
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. január 29-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2012. december 18.-án került kihirdetésre a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi. CCIV. törvény. (ktsv tv) 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§ (2) bekezdése értelmében a jegyző által 

előkészített költségvetési rendelet tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló 

törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 

Hivatkozott rendelkezésnek megfelelően került a rendelet-tervezet – első tárgyalásra - 

előterjesztésre.  

 

Megjegyezzük, hogy az előterjesztett rendelet tervezet tárgyalási alap, az újraszabályozott 

Áht.ban, az Ávr.-ben előírtak szerint azonban csak a februári testületi ülésre kerül végleges 

formába. Ugyanakkor a költségvetési rendelet tervezetünk tartalmazza mindazokat, amik a 

költségvetés elfogadásához szükségesek, tehát a tárgyalásnak akadálya nincsen.  

A költségvetési törvény rögzíti az önkormányzatokat megillető normatívákat és a települési 

önkormányzatokat érintő jövedelemdifferenciálódás miatti elvonás mértékének számítását.  

 

Fentiek alapján a normatív állami támogatás 2.157 e/Ft-tal nőtt a költségvetési koncepcióban 

szerepeltetettekhez képest. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően a város 2013. évi költségvetési koncepcióját 2012. novemberi ülésén elfogadta a 

részletes tervezőmunka alapjául, és hozzájárult ahhoz, hogy a 2013. évi költségvetés tervezési 

munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak: 

Prioritások: 

 fel kell készülni az állami fenntartásba kerülő a közoktatási intézmények és a 

területi igazgatási feladatok átadásával kapcsolatos teendők zavartalan 

lebonyolítására, 

 ki kell dolgozni az önkormányzati feladatkörben maradó tevékenységek 

ellátásának legmegfelelőbb szervezeti kereteit, formáit. (Ász jegyzőkönyv 

alapján elfogadott intézkedési terv) 

•   Az intézményhálózat fenntartása és működőképességének megőrzése; 

•   A szűkös anyagi lehetőségek figyelembe vételével a kötelezően ellátandó 

feadatok prioritásának biztosítása. (Ász jegyzőkönyv alapján elfogadott 

intézkedési terv) 

 Az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő 

működési kiadások tervezését; 

 A nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálatát (ÁSZ 

jegyzőkönyv alapján elfogadott intézkedési terv) 

 A város közterületeinek rendezettségét, valamint az infrastruktúra megőrzését, 

karbantartását; 

 Az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett 

állagmegóvását, 



 A Képviselő-testület felkéri a nemzetiségi önkormányzatokat hogy 2013. évi 

költségvetésüket az állami hozzájárulás figyelembe vételével állítsák össze. 

 A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények 2013. évi álláshelyeinek  

számát a soron következő ülésén, a vonatkozó jogszabályok ismeretében 

határozza meg (2012. decemberi ülésen megtörtént) 

 Felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában 

segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését tekintettel az Ász 

jegyzőkönyv alapján elfogadott intézkedési tervre és megalapozott takarékos 

gazdálkodását. 

 

Önkormányzati forrásszabályozás 

A 2013. évtől átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer 

is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ezzel 

együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források 

nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is 

átirányításra került a központi költségvetésbe. Ezzel együtt a korábban normatívának 

nevezett központi támogatás helyett új finanszírozási struktúra került kialakításra, a 

feladatfinanszírozás bevezetésével. 

Fentieket is figyelembe véve Szentgotthárd Város önkormányzatának 2013. évi célja kell, 

hogy legyen, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizze, biztosítsa az eddigi 

szolgáltatások színvonalának megőrzését, valamint a fejlesztési lehetőségek , ésszerű, 

szükségletekhez igazodó, biztos forrásokra alapozott kihasználását. 

 

Önkormányzati bevételek alakulása 

A helyi önkormányzatok 2013. évi gazdálkodásában az állami költségvetésből származó 

támogatások az előző éviekhez képest jelentős mértékben csökkennek a jelenlegi törvény 

alapján. 

Állami támogatás (feladatfinanszírozás) az alábbi jogcímeken illeti meg a helyi 

önkormányzatokat az elkövetkező költségvetési évben: 

 

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (önkormányzati hivatal 

működésének támogatása, település – üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 

zöldterület gazdálkodás, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása/ 

- ezen támogatások összegét csökkenti az elvárt bevétel, amely a 2011. évi iparűzési adóalap 

0,5 %-a.  Ezen a jogcímen nem kapunk támogatást. 

2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 

3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodák 

bértámogatása, óvodaműködtetés) Társulás kapja a támogatást 

4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása  

5. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 

(hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz) 

6. Idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szakosított feladatok támogatása (nem 

részesülünk ilyen támogatásban) 

7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési 

és múzeumi feladatok támogatása) 

 

Ugyanakkor átengedett adók közül csak a gépjárműadó és annak is csak a 40 %-a képezheti a 

források egy részét. 

Továbbra is a helyi önkormányzatok rendelkezésére állnak a központosított támogatások 



A költségvetési törvényben a központosított állami támogatások között szerepel az IFA 

utáni 1,5 Ft, amelyet ismereteink szerint havi lebontásban a 2011. évi teljesülés alapján 

fognak utalni. Előirányzatként a MÁK által kiadott értesítőn szerepelt. A támogatás a 

települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. Ezen összeget 

forrásként szerepeltetjük a tervezetben. 

 

2012. év végén 300 millió forint állami támogatást kapott önkormányzatunk, amellyel 

szigorú szabályok szerint el kell számolnunk. Ezen összeg önkormányzati fejlesztési 

célokat szolgál, pályázatok önerejét, felújítási feladatokat . 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi helyi bevételei, helyi adók alakulása 

Bevételeink másik formája a helyben képződő bevétel, melyek realitáson alapuló 

meghatározása, megtervezése kiemelkedő jelentőségű. Alapvetően fontos, hogy valamennyi 

számba vehető bevételi lehetőségünk teljes mértékben kihasználásra kerüljön és a lehető 

legmagasabb összegben teljesüljön, ugyanakkor csak a nagy biztonsággal beszedhető 

bevételek kerüljenek tervezésre. 

Azon túl, hogy saját bevételeink biztosítják a feladatok ellátásához szükséges forrást, állami 

támogatások kiesése esetén azok pótlását, egyes kiadási többletek forráshiány-fedezetét is 

biztosítaniuk kell. 

Az önkormányzati működés stabilitásának megőrzése érdekében meghatározó cél, hogy a 

saját bevételek beszedésre kerüljenek, minimálisra csökkenjenek a kintlévőségek. Saját 

bevételeink közül nagy jelentősége a helyi adóbevételeknek van.  

Mivel a következő előttünk álló év rengeteg bizonytalansági faktort tartalmaz, egyes 

feladataink újragondolása a költségvetési tervezet megalkotását követően is elengedhetetlen. 

Meg kell vizsgálnunk, hogy azok végrehajtása nélkülözhetetlen-e, esetleg más formában 

gazdaságosabban megoldható-e. 

Az önkormányzat 2013. évi bevételeinél a bizonytalansági tényezőkre tekintettel bővüléssel 

nem számolunk, csak az elfogadott jogszabályokban szereplő biztonsággal tervezhető 

források kerülhetnek be a költségvetésbe, melyek teljesülését folyamatosan figyelemmel kell 

követni. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi kiadásai 

Költségvetésünk kiadási oldalát részben meghatározza az önállóan működő önkormányzati, 

illetve egyelőre a Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása alá tartozó intézményeink 

finanszírozása, az oktatási intézményünk (korábban SZOI) működtetése, valamint az 

önkormányzati székhelyű oktatási intézmények tanulóinak étkeztetési kiadásai. 

A Városi Gondozási Központ a személyi feltételek hiányosságaként az elmúlt években már 

több alkalommal jelezte, hogy az intézmény (a többi nagy intézményünkkel ellentétben) nem 

rendelkezik adminisztratív ügyintézői státusszal, pedig a szociális szférában bekövetkezett 

adminisztratív terhek növekedésének teljesítése (pl. finanszírozási szerződésekkel kapcsolatos 

többletfeladatok, napi igénybevevői jelentési kötelezettség) illetve egyéb, folyamatos 

adatszolgáltatás, statisztika, intézményi ügyek, adminisztráció stb. indokolttá teszik az ilyen 

jellegű létszámfejlesztést. Ennek éves kiadása kb 1.700 e/Ft/10 hó 

Nem szerepel a kiadások között a Múzeum költségvetése, mert nem ismertek a működtetés 

kiadásai. 

Az elkövetkező évre megfogalmazandó elvárás a szigorú takarékosság, költséghatékonyság, 

fenntarthatóság, a megkezdett projektek folytatása. 

További feladat továbbra is csak akkor vállalható, ha az ahhoz szükséges forrás 

rendelkezésre áll, illetőleg annak megvalósítása nem veszélyezteti a működést és a kötelező 

feladatok ellátását 



A Kormány által bejelentett 5000 fő lakosságszámot meghaladó települések 

adósságkonszolidációjával kapcsolatban igényünket január 11-ig benyújtottuk. Várhatóan  

június 28-ig megállapodás születhet a Magyar Állam és Szentgotthárd Város Önkormányzata 

között ezen hosszúlejáratú kötelezettségek közös teherviselésével kapcsolatban. 

A fentiek ellenére továbbra is úgy látjuk, hogy a folyószámlahitel 2013. június 30-i 

visszafizetése saját erőből nem megoldható, ezért szükség lesz hosszú távú működési hitel 

felvételére. 

 

A jelentősen bizonytalan a költségvetési rendelettervezet összeállítása során figyelembe kell 

venni, hogy 

- a gazdálkodás folyamatai átívelnek a naptári éveken, 

- a Képviselő-testület több évre hozott döntései meghatározzák az éves tervjavaslatot 

- a költségvetés feladatvállaló képességét a reálisan számításba vehető bevételek korlátozzák, 

- az önkormányzat felelős a kötelezően nyújtandó szolgáltatások biztonságáért. 

 

Mindezekre tekintettel a 2013. évi költségvetés tervezésénél szükség lesz – a gazdasági 

stabilitás megőrzése érekében – hatékonyságot növelő intézkedések megtételére, 

feladatvállalásainknál az önkormányzat anyagi teherbíró képességének vizsgálata elsődleges 

szempont kell, hogy legyen, ennek érdekében szükséges feladataink áttekintése, a prioritások 

meghatározása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2013. évben ismét jelentős nehézségekkel nézünk szembe, hisz bevételeink nem fedezik 

kiadásainkat, jelentős az előző évről, ill. évekről áthozott hiányunk is. 

Ugyanakkor 2013-tól az önkormányzat költségvetési rendeletékben működési hiány nem lesz 

tervezhető (2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól – 111.§). 

Mindezekre tekintettel csak a bevételek teljesülése mellett vállalhatók a kiadási 

kötelezettségek. 

 

Mind a Képviselő-testülettől, mind pedig az intézményektől rendkívül fegyelmezett, és 

takarékos gazdálkodást követel meg a költségvetési helyzetünk. Mindent meg kell 

tennünk annak érdekében, hogy kiadásainkat tovább ne növeljük és tervezett 

bevételeinket realizáljuk.  

Nagyon fontos, hogy a Képviselő-testület döntéseinek meghozatalánál mindig vegye 

figyelembe azok jövőbeni hatását, hiszen nem csak egy költségvetési évben kell 

gondolkodnunk, hanem a jövőbeni működést, működtetést, a hatályba lépő új 

rendelkezéseknek való megfelelést is szem előtt kell tartani!   

 

A Képviselő-testületnek olyan működésre alkalmas, takarékos, fegyelmezett gazdálkodással 

tartható költségvetést kell megalkotni és elfogadni, amely a partnereink – pénzintézetek, 

szállítók – számára garanciát jelent a fizetőképességünkre. 

 

A költségvetési rendelethez kapcsolódóan a további, döntést igénylő kérdéseket terjesztjük a 

T. Képviselő-testület elé: 

 

A 8/2002. (II.28.) számú önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: R. ) módosítása az 

alábbiak miatt szükséges:  

1. A hivatal új szervezeti tagozódásához igazodó vezetői megnevezést a R. -ben 

módosítani szükséges. 



2. Az illetménykiegészítés tárgyévre rendeletben kerülhet megállapításra. 

3. A Kttv. módosítása miatti változások.  

Felhívjuk a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetési tervezete 229.458 e/Ft tartós részesedés 

értékesítést tartalmaz. Amennyiben ez a bevétel nem realizálódik, úgy a kiadást szükséges 

ezen összeggel csökkenteni  vagy egyéb bevételi forrás keresni! 

 

A 2013. évi költségvetési tervezet megvitatása után kérem a T. Képviselő-testületet hozza 

meg határozatát! 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló  8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításához az 1. sz. 

mellékletben foglaltakat fogadja el – a rendeletmódosítást ezek alapján kell  előkészíteni:  

Határidő: a rendelettervezet előkészítésére a 2013. februári ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény előírásának megfelelően a cafetéria - juttatás mértékét 2013. évben bruttó 

200.000- Ft /fő összegben határozza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

3) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján 2013. évre vonatkozó költségvetési 

tervezetét megvitatta és azt elfogadja azzal, hogy 2013. évi költségvetését az alábbi 

módosításokkal  

 

 

a) …………………………………………………..  

b)…………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………alkotja meg. 

 

Határidő: 2013. februári Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

3) A helyi nemzetiségi önkormányzatok állami támogatását Szentgotthárd Város 

Önkormányzata jelentős hiánya miatt nem tudja kiegészíteni. 

 

Határidő: 2013. februári Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd, 2013. január 11.        

  

 

 

         Huszár Gábor 

         polgármester  



Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt 

                               Jegyző 

1. számú melléklet 

 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 

szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: R. ) az alábbiak szerint 

változik: 

- A R. címében és szövegében  a „Polgármesteri Hivatal”  szövegrész helyébe a 

Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal” szövegrész lép. 

- A R. 1.§-a a következővel  egészül ki:  
  A  főállású  polgármesterre, valamint a Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatott  fizikai 

alkalmazottra a rendelet hatálya akkor terjed ki, ha azt jogszabály lehetővé teszi. 

-  A R. 2. § (2) bekezdésébe bekerül a köztisztviselők és ügykezelők részére adható 

juttatásként az üdülési támogatás”  

-  A R. 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 A rendelet 2.§-ában meghatározott jutattások mértékét, feltételeit, az elbírálás éa 

elszámolás rendjét , valamint a visszatérítés szabályait  – a 2. §(2) bekezdése 

kivételével -  a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 

- A R  9. § -a és 9. §a) bekezdésében az irodavezető szövegrésze helyébe „vezető”  

szövegrész lép . 

- A R. 10.§ (1) bekezdésében az Illetménykiegészítés szövegrészben a  „ 2012. december 31-

ig” szövegrésze helyébe  „2013. december 31-ig”  szövegrész, az alapilletménye 10 %-ának 

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. szövegrész helyébe az alapilletménye 

„15%-ának megfelelő illetménykiegészítés” szövegrész kerül. 
 

 



2. számú mellékllet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-

testület) 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 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ -ban foglalt 

feladatkörében eljárva Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és 

gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére 

(a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, Szentgotthárd Város Önkormányzata 

intézményeire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre. 

 

2. A címrend 

 

2. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésének címrendjét a 

15. melléklet szerint határozza meg. 

 

 

3. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje 

 

3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2.021.004 e/Ft-ban, azaz kettőmilliárd-huszonegymillió-négyezer 

forintban, 

b) bevételi főösszegét 2.021.004 e/Ft azaz kettőmilliárd-huszonegymillió-négyezer 

forintban, 

 

     állapítja meg. 

 

(2) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2013. évi összevont mérleget 

működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza 

 

 (3) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet 

tartalmazza. 

 

(4) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek összegét a 

rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. A normatív állami hozzájárulások, valamint a 

normatív kötött felhasználású támogatásokat a 6. melléklet részletezi. 

 

(5) A költségvetésben a beruházások és felújítások kiadásait a 4. melléklet feladatonként és 

kiemelt előirányzatonként mutatja be. 



 

(6). Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegeit az 8. melléklet tartalmazza 

 

(7). Az Önkormányzat hitelterheit a 7. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 9. 

melléklet, az Önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 13. melléklet mutatja. 

 

 

(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 10. mellékletben 

részletezettek, a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét 2013. évre 

a 11. mellékletben részletezetteknek megfelelően határozza meg. 

 

 

(9) Szentgotthárd Város Önkormányzat által nyújtott 2013. évi közvetett támogatások 

összegeit a 12. melléklet mutatja be. 

 

 

(10) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat 

felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza. 

 

 

4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 

forrásait és azok összegét - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az 

alábbiak szerint határozza meg: 

(2) Működési bevételek      1.221.769 e/Ft 

 

a) intézményi működési bevételek:    125.600 e/Ft, ebből 

aa) Rendelőintézet       17.320 e/Ft, 

ab) Móra Ferenc Városi Könyvtár       1.150 e/Ft, 

ac) Polgármesteri Hivatal            3.934 e/Ft, 

ad) ingatlan eladás ÁFA              810 e/Ft, 

 

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele  958.500 e/Ft, ebből 

ba) helyi adók    937.000 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók      20.000 e/Ft, 

cc) bírságok, pótlékok         1.500e/Ft; 

 

c) Működési támogatások:         97.463 e/Ft, ebből 

ca) normatív támogatások        45.017 e/Ft, 

cb) központosított előirányzatok         31.209 e/Ft, 

cc) normatív kötött felhasználású támogatások       21.237 e/Ft; 

 

d) Egyéb működési bevételek:          40.206 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű működési bevétel                       28.701 e/Ft,  

db) működési célú pénzeszk. átvét.államh. kívülről   11.505 e/Ft, 

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

 

(3) Felhalmozási bevételek     401.623 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek   244.854 e/Ft, ebből 

aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.      8.000 e/Ft, 



ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. bev.     7.396 e/Ft, 

ac) pénzügyi befektetések bevételei    229.458 e/Ft; 

 

b) Felhalmozási támogatások     0 e/Ft. 

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

bb)fejlesztési célú támogatások     0 e/Ft 

 

c) Egyéb felhalmozási bevételek       156.769 e/Ft 

ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel      147.554 e/Ft 

cb) felhalm. célú pénzeszk. átvét államh. kívülről        9.215 e/Ft 

 

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

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

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:   1.623.392 e/Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  0 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:     248.283 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány     0 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány         248.283 e/Ft. 

 

 

(7) Finanszírozási bevételek összesen:       248.283 e/Ft 

 

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

a) működési kiadások előirányzatra   1.004.930 e/Ft-ot, ebből 

aa) Oktatási intézmény működési kiadás      152.822  e/Ft, 

ab) Rendelőintézet működési kiadás    184.280 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás    45.566 e/Ft, 

ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás   108.459 e/Ft, 

ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás    222.581 e/Ft, 

af) Önkormányzat működési kiadás     291.222 e/Ft, 

ag) folyószámla-hitel kamat          5.000 e/Ft, 

ah) Arany J. villamos felúj. hitel kamat            800 e/Ft, 

ai) felhalm. bevét után fiz. ÁFA              810 e/Ft 

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

ba) beruházási kiadások       263.499 e/Ft, 

bb) felújítási kiadások       107.153 e/Ft, 

bc) egyéb felhalmozási kiadás         31.162 e/Ft; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására    0 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra      336.480 e/Ft-ot,ebből 

da) általános tartalék             4.000 e/Ft, 

db) Működési céltartalék           15.600 e/Ft, 

dc) fejlesztési céltartalék         316.880 e/Ft; 

e) hiteltörlesztésre           271.980 e/Ft-ot, ebből 

ea) működési célú hitel törlesztés        268.975 e/Ft, 

eb) felhalmozási célú hitel törlesztés             3.055 e/Ft; 

határoz meg. 

 



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

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata             247.333 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata              65.233 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              501.885 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra              190.479 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások        3.287 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     43.133 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     35.600 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                        0 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:         1.004.930 e/Ft. 

 

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

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a következők: 

 

 

a) Rendelőintézet      184.280 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata      85.669 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.      22.489 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata      76.122 e/Ft; 

 

b) Móra Ferenc Városi Könyvtár       45.566 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata      28.026 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.        7.340 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata       10.200 e/Ft; 

 

c) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei      108.459 e/Ft, 

da) támogatás értékű működési kiadás  108.459 e/Ft, 

 

d) Polgármesteri Hivatal      222.581 e/Ft, 

ea) személyi juttatások előirányzata    132.130  e/Ft, 

eb) munkaadót terhelő járulékok előir.      35.132 e/Ft, 

ec) dologi kiadások előirányzata      55.319 e/Ft, 

 

e) Önkormányzat        444.044 e/Ft, 

fa) személyi juttatások előirányzata          1.508 e/Ft, 

fb) munkaadót terhelő járulékok előir             272 e/Ft, 

fc) dologi kiadások előirányzata       360.244 e/Ft, 

fd) egyéb működési kiadás          82.020 e/Ft, 

 

f) folyószámla-hitel kamat              5.800 e/Ft, 

g) Arany J. villamos felúj. hitel kamat               800 e/Ft, 

h) felhalm. bevét után fiz. ÁFA              5.000 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 

4.000 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete 1.000 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap 1.000 e/Ft, 



ac) általános tartalék 2.000 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  332.400 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:     15.600 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:    316.800 e/Ft. 

 

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

a) Civil Alap                              2.000 e/Ft 

b) Pályázati alap Működési       1.000 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás          3.000 e/Ft 

d) Pannon Kapu rendezv.          1.000 e/Ft 

e) Környzetvédelmi alap           1.000 e/Ft 

f) Közcélú fogl.dologi                  500 e/Ft 

g) Közcélú fogl.páláyzati önrész  1.100 e/Ft 

h) Pannon Kapu idegenfor.marketing kts 1.000 e/Ft 

i) Városi rend.30 éves város                     5.000 e/Ft 

 

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

meg: 

a) Pályázati alap     5.000 e/Ft 

b) Játékvár Óvoda felújítása   5.680 e/Ft 

c) Pályázati önrészek fejl.(szennyvíz)   15.000 e/Ft 

d) Gotthard Therm Kft kötvény 

kezességváll.               291.200 e/Ft                      

 

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

a) A 6.§ (4) bekezdés (a-i) testületi döntés alapján 

b) A 6.§ (5) bekezdés a) testületi döntés alapján 

c) A 6.§ (5) bekezdés b) és c) pályázat elnyerésekor 

d) A 6.§ (5) bekezdés d) a banki kötelezés szerint 

 

7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen 

76.226 e/Ft normatív állami támogatásban részesül, a szociális juttatásokhoz kapcsolódóan 

tervezető normatív kötött felhasználású támogatás 10.580 e/Ft. A normatív állami 

támogatásból 178.701e/Ft nem kerül folyósításra. 

 

8. § A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi 

szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja: 

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

Közszolgáltató Vállalat: 51.010 e/Ft, 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 32.300 e/Ft. 

 

 

4. Költségvetési létszámkeret 

 

9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét 2013. január 1-jén  38 

főben rögzíti. A létszámkeretből 1 fő polgármester, 3 fő ügykezelő, 1 fő gépkocsivezető, 33 fő 

köztisztviselő munkakörben foglalkoztatott. 

 



(2) A költségvetési szervek jelen rendelet 10. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet nem 

léphetik túl. 

 

(3) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét 

2013. évre  38 főben rögzíti. 

 

 

5. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok 

 

10.§ (1) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei a Képviselő-testület által 

jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályok előírásaira és belső 

szabályzataikra tekintettel gazdálkodnak a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség 

szempontjait figyelembe véve. 

 

11.§ (1) A költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, 

valamit a kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosítására a jogszabályokban 

meghatározott esetekben és módon van lehetőség 

 

(2) A költségvetési szervek bevételeinek elmaradása nem eredményezi az önkormányzati 

támogatás növelését. Amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak, a tervezett kiadások nem 

teljesíthetők. 

 

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 

Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során, az egyes szakfeladaton 

keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb 

15 %-kal haladják meg. Ebben az esetben a költségvetési rendelet módosítására utólag, a 

költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. 

 

(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó bevétel többlet felhasználásáról a Képviselő-testület a 

költségvetési szerv kérelme alapján dönt. Ezen bevételi többletek felhasználására a Képviselő-

testület döntését követően van lehetőség. A bevételi többlet összegével a költségvetési 

rendeletet a soron következő rendelet módosítás keretében módosítani kell. Amennyiben a 

bevételi többlet felhasználását a Képviselő-testület nem engedélyezi azt az önkormányzat 

költségvetésébe a döntést követően azonnal be kell fizetni. 

 

(5) A költségvetési szervek eredeti előirányzat szinten jutalmat – kivéve a jogszabály alapján 

biztosított jubileumi jutalom – nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások 

előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető. A feladat elmaradásból származó 

személyi juttatás maradvány jutalmazásra nem használható. 

 

(6) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat 

munkavállalót, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a 

szükségesnek tartott létszámintézkedést megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétele 

nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját 

bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati 

támogatás terhére nem finanszírozhatók. Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új 

munkaszerződés, vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre 

vonatkozóan történhet. 

 



12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi 

döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításával. 

 

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet 

módosítását a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni. 

 

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését 

rendeletmódosítással a Képviselő-testület változtathatja meg. A költségvetési szervek a 

Polgármesteri Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig köteles közölni az 

előirányzatot érintő módosításokat. A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület 

negyedévente módosítja. 

 

(4) Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a központi 

támogatásokat csökkenti, vagy zárolja, vagy törli, az intézkedést követően a költségvetési 

rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

 

13.§ (1) A költségvetési szerv pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmet csak akkor nyújthat 

be, ha a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványát nem használja fel személyi 

juttatás kifizetésére, hanem azt más kiemelt előirányzat teljesítésére, elsősorban dologi 

kiadásokra fordítja. 

  

(2) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelem benyújtásának határideje tárgyév szeptember 

10. A benyújtott kérelemhez csatolni kell a költségvetési szerv 1-8 havi gazdálkodásának 

adatait, az addig saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások 

kimutatását, az igényelt pótelőirányzat részletes, számszaki adatokkal történő indoklását, 

valamint a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szervezet gazdasági vezetőjének 

véleményét. 

 

(3) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmeket felül kell vizsgálni, és a belső ellenőr írásos 

állásfoglalását is a kérelemhez csatolni kell. 

 

14.§ A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő 

fejlesztéshez, pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A 

költségvetési szervek kötelesek az ágazatilag érintett bizottságok véleményét a Képviselő-

testületi döntés előtt kikérni. Minden esetben ki kell mutatni a kérelmezett program, 

fejlesztés, pályázat rövid és hosszú távú költségvetési kihatásait. A szükséges önerő 

biztosításáról, valamint a pályázat benyújthatóságáról a Képviselő-testület dönt. 

 

15.§ (1) A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú, 

rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi 

költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes engedéllyel 

vállalhatnak kötelezettséget. 

(2) A költségvetési szervek többéves kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület előzetes 

jóváhagyása esetén vállalhatnak. 

 

16.§ A Képviselő-testület feljogosítja: 

a) az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságot, hogy 500 e/Ft összegben 

kötelezettséget vállaljon, 

b) a polgármestert, hogy 1.000 e/Ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget 

vállaljon. 



 

17.§ (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport-, és egyéb 

egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az 

erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére. 

 

(2) A sportegyesületek támogatására vonatkozóan a döntési hatáskört az SZMSZ az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságra ruházta át. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatások folyósítására a támogatott 

szervezettel az Önkormányzat nevében megkötött támogatási szerződés aláírását követően 

kerülhet sor. A támogatási szerződésnek rendelkezni kell legalább a támogatás 

felhasználására, elszámolására, a nem cél szerinti felhasználás jogkövetkezményeire 

vonatkozóan. 

 

(3) A támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet írásbeli nyilatkozatában arról is köteles 

nyilatkozni, hogy köztartozás nem terheli, valamint megfelel a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.  

 

18.§ (1) A polgármester a hatályos jogszabályi előírások szerinti gyakorisággal és 

időpontokban beszámol az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről. 

  

(2) A Képviselő-testület a zárszámadás keretén felülvizsgálja a költségvetési szervek 

pénzmaradványát. 

 

(3) A 2012. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg: 

a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel 

összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) módosított előirányzatát 

meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő 

kiadási előirányzat maradvány elvonásra kerül, 

b) a Rendelőintézet 2013. évi társadalombiztosítás finanszírozási többletbevételével az 

intézmény önkormányzati támogatását év közben csökkenteni kell, 

c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a meghatározott 

célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa. 

 

 

6. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai 

 

19.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei számlavezető 

pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli 

Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki. 

 

20. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a gazdálkodás 

folyamatos biztosítása mellett -, a Pénzügyi Iroda javaslata alapján a Polgármester dönt.  

 

(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról a Képviselő-testületet a gazdálkodással 

kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell. 

 

21.§ (1) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul 275.000   

e/Ft erejéig folyószámlahitel, valamint 25.000 e/Ft munkabérhitel igénybevételéhez 2013. 

június 30-ig. 



 

(2) Az (1) bekezdésben rögzített hitelek tekintetében a Képviselő-testület azok 

visszafizetésére kötelezettséget vállal, kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a kapcsolódó 

terheit a költségvetésében megtervezte. 

 

22.§ A Képviselő-testület a 21.§-ban rögzített hiteleken kívüli rövidlejáratú, valamint hosszú 

lejáratú hitel felvételéről esetenként külön dönt.  

 

23.§ Az intézmények finanszírozása a kiskincstár keretében, a számlavezető pénzintézet útján, 

megállapodás alapján történik. 

 

 

 

7. Vegyes rendelkezések 

 

24.§ A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a 30 napot, mértékét tekintve a 

költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri 

és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Egyúttal elrendeli, hogy az 

intézménynek tartozás állományukról negyedévi rendszerességgel, a rögzített mérték elérése 

esetén pedig azonnal kötelesek tájékoztatást adni az irányító szerv részére. 

 

25. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 

következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi 

önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-

testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között 

átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 

költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 

 

26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési 

rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat 

teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.  

 

 

8. Záró rendelkezések 

 

27. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

 

 …………………………………  ………………………………. 

      polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 



Tájékoztató 
a Képviselő-testület 2013. január 30-i ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 

tevékenységről 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 

6. § (3) bekezdése alapján a társulási tanács tagjai eddig évente legalább két alkalommal 

beszámoltak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A 

szentgotthárdi Képviselő-testület számára legutóbb a 2012. szeptemberi ülésére készült 

tájékoztató a Társulási Tanácsban végzett munkáról. A többcélú kistérségi társulásokról 

szóló 2004. évi CVII. törvényt (Ttv.), valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt az Országgyűlés hatályon kívül 

helyezte 2013. január 01. napjától. Az önkormányzatok társulásaival kapcsolatban 2013. 

január 01. időponttól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvény (Mötv) rendelkezései az irányadók, a 93.§ 14.) bekezdése szerint a társulás 

működéséről évente legalább egy alkalommal kell beszámolni. 

 

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakban 4 alkalommal üléseztek a polgármesterek. A 

Társulás munkaszervezete továbbra is törekedetett arra, hogy csak akkor kerüljön 

összehívásra a testület, amikor az feltétlenül szükséges, tekintettel arra is, hogy a 

polgármesterek nagy többsége nem főállású polgármester. A Társulási Tanácsi üléseket 

továbbra is megelőzte a kistérség jegyzőit / körjegyzőit magába foglaló Jegyzői Kollégium 

tanácskozása. A Jegyzői Kollégium összetétele a továbbiakban változik, hiszen a közös 

hivatalok felállításával párhuzamosan a (kör)jegyzők száma a korábbi 6 főről 4 főre 

csökkent.  

 

Szeptember óta a kistérségi Beszerzési Munkacsoport, illetve a Közbeszerzési Bizottság 

ülésére is sor került. 

 

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időben 16 döntést hozott meg a Társulási Tanács. A 

határozatok részletes felsorolásától eltekintünk: a határozatok többsége a Társulási Tanács 

által fenntartott intézményekkel kapcsolatos, de a Társulás által ellátott, kistérségi szintű 

szolgáltatások működtetése is igényelt döntéseket – a Társulási Megállapodás 

módosításával, a 2013. évi költségvetési koncepcióval és a Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézmény állami fenntartásába adásával kapcsolatos döntésen kívül más, 

fajsúlyosabb tárgyú döntést az elmúlt időszakban nem hozott a Társulás. 

 

A Kistérségi Társulás munkaszervezete a továbbiakban is a Szentgotthárdi Polgármesteri 

Hivatal, a (kis)térségi ügyekkel 2013. január 01. időponttól elsősorban az Önkormányzati és 

Térségi Erőforrások és a Pénzügyi belső szervezeti egységek foglalkoznak.  

 

A SZOI állami fenntartásba kerülésével párhuzamosan a Kistérségi Társulás január 01. naptól 

az alábbi intézmények fenntartó és felügyeleti szerve: 

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység 

- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül: 



 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd) 

 Tapsifüles Tagóvoda (Gasztony) 

 Kerekerdő Tagóvoda (Rönök) 

 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak) 

 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek) 

 Városi Gondozási Központ 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Hosszas előkészítést követően összeállításra és elfogadásra került a Kistérségi Társulás 2013. 

évi költségvetési koncepciója, amelynek összege 173.487.740,- Ft. A költségvetési törvény 

elfogadását követően a költségvetés tervezetének is összeállításra került. Ez alapján 2013. 

évben a Társulás közvetlenül 242.168.000,- Ft állami támogatásra jogosult. Ezen 

túlmenően, az adóerőképesség miatti normatíva elvonások következtében hozzávetőlegesen 

legkevesebb 80 millió forinttal kevesebb állami támogatással gazdálkodhatna idén az 

Önkormányzat, ha a városi intézmények jó részét nem a Kistérségi Társulás tartaná fenn.  

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde épületének felújítására elnyert pályázat megvalósításának 

felhívása már megjelent nyílt közbeszerzési eljárást keretében, ha minden jól alakul, késő 

tavasszal már megkezdődhetnek a felújítási munkálatok az intézményben, sőt, talán a 

projekthez szükséges önerőhöz is sikerülhet támogatást szerezni. A SZEOB Játékvár Óvoda 

fejlesztésére - négy további gyermek csoportszoba teljes felújítására (nyílászárók, radiátorok 

cseréje, világítás-korszerűsítése), a hozzájuk tartozó gyermekmosdók- (nyílászárók, 

radiátorok, víz-, fűtés-világosítás korszerűsítés kompletten), illetve 4 db gyermeköltöző 

fejlesztésére - tavaly benyújtott pályázatunk továbbra is elbírálás alatt áll.  

Hasonló a helyzet a „Az Óvodafejlesztés” c. felhívásra benyújtott pályázatunkkal is, amellyel 

alapvetően képzések, továbbképzések, tréningek szervezésére, az alkalmazottak számára 

tanügyigazgatás, tehetséggondozás, fejlesztő pedagógia, erőszak- és konfliktuskezelés stb. 

megvalósítására, programok / versenyek, foglalkozások, családi napok szervezésére 

szeretnénk támogatást szerezni.  

A Kistérségi Társulás, a Rendelőintézet és a Falugondnoki szolgálat konzorciumi 

együttműködésében benyújtott nagyszabású TÁMOP projektünk is elbírálás alatt áll, amelyet 

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című 

felhívásra nyújtottunk be még tavaly.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására 2013. I. negyedévére 855.053,- forintot, a 

pszichiátriai betegek közösségi ellátására 8 millió forintot és a támogató szolgálat 

működtetésére 8.550.000,- Ft támogatást kapott a Társulásunk a 2013. évre. 

 

A Kistérségi Társulás jövőjéről a 2012. szeptemberi és a 2012. decemberi ülésre már 

készítettünk részletes előterjesztést a Képviselő-testület számára. A többcélú kistérségi 

társulásokról szóló törvényt hatályon kívül helyezése nem eredményezte a törvény erejénél 

fogva a kistérségi társulások megszűnését. A jelzett törvény hatályon kívül helyezése csak azt 

jelentette, hogy az abban foglalt kötöttségek (egy kistérségen belül egy társulás) megszűntek, 

további alkalmazásukról a tagok dönthetnek. Az önkormányzatok társulásaival kapcsolatban 

2013. január 01. időponttól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény (Mötv) rendelkezései az irányadók. A törvény 87. §-a továbbra is 

lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok egy vagy több önkormányzati feladat- és 

hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátását jogi személyiséggel rendelkező társulási formában 

lássák el. A Kistérségi Társulásunk jelenlegi formája alapvetően megfelel a januártól hatályba 

lépő rendelkezéseknek, mindössze néhány helyen volt szükséges a Társulási Megállapodás 

módosítása – ezeket a módosításokat a Társulást alkotó képviselő-testületek többnyire már 



december hónapban jóvá is hagyták. Ennek ellenére a Társulási Megállapodást módosítása 

újra napirendre kerül majd a következő hónap(ok)ban – elsősorban a kistérségi működési 

területű szolgáltatások ellátása kapcsán (pl: a mozgókönyvtári ellátás törvény alapján kikerül 

a kistérségi feladatellátásból), illetve informálisan már más, kistérségen kívüli település is 

jelezte szándékát a Társulásunkhoz való csatlakozást illetően. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában folytatott tevékenységről szóló 

tájékoztatót megismerte. 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

 

Szentgotthárd, 2013. január 17. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 


