
 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

A Képviselő-testület 2013. január 30.-i ülésére 

 

 

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

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

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

 

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

    terhére biztosított pótelőirányzat 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári diákétkeztetés elszámolása 

     Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás /Társ.szoc.pol.jutt./  116,2 e/Ft 

 - Sztg-Farkasfa ivóvízminőség javítása 

   Fejlesztési céltartalék  3 045 e/Ft 

 - III. Béla Szakképző Iskola /dologi kiadás/ 211,2 e/Ft 

   Fedezetük: Központosított előirányzat  3 372,4 e/Ft 

 

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 

 Működési céltartalék /bérkompenzáció/  38,8 e/Ft 

 Fedezete: Egyéb központi támogatások  38,8 e/Ft 

 

3. Állami támogatás lemondás /Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmi adó kiesés miatt6 

 Normatív hozzáj.feladatmútatóhoz kötött zárolás -  25 500 e/Ft 

 Fedezete: Iparűzési adó  25 500 e/Ft 

 

4. A 2011.évi CLXXXVIII..tv. 8.sz. mellékletében normatív, kötött felhasználású támogatás 

 Kiadási pótelőirányzat 

 -Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (év végi elszámolás) 

   Rendszeres szociális segély (Társ.szoc.pol.ell.) -  7 060,8 e/Ft 

     Rendszeres szociális segély -  2 379 e/Ft 

     Foglalkozt.hely.tám. -  4 681,8 e/Ft 

   Időskorúak járadéka (Társ.szoc.pol.ell.)  -  5 625,5 e/Ft 

   Lakásfenntartási tám. norm.a. (Társ.szoc.pol.ell.) -  604, e/Ft 

   Ápolási díj alanyi jogon (Társ.szoc.pol.ell.) -  1 294,7 e/Ft 

   Ebből: Társ.szoc.pol.ell. -  1 611,7 e/Ft 

              Munkaa.terh.jár. 317 e/Ft 

   Adósságkezelési támogatás (Társ.szoc.pol.ell.) -  183 e/Ft 

   Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (Társ.szoc.pol.ell) 56, e/Ft 

   Fedezete: Normatív, kötött felhasználású tám. -  14 712 e/Ft 

 

5. 1613/2012. (XII.18.) Kormány határozat alapján támogatás az önkormányzat 

     Által ellátandó feladatok biztosítására. 

 Fejlesztési céltartalék   245 238 e/Ft 

 Egyéb felhalm.kiadás ZÁÉV  54 762 e/Ft 
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 Fedezete: Egyéb központi támogatások  300 000 e/Ft 

6. Otthonteremtési támogatás 

 Otthonteremtési támogatás /Ellátottak pénzbeni jutt./ 18 e/Ft 

 Fedezete: Támogatásértékű műk.bev.fejezettől 18 e/Ft 

 

7. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatás 

 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatás /Társ.szoc.pol.ell./ 522 e/Ft 

 Fedezete: Tám.értékű műk.bevétel fejezettől 522 e/Ft 

 

8. Képviselő-testületi határozatok 

 Kiadási pótelőirányzat 

 -  307/2012.sz.határozat SZET Kft. Tőrzstőke 

    Befektetés célú részesedések vásárlása  6 000 e/Ft 

    Működési kölcsön  2 093 e/Ft 

   Fedezete: Fejlesztési céltartalék pályázati alap -  5 000 e/Ft 

                                                       Rendelőintézet tetőtér beép.pály.önr. -  1 000 e/Ft 

                   Általános tartalék zárolás  -  1 491 e/Ft 

                   Működési céltartalék /Közcélú fogl./dologi/ -  500 e/Ft 

                   Működési céltartalék Közcélú fogl. Pályázati önrész -  102 e/Ft 

 - 310/2012. sz. határozat Gotthárd-Therm Kft kölcsön 

    Gotthárd-Therm Kft 

    Működési célú kamatmentes kölcsön   3 548 e/Ft 

    Fedezete: Működési céltartalék /Rendelőintézet – szem.jutt.nyugd./ -  1 071 e/Ft 

                    Működési céltartalék /Vasi TISZK működési hj./ -  575 e/Ft 

                    Működési céltartalék ./Intézményüzemeltetés elkül.keret/ -  585 e/Ft 

                    Működési céltartalék ./Pannon K.K.E. idegenforg.marketing/ -  873 e/Ft 

                    Működési céltartalék /Közcélú fogl. Pályázati önrész/ -  284 e/Ft 

                    Működési céltartalék /Civil alap/ -  58 e/Ft 

                    Általános tartalék  -  102 e/Ft 

 

9. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján 

 Kiadási pótelőirányzat 

   Civil alap /220/2012.sz. határozat alapján a tényl.kifiz./ 471 e/Ft 

   Ebből: műk.c.p.e.á.államh.kivülre 136 e/Ft 

               Tám.ért.mük.kiadás  46 e/Ft 

              Dologi kiadás 289 e/Ft 

   Fedezete: Működési céltartalék zárolás /Civil alap/ -  456 e/Ft 

                 Intézményi működési bevétel  15 e/Ft 

   Rába Sztg.-i szakasz árvízvéd.fejl. /Beruh.kiadás/ 3 118 e/Ft 

   Fedezete: Fejlesztési céltartalék zárolás /Rába Sztg.- sz / -  3 118 e/Ft 

 

10. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás   

 Kiadási pótelőirányzat 

 Nem lakóing. bérbead. üz. /dologi kiadás/  120 e/Ft 

 Fedezetük: Általános tartalék zárolás  -  120 e/Ft 

 

11.Intézmény finanszírozás zárolás  -  

 III. Béla Szakképző Iskola  Intézményi működési bevétel 3 136 e/Ft 

      Működési céltartalék /intézményfinansz./ 3 136 e/Ft 
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12. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat 

    módosítása 

 a./ Polgármesteri Hivatal 

    - Intézményi takarítás, karbantartás /dologi kiadás/ 464 e/Ft 

      Fedezete: Intézményi működési bevétel  464 e/Ft 

    - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzem. /dologi kiadás/ 115 e/Ft 

      Fedezete: Intézményi működési bevétel  115 e/Ft 

    - Lakóingatlan bérbeadás, üzem. /dologi kiadás/ 11 e/Ft 

      Fedezete: Intézményi működési bevétel  11 e/Ft 

    - Önkormányzatok igazg.tev.   3 704 e/Ft 

      Ebből: Tárgyi eszk.besz. villámkár9 177 e/Ft 

                  Személyi juttatás -  5 473 e/Ft 

      Fedezete: Intézményi működési bevétel  1763 e/Ft 

                      Tám.é.műk.bev. Több.Kist.Társ.-tól 1941 e/Ft 

    - Adó kiszabása, beszedése  530 e/Ft 

      Ebből: Személyi juttatás 432 e/Ft 

                  Munkaadót terh.jár. 98 e/Ft 

      Fedezete: Önkormányzatok igazg.tev./személyi jutt/ -  530 e/Ft 

    - Közvilágítás /dologi kiadás/  6 571 e/Ft 

      Fedezete: Intézm. műk. bev. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzem. 390 e/Ft 

                                                    Saját tul. Ing. Adás-vétel 2 367 e/Ft 

                                                         Intézményi takarítás, karbantartás 274 e/Ft 

                       Önkormányzatok igazg.tev./személyi jutt/ -  3 540 e/Ft 

    - Közterület rendjének fenntartása 

           Ebből: Munkaadót terh.jár -  52 e/Ft 

                       Dologi kiadás 52 e/Ft 

    - Polgári véd.tev. /dologi kiadás/  52 e/Ft 

      Fedezete: Intézményi működési bevétel  52 e/Ft 

    - Önkormányzatok igazg.tev./Munkaa.terh.jár./ -  3 000 e/Ft 

      Önkormányzati jogalkotás  -  1 924 e/Ft 

      Ebből: Személyi juttatás -1 500 e/Ft 

                  Munkaadót terh.jár. - 424 e/Ft 

      Intézményi működési bevétel  500 e/Ft 

      Intézményfinanszírozás  - 5 424 e/Ft 

 

 b./ Önkormányzat 

    - Polgármesteri Hivatal /Intézmény finansz. Zárolás/ - 5 424 e/Ft 

      Működési céltartalék /intézményfinansz./ 5 424 e/Ft 

    - Erdészet, egyéb erdőgazd. /dologi kiadás/ 27 e/Ft 

       Fedezete: Intézményi működési bevétel 27 e/Ft 

    - Közutak, hidak üzemeltetése /dologi kiadás/ 830 e/Ft 

      Fedezete: Település hull. Vegyes begy. /dologi kiadás/ -  830 e/Ft 

    - Saját tulajdonú ing. Adásvétel /dologi k./ -  1 599 e/Ft 

      Fedezete: Intézményi működési bevétel  -  1 599 e/Ft 

    - Önkormányzatok igazg.tev.  380 e/Ft 

      Ebből: Munkaadót. Terh. jár. 22 e/Ft 

                  Dologi kiadás 358 e/Ft 

      Fedezete: Intézményi működési bevétel  380 e/Ft 
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    - Város és községgazd./dologi kiadás/  4 700 e/Ft 

      Fedezete: Közvilágítás /dologi kiadás zárolás/ -  3 900 e/Ft 

                     Nem lakóing.bérbeadás, üzem. /dologi kiadás zárolás/ - 800 e/Ft 

    - Folyóirat időszaki kiadv. kiadása  614 e/Ft 

      Ebből: Személyi kiadás -  180 e/Ft 

                  Munkaadót. Terh. jár. -  43 e/Ft 

                  Dologi kiadás 837 e/Ft 

      Fedezete: Intézményi működési bevétel  614 e/Ft 

    - Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt 9 000 e/Ft 

      Ebből: Beruházás 3 098 e/Ft 

                 Munkaadót. Terh. jár. 4 e/Ft 

                  Dologi kiadás 5 898 e/Ft 

     Fedezete:Műk.c.p.eszköz átvétel EU-tól  5 902 e/Ft 

                    Felh.c.p.eszköz átvétel EU-tól  3 098 e/Ft 

    - Központi kvi. befiz. /dologi kiadás/  1 185 e/Ft 

      Fedezete: Működési céltartalék /intézményfinansz./ zárolás -  1 185 e/Ft 

    - 2012. évi folyószámla hitel kamata /Dologi kiadás/ 395 e/Ft 

      Fedezete: Intézményi működési bevétel  395 e/Ft 

    - Többcélú Kistérségi Társulás intézményeinél zárolás 

      Működési célú támogatásértékű kiadás 

       Városi Gondozási Központ  -  10 001 e/Ft 

       Működési céltartalék /intézményfinansz./ 10 001 e/Ft 

    - Tűzoltás, műszaki mentés /Dologi kiadás/ 77 e/Ft 

    - Ár- és belvízvédelemmel ö.tev. /Dologi kiadás/ 206 e/Ft 

      Fedezetük: Intézményi működési bevétel 283 e/Ft 

    - Helyi rendsz. lakásfennt.tám. /Társ.szoc.pol.ell./ 3 e/Ft 

    - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás /Társ.szoc.pol.ell./ 12 e/Ft 

    - Otthonteremtési támogatás /Ellátottak pénzbeni jutt./ 17 e/Ft 

      Fedezetük: Átmeneti segély /Társ.szoc.pol.ell./ -  32 e/Ft 

    - Köztemetés 

      Ebből: Társ.szoc.pol.ell. 43 e/Ft 

                  Dologi kiadás -  43 e/Ft 

    - Közművelődési Klubok  387 e/Ft 

       Ebből: dologi kiadás 462 e/Ft 

                  Műk.c.p.e.á.államh.kív. -75 e/Ft 

      Fedezete: Intézményi működési bevétel  387 e/Ft 

    - Víztermelés, -kezelés ellátás /Dologi kiadás/ 173 e/Ft 

      Fedezete: Intézményi működési bevétel  173 e/Ft 

    - Belterületi csapadékvíz elvezetés /Felújítási kiadás/ 106 e/Ft 

      Rábafüzes kerékpárút burkolat felúsítás  1 390 e/Ft 

      Fedezetük: Önkormányzati bérlemények felújítási zárolás -  1 496 e/Ft 

    - Garancia kezességváll. Gotthárd-Therm Kft 53 355 e/Ft 

      Fedezete: Egyéb felhalm.kiadás ZÁÉV  - 54 762 e/Ft 

                      Fejlesztési céltartalék    1 407 e/Ft 

    - Működési célú hitel zárolás  -  9 177 e/Ft 

      Felhalmozási célú hitel   9 177 e/Ft 
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 c./ III. Béla Szakképző Iskola   17 360 e/Ft 

      Ebből: Beruházási kiadás 3 269 e/Ft 

                 Egyéb működési kiadás 207 e/Ft 

                 Dologi kiadás 10 369 e/Ft 

                  Ellátottak p.jutt. 3 515 e/Ft 

 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól 1 545 e/Ft 

                     Felhalm. c. átvett pénze.államh.kív. egyéb váll.-tól 3 269 e/Ft 

                     Működési c. átvett pénze.állam h.kív.egyéb váll.-tól 9 538 e/Ft 

 

                    Tám.é.műk.bev. fejezettől  2 465 e/Ft 

                    Intézményi működési bevétel  543 e/Ft 

 

 d./ Rendelőintézet   265 e/Ft 

      Ebből: személyi jutt 582 e/Ft 

                 Munkaa.terh.j. 38 e/Ft 

                 Dologi kiadás -355 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.OEP-től  265 e/Ft 

 

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

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek. 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2013. január 17 

 

 

                                                                              Dr Dancsecs Zsolt  

                                                                                       jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

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

 

 

 

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

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

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

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

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

Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról a következők szerint 

rendelkezik: 

 

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

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

rendelkezés lép: 

 

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

         a) kiadási főösszege 2.489.610,3 e/Ft-ban, azaz Kettőmilliárd–    

               négyszáznyolcvankilencmillió -hatszáztízezer háromszáz forint, 

         b) bevételi főösszege 2.128.971,3 e/Ft azaz Kettőmilliárd-százhuszonnyolcmillió- 

              kilencszázhetvenegyezer háromszáz forint,  

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

             forint. 

 

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

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

a)működési pénzmaradvány:       44.848 e/Ft 

b)felhalmozási pénzmaradvány: 22.372 e/Ft. 

 

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

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

a)működési célú hitel:     103.379 e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel:190.040 e/Ft”. 

 

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

 

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

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

foglaltak szerint alakulnak.  

(2) Működési bevételek     1.596.557,3 e/Ft 

 

a) intézményi működési bevételek:    143.950 e/Ft,  
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aa) III. Béla Szakképző Iskola  25.325 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet   21.581 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár   1.605 e/Ft, 

ad) Polgármesteri Hivatal   24.911 e/Ft, 

ae) Önkormányzat    70.528 e/Ft 

 

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele  959.037 e/Ft, ebből 

ba) helyi adók   843.500 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók   114.037 e/Ft, 

cc) bírságok, pótlékok       1.500 e/Ft; 

 

c) Működési támogatások:     282.218,3 e/Ft, ebből 

ca) normatív támogatások   230.346 e/Ft, 

cb) központosított előirányzatok       3.751,5 e/Ft, 

cc) normatív kötött felh. támogatások    36.370 e/Ft; 

cd) egyéb központi támogatás      11.750,8 e/Ft 

 

d) Egyéb működési bevételek:    211.352 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű működési bevétel               181.097 e/Ft,  

db) működési c. pénze. átvét.államh. kívülről  30 255 e/Ft, 

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

 

(3) Felhalmozási bevételek     532.414 e/Ft 

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

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

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

ac) pénzügyi befektetések bevételei    35.000 e/Ft; 

 

b) Felhalmozási támogatások    303.045 e/Ft. 

ba) Központosított ei.-ból fejlesztési célú     3.045 e/Ft 

bb)fejlesztési célú támogatások   300.000 e/Ft 

 

c) Egyéb felhalmozási bevételek   102.869 e/Ft 

ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel  88.326 e/Ft 

cb) felhalm. c. pénze. átvét államh. kívülről 14.543 e/Ft 

 

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

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

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:  2.128.971,3 e/Ft 

 

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

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:    67.220 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány      44.848 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány       22.372 e/Ft. 

 

(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási 

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

a) rövid lejáratú működési célú hitel felvétele 103.379 e/Ft,  

b) rövid lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele 169.182 e/Ft,  
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c) hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele 20.858 e/Ft,  

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

 

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

 

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

a) működési kiadások előirányzatra    1.497.001,5 e/Ft-ot, ebből 

aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás      269.024,2 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet működési kiadás       187.151 e/Ft, 

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

ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     350.220 e/Ft, 

ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás      303.553 e/Ft, 

af) Önkormányzat működési kiadás       308.961,3 e/Ft 

ag) folyószámla-hitel kamat          19.395 e/Ft, 

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

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

b) felhalmozási kiadások előirányzatra       281.878 e/Ft-ot, ebből 

ba) beruházási kiadások           77.771 e/Ft, 

bb) felújítási kiadások           64.063 e/Ft, 

bc) egyéb felhalmozási kiadás          133.044 e/Ft; 

    bd) befektetési célú részesedések           7.000 e/Ft 

c) támogatások kölcsönök nyújtására        159.022 e/Ft-ot, 

ca) működési kölcsön           28.641 e/Ft 

cb) Felhalmozási kölcsön          130.381 e/Ft 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra        342.364,8 e/Ft-ot,ebből 

da) általános tartalék             1.449 e/Ft, 

db) Működési céltartalék            18.470,8 e/Ft, 

dc) fejlesztési céltartalék          322.445 e/Ft; 

e) hiteltörlesztésre           209.344 e/Ft-ot, ebből 

ea) működési célú hitel törlesztés       206.289 e/Ft, 

eb) felhalmozási célú hitel törlesztés           3.055 e/Ft; 

határoz meg.” 

 

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

 

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

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata              414.070 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata            107.967 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              508.544 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra    456.788,5 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    360.613 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     42.990 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     53.185,5 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                9.632 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:         1.497.001,5 e/Ft. 

 

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

Önkormányzat esetén a  kiemelt előirányzatok a következők: 

a)III. Béla Szakképző Iskola   269.024,2 e/Ft, 
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aa) személyi juttatások előirányzata 140.307 e/Ft, 

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

ac) dologi kiadások előirányzata   82.241,2 e/Ft, 

ad) egyéb működési kiadás előirányzata       333 e/Ft, 

ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirányz.   9.597 e/Ft; 

 

b) Rendelőintézet      187.151 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata    82.002 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.    21.164 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata    83.985 e/Ft; 

 

c) Móra Fernc Városi Könyvtár      49.129 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata    21.301 e/Ft, 

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

bc) dologi kiadások előirányzata    22.347 e/Ft; 

 

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei  350.220 e/Ft, 

da) támogatás értékű működési kiadás   350.220 e/Ft, 

 

e) Polgármesteri Hivatal    303.553 e/Ft, 

ea) személyi juttatások előirányzata 167.558 e/Ft, 

eb) munkaadót terhelő járulékok előir.   43.355 e/Ft, 

ec) dologi kiadások előirányzata   92.640 e/Ft, 

 

f) Önkormányzat     308.961,3 e/Ft, 

fa) személyi juttatások előirányzata     2.902 e/Ft, 

fb) munkaadót terhelő járulékok előir.     1 421 e/Ft, 

fc) dologi kiadások előirányzata  198.367,8 e/Ft, 

fd) egyéb működési kiadás előirányz.    106.235,5 e/Ft, 

fe) ellátottak pénzbeli juttatása előirányz.        35 e/Ft; 

 

g) folyószámla-hitel kamat          19.395 e/Ft, 

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

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

 

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

következők: 

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

1.449 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete       449 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap             1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék                   0 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  340.915,8 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:       18.470,8 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:       322.445 e/Ft. 

 

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

meg: 

a) normatív hozzájárulás, melyen belül 
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aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás                  0 e/Ft, 

ab) pedagógus szakvizsga        0 e/Ft, 

ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás      0 e/Ft, 

ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás           0 e/Ft, 

ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok            0 e/Ft; 

b) Civil alap               56 e/Ft, 

c) pályázati alap működési                0 e/Ft, 

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

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

f) Környezetvédelmi Alap               1.000 e/Ft, 

g) Vasi TISZK működési hj. Különbözet              0e/Ft 

h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész              0e/Ft, 

i) intézményüzemeltetési elkülönített keret             0 e/Ft, 

j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott 

pályázat 

ja) Önkormányzat                 0 e/Ft, 

jb) Városi Gondozási Központ               0 e/Ft, 

k) Idegenforgalmi alap                0 e/Ft. 

l) Rendelőintézet – szem.juttatás nyugdíjazás             0 e/Ft 

m) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra              0 e/Ft, 

n) Költségvetési szervek fogl. 2012. évi kompenzáció (előleg)        38,8 e/Ft 

o.) Intézményfinanszírozások zárolt összege     17.376 e/Ft 

 

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

meg: 

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

b) pályázati alap           1.407 e/Ft, 

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

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

e) NYDOP-5.2./C.11 Rendelőintézet tetőtér beépítés önr. (187/2011)     1.223 e/Ft. 

f) NYDOP-4.1.1/B-11 Rába Sztg.-i szakasz árvízvéd.fejl. (268/2011)    64.882 e/Ft 

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

h.) Ffa. ivóvízmin.jav. önerő pályázaton elnyert támogatás       3.045 e/Ft 

i.) 1613/2012.(XII.18) Kormány határozat támogatás    245.238 e/Ft 

 

(6) A céltartalékban tervezett 340.915,8 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

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

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

alapján, 

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

pályázat elnyerését követően, vagy testületi döntés. 

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

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

f) a (4) bekezdés l) pont a nyugdíjazás esetén, vagy testületi döntés. 

g) a (4) bekezdés n), o.) pont valamint az (5) bekezdés h.), i.) pont 2013. évi költségvetés”. 

 

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

„7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen 

282.218,3 e/Ft normatív állami támogatásban részesül, a szociális juttatásokhoz 
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kapcsolódóan tervezhető normatív kötött felhasználású támogatás 32.491 e/Ft. 

Központosított előirányzatok 3.751,5 e/Ft. Egyéb központi támogatás 11.750,8 e/Ft” 

 

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

 

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

szervezetenként a források a következők:   

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

Közszolgáltató Vállalat: 30.600 e/Ft 

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

 

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

napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 …………………………………  ………………………………. 

    Huszár Gábor                                          Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                    jegyző 

 

 

 

 

 

 
Kihirdetve: 

 

 

Indoklás a Rendelettervezethez: 

1.§. 

A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-, a 

hiány-, valamint a hiány külső-, és belső finanszírozásának változásával foglalkozik. 

2.§. 

A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi. 

3.§. 

A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, támogatások-, 

kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként. 

4.§ 

A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként, 

ill. intézményenként ezen belül kiemelt előirányzatonként, valamint a tartalék változását 

mutatja be. 

5.§. 

Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be. 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. január 30-i ülésére 

 

Tárgy: Szociális rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2013. január 1-jétől a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. végzi 

Szentgotthárdon a temetkezési szolgáltatást. A szolgáltatóban bekövetkezett változás és 

amiatt, hogy a cég megállapította a 2013. évre vonatkozó díjakat, módosítani kell a szociális 

igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) 

önkormányzati rendeletünk „Temetési segély” cím alatti rendelkezéseit. 

 

Ezen kívül a járások kialakítása miatt a munkaügyi kirendeltség nevének megváltozása és 

egyes támogatások járási hatáskörbe kerülése, valamint a Polgármesteri Hivatalban 2013. 

január 1-jétől bekövetkezett szervezeti változások (megszűntek az irodák) is szükségessé 

teszik rendeletünk módosítását. Néhány jogszabályhely hatályon kívül helyezése pedig a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ának való megfelelést szolgálja („(…) A 

jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, 

amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes”). 

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a 

fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának 

esetén egyrészt nem a valós költségek alapján kerülne kiszámításra a temetési segély összege, 

másrészt olyan elavult rendelkezések maradnának a rendeletünkben, amellyel az nem 

szolgálná az ügyfelek megfelelő tájékoztatását, ezáltal körükben és az ügyintézők körében is 

jogbizonytalanság keletkezhetne. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet megalkotni szíveskedjen! 

 

 

Szentgotthárd, 2013. január 21. 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 
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1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 46. 

§-ban, 48. § (4) bekezdésében, 55/C. § (4) bekezdésében és 58/B. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

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

(IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) Az ügyfél az önkormányzati hatáskörben lévő szociális ellátásra irányuló kérelmét 

szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai ügyintézőjénél, a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmét a személyes gondoskodást 

nyújtó intézmény vezetőjénél terjeszti elő.” 

 

2. § (1) A Rendelet 5. § (2) bekezdésében a „Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja Szentgotthárdi Kirendeltségét” szövegrész helyébe a „Szentgotthárdi Járási 

Hivatal Munkaügyi Kirendeltségét (a továbbiakban: Munkaügyi Kirendeltség)” 

szöveg lép. 

(2) A Rendelet 5/B. § (3) bekezdésében a „Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja Szentgotthárdi Kirendeltségével” szövegrész helyébe a „Munkaügyi 

Kirendeltséggel” szöveg lép. 

(3) A Rendelet 5/B. § (4) bekezdésében a „Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja Szentgotthárdi Kirendeltsége” szövegrész helyébe a „Munkaügyi 

Kirendeltség”, a „Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szentgotthárdi 

Kirendeltségéhez” szövegrész helyébe a „Munkaügyi Kirendeltséghez” szöveg lép. 

(4) A Rendelet 5/B. § (5) bekezdésében a „Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja Szentgotthárdi Kirendeltsége” szövegrész helyébe a „Munkaügyi 

Kirendeltség” szöveg lép. 

(5) A Rendelet 5/B. § (6) bekezdésében a „Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja Szentgotthárdi Kirendeltségét” szövegrész helyébe a „Munkaügyi 

Kirendeltséget”, a „Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

Szentgotthárdi Kirendeltsége” szövegrész helyébe a „Munkaügyi Kirendeltség” 

szöveg lép. 

(6) A Rendelet 12/A. § (2) bekezdésében az „e rendeletben a helyi” szövegrész helyébe 

az „Szt-ben a” szöveg lép. 

(7) A Rendelet 12/E. § (3) bekezdésében a „Hatósági és Okmányiroda Szociálpolitikai 

Csoportja” szövegrész helyébe a „szociálpolitikai ügyintézője” szöveg lép. 

 

3. § (1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A temetési segély összege azonos a helyben szokásos legolcsóbb földbetemetési, 

illetve hamvasztásos temetés költségeinek 
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a) 15 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 150  %-át, 

b) 10 %-ával, ha a családban az 1 főre jutó nettó jövedelem a nyugdíjminimum 151-

250 %-a közé esik, 

és ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek, vagy családjának a létfenntartását 

nem veszélyezteti.” 

 (2) A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Temetési költségként a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. által 

évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell figyelembe venni. A legolcsóbb 

földbetemetés költsége 2013. évben nettó 164.376,- Ft; a legolcsóbb hamvasztásos 

temetés költsége nettó 173.985,- Ft. 

  

4. § A Rendelet 10. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) Az eltemettetésre köteles személynek nem kell megtérítenie a köztemetés költségét, 

ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.” 

 

5. § Hatályát veszti a Rendelet 

a) 3. § (14) bekezdésében a „Pénzügyi Irodájának” és a „Pénzügyi Iroda ügyintézőjétől” 

szövegrész; 

b) 4. §-a és az azt megelőző cím;  

c) 7. §-a és az azt megelőző cím (Ápolási díj); 

d) 9. § (2) bekezdése; 

e) 10. § (1), (3) és (9) bekezdése; 

f) 22. § (6) bekezdésében a „Pénzügyi Irodája és a Hatósági és Okmányirodája” 

szövegrész. 

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

Indokolás: 

 

1. §-hoz: A módosítást a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 2013. január 1-jétől 

bekövetkezett szervezeti változások indokolják. 

2. § (1)-(5) bekezdéséhez: 2013. január 1-jétől a munkaügyi kirendeltség a járási hivatal 

szervezeti egységeként működő szakigazgatási szerv, az elnevezése is ekként 

módosult. 

2. § (6) bekezdéséhez: A 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendeletben hatályon kívül helyeztük 

a helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseket, így ezen a helyen a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Szt.) 

szabályozott (normatív) lakásfenntartási támogatásra utalunk. 

2. § (7) bekezdéséhez: A módosítást a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 2013. január 

1-jétől bekövetkezett szervezeti változások indokolják. 

3. § (1) bekezdéshez: A 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendeletben már hatályon kívül 

helyeztük a helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseket. 

3. § (2) bekezdéshez: A módosítást a Szentgotthárdon temetkezési szolgáltatást végző cég 

személyében történt változás és az új cég új ármegállapítása indokolja. 
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4. §-hoz: A módosítást a rendelkezés jobb megértését szolgálja a módosított bekezdést 

megelőző néhány bekezdés hatályon kívül helyezése után. 

5. § a) és f) pontjához: A módosítást a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban 2013. január 

1-jétől bekövetkezett szervezeti változások indokolják. 

5. § b) pontjához: Az időskorúak járadéka a járási hivatal által nyújtott támogatás lett 2013. 

január 1-jétől. 

5. § c) pontjához: Kiüresedett rendelkezés, a cím alatti szakasz valamennyi rendelkezése 

hatályon kívül került illetve elavult. 

5. § d) és e) pontjához: Törvényi rendelkezéseket ismételnek meg, ami a jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. törvény 3. §-a értelmében nem megengedett; 

6. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés, mely a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

7. § (1) bekezdése alapján kötelező eleme a jogszabálynak. A hatálybalépés napja 

nem előzheti meg a jogszabály kihirdetésének napját. A módosító rendelkezések és 

hatályon kívül helyező rendelkezések a hatálybalépésükkel végrehajtottá válnak, a 

végrehajtottá válást követő napon pedig hatályukat vesztik. Ha a jogszabály minden 

rendelkezése előre látható időpontban végrehajtottá válik, a jogszabály hatályba 

léptető rendelkezésével egy mondatban lehet rendelkezni a jogszabály hatályon 

kívül helyezéséről. 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2013. január 30.-i képviselő-testületi ülésére 

 

 

Tárgy: A településfejlesztéssel  és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési 

szabályok meghatározása  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az építésügy eddig kialakult rendszere 2013. január 1-től jelentősen átalakul. Ennek egyik 

elemeként bevezetésre kerül az úgynevezett partnerségi egyeztetés új gyakorlata. A 2012. 

novemberében kihirdetett, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról  és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírja, hogy a településfejlesztési 

koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök (pl. 

kerületi építési szabályzat) készítése vagy módosítása során a lakossággal, érdekképviseleti, 

civil és  gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés a helyi 

adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés 

szabályai szerint történik.  

 

Az  önkormányzatnak a tervezés előtt döntenie szükséges a partnerségi egyeztetés 

szabályairól, amelynek során meg kell határozni:  

a)  az egyeztetésben résztvevők (partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit,  

b)  a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját,  

c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendjét,  

d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 

intézkedéseket.  

 

Javaslom, hogy  a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetés  szabályairól a Képviselő-testület alkosson határozatot, melyet valamennyi később 

indított véleményezési eljárás során alkalmazni szükséges. A partnerségi egyeztetés javasolt 

szabályait az előterjesztés és egyben a határozati javaslat mellékletét képező dokumentáció 

tartalmazza.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező a partnerségi 

egyeztetés szabályait tartalmazó dokumentációt az alábbi határozati javaslat elfogadásával 

jóváhagyni szíveskedjen.   

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező Szentgotthárd város településfejlesztéssel és településrendezéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetési szabályait, és elrendeli annak alkalmazását 2013. 

február 1-től a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia 

és a településrendezési eszközök készítése vagy módosítása során történő 

véleményezési eljárások lefolytatásakor.  
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             Határidő:  2013. február 1-től folyamatosan 

             Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 

 

Szentgotthárd, 2013. január 21.  

 

 

 Fekete Tamás 

 Városüzemeltetési vezető 

 

 

Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt 

                    Jegyző 
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1.sz. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI 

 

 

A szabályzat elkészítésének a célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési 

dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani 

lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő 

dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.   

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a  alapján Szentgotthárd Város Önkormányzat 

településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályai az 

alábbiak:  

 

I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:  

1. A város teljes lakossága – valamennyi ténylegesen Szentgotthárdon élő és bejelentett 

lakcímmel rendelkező felnőtt állampolgár   

2. Valamennyi a város településfejlesztésével, településrendezésével összefüggésbe hozható 

szentgotthárdi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.   

3. A városban működő civil szervezetek, melyeknek székhelye Szentgotthárdon van. 

4. Valamennyi, a városban működő elismert egyház  

5. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) 

pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező 

szervezetek  

 

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:  

1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei:  

a) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a város honlapján  

(www.szentgotthard.hu) és a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal internetes oldalán (hivatal. 

szentgotthard.hu)  külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező 

dokumentációk egységes megjelentethetősége érdekében.  

 

b) A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától 

függően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az 

értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket 

tartalmazó tájékoztatást tölt fel a város honlapján biztosított tárhelyre, melynek 

megjelenéséről felhívást tesz közzé  

• a városi honlap főoldalán,  

- a Polgármesteri Hivatal internetes oldalán  

• a Polgármesteri Hivatal épületében levő hirdetőtáblákon  

 

 

 

 

 

  

http://www.szentgotthard.hu/
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Dokumentum Eljárás fajtája Előzetes 

tájékoztatás 

Elfogadás előtti 

tájékoztatás 

Településfejlesztési 

koncepció 

- Van Van 

Integrált 

településfejlesztési 

stratégia 

- Nincs Van 

Településrendezési 

eszközök ( pl. helyi 

építési szebályzat) 

Teljes eljárás Van Van 

Egyszerűsített eljárás Nincs Van 

Tárgyalásos eljárás nincs Van 

 

c) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos 

észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:  

• az írásos észrevétel az Önkormányzatnak történő megküldésével,  

• elektronikus levélben történő megküldéssel a tájékoztatóban meghatározott e-mail címre.  

Írásos észrevételnek csak a névvel, címmel ellátott dokumentumokat lehet kezelni.  

 

2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:  

a) A beérkezett véleményeket a jegyző összegzi. 

b) A véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.  

 

3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendje:  

a) Valamennyi beérkező észrevételt tartalmazó táblázatot a jegyző megküldi a fejlesztési 

dokumentum, ill. a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki szakmai  

javaslatot , s valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja 

a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszát.  

c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó táblázatot a jegyző 

feltölti a II./1./a pontban meghatározott tárhelyre, és erről hirdetményt jelentet meg a város 

honlapján és a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal internetes oldalán (hivatal. 

szentgotthard.hu)    

d) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában 

lefűzve meg kell őrizni.  

 

4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 

intézkedések:  

a) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési eszköz jóváhagyásának 

kihirdetését követő 10 napon belül a  jegyző az elfogadott  településrendezési eszközt teljes 

terjedelmében feltölti a II./1./a pontban meghatározott tárhelyre.  

b) Az II./4./a pontban meghatározott intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé a   

- a város honlapján  

- a Polgármesteri Hivatal internetes oldalán 

- a város hirdetőtábláin. 

  

III. A szabályok hatályossága:  

1. Területi hatály:  

A szabályzat Szentgotthárd közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumokra és 

településrendezési eszközökre vonatkozik.  

2. Időbeni hatály:  2013.február 1-től 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. január 30-i ülésére 

Tárgy: Szentgotthárdi, 0180 hrsz-ú temető ingyenes önkormányzati tulajdonba adása  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Belügyminisztériumtól kapott tájékoztatás alapján a Kormány vizsgálja annak lehetőségét, 

hogy önkormányzati feladatként írja elő a szociális temetések lebonyolítását és ehhez 

szükséges parcellák biztosítását. 

Amennyiben a Kormány elfogadja az erre irányuló előterjesztést, úgy segítséget kíván 

nyújtani az önkormányzatoknak azzal, hogy a területükön állami tulajdonban és az MNV 

ZRT. által temetőnek nyilvánított ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását 

felajánlja. 

Szentgotthárd esetében ez a döntés a 0180 hrsz-ú ingatlant érinti mely a szentgotthárdi temető 

szomszédságában található, 4864 m2-es területtel. (helyszínrajz 1. sz. melléklet) 

 

Továbbá egy másik értesítés alapján a Kormány vizsgálja annak a lehetőségét is, hogy minden 

önkormányzat közigazgatási területén lévő, használaton kívüli állami tulajdonú ingatlanokat 

térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adja, azzal a címmel, hogy így elősegíti az 

Önkormányzati feladatok ellátását. 

Az ingatlanok listáját a kormány határozta meg. A felkínált ingatlanok „beépítetlen területek” 

s többségében azokban is tulajdoni részarányt jelentett…  

Az értékesebb, ipari parkban lévő állami területek, vagy a Rábafüzesi és Kethelyi laktanyák, a 

Baross Gábor úti, volt kórházi bérlakások –melyek átvétele érdekünkben állna – nincsenek a 

listán.      

A 0180 hrsz-ú temető az egyetlen, ami ezen ingatlanok közt is szerepelt. 

A tulajdonba kapott ingatlanra további kötelezettségeket előírnak, melynek egy részlete az 2. 

sz. mellékletben található. (többek közt 15 évig nem idegeníthető el, s a juttatás céljának 

megfelelően kötelesek vagyunk hasznosítani.) 

Előírták, hogy a Képviselő-testületnek  az állami vagyon igényléséről, ill. tulajdonba adásra 

vonatkozó igényét határozatba kell foglalnia. 

 

Mivel a 0180. hrsz-ú ingatlan a jelenlegi, önkormányzati tulajdonú temető szomszédságában 

helyezkedik el, ezért annak bővítése  esetén ez a terület szükséges lesz számunkra, ezért 

kérjük a testület döntését arról, hogy az Önkormányzat tulajdonát képezze az ingatlan. 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában 

lévő szentgotthárdi 0180 hrsz-ú, kivett temető művelési ágú ingatlan  térítésmentes tulajdonba 

vételével egyetért, ezen igényét a belügyminisztérium felé bejelenti. 

Az ingatlan felhasználási céljaként a Temetkezést és Szociális temetkezést jelöli meg, s a 

2011. évi CLXXXIX. törvény II. Fejezetében  lévő Önkormányzati feladat- és hatáskörök 

13.§ (1) 2. pontjában lévő településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása) feladat 

ellátására használja.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  
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Felelős: Huszár Gábor polgármester, Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 

főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2013. január 18. 

 

                                                                                          Fekete Tamás 

          városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzem :Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. sz. melléklet: 
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2. sz. melléklet: 
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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. január 30-i testületi ülésére 

 

Tárgy: Közösségi közlekedés fejlesztése (NYDOP-3.2.1./B-12) pályázati lehetőség 

 

Tisztelt Képviselő–testület! 

 

Előzmények 

 

2012.szeptemberében jelent meg az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Regionális Operatív 

Programja keretében az NYDOP-3.2.1./B-12 Közösségi közlekedés fejlesztése c. konstrukció. 

Pályázat benyújtására 2012. november 29-tól 2013. február 28-ig van lehetőség. 

A konstrukcióhoz illeszkedő fejlesztési szükséglet tartalmazza a buszpályaudvar áthelyezését, 

az Ady Endre utca és a kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak felújítását is. 

 

A felmerült javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata egy közös konzorciumi pályázatot nyújthatna be a 

GYSEV Zrt., a Vasi Volán Zrt., Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu és Kétvölgy Község 

Önkormányzatával. Konzorciumvezető Szentgotthárd Város Önkormányzata, mivel önállóan 

csak önkormányzatok pályázhatnak. 

 

A konstrukció bemutatása: 

 

Alapvető cél: infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés alap-

feltételrendszerének a fejlesztése, biztosítása érdekében. A helyi és városi közösségi 

közlekedés gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele érdekében 

közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, irányítási, utastájékoztatási rendszerek fejlesztése, 

kialakítása. A felhívás kiemelt célja a jelenleg közösségi közlekedést választó utasok 

számának megtartása, a negatív tendencia megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés 

elősegítése. 

 

Rendelkezésre álló forrás: a kiírás meghirdetésekor az elszámolható kiadásokra rendelkezésre 

álló keretösszeg a 2011-2013. évben 1000 millió Ft. A támogatott pályázatok várható száma: 

3. A kiírásra konzorciumi formában is lehetőség van pályázni. 

 

Támogatás mértéke: az igényelhető támogatás mértéke 100%. Jelen pályázati felhívás 

keretében igényelhető támogatás összege minimum 50 millió Ft, maximum 200 millió Ft. 

 

Támogatható tevékenységek köre: 

A, Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése 

B, Forgalomirányítás, forgalomszervezés és utastájékoztatás fejlesztése 

C, Szolgáltatási színvonal erősítése 

 

A konkrét projekt ötlet műszaki tartalma:A fejlesztés során, közvetlenül a vasútállomás 

mellett nyolc állásos buszpályaudvar, az állomás előtti Ady Endre utca burkolatának 

felújítása, a vasútállomás épületébenváróterem rekonstrukció, üzemi helyiség kialakítása, a 

Hunyadi úti megszűnő buszpályaudvaron buszmegállók és a konzorciumban részt vevő 
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kistérségi önkormányzatok területén buszvárók lennének kialakítva max. 200 mFt beruházási 

összeggel.  

 

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok köre: 

1, Megvalósíthatósági tanulmány 

2, Alapító okiratban közösségi közlekedéssel vagy fenntartható fejlődéssel foglalkozó civil 

szervezet támogató nyilatkozata 

3, Projekt adatlap kiegészítő a pályázóra, pályázatra 

4, Támogató nyilatkozat olyan civil szervezettől, amelynek alapító okiratában a fogyatékos 

személyek érdekeinek képviselete szerepel 

 

Előzetes kalkulációk alapján a maximális támogatási összegre kellene pályázni, amely jelen 

esetben 200 millió Ft. 

 

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

 

1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elvi döntés hoz arról, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzataa GYSEV Zrt., a Vasi Volán Zrt, Alsószölnök; 

Felsőszölnök; Szakonyfalu; Kétvölgy Község Önkormányzatával közösen konzorciumi 

pályázatot nyújtson be a NYDOP-3.2.1./B-12 Közösségi közlekedés fejlesztésec. 

konstrukciójára. Felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti tartalmú 

konzorciumi szerződés aláírására. AKépviselő-testület egyetért azzal,  hogy kezdődjön el a 

közös konzorciumi pályázat előkészítése, és Szentgotthárd Város Önkormányzata a GYSEV 

Zrt.-vel, a Vasi Volán Zrt.-vel, Alsószölnök; Felsőszölnök; Szakonyfalu; Kétvölgy Község 

Önkormányzatával közösen eljárást írjon ki az előkészítési tevékenységekre vonatkozóan. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Takács Adrienn pályázati referens 

 

Szentgotthárd, 2013. január 21. 

 

 

 

                         Huszár Gábor 

                         Polgármester 

 

Jogi ellenjegyzés: 
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1. számú melléklet 

 

 

 

 

 
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Pályázat benyújtására 
 

 
1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 
aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból 
a célból, hogy aNyugat-DunántúliOperatív Program keretébenKözösségi közlekedés 
fejlesztése pályázati kiírásra Nemzeti fejlesztési Ügynökség közreműködő 
szervezethez pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt 

pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák.  
 
A pályázat címe: .................................................................................. (a 
továbbiakban Pályázat). 

 
2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, 
szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott 
cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, 
valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt 
vállalnak: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Postacím: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 
Székhely: Szentgotthárd 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 733722 
Adószám: 15733720-1-18 
Aláírásra jogosult képviselője: Huszár Gábor polgármester 
(szervezet neve)  
Postacím: .......... 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 
Adószám: ......... 
Aláírásra jogosult képviselője: ................. 
 
(szervezet neve) 
Postacím: .......... 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 

Adószám: ......... 
Aláírásra jogosult képviselője: ................. 
 
(szervezet neve) 
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Postacím: .......... 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 
Adószám: ......... 

Aláírásra jogosult képviselője: ................. 
 
(szervezet neve) 
Postacím: .......... 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 
Adószám: ......... 
Aláírásra jogosult képviselője: .................1 
 
 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Szentgotthárd 
Város Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető) választják. 
 
3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

vény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és 
nevükben a Pályázatot aláírja, a közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat 
elbírálása során a közreműködő szervezettel szemben a konzorciumot képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a 
Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és 
ennek érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírás részét képező „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot 
ismerik, és a Pályázat támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a 
Pályázatban és a Pályázatról döntés hozó szerv döntésében foglalt tartalommal 

szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a 
Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
……………………………………………………..2 
 
 

Konzorcium vezetője 
 
 

.......................................
....... 
Név 

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

....... 

konzorciumi tag 
 
 

........................................
...... 
Név 

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

...... 

konzorciumi tag 
 
 

.......................................
....... 
Név 

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

....... 

                                                
1 A tagok számának megfelelően bővíthető 
2 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek 
az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 
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Szervezet 
 
 

P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
 

…………………………… 
 

Szervezet 
 
 

P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
 

…………………………… 
 

Szervezet 
 
 

P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
 

…………………………… 
 

 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
 

…………………………… 
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ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2013. január 30-i  ülésére 

 

Tárgy : Nyilatkozat a kethelyi volt határőr laktanya átvételi szándékáról 

   

 

                                                 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Városunk 2012. évben, 5128/2012. ügyiratszámú levelében kezdeményezte a Szentgotthárd 

191/1.hrsz-ú ingatlanon található volt határőr laktanya önkormányzatunk részére történő 

ingyenes tulajdonba adását. Erről 2012. júniusában testületi határozat is született. A Magyar 

Állam tulajdonában levő ingatlan vagyonkezelője a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.  

MNV-18/362/1/2012. számú levelében azt kérte, hogy egy olyan testületi határozat szülessen, 

ami tartalmazza önkormányzatunk vagyonátvételi szándékát, és azt, hogy 

önkormányzatunknak milyen hasznosítási tervei vannak az ingatlannal. Amennyiben az 

ingatlanra az árverés eredménytelen lesz, az ingatlan önkormányzati tulajdonba való átadása 

ismét napirendre kerülhet. A rábakethelyi volt határőrlaktanya hasznosítását szociális lakások 

kialakításával látnánk a legcélszerűbbnek. Fiatal házasok számára, rászoruló idősek számára, 

minőségi lakáscsere biztosítására javasoljuk felhasználni az ingatlant.  

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az állami ingatlanok (vagyon)   

önkormányzatok részére történő átadását lehetővé tevő, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI 

törvény (Vtv.) 36 §. (2) bekezdése, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodásról rendelkező 254/7 
(X.4.) Korm. rendelet VIII. fejezete 50. §. (2) bek. a) és b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 

2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bek. 9, 10. pontjai alapján ismételten kérelmezi a 

Szentgotthárd 191/1.hrsz-ú állami tulajdonú, MNV Zrt vagyonkezelésében levő ingatlan 

tulajdonjogának ingyenes átadását Szentgotthárd Város Önkormányzata részére.  
Az ingatlanon levő volt határőr laktanyában szociális lakásokat kívánunk kialakítani a rászoruló idős 

emberek, a fiatal házasok és szociális lakásban elhelyezésre jogosult személyek részére.  

A vagyonátruházással  kapcsolatos illetékek és az ingatlannal kapcsolatos egyéb költségek kifizetését 
magunkra vállaljuk.  

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2013. 01. 19. 

                                                           

                                                                                                      Fekete Tamás      

Ellenjegyzem:                                                                      városüzemeltetési vezető 
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