válság sújtotta időszakban szinte teljesen tiszta volt a Rába vize. Ezt a tényt a 
Pronasz Civil Összefogás vizsgálatai és grafikonjai is megerősítették. Az osztrák oldali, leginkább bőrgyári, ipari 
termelés felfutásával ismét jelentkezett a habzás a Rábán és ezzel együtt más kémiai szennyeződés is 
kimutatható. A hivatalos vízügyi és környezetvédelmi szervek, valamint nemzetközi szervezetek 
együttműködése, a Rába fokozott ellenőrzése a  fenti események miatt újból szükségessé vált. 

 

2. Gátfelújítás 

 

Magyar és osztrák vízügyi igazgatóságok közös uniós pályázata eredményeként a két ország 1-1 millió Euró 
támogatást nyert. Ausztriában két kisebb, míg Magyarországon a szentgotthárdi gát felújítására kerül sor az 
átjárhatóság jegyében. A tervek elkészülte előtt a lakosság véleményét is figyelembe vették a tervezők. Az első 
közbeszerzési pályázat sikertelen volt, leginkább a kivitelezők által tett ajánlatok magas ára miatt. Az Osztrák-
Magyar Határvízi Bizottság javaslatára az osztrák kormány 150.000 Euróval hozzájárult a szentgotthárdi 
projekthez. A második közbeszerzési pályázat kiírására 2011. III negyedévében került sor melyből a 
megnövekedett árak miatt  sajnos kimaradt a Rábán átívelő gyalogos híd. Hosszas egyeztetés után ígéretet 
kaptam arra, hogy a  gátfelújítás után lehetőség lesz a híd megépítésére. A felújított létesítmény elkészülte 
után is lehetőség lesz arra, hogy az említett műtárgy utólag is elkészülhessen. A jelenlegi közbeszerzési kiírás 
megváltoztatása azért nem lehetséges, mert a projekt irányításának hatósági jogköre az osztrák fél kezében 
van.  

2012. március 21-én bejárás volt a gát felújításával kapcsolatban, ennek részleteiről szóbeli tájékoztatást adok. 

 

3.Hulladékudvar kialakítása 

 

2012. február 27-én lakossági fórum keretein belül teljes körű tájékoztatást kaphattunk a Nyugat-dunántúli 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsban végzett eddigi munkámról és a Szentgotthárdon 
kialakítandó hulladékudvar építésével kapcsolatos legfontosabb feladatokról. Valamennyi háztartásba 
eljuttattuk azokat a szóróanyagokat, amelyekről mindenki tájékozódhatott. 

A projekt vezetői és kivitelezői egyaránt megköszönték az Önkormányzat munkáját leginkább pozitív 
hozzáállását és a befizetések pontos és gyors rendezését. Szentgotthárdot és a Kistérséget példaként 
említette, a szelektív hulladékgyűjtés területén elért eredményeiért. Ígéretet kaptunk arra, hogy további 
fórumokon, valamint írott és elektronikus úton a hulladékudvarral és a rekultivációval kapcsolatos 
munkálatokról, határidőkről továbbra is pontosan tájékoztatják a lakosságot. 

Örömmel jelenthetem, hogy közel ezer családi ház tulajdonosa, névleges összeg megfizetésével modern 
komposztáló edényekhez juthat, mellyel ismét egy komoly lépést tesz a város és a kistérség a 
környezetvédelem területén. 
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4.  Fakivágások 

 

Az Önkormányzat erdésze befejezte a város területén a veszélyes fák felmérését. Ezen fák kivágása 
folyamatban van valamennyi városrészen is, ahol a terület rendezését a részönkormányzatok, civil szervezetek 
vállalták el. Örvendetes, hogy a kivágott fák eladásából származó tiszta bevétel a városrészekhez kerül.  

A fakivágások után maradt tuskók eltávolítását fontosnak tartanám, ezért egy árajánlatot kértem, melyet a 
Műszaki Iroda részére elküldtem. Azokon a területeken kellene a tuskókat eltávolítani, ahol balesetet 
okozhatnak, akadályozzák a parkolást, közlekedést, sportolást. Felhívnám a Műszaki Iroda figyelmét arra, hogy 
a Liget területén kivágott fák tuskói is rendkívül veszélyesek lehetnek. Az óvoda területén lévő beteg fenyőfák 
és egy csonka fa vágása még esedékes. Az igazgató asszonnyal történt megbeszélésem után íródott levél az  

I.-es számú mellékletben olvasható. 

 

5. Hársas tó  

 

2012. március 18-án elkezdődött a tó környékének rendbetétele. A Horgászegyesület tagjai társadalmi 
munkában a felső parkolóban és a tó környékén összegereblyézték az avart, felnyírták a fákat, valamint a téli 
nádaratás utáni takarítást végezték el. A következőkben a strand területét kell rendbe tenni. Örvendetes tény, 
hogy a múlt év folyamatos munkavégzés eredményeként sokkal tisztább és rendezettebb a tó partja az előző 
évekhez képest. Úgy a kirándulók, mint a horgászok óvják, vigyázzák a tó környezetét.  A további feladatok 
megtervezésével, elvégzésével ebben az esztendőben is a Horgászegyesület lesz megbízva, melynek alapja egy, 
az Önkormányzattal kötött szerződés. 

 

6. Civil kezdeményezések, lakossági feladatok 

 

Lassan már tíz éve annak, hogy Szentgotthárdon kora tavasszal számos kezdeményezés született annak 
érdekében, hogy a város megtisztuljon. Óvodások és nyugdíjasok, iskolások és civil szervezetek valamint a 
városrészeken élők mázsaszám gyűjtik évről évre a szemetet.  

A Civil Fórum felhívása remélhetően egy új kezdeményezés is lehet Szentgotthárdon, amikor is a szemétgyűjtés 
mellett, hasznosítható hulladékok gyűjtésére is sor kerül. Már több éve annak, hogy a Kistérség több 
településén gyűjtik a vasat és a papírt. Tavaly Rábatótfalu városrészen elsőként gyűjtöttünk, melyből több 
százezer Forint bevétel származott. 

Március 20-án tárgyaltam a Magyar Közút Zrt. üzemeltetési osztályvezetőjével. A Föld Napjára tervezett 
országos akció részleteiről szóló levelet valamennyi szervezet és érintett részére elküldte a Polgármesteri 
Hivatal. A II. számú mellékletben olvasható. Az osztályvezető kérte, hogy a jelentkezések után tájékoztassam a 
lehetséges résztvevők számáról, hogy gyűjtőzsákot, kesztyűt és láthatósági mellényt elegendő mennyiségben 
tudjon biztosítani a Társaság. 
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7. Egyebek 

 

A környezetvédelemmel kapcsolatos ügyekben számos lakossági megkeresés volt. Több ügyet, kérést 
megoldottam, tájékoztatást adtam szezonális kérdésekről, tűzgyújtás szabályairól, vagy jelenleg is hatályos 
országos tilalomról. Vannak azonban olyan feladatok, amelyek a jövőben rendkívül fontosak. 

 A liget még egészséges fáinak megóvása érdekében sürgősen meg kell oldani a vízelvezetést.  

 A József Attila utca elején, a Rába két oldalán öt évvel ezelőtt kivágott fenyőfák pótlása a mai napig 
nem történt meg, holott ígéret született örökzöld fák beültetéséről.  

 Országos ellenőrzés kezdődött, ahol a játszóterek homokozóinak állapotát fogják ellenőrizni. Már 2011-
ben is jeleztem, hogy a kutyaürülékkel teli homokozók tucatnyi betegség okozói lehetnek, ezért még a 
jó idő beállta előtt meg kell vizsgálni a homokozók, játszóterek állapotát és ahol szükséges, le kell 
cserélni a homokot. Ezzel együtt minden játszótéren, parkban, meg kell tiltani a kutyasétáltatást és ezt 
tiltótáblák kihelyezésével is meg kell erősíteni. Az Önkormányzat nem élt az ebtartási hozzájárulás 
kivetésének lehetőségével, azonban minden eszközt igénybe kell venni annak érdekében, hogy a 
kutyatulajdonosok betartsák a vonatkozó jogszabályokat, az Önkormányzat Környezetvédelmi 
Rendeletét. 

 A városban kevés a szemétgyűjtő edény. Ürítésük-karbantartásuk sajnos hiányosságokat vet fel melyet 
még az idegenforgalmi szezon beindulása előtt orvosolni szükséges.  

 A nemdohányzók védelmében hozott törvényt minden vendéglátó egység üzemeltetője betartja 
Szentgotthárdon. A dohányosok a cigarettavégeket tárolóedény híján, a közterületeken szórják szét 
ezért kérem, hogy a Hivatal felhívást tegyen közzé, melyben kérje az érintetteket, hogy a már kijelölt 
dohányzóhelyeken tárolóedényeket helyezzenek el. 
 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a beszámolót fogadja el. 

 

Szentgotthárd. 2012. március 20. 

 

                                                                  Labritz Béla sk 

                                                         Környezetvédelmi Tanácsnok 

 

 

        
     

              Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 
SZEOB 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L.u. 14. 
Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 
www.ovodaksztg.hu 

 

 

 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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Labritz Béla képviselő 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

 

Megkeresésére tájékoztatom, hogy a SZEOB Játékvár Óvodájának és a Tótágas Bölcsődének az udvarán, véleményünk 

szerint melyik fák szorulnak kivágásra (veszélyes, beteg): 

 

Tótágas Bölcsőde területén: 

 kettétört fenyőfa,  

 s mellette egy ezüstfenyő kivágása. 
 

Játékvár Óvoda területén: 

 elől, a bejárati járda mellett 3 db ezüstfenyő (betegek), egy tuja kivágása, 

 elöl a játszóhelyen lévő nagy juhar erősen lehajló hatalmas ágának levágása, 

 hátsó, nagy homokozó mellett az öreg juhar kivágása. 
 

Várjuk szakértő véleményét, illetve segítőkész közreműködését a fák ügyének megoldásában. 

 

Szentgotthárd, 2012. március 20. 

 

                                                                                  Üdvözlettel: 

 

                                                                                                                Kovács Tiborné 

 

 

IV. Tájékoztatók: 
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Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének 2012. február havi 

tájékoztatója 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma: 609 fő. A regisztrált álláskeresők száma az előző időszakhoz képest 85 fővel 

csökkent. Tárgyidőszakban 72 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba. Ágazat szerint legtöbben a 

feldolgozóiparból (26 fő) érkeztek, a többi belépő száma viszonylag egyenletesen oszlik a többi ágazat 

között. A belépők száma az előző időszakhoz képest nagymértékben csökkent. A nyilvántartott pályakezdők 

száma 38 fő. 

Tárgyidőszakban kilépők száma: 158 fő. Legtöbben rövid idejű kereső tevékenység (közfoglalkoztatás, 107 

fő), önálló elhelyezkedés (24 fő) és az együttműködés hiánya (22 fő) miatt léptek ki. 

Nagy létszámú állásajánlat nem érkezett. 1-3 fős munkaerőigény bejelentések jellemzőek. 

Egy Kft, mint újonnan letelepedő vállalkozás jelenik meg területünkön,  mint csomagolás technológiai cég. 

Várhatóan 10-12 fő munkahelyet létesít Szentgotthárdon. 

 

Az elmúlt időszakban bejelentett nagyobb létszámú állásajánlatok jelenleg is aktívak. Ezekkel 

összefüggésben több csoportos behívást szervezett a kirendeltség. A következő időszakban várhatóan a 

kisebb létszámú céges állásbejelentések (támogatott munkahelyek), ill. továbbra is a közfoglalkoztatás 

támogatott munkahelyei dominálnak. 

 

Leggyakrabban keresett állások: egyszerű szolgáltatási foglalkozások (381 fő), kereskedelmi, vendéglátó-

ipari foglalkozások (157 fő), összeszerelők (122 fő). Elsősorban a végzettségüknek megfelelő munkakörben 

helyezkednének el szívesebben, de vállalnának akár betanított munkát is, ha magasabbak lennének a fizetések. 

 

 

V. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

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

korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 
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- A  12/2011.(III.31.)  rendelet : a  lakások bérletéről szóló rendelet módosítása a mostani márciusi 
képviselő-testületi ülésen kerül változtatásra. 

 

- A 13/2011.(III.31.)  rendelet : a  lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítása  a mostani 
márciusi  képviselő-testületi ülésen kerül változtatásra. 

 

- A 14/2011.(III.31.)  rendelet:  a   temetőkről és temetkezésekről szóló rendelet módosítása  változtatást 
nem igényel. 
 

- A 15/2011.(III.31.) rendelet : a  Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatáról valamint szabályozási 
tervéről szóló egységes szerkezetben foglalt rendelet  módosítása  változtatást nem igényel. 

 

 

VI. Válasz képviselői felvetésekre 

 

Dömötör Sándor: A Vándor Fogadó előtti rácsos víznyelő aknák tisztítása megtörtént, viszont  - vélhetően a 

Fogadó tulajdonosa által - szakszerűtlenül lefektetett D40 csapadékvíz elvezető csöveket D100-ra kell cserélni 

és be kell kötni a városi csapadékvíz elvezető rendszerbe. 

A szintén vízelvezetési problémát okozó útsüllyedéseket, burkolati hibákat a többi út kátyúzásakor 

kijavíttatjuk.    

 

A volt téglagyári (volt törmelék léklerakó telep) bekötőút sorompójának áthelyezését a Közszolgáltató 

Vállalttól megrendeltük. 

 

A Kossuth Lajos utcai zöldséges stand melletti diófa és az Árpád u. – Rózsa Ferenc u. kereszteződésénél levő 

parkolónál a kihajtást akadályozó fa gallyazását a Közszolgáltató Vállalattól megrendeltük. 

 

Kardosné Kovács Márta: A rábafüzesi orvosi rendelő előtti fenyőfa kivágására árajánlatot kértünk. 

Rábafüzes városrész útjainak kátyúzását a többi városi út javításával egyidejűleg végeztetjük el.  

 

 

Szentgotthárd, 2012. március 22. 
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      Dr. Dancsecs Zsolt 

       jegyző 
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VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2012. március 19-én 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-Farkasfa 

településrész 

ivóvízminőség-javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-

javítása 

132/2009. 

179/2010. 

Elszámolható 

költségek – nettó: 

1F:1.617.000,- 

2F: 30.450.000,- 

 

Elnyert 

támogatás: 

1F: 1.374.450,- 

Ft 

2F: 27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 

2F: 3.045.000,- 

 

ÁFA (25 %): 

1F: 404.250,- 

2F: 7.612.500,- 

Közbeszerzési eljárás 

eredménytelen, a kivitelezés 

várható kezdete tolódik. A 

várhatóan magasabb ajánlatok 

miatt többletforrás szükséges. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárdi 

háziorvosi rendelő 

komplex 

akadálymentesítése és 

energiahatékony 

felújítása 

 

NYDOP-2009-5.2.1/A 302/2009 

55.555.555,- Ft 

Elfogadott: 

55.286.112,- Ft 

Igényelt 

támogatás: 

50.000.000,- Ft 

 

Elnyert: 

49.757.501,- Ft 

5.555.555,- Ft 

 

5.528.612,- Ft 

Zárójelentés és elszámolás 

megtörtént. 

Regionális 

Légszennyezettségi 

Mérőrendszer 

Harmadik célkitűzés 

Határon átnyúló 

Együttműködés AT-

HU OP-2007-2013 

273/2007 

311/2010 
87.000.000,-Ft 2,6 millió Euro 

4.365.900,- Ft 

(15.876 Euro) 

A konzorcium vezetője: az Észak-

Dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

Stratégiai zajtérkép készítése 

folyamatban. Légszennyezettségi 

térkép elkészült. 

Városok szövetsége 

Harmadik célkitűzés 

Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 

OP-2007-2013 

    

Projektindítás 2008. 07.01. 

Projektzárás: 2013. 03.31 
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Szerencsehozó 

Négylevelű Lóhere 

projekt 

  

  

 

Szentgotthárdi program 2011. 

május 9-i Európa Nap. 

A projekt iskolai program részében 

a SZOI Vörösmarty M. Gimnázium 

diákjai vesznek részt. 

 

TIOP-1.1.1/07/1 

Pedagógiai, módszertani 

reformot támogató 

informatikai infrastruktúra 

fejlesztés támogatása 

Informatikai 

infrastruktúra 

fejlesztése a 

szentgotthárdi III. 

Béla Szakképző 

Iskolában 

 

 

8 tantermi csomag 

1 alkalmazás 

szerver csomag 

 

9.576.037,- Ft 

 

 

 

9.576.037,- Ft 

0,- Ft 
Zárójelentés és elszámolás 

megtörtént. 

Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 

Testvértelepülési és 

Partnerségi Pályázati 

Alap 

57/2011. 

 

 

 

20.000.000,- Ft 

 

2.000.000,- Ft 
A VÁTI döntésére várunk a 

tartalommódosítást illetően. 
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HÁRS jeligével a pályázó 

Horgászegyesület 

Szentgotthárd 

Esőbeálló építése és 

karbantartási munkák 

Zöld Iránytű 

Alapítvány 
 

 

 

750.000,- Ft 

 

 Elbírálás folyamatban. 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 

Igazgatósággal 

konzorciumi pályázat. 

 

268/2011. 

 

 

Önk. projektrész: 

135.623.529,- 

 

Teljes: 

320.343.529,- 

 

Igényelt 

támogatás önk.: 

115.280.000,- Ft 

 

Teljes: 

300 millió Ft 

 

 

 

Önkormányzat: 

20.343.529,- 

 

Vízügy: 

0,- 

 

Elbírálás folyamatban. 
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Hársas-tó 

szabadstrandjának 

fejlesztése –  

vízvezeték kiépítése, 

strand röplabda pálya 

létesítése 

LEADER 

 

Pályázó: 

Horgászegyesület 

Szentgotthárd 

 

 

 

3.000.000,- 

 

 

3.000.000.- 0,- 

Elbírálás folyamatban, 

hiánypótlás megtörtént. 

A pályázaton kívül az 

Önkormányzat készíttette el a 

terveket, és vállalta a WC 

felújítását. 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott 

pályázatok helyzete 2012. március 19-én 
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Lelki egészség 

megőrzése  

Szlovénia-

Magyarország  

2007-2013 

165/2008. 

Önk.  

 

174.908.-euro nyert 8.744.-euro 
A projekt megvalósítása 

folyamatban 

 

Közfoglalkoztatás-

szervező foglalkoztatása 

 

OFA 
19/2011 Önk. 

Hat. 

659.000.-Ft 

 ----- Nyert 

TIOP-1.1.1/07/1 

Pedagógiai, módszertani 

reformot támogató 

informatikai infrastruktúra 

fejlesztés támogatása 

 

Informatikai 

infrastruktúra 

fejlesztése a SZOI 

keretén belül 

16/2008. 

kistérségi Hat. 

 

 

24.872.500.-Ft 

 

 

 

24.872.500.-Ft 

 

Nem szükséges Befejeződött 

TIOP-1.1.1/07/1 

Pedagógiai, módszertani 

reformot támogató 

informatikai infrastruktúra 

fejlesztés támogatása 

Informatikai 

infrastruktúra 

fejlesztése a 

Magyarlak-Csörötnek 

Iskolában 

16/2008. 

kistérségi Hat 

5.242.500.- 5.242.500.-Ft 

Nem szükséges Befejeződött 
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191/2008. (VII. 30.) 

Korm. r. alapján állami 

támogatásban részesült 

a Támogató 

szolgáltatás 

szakfeladatok tárgyi 

feltételeinek 

fejlesztésére. 

Foglalkoztatási és 

Szociális Hivatal 

(FSZH) 

52//2010. Kist. 

Hat. 

169.000,- 169.000.- 

0.- 
Pályázat elszámolása folyamatban 

van 

191/2008. (VII. 30.) 

Korm. r. alapján állami 

támogatásban részesült 

Közösségi Pszichiátriai 

Alapellátás 

szakfeladatok tárgyi 

feltételeinek fejlesztésére 

Foglalkoztatási és 

Szociális Hivatal 

(FSZH) 

52//2010. Kist. 

Hat. 

215.000.- 215.000.- 

0.- 
Pályázat elszámolása folyamatban 

van 

191/2008. (VII. 30.) 

Korm. r. alapján állami 

támogatásban részesült 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

szakfeladatok tárgyi 

feltételeinek 

fejlesztésére. 

Foglalkoztatási és 

Szociális Hivatal 

(FSZH) 

52//2010. Kist. 

Hat. 

168.750.- 168.750.- 

0.- 2011. 05. 31. befejezési határidő 
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