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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy: Rendelőintézet kérelme - betegforgalom irányító rendszer
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendelőintézet Szentgotthárd betegforgalom irányító rendszer beszerzésére irányuló
kérelmét a Képviselő-testület egy ével ezelőtt már tárgyalta. Akkor, a 182/2013. sz.
határozatával azt a döntést hozta, hogy a „beszerzésére vonatkozó kérelmét az intézmény
2014. évi költségvetésében biztosítja, ehhez előzetesen elő kell készíteni a vonatkozó
beszerzési eljárást, továbbá bevételteremtő forrásokat kell felkutatni hozzá”. Később, a
3/2014. számú határozat 2. pontjában azonban a Képviselő-testület a 2014. évre vonatkozó
költségvetési tervezésekor úgy határozott, hogy a betegirányító rendszert az intézmény a saját
költségvetéséből próbálja meg finanszírozni.
A Rendelőintézet vezetője a tárgyban a mellékelt kérelemmel fordul ismét a Tisztelt
Képviselő-testülethez (lásd: 1. sz. melléklet). Az Intézetvezető Asszony a kérelmében arról
tájékoztat, az elmúlt időszakban megkereste valamennyi gyógyszerforgalmazó céget, hogy a
rendszer beszerzését támogassa, de csak minimális összegű támogatásra, illetve egy helyi
vállalkozó sponzori támogatására számíthattak volna. Időközben a betegforgalom irányító
rendszert forgalmazó cég újból megkereste a Rendelőintézetet, és egy olyan, kedvezőbb
konstrukciót ajánlott, amellyel kisebb befektetéssel is hozzájuthatna az intézmény a
rendszerhez.
A Rendelőintézet statisztikái alapján évente kb. 55.000 orvos-beteg találkozás zajlik az
intézményben, amely létszám már indokolhatja a korszerű betegforgalom irányító rendszer
beszerzését. A rendszer sorszámkiadásra lenne alkalmas, illetve előjegyzésre elektronikusan
otthonról is lehetősége lenne a páciensnek, a kivetítőkön a sorszámok előrehaladását
figyelemmel követhetik a betegek, miközben egészséges életmódra felhívó üzeneteket és
közérdekű közleményeket is olvashatnak, stb. Nem kérdés, hogy ezzel valóban csökkenthető
lenne a hosszadalmas várakozások az adott szakrendelésre, a szakrendelőben dolgozó
szakszemélyzet kapacitásának hatékonyabb kihasználásával pedig gördülékenyebben mehetne
a munkavégzés.
Az Intézetvezető Asszony által megküldött jelenlegi árajánlat (lásd: 2. számú melléklet) 24
hónapra bruttó 173.100,- Ft/hó (136.300,- Ft + ÁFA /hó) összeggel számol. A 24 hónapot
követően a rendszer szolgáltatás alapú használatának költsége, amely magában foglalja a
rendszer teljes körű garancia hosszabbítását is, bruttó 53.988,- Ft/hó (42.510,- Ft+ Áfa/ hó)
összeggel kalkulál, amely összeget az intézmény költségvetése elbírna, illetve az eladott
kártyákból (lásd: a kérelemben) akár részlegesesen fedezhető lenne.
Intézetvezető Asszony arra kéri Önkormányzatunkat, hogy a futamidő első két évének
kiadásait biztosítsa azzal, hogy az erre a célra befolyó szponzori és a kártyaeladásból
származó bevételekkel az intézmény folyamatosan csökkenti fogja ennek költségeit. A
rendszer kialakítása és üzemelése 2014. évben – szeptembertől decemberig - legfeljebb
bruttó 692.400,- Ft lenne, 2015-ben 2.077.200,- Ft, 2016-ban pedig 1.384.800,- Ft. 24
hónapot követően a rendszer működtetése legfeljebb (bruttó) 647.856,- Ft/év összegbe
kerülne.

Tekintettel az értékére, támogató döntés esetén is beszerzési eljárás lefolytatása szükséges a
beszerzéshez.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Irodánk szerint
Önkormányzatunknak szabad előirányzata a 2014. évi költségvetésben nincs. Amennyiben a
függőben lévő pályázatok pozitív elbírálásban részesülnek és ebből kiadásokat tudnánk
fedezni, szabadulna fel előirányzat, addig azonban a Pénzügyi Iroda nem tud forrást
megjelölni a beszerzés fedezetére.
HATÁSVIZSGÁLAT:
1.) Mi indokolja, miért szükséges? A magas számú (55.000) orvos-beteg találkozás és az a
rendszer, hogy a szakrendelések nagyobb része nem beutalóköteles, illetve a beutalóköteles
szakrendeléseken is érkezési sorrendben jutnak be a vizsgálatra a betegek, gyakori
tumultushoz vezet. Ennek megszüntetése, továbbá az orvosi kapacitások gazdaságosabb
kihasználása indokolja a beszerzést.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek? A személyi feltételek rendelkezésre állnak, a tárgyi feltételeket megvalósító
beszerzéshez viszont jelenleg – a Pénzügyi Iroda tájékoztatása alapján – nem áll
rendelkezésre fedezet sem az Önkormányzatnál, sem az intézménynél.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Lásd: előterjesztés.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? A végrehajtás kockázatokkal nem jár.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? A Rendelőintézet szakrendeléseire továbbra is
hosszas várakozás útján lehet csak bejutni.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei: A berendezés beszerzéséhez kapcsolódó teendők,
úgy mint a beszerzési eljárás lefolytatása, Közbeszerzési Bizottság döntése, szerződéskötés a
szállítóval.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet
betegforgalom irányító rendszer beszerzésére vonatkozó kérelmét támogatja és –
beszerzési eljárás lefolytatását követően - engedélyezi a beteg forgalomirányító rendszer
beszerzését. Az intézmény számára 2014. évi költségvetésből erre a célra legfeljebb
692.400,- forintot biztosít a ………………………………………….terhére.
Továbbá felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a 2015. évi és 2016. évi költségvetés tervezéskor
a rendszer üzemelésési díjat tervezni szíveskedjen.
Határidő: azonnal

A. /

Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Dr. Csiszár Judit intézetvezető

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete - pénzügyi fedezet hiányában a Rendelőintézet Szentgotthárd betegforgalom irányító rendszer beszerzésére vonatkozó
kérelmét NEM támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2014. augusztus 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző h.

1. számú melléklet

Cím: Szentgotthárd Város Képviselőtestülete
Tárgy: Kérelem a betegirányító rendszer beszerzéséhez való hozzájáruláshoz
Tisztelt Képviselőtestület!
A Rendelőintézet képviseletében 2013. juliusában már kérelmeztük a Képviselőtestület
hozzájárulását egy korszerű betegirányítási rendszer beszerzéséhez. Akkor az volt a testület
álláspontja , hogy a bár a testület elvben támogatja a beszerzést, más sürgősebb kiadások
miatt akkor erre forrást biztosítani nem tudott. Egyben felkértek, mint intézményvezetőt, hogy
vizsgáljam meg annak a lehetőségét, hogy esetleg sponzorok bevonásával hogyan lehetne a
beszerzés / működtetés költségeit csökkenteni.
Ennek megfelelően megkerestem szinte valamennyi általam ismert Magyarországon
gyógyszert forgalmazó nagy céget, azonban csak egy hazai gyógyszergyártó tett konkrét
igéretet egy minimális összegű támogatásra és egy helyi vállalkozó mutatott még szponzori
hajlandóságot, de a két összeg együttesen is eltörpült a beszerzés költségéhez képest.
Ezt követően a közelmúltban a rendszert forgalmazó cég egy számunkra kedvezőbb
konstrukcióval keresett meg, amelyben benne rejlik annak a lehetősége is, hogy egy
viszonylag kisebb befektetéssel mégis hozzájuthatnánk a berendezéshez.
A Rendelőintézetben évente megközelítőleg 55 000 orvos-beteg találkozás zajlik.
Szakrendeléseink egy része előjegyzéssel , beutalóval vehető igénybe, míg az általános és
baleseti sebészet, bőrgyógyászat, szemészet,fül-orr gégészet,
fogászat, valamint a
nőgyógyászat előjegyzés és beutaló nélkül is fogadja beteginket. A laboratóriumi vizsgálat
ugyan beutalóhoz kötött, de a betegek érkezési sorrendben, illetve a sürgősség foka szerint
jutnak be a vizsgálatra.
Ez a rendszer igen gyakran a mindenki által jól ismert tumultushoz vezet, amelyben az
érkezési sorrend megállapítása sem könnyű, nem beszélve az ügyeskedők helyzetkihasználási
trükkjeiről, felesleges stresszel súlyosbítva a betegek váróbeli közérzetét. Ezen túlmenően ez
a hagyományos rendszer az orvosi kapacitások gazdaságos kihasználását sem segíti elő, mert
arra készteti az orvost, hogy a rendelés elején kapkodva igyekezzen csökkenteni a tumultust,
míg a rendelési idő közepén esetleg „üresjáratban” várja a rendelés végére érkező betegek
második rohamát.
Az általunk beszerezni kívánt rendszer ezzel szemben lehetővé tenné, hogy a betegek az
okmányirodákban megszokott módon bejelentkezhessenek a rendelésekre, illetve figyelmmel
követhessék a sorszámok előrehaladását a kivetítőkön, amelyek egyben egészséges életmódra
felhívó üzenetek, vagy közérdekű közlemények kommunikácoójára is alkalmasak. A

rendszerbe otthonról is bejelentkezhet telefonon, vagy az Interneten keresztül a vizsgálatra
váró személy, illetve a családtagja, ugyancsak megspórolva a felesleges várói sorbanállást.
A fejlesztő cég arra is lehetőséget biztosít, hogy a betegek egy a bejelentkezést megkönnyítő
kártyát egy jelképes összegért ( 100-300 Ft/darab) megvásárolva hozzájáruljanak a beszerzés
költségeinek a csökkentéséhez. Könnyen belátható, hogy mindössze 3000-4000 kártya
eladásával a bekerülési költség feleződne/ harmadolódna.
Mivel azonban a mellékelt ajánlatban feltüntetett haví díj meghaladja a RI havi teherviselő
képességét, kérem, hogy az Önkormányzat a futamidő első két évének kiadásait
megelőlegezni sziveskedjék azzal,
hogy az erre a célra befolyó szponzori és a
kártyaeladásból származó bevételeinkkel ezt megpróbáljuk folyamatosan és utólag is
minimalizálni.
Szentgotthárd, 2014. 06.26.
Tisztelettel:
Dr Csiszár Judit MSc,MBA
Intézményvezető

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy: Városi Gondozási Központ gépkocsi beszerzése
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előtt is ismeretes, hogy 2014.
március 01. időponttól a gyermek-és szociális étkeztetést a városban a JustFood Kft. látja el.
Szentgotthárd közigazgatási területén (Jakabházától Farkasfáig) a szociális étkeztetést a
Városi Gondozási Központ intézménye biztosítja. Az ételt a Széchenyi iskolában készítik, és
az intézmény tulajdonában lévő Renault Kangoo gépkocsival szállítják az igénylőkhöz.
Jelzésként érkezett és az új Szolgáltató is jelezte, hogy van olyan igénylő, aki már kora
délelőtt megkapja az ebédjét, de sajnos van olyan is, akihez csak ½ 2 körül érkezik meg
az ebéd. Ez abból adódik, hogy az egyetlen rendelkezésre álló gépkocsinak több irányba is
kell szolgáltatást biztosítani.
Az érintett intézményvezető, az új szolgáltató és a Hivatal képviselői a probléma megoldása
érdekében egyeztetést tartottak, amelynek során az alábbi megoldási javaslat körvonalazódott:
Az intézmény ételszállító gépjárműje több mint 7 éves, bármikor előfordulhat olyan műszaki
probléma, ami miatt akár több napra is kiesik a szállításból. A javaslat alapján - a Városi
Gondozási Központ szociális étkeztetési feladatának ellátása érdekében - egy másik
gépkocsi is kerüljön beszerzésre. E gépkocsi ellátná az ételszállítást az „egyik vonalon“ ,
majd azt követően a térségben a házi segítségnyújtás működtetése érdekében szállítási
tevékenységet is elláthatna. Ez utóbbit jelenleg egy külső vállalkozás látja el megbízás alapján
havi 82.296,- forintért (éves szinten 987.552,- Ft), a szerződésük 2014. szeptember 30-ig szól.
Ez a vásárolt szolgáltatású gépjármű elsősorban azokon a településeken látja el tevékenységét
a kistérségben, mely az intézményi gépjárművel a terepviszonyok miatt nem megközelíthető.
Az intézmény - felkérésünkre - előzetesen 3 ajánlatot is beszerzett egy új gépjármű
beszerzésére, ezek főbb tulajdonságai az alábbiak:
- Dacia Duster Cool 4x4 1,6 105 LA
ajánlati ár: 3.900.050,- Ft
- Skoda Yeti Qutdoor Ambition 1,8 TSI 4x4
ajánlati ár: 5.940.000,- Ft +
forgalomba helyezési költség: 178.450,- Ft
- Suzuki Sx4S-Cross 1,6 Dízel GL 3 4 WD 118 LE
ajánlati ár: 5.650.000,- Ft.
Természetesen további költségként jelentkezik bármely gépkocsi beszerzésénél a biztosítás
(kötelező, Casco), az éthordók szállításához rozsdamentes betét, tálca készítése és az ÁNTSZ
engedélyek esetleges költségei és a felmerülő üzemanyagköltség is. Mindezekkel együtt úgy
gondoljuk, megfontolandó lenne egy másik gépjármű beszerzése is a Gondozási Központhoz,
mert:
- hosszútávon (4-5 év) megtérülne a befektetés, hiszen a vásárolt szolgáltatás
költségei évi 1 millió forintot jelentenének az intézmény számára, ebből közel 4 év
alatt egy új, saját, „teljes munkaidős“ járművet lehet vásárolni,
- egy másik, új gépjárművel is rendelkezne az intézmény a régi mellett, amely be
tudna segíteni az intézmény más feladataiba, ellátottakat tudna szállítani, szükség

-

szerint helyettesítené a többi gépjárművet, párhuzamos feladatoknál és hívásoknál
(házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás), stb.
az új gépjármű üzemeltetéséhez szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak az
intézményben,
az ebédszállítás is fele annyi idő alatt, 11.00 -13.00 óra között megvalósulna (2 autó
párhuzamos munkába állításával.)

HATÁSVIZSGÁLAT:
1.) Mi indokolja, miért szükséges? Az ebédszállítás során van olyan, aki nagyon korán, van
olyan aki későn kapja meg az ebédet, mivel az intézmény egyetlen autója áll csak
rendelkezésre a szállításhoz. Egy újabb autó beállításával feleannyi idő alatt kiszállítható az
ebéd, 11.00 – 13.00 óra között minden igénylő biztonsággal megkapja azt. Az intézmény egy
új autó beszerzésével kiválthatja az eddig vásárolt szállítási szolgáltatást is, amely szolgáltatás
költsége 4 év alatt pont annyi, mint egy új autó beszerzésének költsége – 4 évig azonban és
AZUTÁN IS egy másik autóval is gazdálkodhat az intézmény, besegítve a többi szolgáltatás
ellátásába is.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek? A végrehajtáshoz a szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak, az autó
beszerzés költsége az Önkormányzat költségvetésből biztosítható.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? A beszerzendő, új gépjármű futásának
költségeit biztostani kell az intézmény költségvetésében. Azzal viszont, hogy az intézmény
működtetéséhez évi közel 1 millió forintért kell igénybe venni külső szolgáltatótól
szolgáltatást és ez kiváltható egy saját, bármikor bármilyen egyéb intézményi célra is
használható járművel, továbbá ez a jármű e négy éven túl is használható, a változás
fenntarthatónak tűnik. Azt pedig nem tudjuk forintosítani, hogy a szociális étkeztetés ennek
köszönhetően jobb színvonalú lesz.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Kockázata annak van, ha a beszerzésre nem
kerül sor és az igénylők továbbra is korán-későn kapják meg az ebédet, illetve a vásárolt
szolgáltatás költségeit nem váltjuk ki olyan megoldással, amely hosszabbtávon kedvezőbb az
intézményre és a szolgáltatásaira nézve. További kockázata annak, ha nem szerezzük be a
járművet az, hogy az intézmény régi, több mint 7 éves gépjárművének meghibásodásakor a
szolgáltatások ellátása veszélybe kerülhet. Ami némi kockázatot jelent még, hogy a járművet
természetesen fenn kell tartani (üzemanyag, karbantartás).
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Lásd: 4.) pont.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei: beszerzési eljárást kell előkészíteni és lefolytatni,
Közbeszerzési Bizottsági döntés szükséges, szerződést kell kötni az autó adásvételére,
gondoskodni kell az átíratásról, a biztosítás megkötéséről, be kell szerezni a szükséges
engedélyeket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyában
dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi
Gondozási Központ intézménynél - a szociális étkeztetés és más intézményi szolgáltatások
jobb ellátása érdekében - 1 db gépkocsi beszerzése történjen meg, amelynek fedezetét (bruttó)
4 millió Ft mértékig biztosítja a 2014. évi költségvetés ...................... terhére.
Felkéri a Hivatalt a szükséges beszerzési eljárás lefolytatására, az intézmény vezetőjét az
éthordók szállításához szükséges rozsdamentes betétek, tálcák elkészíttetésére. Ez utóbbiak
fedezete az intézmény költségvetésében megtervezett, de ki nem fizetendő szállítási
szolgáltatási díj fennmaradó része.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Fábián Béláné intézményvezető
Szentgotthárd, 2014. augusztus 13.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy: A Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásainak további
működtetése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Gondozási Központ a kötelező feladatai mellett olyan szolgáltatásokat is nyújt a
kistérségben, amelyek nem kötelező, tehát önként vállalt önkormányzati feladatok. Ezek az
alábbiak:
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- támogató szolgálat,
- közösségi pszichiátriai ellátás.
Az intézmény fenntartója a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, a fentebb
felsorolt szolgáltatások kistérségi működési területtel bírnak, vagyis valamennyi kistérségi
településen igánybe vehetők. Az előterjesztés 1. számú mellékletében ezeket a
szolgáltatásokat részletesebben is ismertetjük.
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) tájékoztatása szerint a támogató
szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30)
Korm. rendelet (továbbiakban Tkr.) 4. § (3) bek. alapján az általános pályázatot a
finanszírozási időszak utolsó évében, azaz idén legkésőbb 2014. július 31-ig kellett volna
kiírni, a 2017. december 31-ig tartó befogadási időszakra. Áttekintve az elmúlt 5 és fél éves
finanszírozási időszakot, a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkár a pályázat kiírása helyett a finanszírozási időszak egy évvel – 2015. december 31ig – történő meghosszabbítása mellet döntött. A fentiek alapján a pályázati úton
finanszírozott ellátások – támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott
közösségi alapellátás – vonatkozásában 2014-ben nem kell a támogatásokra új pályázatot
kiírni, a hatályos támogatási szerződések hatálya automatikusan egy évvel, 2015. december
31-ig meghosszabbításra kerülhet, ha 2014. szeptember 30-ig beküldjük a szükséges
dokumentumokat: a Tkr. 12.§ (1) bekezdése alapján a fenntartó a finanszírozási időszakon
belül minden év szeptember 30-ig köteles bejelenteni a Hivatalnak a következő évre vállalt
feladatmutatót. A pályázati kiírás elmaradása és a szerződések egy évvel történő
meghosszabbítására hivatkozva kéri az NRSZH Szociális Főosztálya, hogy a 2015. évre
vállalt feladatmutatókat a jogszabályban előírt határidőig az elektronikus pályázatkezelő
felületen kell bejelenteni.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással esetében 2014. december 31. napig szóló
finanszírozási szerződéssel rendelkezik a Társulás. A Támogató Szolgálat és a Közösségi
pszichiátriai ellátás finanszírozási szerződéseit 90 napos felmondási idővel lehet felmondani.
Tehát az előző két szolgáltatásnál (támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás)
2014. szeptember 30-ig be kellene jelenteni, hogy nem igényeljük automatikusan a
szolgáltatást jövő év elejétől, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében pedig
szándéknyilatkozatban kell jelezni várhatóan november végén / december elején a 2015
évre tervezett elképzelést a további működtetésről.

Elsősorban Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülésen merült
fel többször, hogy a községek a Városi Gondozási Központ nem kötelező szociális
szolgáltatásait a jövőben nem biztos, hogy igénybe kívánják venni. Kérésük az volt, hogy
mielőtt döntés születik a 2015. évre vonatkozóan, előtte kapjanak tájékoztatást. Az
előterjesztés előkészítői továbbra sem javasolják megszűntetni a nem kötelező szociális
szolgáltatásokat a Városi Gondozási Központnál. A főbb indokok:
- Mivel a szolgáltatások kapcsolatban vannak egymással, a nem kötelező szociális
ellátások megszüntetése esetén az alap házi segítségnyújtás engedélyezett szakmai
létszámát meg kell emelni.
- Minden települési önkormányzat köteles gondoskodni a házi segítségnyújtás
működtetéséről, 1 fő szakképzett szociális gondozó alkalmazásával. 1 fő szakképzett
szociális gondozó bére járulékkal hozzávetőlegesen 1.9 M Ft/év. Ebben az esetben
ugyanakkor a szolgáltatás csak egy műszakban és csak hétfőtől – péntekig működhető.
(Helyettesítés illetve a hétvégi ellátás nem lenne megoldott, az további költséget
jelentene.) Így a településeken az eddigi megszokott ellátás felét kapnák a rászorultak.
- A finanszírozási szerződések felmondásának és a szolgáltatások leépítésének hosszú
távú következménye lehet, hogy sem Szentgotthárdnak, sem a kistérségi
településeknek nem lesz reális esélyük arra, hogy a jövőben pályázatot nyújtsanak be
és befogadást nyerjenek ezen szolgáltatások vonatkozásában az ellátási terület
megszerzése céljából.
- Amennyiben a szolgáltatások megszüntetésre kerülnek 2015. évtől, úgy álláshelyek
szűnnek meg, melyek felmentéssel járó kiadásai elsősorban a Társulást fogják
terhelni.
- A nem kötelező jelleggel működtetett szolgáltatások jelentős mértékben hozzájárulnak
a kistérség településein élők szociális biztonságának, illetve esélyegyenlőségének
megteremtéséhez: a szentgotthárdi kistérség területén jelentős értéket képvisel a
ma rendelkezésre álló kötelező és nem kötelező jelleggel működtetett
szolgáltatásokból álló szociális ellátórendszer! Ezek az ellátások csak egymásra
épülve, egymás mellett működve hatékonyak igazán. Mindez nem csak az ellátás és
az ellátottak szempontjából igaz, de a foglalkoztatás oldaláról is!
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy a Városi Gondozási Központ szóban forgó
szolgáltatásai 2013. évben mennybe kerültek, illetve 2014. évre vonatkozóan mennyit
terveztek a költségvetésben összkiadásként, továbbá ebből mennyi a finanszírozási
szerződések által finanszírozott összeg és a Társulás által finanszírozott saját forrás:
Szolgáltatások

Támogató Szolgálat
Közösségi szolgálat
Jelzőrendszeres
segítségnyújtás

házi

Össz. költség

Pályázat

2013
12.049.000.Ft
9.166.000.Ft
7.745.000.Ft

2013
8.550.000.Ft
8.150.000.Ft
1.688.284.Ft

2014
13.317.000.Ft
8.541.000.Ft
8.955.000.Ft

Társulás
által
finanszírozott
2014
8.550.000.Ft
8.150.000.Ft
1.688.284.Ft

2013
3.499.000.Ft
1.016.000.Ft
6.056.716.Ft

2014
4.767.000.Ft
391.000.-Ft
7.266.716.Ft

A pályázati finanszírozást tekintve várhatóan 2015 évben is hasonló nagyságrendű
finanszírozás hárulna a Társulásra.

ÖSSZEFOGLALVA:
Szentgotthárd Városában és a Társulás településein az elmúlt években a nem kötelező
jelleggel működtetett szolgáltatások jelentős mértékben hozzájárultak a lakosság szociális
biztonságának, illetve esélyegyenlőségének megteremtéséhez: városunkban és a
szentgotthárdi kistérség településein jelentős értéket képvisel a ma rendelkezésre álló kötelező
és nem kötelező jelleggel működtetett szolgáltatásokból álló szociális ellátórendszer. Ezek az
ellátások csak egymásra épülve, egymás mellett működve hatékonyak igazán. Az érintett
szolgáltatások megszüntetésével a térség lakósainak szociális biztonsága jelentősen
csökkenne.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ
intézményében működtetett nem kötelező szolgáltatásokat – Támogató Szolgálat, Közösségi
Pszichiátriai ellátás, Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás – 2015. évben is működtetni
kívánja és javasolja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának, hogy a szolgáltatások 2015. évi működését továbbra is biztosítsa a kistérség
területén.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Fábián Béláné intézményvezető
Szentgotthárd, 2014. augusztus 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző h.

1. számú melléklet

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT (NEM KÖTELEZŐ FELADAT)
Célcsoportja a 1993. évi III. törvény 65/C. (4) szerinti szociálisan rászorult, súlyosan
fogyatékos személyek. Feladata a fogyatékkal élő személyeknek személyi segítés nyújtása
annak érdekében, hogy társadalmi integrációjuk külső segítség igénybevétele mellett minél
teljesebb mértékben lakó-környezetükben valósuljon meg. Ez magában foglalja a lakáson
kívüli közszolgáltatások elérését és a lakáson belüli speciális segítségnyújtást. A feladatellátás
során a fogyatékkal élő emberek önállóságának megőrzése és igényeinek figyelembevétele
fontos szempont.
A támogató szolgálat által szervezett szolgáltatások:
-Személyi segítő szolgálat:
 egészségügyi-szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása,
 a fogyatékkal élő ember személyi, higiénés, életviteli, életfenntartási
szükségleteinek kielégítése,
 segítségnyújtás az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális
és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport,
szabadidős tevékenységek végzéséhez,
 segítségnyújtás a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős, kapcsolatokban
egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása.
-Tanácsadás, információs szolgáltatás: szükség szerint tanácsadás, ügyintézés (pl.
fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz be-szerzése stb.).
-Szállító szolgálat: Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való
hozzájutás biztosítása. A szállítás speciálisan átalakított, akadálymentesített mikrobusszal
történik, amelyet a Társulás pályázat útján szerzett be 2007-ben.
A szolgáltatást igénylő szociálisan rászorult ellátottakkal 2014. december 31-ig szóló
megállapodások kötött az intézmény.
Alkalmazottak engedélyezett létszámkimutatása: 4 fő. Határozatlan idejű működési
engedéllyel működik a szolgáltatás, finanszírozási szerződéssel, a finanszírozási időszak:
2012. 01. 01-től – 2014. 12. 31-ig. A 2013. évi működési támogatás összege: 8.550.000,- Ft.
(A 2013. évi működési támogatás összege: 8.848.500,- Ft volt, a 2013. évi költségvetés
teljesített kiadása: 12.081.000,- Ft, 2013-ban az ellátottak által befizetett személyi térítési díj:
2.099.000,- Ft volt.) A finanszírozási szerződést 90 napos felmondási idővel lehet
felmondani.
KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS (NEM KÖTELEZŐ FELADAT)
Célcsoportja a finanszírozási szerződésben rögzített, megfelelő diagnózis kóddal rendelkező
pszichiátriai betegek. A szolgáltatást igénylő szociálisan rászorult ellátottakkal határozatlan
időre szóló megállapodásokat kötött az intézmény. A közösségi pszichiátriai alapellátás főbb
szolgáltatásai:
-Állapot- és életvitel felmérés során a személyes célok, valamint az azokat akadályozó
problémák feltárása a cél. Problémaelemzés, problémamegoldás.

-Készségfejlesztés célja az, hogy segítse a klienseknek a közösségen belül maximalizálni
életminőségüket, különös tekintettel az önellátásra, a munkára való kapcsolatok kialakítására,
valamint a szabadidő eltöltésére.
-Pszichoszociális rehabilitáció keretében tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi,
szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási,
lakhatási lehetőségek igénybevételéről.
-Ügyintézés.
-Egyéni esetkezelés, illetve csoportokkal végzett munka.
A szolgálat szakképzett munkatársai a fenti szolgáltatások az ellátott otthonában illetve
lakókörnyezetében személyesen biztosítják.
A szolgáltatást igénylő szociálisan rászorult ellátottakkal határozatlan időre szóló
megállapodások kötöttek.
Alkalmazottak engedélyezett létszáma: 3 fő (1 fő 8 órás, 4 fő 4 órás, megbízási szerződéssel
foglalkoztatva). Jelenleg betöltött 1 fő 8 órás és 3 fő 4 órás álláshely.
Finanszírozási szerződéssel működik, a finanszírozási időszak: 2012. január 01. – 2014.
december 31-ig. 2014. évi működési támogatás összege: 8.150.000,- Ft. (A 2013. évi
működési támogatás összege: 8.150.000,- Ft, 2013. évi költségvetés teljesített kiadása:
9.203.000,- Ft. A közösségi pszichiátriai alapellátás az 1993. évi III. törvény alapján
térítésmentesen biztosítandó szolgáltatás.) A finanszírozási szerződést 90 napos felmondási
idővel lehet felmondani.
JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (NEM KÖTELEZŐ FELADAT)
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott ellátási
forma. A szolgáltatás keretében folyamatos üzemmódban 60 db készülék működtetésére van
lehetőség. A szolgáltatásnak önálló diszpécserközpontja van, ami a Városi Gondozási
Központ épületében működik. A diszpécserközpontban 24 órán keresztüli jelzőrendszeres
felügyelet biztosított! A szolgáltatás lényege, hogy a lakásán segítségre szoruló ember a
nyakában vagy a karján hordott jelzőkészüléken keresztül egy gombnyomással riaszt a
központ felé. A diszpécserközpontban szolgálatot teljesítő szociális gondozónő felügyeli a
riasztást és a segélykérő jelzést követően értesíti a jelzőrendszeres ügyeletes gondozónőt, aki
megjelenik a riasztás helyszínén. A szolgáltatást igénylő szociálisan rászorult ellátottakkal
határozatlan időre szóló megállapodásokat kötöttek. A rendszer működtetése az elmúlt
években több életet is megmentett!
Alkalmazottak engedélyezett létszámkimutatása: 2 fő (korábban 4 fő volt, az intézményben
vizsgálatot folytató szervek mindig leírják, hogy kevés ez a létszám – ennek ellenére
határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik a szolgáltatás.)
2013-as évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat lett - 2013.
július 01. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátást a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosítja. A fenti időponttól a Főigazgatóság a fenntartóval
megkötött feladatellátási megállapodás keretében láttatja el a feladatot.

2013. évi működési támogatás finanszírozása összesen 1.603.410,- Ft volt, a 2013. évi
teljesített kiadása: 7.766.000,- Ft, a 2013. évben az ellátottak által befizetett személyi térítési
díj összege pedig 1.063.000,- Ft. 2014. január 01-től – 2014. december 31-ig a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal megkötött feladatellátási szerződéssel működik, a
2014. évre 1.688.284,- Ft állami támogatással összesen.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy: Zeneiskola működésével kapcsolatos kiadások
Tisztelt Képviselő-testület!
ELŐZMÉNYEK:
2014. márciusában a Képviselő-testület már részletesen foglalkozott az iskolák
működtetésével, az azzal kapcsolatban felvállalt önkormányzati feladatokról és a 65/2014.
számú Képviselő-testületi határozatával azt a döntést hozta, hogy „a Szentgotthárd és Térsége
Oktatási Intézmény működtetésével kapcsolatban olyan, a működtetés egyedi feltételeit
meghatározó megállapodás megkötését kezdeményezi, amelyben a kizárólag szakmai
feladatellátás körébe tartozó dologi kiadások, úgy mint a taneszközök javítása, karbantartása,
továbbá a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése kivételével minden
olyan működtetést érintő feladat és kiadás az Önkormányzaté, amelyet a nemzeti köznevelési
törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. Korm. rendeletet 8. melléklete működtetési
kiadásokra kiterjedő kötelezettségként határoz meg”.
A határozatot a Képviselő-testület a nemzeti köznevelési törvény végrehajtására elfogadott
229/2012. Korm. rendelet 44/A § és 44/B § (2) rendelkezéseire alapozva hozta meg. A
rendelet 44/A. § szerint az önkormányzatot a 8. mellékletben meghatározott működtetési
kiadásokra kiterjedő kötelezettség terheli, illetve a rendelet 44/B § (2) bekezdése
egyértelműen világossá teszi, hogy a kizárólag szakmai feladatellátás körébe tartozó dologi
kiadások biztosítása nem tartozik a működtetés fogalmába, az nem a működtető
Önkormányzat feladata, azt legfeljebb saját döntésével átvállalhatja.
Önkormányzatunk a működtetési feladatok ellátásához finanszírozást nem kap az Államtól.
Mindezek ellenére - az intézmények jelzéseit figyelembe véve - Önkormányzatunk saját
döntése alapján az iskolák aktuális fénymásolási és informatikai gondjainak megoldására
lépéseket tett. Fénymásoló berendezéseket szereztünk be, továbbá a Közös Önkormányzati
Hivatal informatikusa és pénzügyi forrásai bevonása által az iskolák (Arany J., Széchenyi I.)
informatikai nehézségeit is oldottuk. Az intézményvezetők igényeit figyelembevevő
iskolabútor beszerzés is megvalósul, közel 27 millió forintot biztosítva erre.
A Tankerület vezetője nemrég levélben fordult a Képviselő-testület tagjaihoz, amelyben
hivatkozott az Nkt. 76. §-ának (3) bekezdésére is, amely szerint az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az állami intézményfenntartó
központ költségvetésében az erre a célra tervezett keret erejéig bizonyos jóváhagyott
eszközöket, felszereléseket, taneszközöket az Állam finanszíroz. A Tankerület vezetője arról
tájékoztatta a Képviselőket, hogy a KLIK Központ költségvetésében ugyanakkor ilyen
keretösszeg nem szerepel, a tárgykörben a finanszírozás a „tankerületek költségvetése
terhére” lehetséges – ez utóbbiról, vagyis a tankerületek ilyen tartalmú költségvetéséről
azonban nem kaptunk tájékoztatást.

A ZENEISKOLA MŰKÖDÉSE
A Takács Jenő Zeneiskola Igazgatója azzal a kéréssel fordul Önkormányzatunkhoz, hogy az
iskola működéséhez aktuálisan feltétlenül szükséges eszközök-/ anyagok beszerzésére
biztosítsunk forrást, hiszen enélkül a tanszakok működése, akár indítása is veszélybe
kerülhet. A Tankerülethez is kérelemmel fordult, ott azonban elutasították a kérelmét.
A Zeneiskola Igazgatóját arra kértük, hogy gondolja át a legsürgősebb szakmai kiadások
körét. Igazgató Úr megtette és ennek költségét (bruttó) 495.700,- forintban határozta meg.
(A szóban forgó kiadásokat részletesen az előterjesztés 1. számú melléklete ismerteti.)
Tisztelt Képviselő-testület!
Bízunk abban, hogy az iskolák fenntartásának és működtetésének szétválasztásából adódó,
országosan jellemző problémákat a jogalkotó hamarosan felismeri és orvosolja. Addig is,
jóllehet, nem kötelező feladatunk, de a Zeneiskola működése és a tanulók fejlődése érdekében
arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – „saját döntésével” – támogassa az
intézmény kérelmét és biztosítson 495.000,- forintot a tanszakok indításához szükséges
eszközök, hangszerek, anyagok beszerzésére.
HATÁSVIZSGÁLAT:
1/ Mi indokolja, miért szükséges? A Szentgotthárdon működő zeneiskolában a hangszerek
jelentősen leromlottak, lényegében azóta, hogy kikerültek az Önkormányzat fentartói köréből.
A beszerzés azért szükséges, hogy a szentgotthárdi gyerekek tudjanak zenét tanulni, tudjanak
hangszeren játszani. Ugyanakkor ennek önkormányzati finanszírozása nem szükségszerű, az
Önkormányzatnak ilyen finanszírozási kötelezettsége nincsen.
2/ Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek? Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak önkéntes vállalása lehet a zeneiskolai
hangszerek beszerzése, más egyéb köze pedig nincsen ehhez, így csak a pénzügyi feltételek
relevánsak, amelyek rendelkezésre állhatnak lehetnek a Képviselő-testület döntése alapján.
3/ Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Egyszeri költséggel jár az Önkormányzat
számára. A beruházás által néhány évig alkalmasak lehetnek ezek az eszközök a gyerekek
oktatására.
4/ Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Nincsenek kockázatok.
5/ Mi történik a fentiek elmaradása esetén? A Takács Jenő Zeneiskolában esetleg nem tudnak
egyes tanszakok elindulni illetve a tanulók nem mind férnek hozzá megfelelő hangszerekhez.
6/ Az előterjesztés adminisztratív terhei: nem releváns.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takács Jenő Zeneiskola
működéséhez szükséges eszközök beszerzését az 1. számú melléklet szerint, (bruttó)
495.000,- forint összegben biztosítja a ……………………….. terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2014. augusztus 14.
dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrások v.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet

„1. 1 db fadob (békasor) beszerzése

26.000.- Ft

2.) egyéb szakmai kis értékű tárgyi eszközök, szakmai anyagok beszerzése:
- klarinéttok

1 db

19.000. Ft

- szaxofon esz-alto tok

1 db

28.000. Ft

- trombitatok

1 db

24.000. Ft

3.) Szakmai anyagbeszerzés:
- hegedűhúrok

69.000. Ft

- Gewa tisztitó kefe trombitához

1 db

2.100. Ft

- T2-es trombitaolaj

1 db

1.600. Ft

- Selmer trombitazsír:

1 db

1.000. Ft

- fúvóka tisztító kefe

2 db

600.- Ft

- tisztitópálca fuvolához:

1 db

1.300. Ft

- mandulaolaj:

1 db

2.150. Ft

- Vandoren klarinétnád

2 doboz

14.200. Ft

- Vandoren szaxofonnád

2 doboz

18.000. Ft

- Vandoren esz-alto szaxofonfúvóka 1 db

30.000. Ft

4.)Javítás, karbantartás
4 db fuvola javítása

48.750. Ft

1 db fénymásológép karbantartása,

30.000.- Ft

1 db színes LED nyomtató javítása

45.000.- Ft

zongorahangolás
Összesen:

9 db

135.000. Ft

495.700. Ft

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy: Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület vezetője a melléklet szerinti kérelemmel fordult a T.
Testülethez. Eszerint a Szentgotthárdi Történelmi Napok megrendezéséhez nettó 7.991.705 Ft
támogatást nyert el az egyesület, mely mint Leader pályázat utófinanszírozású.
Az elnyert összeget addig nem tudják lehívni, amíg a kifizetések meg nem történnek, ez az
elszámolás előfeltétele. Az Egyesület költségvetése nem teszi lehetővé, a teljes összeg előre
finanszírozását. Saját erejéből eddig az egyesület 3.805.816.-Ft-ot fizetet ki, és arra kéri a
Testületet, hogy a hiányzó 4.995.000.-Ft + ÁFA 1.348.650.-Ft, összesen: 6.343.650.-Ft-ot az
Egyesület számára biztosítson. A pályázati összeg megérkezése az elszámolást követő 60-90
nap között valószínűsíthető, ekkor a most biztosított pénzt az Egyesület az Önkormányzat
számlájára visszasfizeti. Az össdzeg megérkezése még ebben az évben várható lesz.
Az álláspointunk szerint a kérelmet mindenképpen teljesíteni kell hiszen csak így érhető el,
hogy a pályázaton elnyert összeg végül megérkezhessen Szentgotthárdra. A program megvolt,
az sikeresen teljesült, fontos lenne, hogy a pénz is megjöjjön hozzá.
Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület kamatmentes kölcsönként kölcsönszerződéssel adja át
pénzt az Egyesületnek 2014 december 31-i visszafizetéssel.
H A T Á S V I Z S G Á L A T
1/ Mi indokolja, miért szükséges? A utófinanszírozott Leader-pályázat miatt az elnyert teljes
összeget meg kell fizetni ahhoz, hogy a pályázati pénzt végül megkaphassuk. Erre a
gyakorlatilag az önkormányzattól kapott pénzből élő kulturális egyesület teljes egészében
nem képes. A pályázati pénz megérkezése viszont Szentgotthárd érdeke.
2/ Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek? A végrehajtáshoz a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
3/ Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Egyszeri kölcsön nyújtásával jár az
önkormányzatnak. A támogatás megérkezésekor a most kölcsönbe adott összeg visszkerül az
önkormányzathoz.
4/ Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Kockázata az, ha az Egyesület nem tudna
elszámolni a teljes összeg kifizetésével mert ebben az esetben az önkormányzat sem kapja
meg a kölcsönbe adott pénzét. Miuvel elbírált pályázatról van szó, így további kockázattal
nem jár.
5/ Mi történik a fentiek elmaradása esetén? A fentiek elmaradása esetén az Egyesület nem tud
elszámolnni a pályázat irányító szerve felé és azon programok melyek pályázati pénz
reményében megvalósultak, végül nem lesznek kifizetve. Az eddig már kifizetett összegek
pedig nem lesznek a LEADER pályázatból fizetve.

6/ Az előterjesztés adminisztratív terhei: Kölcsönszetrződést kell előkészíteni és aláírni. majd
a megszavazott összeget át kell utalni, végül az Egyesület majd a megérkező pályázati pénzt
vissza kell hogy utalja az önkormányzat részére.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2014. évi
Történelmi Napok rendezvénysorozat . Pannon Kapu Kulturális Egyesület által rendezett és
elnyert LEADER pályázatból finanszírozandó részének előfinanszírozásához kamatmentes
kölcsönszerződéssel ……… Ft összegű kölcsönt nyújtson azzal, hogy a kölcsön összegét
2014. december 19-ig az Egyesület köteles visszafizetni azt követően, hogy a pályázat kiírója
felé elszámolt és a finanszírozást megkapta.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Kis Éva elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd 2014. 08.14.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzés:

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
9970 Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 7.
Tel/Fax: 94/554-106
e-mail: muvhaz@sztgnet.hu
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
9970 Szentgotthárd
Széll K. tér 11.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökeként a következő kéréssel fordulok Önökhöz.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület a Szentgotthárdi Történelmi Napok megrendezéséhez
nettó 7.991.705 Ft támogatást nyert el, mely utófinanszírozású.
Az elnyert összeget addig nem tudjuk lehívni, amíg a kifizetések meg nem történnek, ez az
elszámolás előfeltétele. Egyesületünk költségvetése nem teszi lehetővé, hogy ezt az összeget
előre teljes egészében megfinanszírozzuk.
Eddig a következő összegeket fizettük ki az egyesület költségvetéséből:
technikai eszközök beszerzésére: 996.705.- Ft + ÁFA 269.111.-Ft = 1.265.816.-Ft
rendezvényi költségre: 2.000.000.-Ft + ÁFA 540.000.-Ft =
2.540.000.-Ft
ÖSSZESEN: 3.805.816.-Ft
Arra szeretném kérni a Tisztelt Testületet, hogy a hiányzó 4.995.000.-Ft + ÁFA 1.348.650.Ft, összesen: 6.343.650.-Ft-ot előlegként egyesületünk részére biztosítani szíveskedjenek.
A pályázati összeg megérkezése az elszámolást követő 60-90 nap között valósulhat meg, és ez
összeg ekkor kerülne visszafizetésre az önkormányzat részére.
Tájékoztatásként írom, hogy a Történelmi Napokra részünkre elkülönített 1.000.000 Ft-ot
Fenyő Miklós tiszteletdíjának kifizetésére fordítottuk.
Szentgotthárd, 2014. augusztus 12.

Tisztelettel:
Kiss Éva
elnök

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy: Építkezésekhez, felújításokhoz pénzeszközök biztosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt hónapokban különböző olyan beruházási igény merült fel Szentgotthárdon, melyek
finanszírozására testületi döntések nincsenek vagy az elfogadott határozatok szerinti összeg nem
elégséges a megvalósításhoz. Emiatt került sor erre az előterjesztésre.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2014 évi költségvetésében a Vörösmarty Gimnázium belső
udvarának tétkő burkolására 5.5 mFt-ot biztosított.
A Gimnázium igényeinek megfelelő műszaki tartalmú tervdokumentációt a VÉ-KO Terv kft
készítette el. A terv tartalmazza az aula előtti sérült burkolatú udvari lépcsőjének bontását és nagyobb
méretben való újjáépítését, 420 m2 felületű térkő burkolat megépítését, az eddig megoldatlan, épület
állagát veszélyeztető csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését, ezáltal a tetőről lefolyó vizek
szakszerű elvezetését, a Hunyadi útról térkő burkolatú út építését (árvízi védekezés esetén kiemelt
fontosságú a vb. támfal gépjárművel való megközelíthetősége).
A kismértékben csökkentett műszaki tartalmú tervdokumentáció megvalósítására a legkedvezőbb
árajánlat 8.425.032,- Ft + ÁFA volt. A kivitelezéshez hozzáadva a műszaki ellenőrzés 185.000,- Ft +
ÁFA költségét, a beruházás a rendelkezésre álló előirányzatot 5.434.741.791,- Ft-al haladja meg.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A GIMNÁZIUMI TÉRKŐBURKOLAT ÉPÍTÉSÉHEZ :








Mi indokolja a térkő burkolat megépítését ? – A gimnázium nyugati oldalán lévő terület évtizedek
óta kihasználatlan bár rendben tartott (kaszált). A hely használatba vétele csak térkövezéssel
képzelhető el, ennek kivitelezése estén a gimnáziumi ünnepségek méltó megrendezésére,
valamennyi tanuló és a vendégek elhelyezésére alkalmas lenne, ezekre jelenleg nincs megfelelő
külső helyszín
Mi a térkő burkolat megvalósításának hosszú távú kihatása? – a gimnáziumi rendezvények
kulturált megtartását teszi lehetővé.
milyen hosszú távra hat ki?: - a térkő burkolat legalább húsz évre helyszínt biztosít a gimnáziumi
rendezvények, ünnepségek megtartásához.
mi történik a térkő burkolat építésének elmaradása esetén?: - Igazából érdemben nem történik
semmi, hiszen térkőburkolat nélkül is működőképes az intézmény. A Testület ugyanakkor
elfogadott már egy összeget ami viszont nem elég az elkészített tervek megvalósítására.
A térkő burkolat pénzügyi forrásai rendelkezésre állnak-e? – Önkormányzatunk a fejlesztésekre
kapott központi támogatás révén a szükséges forrásokkal rendelkezhet.

II.
A Hétház utca lakói panaszos levélben kérték a Hétház utca soron kívüli burkolat felújítását és a
csapadékvíz elvezető árkok korszerűsítését.
A Hétház utca burkolat felújítása FA-8 hidegaszfalttal, egyoldali árok lapozásával bruttó 5.815.965,Ft összeggel a 2014. évi javasolt útfelújítási munkák között szerepelt, ám azt akkor a Képviselőtestület nem támogatta.
A lakossági panaszok gyors orvoslása érdekében ismételt árajánlatot kértünk a Hétház út 450 m2
felülete burkolat megerősítésére AC-11 melegaszfalttal, kétoldali árok tisztítására és részbeni
betonelemekkel történő lapozására. Az ajánlattevő 5.254.078,- Ft + ÁFA összesen 6.672.679,- Ft
összegű ajánlatot tett. A költségekhez hozzászámítandó a műszaki ellenőrzés cca. 230.000,-Ft

költsége is.
(A vízelvezető árkok karbantartása nélkül a burkolat megerősítés bruttó 3.803.940,- Ft összeget tenne
ki.)
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A Hétház utca felújításához :








Mi indokolja a felújítás elvégzését ? – Az utca meglehetősen rossz állapotban van, a
balesetmentes közlekedés érdekében a burkolat javítása indokolt lehet. Ugyanakkor hasonló
állapotú utak Szentgotthárd területén másutt is vannak, ahol legalább ennyire indokolt a burkolat
kijavítása.
Mi a burkolat megvalósításának hosszú távú kihatása? – Szentgotthárd egy utcája jó állapotba
kerül, az ott élők éveken keresztül biztonságosan közlekedhetnek.
milyen hosszú távra hat ki?: - Egy burkolatfelújítás több évtizedre is szólhat.
mi történik a burkolatjavítás elmaradása esetén?: - Az út rossz állapotban van, de nem
járhatatlan. Ha a felújítás elmarad, igazából érdemben nem történik semmi, bár a helyszínen
ígéret hangzott el a munka elvégzésére.
A burkolatjavítás pénzügyi forrásai rendelkezésre állnak-e? – Önkormányzatunk a fejlesztésekre
kapott központi támogatás révén a szükséges forrásokkal rendelkezhet.

III.
A jelentős gépjármű forgalom növekedés miatt a Hunyadi úti Szakorvosi rendelő udvarán levő
gépkocsi parkolóhelyek számát bővíteni szükséges, a parkoló felújítása is indokolt.
A Rendelőintézet a 8 db parkolóhellyel történő bővítést az orvosok és a személyzet megnövekedett
gépjármű parkolási igénye miatt kéri. A többszöri helyszíni bejárás során nyilvánvalóvá vált, hogy az
igényelt mértékű bővítés a vonatkozó szabványoknak megfelelően csak részben valósítható meg és
jelentős átalakítással jár. Az intézmény vezetője – tekintve hogy a parkoló „közforgalom elöl elzárt
magánparkolóként” funkcionál – a szabványtól eltérő kiépítés miatt fellépő baleseti kockázatokat
megismerte és azok esetleges következményeit vállalja.
A parkoló bővítése miatt a jelenlegi kerti szegélyeket teljesen el kell bontani, helyette az intézmény
kérésére „K” szegéllyel kell lehatárolni a parkoló helyeket. Az aszfalt burkolatok bővítése, illetve
felújítása 152 m2 területet érint. A bővítmények alá megfelelő teherbírású alépítményt kell építeni, a
bővítéssel érintett akna-fedlapokat le kell süllyeszteni. Az igényelt parkoló bővítés és felújítás
költsége 2.770.996,- Ft + ÁFA
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A PARKOLÓ BŐVÍTÉSÉHEZ ÉS FELÚJÍTÁSÁHOZ :







Mi indokolja a parkoló bővítését ? – A Szakorvosi ellátást végző orvosok és a személyzet egyre
nagyobb hányada a távolabbi településen levő lakóhelyéről gépkocsival jár be a munkahelyére
Mi a bővítés hosszú távú kihatása? – Biztosítja a Szakorvosi rendelő személyzete gépjárműveinek
elhelyezését. Ugyanakkor a parkoló kialakítása annak tudatában történik, hogy ekkora számú
parkoló az előírásoknak megfelelően nem alakítható ki – emiatt a használat során a következő
években problémák lehetnek. Nagyobb emiatt az esélye annak, hogy a szűk helyen a
gépjárművekben kár keletkezhet, amiért végső soron az intézmény (és ezáltal maga az
önkormányzat) kell, hogy helytálljon az esetleges károkért.
milyen hosszú távra hat ki?: - a felújított és bővített parkoló évekre biztosít parkolási megoldást
a Rendelőintézet dolgozói gépjárműveinek parkolására.
mi történik a parkoló bővítésének elmaradása esetén?: - a túlzsúfolt parkoló nem teszi lehetővé a
szükséges számú személyzet jármű elhelyezését.
A parkoló bővítésének, felújításának
pénzügyi forrásai rendelkezésre állnak-e? –
Önkormányzatunk a fejlesztésekre kapott központi támogatás révén a szükséges forrásokkal
rendelkezhet.

IV.

Az elmúlt időszak rendkívül csapadékos időjárása komoly károkat okozott a Szépvölgyi
utca felső, 0 + 295 – 0 + 470 km szelvények közötti szakaszán. Ezen a cca. 175 m-es
szakaszon a víz teljesen kimosta már az út burkolatát, amely szakasz így közlekedésre szinte
alkalmatlan lett. Ezen a szakaszon egy egyoldali 185,00 fm hosszúságú árok kialakításával,
illetve egy új NA 50-es 8,00 fm hosszúságú út alatti áteresz építésével a csapadékvíz által
okozott hasonló kártételek megelőzhetőek lennének. A károsodott 525 m 2 felületű út
burkolatát csak a csapadékvíz-elvezetés megoldása után célszerű elvégeztetni.
További csapadékvíz-elvezetési problémát jelent még az utcában, hogy a Szépvölgyi utca 0
+ 230 - 240 km szelvényében érkező csapadékvizek kártételek nélküli átvezetése az út
alatt jelenleg nem megoldott, ezért nagy mennyiségű csapadék esetén már az érintett
útszakasz közelében lévő lakóépületet is veszélyezteti a víz. Itt is egy új út alatti áteresz és 30
fm zárt vezeték kiépítésére lenne szükség.
Továbbá a Szépvölgyi utca 0 + 000 – 0 + 170 km szelvények közötti alsó szakaszán a
meglévő nyílt árok alja a nagy hosszesés miatt kimosódik, illetve az út 0 + 160 km
szelvényében csatlakozó 850. hrsz-ú önkormányzati útról elvezetés hiányában a
Szépvölgyi útra, illetve az alatta lévő lakóingatlanokra folyik a víz. Ennek megoldásra
egy új rácsos átereszt kellene építeni a 850. hrsz.-ú út torkolatába, illetve a Szépvölgyi utca
alsó szakaszán a meglévő 90 fm hosszúságú nyílt árkot burkolni kellene.
Az utóbbi két munkát már a korábbi években is terveztük, de eddig forráshiány miatt sajnos
nem történt meg a megvalósításuk.
A fenti munkálatok bekerülési költsége a kért árajánlatok alapján az alábbiak szerint
alakulna:
Munka megnevezése, műszaki tartalma
Szépvölgyi utca felső 0 + 295 – 0 + 470 km szelvények közötti
szakaszának helyreállítása: 185 fm hosszúságú egyoldali árok
kialakítása, padkanyeséssel, 1 db 8,00 fm hosszúságú új út alatti
NA50-es méretű áteresz építése, meglévő 525 m 2 felületű zúzott
kőburkolatú út helyreállítása (profilozás, anyagpótlás 52,5 m 3
zúzottkőből, simító hengerzés)
Szépvölgyi utca 0 + 230 - 240 km szelvények közötti csapadékvíz
elvezetési probléma megoldása: 1 db NA40-es új út alatti áteresz,
illetve 30,00 fm hosszúságú zárt csatorna építésével
Szépvölgyi utca alsó 0 + 000 – 0 + 170 km szelvények közötti
szakaszán csapadékvíz-elvezetés rendezése: a meglévő nyílt
árokban 90,00 fm hosszúságban árokburkolat készítése előre
gyártott árokburkoló elemekből, illetve a 850. hrsz.-ú út torkolatába
1 db új 5,00 fm hosszúságú rácsos áteresz építése
Összesen:

Bekerülési költsége

1.982.864,- Ft

635.000,- Ft

1.066.800,- Ft

3.684.664,- Ft

A fenti munkálatok elvégzése a közlekedésre alkalmatlan felső cca. 175,00 fm hosszúságú
szakasz helyreállítása mellett megoldást nyújtana a Szépvölgyi utcában a csapadékvíz
kártételek nélküli levezetésére a befogadó Zsida-patakba és ezáltal megakadályozza az út
burkolatának és állagának további károsodását. Továbbá megalapozhatja az utca végleges
burkolatának kialakítását is.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT SZÉPVÖLGYI UTCA FELSŐ SZAKASZÁNAK
HELYREÁLLÍTÁSÁRA, ILLETVE AZ UTCA ÁTFOGÓ CSAPADÉKVÍZELVEZETÉSÉNEK RENDEZÉSÉRE:







Mi indokolja a tervezett munkálatok elvégzését ? – A Szépvölgyi utcában a nem
megfelelő csapadékvíz-elvezetés következtében a víz már komoly károkat okozott az út
felső szakaszán, amely közlekedésre szinte már alkalmatlan. Továbbá károkat okoz az
utca alsó szakaszán a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszerben, amely veszélyezteti út
állagát is, valamint a csapadékvíz-elvezetés hiánya miatt az útról lakóingatlanokra folyik
a csapadékvíz.
Mi a költségvetési kiadás hosszú távú kihatása? – Kiépített csapadékvíz-elvezető
rendszer hosszútávon biztosítja a Szépvölgyi utcában a vizek kártételek nélküli
levezetését és az út burkolatán a kimosódások megakadályozását.
Mi történik a munkálatok elmaradása esetén? – Az út felső szakaszán a lakóingatlanok
megközelítése veszélybe kerül, mivel ezen a szakaszon az út már most is szinte
közlekedésre alkalmatlan. Továbbá az alsó szakaszon a meglévő árok további
kimosódásával ennek az útszakasznak az állaga is veszélybe kerül.
A munkálatok elvégzésének pénzügyi forrásai rendelkezésre állnak-e? – A tárgyi
munkálatokra jelenleg pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, a költségvetés
pénzmaradványa terhére biztosítani kellene.

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

Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Vörösmarty Gimnázium
belső udvarán térkő burkolat építéséhez, a megvalósításhoz szükséges 5.434.741.791,- Ft fedezetet a
központi támogatási keret terhére biztosítja,
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Hétház utca soron kívüli
burkolat megerősítési és árok karbantartási munkáinak az elvégzéséhez. A beruházáshoz szükséges
6.900.000,-Ft-ot a központi támogatási keret terhére biztosítja,
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Hunyadi úti Szakorvosi
Rendelő udvarán levő közforgalom elöl elzárt magánparkoló bővítéséhez és felújításához, a
megvalósításhoz szükséges fedezetet 3.519.165,- Ft fedezetet a központi támogatási keret terhére
biztosítja.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
4./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szépvölgyi utca soron
kívüli burkolat megerősítési és árok karbantartási munkáinak az elvégzéséhez. A beruházáshoz
szükséges 3.700.000,-Ft összeget a központi támogatási keret terhére biztosítja

Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy:Helyi gazdaságélénkítő program
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. júniusi ülésén a Helyi
gazdaságélénkítő Program című előterjesztés alapján a következő határozatot fogadta el:
„149/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„Helyi
gazdaságélénkítő program elfogadása” című előterjesztést megismerte és azt
elfogadja, ennek alapján szükségesnek tartja részletes programtervek kidolgozását.
Ezek fő irányelveit a 2014. augusztusi testületi ülésen a képviselő-testület elé kell
terjeszteni és szükséges az egyes programok kidolgozását elindítani.”
Ebből az következik, hogy ennek a helyi programnak az alapköveit leraktuk, az akkor
előterjesztett elképzelések módosítására érdemi javaslat akkor nem érkezett, ebből
következően az akkori Előterjesztés szövegezése alapján a Helyi Gazdaságélénkítő
Programunk kereteit most már valamelyest letisztázva az Előterjesztésünk 2. számú
mellékletében mutatjuk meg.
Valamennyi képviselőtől és bizottsági külső tagtól kértünk javaslatokat a továbblépéshez. 2
képviselő és egy külső bizottsági tag küldött javaslatokat, melyek részben már konkrét
megvalósítandó feladatokat is jelölt meg. Az előterjesztés elkészítésénél szinte teljes
egészében felhasználtuk ezeket a javaslatokat is.
Az elfogadott Képviselő- testületi határozatnak megfelelően a Szentgotthárd Város Helyi
Gazdaságélénkítő Program főbb kidolgozandó irányelveiként a következőket terjesztjük elő:

- Helyi gazdaságfejlesztés kapcsán két irányt érdemes elkülöníteni:
I. Célcsoport: A helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások lehetnek önkormányzati
gazdasági fejlesztések, beruházások, a gazdasági szereplők számára nyújtott önkormányzati
szolgáltatások. Ezek az önkormányzat saját költségvetési forrásaiból illetve különböző
pályázatokból finanszírozottak. Úgy is mondhatnánk, hogy ezek kézzelfogható, fizikailag
„megfogható”, „látható” eredményeket jelentenek: beruházások és fejlesztések, illetve
önkormányzat által szervezett szolgáltatások melyek a helyi gazdaságot segítik valamint
II. Célcsoport: lehetnek fizikai formában meg nem jelenő „szellemi beruházások” is amelyek
az itt élők gondolkodását alakítják át amennyiben szemléletüket formálják át aminek
eredményeképpen majd változások jelennek meg a helyi gazdasági tevékenységekben.
(például szemléletformálás, tudatosság növelése; olyan megoldások, amelyeket mi magunk itt
Szentgotthárdon találunk ki és valósítunk meg alapvetően helyi források felhasználásával.)
Az egyes csoportokra vonatkozó javaslatok az Előterjesztés 1. számú mellékletében
olvashatók.

Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzata Helyi Gazdaságélénkítő Programjának részletes programtervét az
Előterjesztés 1. számú Melléklete szerint elfogadja. A programtervben említett konkrét
programok kidolgozása folyamatosan történik. Negyedévente be kell számolni a programok
kidolgozásának állásáról illetve az elkészült programokat a Képviselő-testület elé kell
terjeszteni.
Határidő: a beszámolásra negyedévente
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Szentgotthárd 2014.augusztus 18.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:

1. számú melléklet

Szentgotthárd Város
Önkormányzata
Helyi Gazdaságélénkítő
Programjának
részletes programterve
A Helyi gazdaságfejlesztés kapcsán két irányt különítünk el két célcsoport
meghatározásával:
I. Célcsoport: A helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások, önkormányzati gazdasági
fejlesztések, beruházások, a gazdasági szereplők számára nyújtott önkormányzati
szolgáltatások.
II. Célcsoport: olyan helyi „szellemi beruházások” amelyek az itt élők gondolkodását,
szemléletüket formálják át aminek eredményeképpen majd változások jelennek meg a helyi
gazdasági tevékenységekben.

I. Célcsoport
I.1.) Helyi önkormányzati beruházásnak, fejlesztésnek a gazdaság segítése érdekében
I.1.1.) - Ipari területek biztosítása betelepülni szándékozó vállalkozások számára – ehhez a
megfelelő telekméret, illetve infrastruktúra létrehozása. Ehhez pályázati lehetőségek illetve
saját költségvetési források biztosítása. E folyamatok rendszerének kialakítása.
I.1.2.) - Megfelelő, ilyenre lehetőséget biztosító pályázatok esetében üzemcsarnokok építése
az Ipari Park területén ami vonzó lehet a betelepülőknek. E csarnokok bérbeadás útján
hasznosíthatók. Ennek biztosítására egy rendszer kidolgozása.
I.1.3.) - Megfelelő, ilyenre lehetőséget biztosító pályázatok esetében kezdő vállalkozások
számára inkubátorház létrehozása ahol az indulást követő első néhány évben kapnak a
vállalkozók – elsősorban a szentgotthárdi vállalkozók lehetőségeket az elinduláshoz. Ehhez
járulhat szolgáltatásként könyvelési, pénzügyi, jogi tanácsadás biztosítása kedvezményesebbb
díjazás ellenében. Ennek biztosítására egy rendszer kidolgozása.
I.1.4.) - Az Ipari Parkban működő vállalkozások részére a dolgozók napi szállításának
segítése az önkormányzat tulajdonát képező autóbusz segítségével - erre egy szolgáltatási
rendszer kidolgozása
I.1.5.) - Az Ipari Parkban szolgáltatás nyújtása az ott működő vállalkozások részére az
önkormányzat vállalkozásain keresztül. (Közterületfenntartás, zöld területek kezelése stb.).

I.1.6.) - A gazdaság fejlesztéséhez illetve a kialakult városi gazdasági rendszer működéséhez
szükséges szolgáltatások biztosítása érdekében önkormányzati beruházások megvalósítása, ,
szükség esetén erre önkormányzati vállalkozás létrehozása vagy a feladat önkormányzati
gazdasági társasághoz telepítése. Ehhez költségvetési forrás vagy pályázat biztosítása
különösen is igénybe véve a mechatronikai háromszög kínálta lehetőségeket. Ennek a
rendszerét ki kell dolgozni.
I.1.7.) - Közlekedésfejlesztés: az önkormányzat pályázati lehetőségek illetve saját költségvetési
források igénybe vételével a helyi utakat, kerékpárutakat jó állapotban fenntartja különös
tekintettel az Ipai Parkban és a hozzá vezető kerékpárúton. Szorgalmazza továbbá a
mechatronikai háromszögben lévő települések közötti közlekedeési infrastruktúra biztosítását –
különösen kihasználva a mechatronikai háromszögben rejlő fejlesztési lehetőségeket.
I.1.8.) - Infrastruktúra fejlesztése
Szentgotthárd egész területén ki kell építeni a hiányzó infrastruktúrát különösen a
szennyvízkezelést. Ehhez azokon a városrészeken ahol nem lehet gazdaságos a szennyvízhálózat
fejlesztése a ma megszokott módon, ott egyéb szennyvíztisztítási- szennyvízkezelési módokat
kell előírni és megvalósítani. Ehhez tanácsadói segítséget, illetve pályázati lehetőséget kell keresni.
I.1.9.) - Az egyéb infrastruktúra megóvása, karbantartása folyamatosan szükséges – ehhez
erőforrásokat kell keresni akár új módszerek kidolgozásával is.
I.1.10.) - Az energiamegtakarítás érdekében segíteni kell az energetikai megtakarításokat
biztosító beruházásokat elsősorban ingyenes vagy kedvezményes szakmai tanácsadó szakemberek
biztosításával. Ennek érdekében pályázati lehetőségeket is keresni lehet.
I.1.11.) - A szellemi tőke letelepedésének támogatása elsősorban úgy érhető el, hogy legyen
lehetőség a letelepedésre: legyenek jó minőségű bérelhető lakások, legyen segítség megvásárolható
ingatlanokról tájékozódni Szentgotthárdon, legyenek építési telkek ahol a betelepedők házakat
tudnak. Ehhez szükséges egyes belvárosi lakások funkcióváltó/megfelelő hasznosítása,
szükség esetén az önkormányzati lakás komfortosítása, felújítása majd bérbe adása.
A további feltétel, hogy e kör számára vonzó legyen Szentgotthárd, kínáljon lehetőségeket:
kulturális programokat, mozit, színházat, koncerteket, megfelelő kiállítási tereket.
I.1.12.) Foglalkoztatáspolitika- képzéstámogatás
I.2.) Szentgotthárd, mint Kulturális, művészeti és idegenforgalmi központ
I.2.1. Turisztikai infrastruktúra fejlesztése: szálláshelyek számának növelése illetve az
Alpokalja Turisztikai Központ kialakítása és működtetése. Az erre vonatkozó korábban már
felvázolt projekt terveinek elkészülte után el kell kezdeni a terület kialakítását – ehhez az
önkormányzatnak biztosítani kell a területet, az azon lévő infrastruktúrát és itt kell lehetővé
tenni az idegenforgalmi szolágltatásokat. A tervek elkészültét követően részletesen ki kell
dolgozni az elképzeléseket és azok megvalósításának részletszabályait.
I.2.2. Vallási turizmus fejlesztése: a vallási turizmusban rejlő komoly lehetőségeket először
fel kell térképezni majd ki kell dolgozni az ehhez szükséges feltételrendszert és ezt követően
kell ehhez anyagi eszközöket rendelni. E területre pályázati lehetőségeket kell találni. Az
önkormányzat ennek elindítója – majd meg kell hogy keresse azokat a szereplőket akik ebben
közre tudnak működni.
I.2.3. Sportturizmus fejlesztése: a sportcsarnok és a műfüves pálya elkészülte és az atlétikai
pálya kialakítása után el kell kezdeni ennek szervezését. Bele kell ebbe voni a Szentgotthárdi
Kézilabda Klubot és a teljes átalakításon éppen most átmenő Szentgotthárdi VSE-t továbbá

Szentgotthárd Város sportreferensét. Közösen kell kidonlgozni azt a cselekvési tervet aminek
létében 2015-től ez az ágazat már elindulhat. Az első lépésként ehhez elégséges a
koordinációs- szervező munka.
I.3.) Adócsökkentés vagy az éves iparűzési adóból egy Helyi gazdaságfejlesztési Alap
létrehozatala
I.3.1) Talán a legütősebb, és a város költségvetésére leginkább ható - talán merész, de
középtávon biztosan kifizetődő javaslatom lenne a helyi iparűzési adó most maximumon
ketyegő 2 %-os mértékének nem számottevő, - de a letelepülni szándékozó vállalkozások felé
jól kommunikálható - csökkentése 1,9 % mértékre.
Ez a város éves költségvetésében kb. 50 milliós bevételkiesést eredményezne, de a
vállalkozások idevonzásának biztosan hatékony eszköze lehetne, ami végeredményben
növelné a befizetett adó összegét.
(Közben utánanéztem: Magyarországon Győrben és Kecskeméten is csökkentették az IPA
mértékét a 2 %-os szint alá.)
I.3.2.) Helyi gazdaságfejlesztési Alap létrehozatala amikor az ipari tevékenységből befolyó
helyi adó egy része forgatódik vissza a helyi gazdaságba. Szükséges kidolgozni ennek
lehetésges forrásoldalát, a feltöltés rendjét, működtetésének rendjét, stb. Ennek a része lehet
akár Induló gazdasági vállalkozások segítése kamatmentes hitellel is
Esetleg érdemes lenne megfontolni egy szerény alap kialakításának lehetőségét, ami
megfelelő üzleti tervvel rendelkező induló vállalkozások kezdeti forráshiányát enyhíthetné.
Az alap mindig föltöltené önmagát, mert pl. 1 év múlva vissza kellene fizetni a kapott

II. Célcsoport:
II.1.Helyi programok elindítása a fenntarthatóság jegyében
- azokat a lokális, csak a szentgotthárdiakat illetve a szentgotthárdiak egy részét elérő illetve
legfeljebb a kistérségre hatással lévő programokat, amelyek a helyi gazdaság ágazatai közül
első sorban a mezőgazdaságot, az erdőgazdálkodást, a vízgazdálkodást, az energiatermelést
jelenti, melynek az eredménye egy elszigeteltség nélküli, kisközösségi, városi, kistérségi,
legalább részleges autonómia, függetlenség lehet. Ezt a fenntartható jövő érdekében kell
megcsinálnunk. Ennek érdekében indíthatók olyan helyi programok, melyek az itt élők
közösségei számára jelentenek munkalehetőséget, biztosítják a saját termék előállításának
érzését, biztosítják a függetlenedés érzését. Ennek célja az itt élő emberek életfeltételeinek és
életkörülményeinek legalább részben fenntartható módon történő biztosítása, javítása. Ennek
bizonyos elemei már a Zöld Szentgotthárd programjában már fellelhetők.
A "fenntartható" kifejezés ökológiai alapú.
Ennek a rendszerek emberi- és közösségi léptékűnek kell lenni. A folytonos növekedési
kényszert ebben az olvasatban nem tekintjük irányadó szempontnak. Működésük racionális,
takarékos, sok esetben hagyomány alapú, anyagi hozamuk általában szerény. Az egymást
személyesen ismerő termelőknek és fogyasztóknak sajátságos kapcsolatát, szimbiózisát
képesek kialakítani.
II.2. Helyi termék előállítása, értékesítése

A ciszter-imázshoz kapcsolódóan: kellene egy termék, ami ezen a vidéken megterem,
látványos, idevonzaná a turistákat (ennek meglévő példája lehet a tihanyi levendula),
eladható, esetleg a ciszterek is termesztették vagy készítették (pl. Szentgotthárdi méz-sör, stb.)
– ezt akár a helytörténeti klub kutatásai is alá tudnák támasztani. Ennek részletesebb
programját ki kell dolgozni.
II.3.. Helyi termék feldolgozása
Keresni kell olyan termékeket amelyek Szentgotthárdon (és annak környékén) találhatók és
ennek feldolgozása, értékesítése lenne szükséges. Lehet ilyen például a gomba is , aminek a
felvásárlásában, továbbértékesítésében, illetve a feldolgozásában és helyi termékként való
értékesítésében hatalmas lehetőségek lehetnek. Végiggondolatndó más hasonló termék is a
környékről (méz, aszalt gyümölcsök, őshonos, permetezés nélkül termesztett szőlő, őshonos
gyümölcsök). Ennek lehetőségeit ki kell dolgozni, végrehajtásukra vállalkozó szentgotthárdi
szervezetet, vállalkozót lehet keresni vagy ilyen önkormányzati vállalkozás részeként meg
lehet valósítani).
II.4. Városi identitás és város imázs építése, Helyi lokálpatriotizmus
Valamilyen módon ösztönözni kellene a térség lakosságát, hogy vásárlásaik során a helyi
termékeket, szolgáltatásokat helyezzék előtérbe . Ehhez meg kell teremteni a feltételeket ,
(Helyi termékek boltja, helyben termelt termékek számára a meglévő boltokban egy rész
elkülönítése, stb.
II.5. Önálló arculatú, élhető várossá alakítás:
Közösségi élet szervezése a közösségi terek kihasználásával: Közterületek, közparkok olyan
kialakítása melyekben olyan közösségi terek/találkozóhelyek jönnek létre, melyek jól
illeszkednek a városképbe, funkciójuk van és marketingértéket is képviselnek

II.6. Helyi pénz bevezetésének lehetősége - mint helyi gazdaságélénkítő program
A helyi gazdaság igazi, lokális eleme lehet a csak Szentgotthárdon, elsősorban helyben
előállított termékek és szolgáltatások igénybe vételére szolgáló fizetőeszköz.
A helyi pénz - ha jól működik - mozgásba hozhatja a helyi gazdaságot, a közösségben marad,
nem alkalmas sem spekulációra, sem vagyongyűjtésre, ezért arra ösztönzi a használó
közösség tagjait, hogy minél hamarabb költsék el azt.
II.7. Meglévő építészeti és természeti értékek megóvása, a város egyedi arculatának
megőrzése (helyi védelem alatt álló épületek felújítása). Ennek meglévő programjait folytatni
kell illetve annak kibővítését végig kell gondolni.
II.8.Lokálpatriotizmus és szentgotthárdi tudat erősítése
12. A helyi sajátosságokra építő sport-, kulturális és közösségformáló rendezvények
fejlesztése,
13. A lakosság helyi kötődésének erősítése akár marketing-akciókkal is

2. számú Melléklet

Helyi Gazdaságélénkítő Program
Szentgotthárd Város Keretprogamja
2014.
1.) A helyi gazdaságfejlesztés legfontosabb jellemzői:
- helyi kezdeményezésre vagy annak bátorításával jön létre;
helyi elköteleződéssel jellemezhető, azaz helyi szereplők (önkormányzat, vállalkozások, civil
szervezetek és lakosság) együttműködésében, részvételével és érdekében valósul meg;
- elsősorban helyi eszközökre, belső erőforrások felhasználására épít, a külső eszközöknek és
erőforrásoknak elsősorban átmeneti ösztönző szerepük van;
- autonóm, egyedi, helyhez illő megoldásokat keres;
- a helyi közösség ellenőrzése mellett valósul meg;
- a helyi „piac” szervezésére irányul;
- a fejlesztett gazdasági tevékenység eredményei alapvetően helyben hasznosulnak;
- a gazdasági célok mellett helyi közösségi, társadalmi célokat vállal;
önmagát építő folyamatként valósul meg, stratégiai szemlélettel
Jellege szerint a helyi gazdaságfejlesztés:
A helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások lehetnek kézzelfogható, fizikailag beruházások,
fejlesztések, valamint fizikai formában meg nem jelenő szellemi beruházások is (például
szemléletformálás, tudatosság növelése)
Mindkét csoport szerves részét képezi a helyi gazdaság fejlesztésének, más-más tekintetben,
de egyaránt szükségesek ahhoz, hogy a település önmaga hozzájáruljon gazdasági
lehetőségeinek megteremtéséhez, kiaknázásához, ezzel javuljon a helyi közösség társadalmi
kohéziója, életszínvonala. Ideális esetben a fizikai és szellemi beruházások/fejlesztések
„optimális” aránya valósul meg, nem pedig szűk keresztmetszetek keletkeznek. Nem elég
például jó minőségű helyi termékeket előállítani és ezeknek értékesítési helyszíneket
biztosítani, hanem szükség van e termékek helyi keresletének megteremtésére is. A tudatos
fogyasztásra ösztönözve nem hagyható el a helyi lakosok szemléletének formálása sem.
2.) Az önkormányzat helyi gazdasági tevékenységei
Helyi gazdaságfejlesztési lehetőséget jelent az önkormányzat gazdasági szerepvállalása. Ez
megnyilvánulhat önkormányzati vállalkozások működtetésében, önkormányzati
beruházások megvalósításában, de akár helyi energiaellátási rendszerek kiépítésében is.
A helyi önkormányzatok gazdasági lehetőségeinek szűkülésével ezek az eszközök veszítenek
jelentőségükből. Azonban éppen a válság miatt kieső, elmaradó magánberuházások
ellensúlyozására (az anticiklikus gazdaságpolitika keretében) a legtöbb térségben szükség
lenne helyi léptékű beruházásokra, fejlesztésekre, amelyek kezdeményezője a
legelmaradottabb térségekben jellemzően az önkormányzat lehet. Ez – a forrás előteremtése
mellett – szemléletváltást is kíván az önkormányzati vezetőktől

jelen lévő gazdasági ágazatok nagyságrendben és sorrendben a
Kereskedelem/Vendéglátás,
Szolgáltatások,
Idegenforgalom,

3. ) A Szentgotthárd Városában

következők:
Ipar,
Mezőgazdaság.

3.1.) Szentgotthárd Ipara:
Szentgotthárd ipara helyileg az Ipari Park területére k
Az újonnan betelepülő ipari vállalkozások számára terület, infrastruktúra, ipari csarnok
lehet szükséges.
A meglévő, már letelepedettek számára a megfelelő munkaerő rendelkezésre állása, ennek
biztosítása a legfontosabb. A másik a megfelelő, gondozott környezet, a jó utak fenntartása.
Annak elősegítése, hogy minél egyszerűben a gyárak kapujáig el tudjanak jutni a gyárakban
dolgozók.(közlekedés)
Szentgotthárd Város Önkormányzata egyrészről az új társaságok számára jelentős területekkel
fog rendelkezni az Ipari Park KFT-től megvásárlás alatt lévő területek tulajdonosaként. Az
ingatlanok új vállalkozások részére történő értékesítéskor a területek megfelelő felosztásával,
az árak korrekt meghatározásával, a megfelelő, rugalmas szabályozási tervek biztosításával
lehet támogatást nyújtani.
Kezdő vagy betelepülő vállalkozások esetén lényeges lehet, ha a kezdő lépéseket
üzemcsarnok biztosításával is segíteni tudjuk. Ha abból indulunk ki, hogy a következő
években az unióból jövő pénzeket az eddigieknél nagyobb mértékben és intenzitással
szeretnék a gazdaság fejlesztésére fordítani állami szintről, akkor jó esélyünk lehet
pályázatokon is elindulni melynek célja gazdaságfejlesztési céllal üzemcsarnokok építése és
bérbeadása, inkubátorházként működő csarnok kialakítása.
Fontosak lehetnek azok a szolgáltatások amelyeket az önkormányzat kiépít és biztosít az
Ipari Parkba betelepülők és betelepedettek részére egyaránt. Ennek szervezeti kerete lehet az
Ipari Park KFT, melynek az üzletrészét célszerű lesz megszerezni azt követően, hogy a
tulajdonunkba kerültek a földterületek és ez a társaság vagy ezzel együttműködve az
önkormányzat más cége – elsősorban a SZET Szentgotthárdi KFT – nyújthat szolgáltatásokat:
a közterületek, gyárterületek kaszálását, a hó eltakarítását, az önkormányzat vagy cége által
autóbusz biztosításával a dolgozók gyárkapuig való szállításának megoldása érdekében, stb.
Ehhez egy jól végiggondolt Ipari Park Szolgáltató cégre vagy a meglévő cégünknél egy ilyen
üzletág felépítésére van szükség. Fontos feladat az Ipari Parkba vezető kerékpárutak
megfelelő állapotban tartása, gondozása, kezelése.
Azt gondoljuk, hogy ezek a helyi iparfejlesztési tervünk alapjai lehetnek.
Sajnálatos, hogy az oktatási rendszer átszervezésével teljesen kivették kezünkből a
szakképzést pedig a megfelelő szakképzési rendszer -, a megfelelő intézmény fenntartásával
hozzá tudna járulni a település az ipar fejlesztéséhez. Minden esetre a program része kellene
hogy legyen a képzésbe való belekapcsolódás módjának megkeresése.
Mindezek megvalósítása érdekében meggondolandó az éves iparűzési adóból egy Helyi
gazdaságfejlesztési Alap létrehozatala is amikor az ipari tevékenységből befolyó helyi adó
egy része forgatódik vissza a helyi gazdaságba. Ennél többet, a város határainak átlépésével
pl. utak, közművek idehozatala, stb. meghaladja a helyi program kereteit.
3.2.) Szentgotthárd kereskedelme/vendéglátása:
Az ipari szektor után a kereskedelem következik. Több száz kereskedelmi egység működik
Szentgotthárdon. Abban a helyzetben vagyunk, hogy Szentgotthárdot elkerülték az igazán n
nagy multinacionális kereskedelmi áruházláncok nem tűntek fel, nem telepdtek ide. Ennek
következtében megmaradtak a város belső területein is a kereskedelmi egységek

megmaradtak, nem vált Szentgotthárd központi belső része ebből a szempontból továbbra is
kereskedelmi centrumnak tekinthető. A tavaly létrejött termelői piac felfuttatásával a
kereskedelmi tevékenységnek ezt az alágazatát is fejleszteni kell. Újszerű együttműködésre
lehetne lépni az évtizedek óta meglévő, a helyi kereskedelmet jelentő Szentgotthárd és
Vidéke ÁFÉSZ-szel.
További kereskedelmi egységek kialakítására van szükség a városközpontban így további
újabb egységek hozhatók létre a földszinten lévő önkormányzati lakások üzlethelyiséggé
alakításával – ahogyan erre példa mutatkozik a Széll K. tér 15. alatti ingatlan átépítésénél. Az
üzlethelyiségek bérbe adásakor az önkormányzat előírja és elvárja a település szempontjából
legjobb profil vállalását és végzését. Jó lenne erősíteni a helyben előállított termékek
értékesítésének feltételeit is – kapcsolódva a Zöld Szentgotthárd programjában
megfogalmazottakhoz is. Nem tartjuk jó iránynak ha Szentgotthárd városrészin sorra eltűnnek
a kereskedelmi egységek mondván, hogy úgyis mindenki bemegy a központba és ott
bevásárol magának.
Szentgotthárd Város Önkormányzata fontosnak tartja kulturált vendéglátó helyek létezését
a településen. Fontosnak tartja, hogy ezek több lábon állását is elősegítse a munkahelyi –
iskolai étkeztetés szinvonalasabbá tételével. Ehhez rendelkezésre bocsát intézményekben
lévő önkormányzati konyhákat is remélve azt is, hogy így sikerül a vendégétkeztetéssel a
vendéglátás egy másik részének a megteremtését a hagyományos éttermi vendéglátás mellett.
A vendéglátó egységekkel többé kevésbé rendszeres koordinációs egyeztetést hoz létre amivel
az önkormányzat által szervezett programokról, az azokon való együttműködésről. Az
önkormányzat programokat, rendezvényeket hoz a településre jelentősen fellendítve
vendéglátó helyek forgalmát – cserébe várja a vendégek színvonalas kiszolgálását illetve
esetenként az önkormányzati rendezvény támogatását.
Az önkormányzat fejlesztési lépései tehát:
- városközpontban további önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek kialakítása;
- a helyi termékekkel való kereskedés feltételeinek javítása,
- mélyebb, rendszeresebb együttműködés a helyi kereskedelmi- és vendéglátó
vállalkozásokkal
3.3.) Szolgáltatási szektor Szentgotthárdon
Világjelenség, hogy a szolgáltatások mind mennyiségüket mind minőségüket tekintve törnek
előre, talán a legdinamikusabban fejlődő része a világgazdaságnak. Szentgotthárdon sincsen
ez másképp, bár az ipart és a kereskedelem- vendéglátást talán még nem előzte meg. Ha a
szolgáltatásokból származó bevételeket nézzükakkor ebben is le van maradva az előző
kettőtől. Az Ausztriából Szentgotthárdra érlezők jelentős része e szektor szolgáltatásai miatt
jön ebbe a városba. A legnagyob számban e területen van egyéni vállalkzó és és kisvállalat
A Fejlesztési programban e területen egyrészt az önkormányzat a tulajdonában lévő
üzlethelyiségek szolgáltatási szektor részére történő biztosítását, illetve az
üzlethelyisségek kiadásakor a profil előírását és megtartatását tudja az önkormányzat
biztosítani. Biztos, hogy el kell majd gondolkodni a jelenlegi piac helyett egy sokkal méltóbb,
de hasonló jellegű szogáltató és kereskedház kialakításán. Ebbe pályázati pénzt,
magántőkét kell bevonni. Ugyanebbe a körbe tartozik a Hunyadi úti „butiksor”-nak nevezett
rész átalakítása az előbb említett szolgáltató- és kereskedőházzá. Végül – mivelhogy ez a
szektor tud és fog is legdinamikusabban bővúlni, így folyamatosan szüksége lesz jó helyen
lévő üzlethelyiségre így ilyennek kesz érdemes tekinteni a hamarosan kiköltöző
autóbuszpályaudvar épületét ami szintén szolgálhat a szolgáltató ágazat számára segítségül.

De az is sokat jelent, ha fenntartható, élhető várost alakítunk ki megfelelő közbiztonsággal,
megfelelő infrastruktúrával, élő belváros fenntartásával.
A szektor egy része
szempontjából pont ezek a legfontosabbak.
Ez az ágazat is igényelné azt, hogy szolgáltató tevékenység végzéséhez alkalmas szakmák
megszerzésére is legyen lehetőség Szentgotthárdon. Így a képzés – oktatás fontos feladat
volna, ebben az önkormányzat segítségére, koordinálására van szüksé.
3.4.) Idegenforgalom
Meglehetősen mélyről illetve későn indult az ágazat Szentgotthárdon és eleinte szinte teljes
egészében önkormányzati pénz, önkormányzati beruházás és önkormányzati koordináció
eredménye volt az ágazat előrehaladása. Közben jelent ugyan meg magántőke is, de az ágazat
mozgatójának ma is az önkormányzat tűnik. Egyetlen gazdasági ágazatba sem folyik bele
annyi önkormányzati erőforrás mint az idegenforgalomba – természetesen elsősorban az
ágazat zászlóshajójának tartott élményfürdő miatt. Mindezek ellenére ez az ágazat egyelőre
még nem tartozik a legerősebbek közé. Ha az idegenforgalmi ágazatot „megtisztítjuk” az
önkormányzati résztől, akkor látszanak az ágazat további szereplői is: szállásadók, szálláshely
szolgáltatók. Úgy tűnik, hogy az ágazat más idegenforgalmi attrakcióval egyelőre nem tud
előállni és ilyenek kialakításának sem látszanak az előkészületei. A következő időszak
idegenforgalmi fejlesaztéseinél tehát az önkormányzat közvetlen szerepvállalása
elkerülhetetlen. Ehhez viszont forrásokra lesz szükség akár pályázatokból akár egyéb
önkormányzati források felhasználásából. Az önkormányzat tulajdonát képező idegenforgalmi
vállalkozás sajnos nem tud kitermelni olyan profitot amit az ágazatba vissza lehetne forgatni
sőt maga a vállalkozás is forrásokat igényel a várostól. Az önkormányzat másik teendője az
idegenforgalom koordinálásának segítése. A létrejött TDM sem tud egyelőre megélni
önkormányzati segítség nélkül. De mindezek ellenére sem mondhatjuk, hogy az
idegenforgalom Szentgotthárdin jól működik. A jövőben az önkormányzati közvetlen
részvétel olyan új elemmel kell hogy bővüljön mint az Alpokalja Idegenforgalmi központ
kialakítása ami beruházást igényel és további vendégkör és idegenforgalni attrakció
megjelenését vetítheti előre. Idegenforgalmat generáló rendezvények megjelenítése és
meghonosítása továbbra is az önkormányzat feladata. Szerencsés volna, ha ehhez külön
szervezet állna rendelkezésre vagy valamelyik működő szervezet ezt igazán be tudná fogadni,
de ez egyelőre sem a TDM-nek, sem a St. Gotthárs Spa & Wellness élményfürdőt üzemeltető
Gotthárd Therm Kft-nek, sem a Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek nem sikerült.
Különleges ágazat a vallási turizmus amire egyre nagyobb igény mutatkozik a világban és
ebbe Szentgotthárd jó esélyekkel kapcsolódhatna bele úgy is mint zarándokutak kiindulási
pontja, úgy is mint a Mária út része, úgy is mint a vallási turizmus egy fontos célállomása.
Érdemes megkeresni azt a szervezetet, gazdasági társaságot stb., melyet meg kellene bízni a
vallási turizmus kialakításának előkészítésével és binyolításával melynél az önkormányzatnak
a koordinációs tevékenységére lenne csak szükség. A sportturizmus jónéhány feltételével
igen hamar rendelkezni fogink multifunkciós sportcsarnok, műfüves labdarúgópálya, atlétikai
pálya, uszoda és megfelelő szálláshely létében. Erre a minőségi sportturizmus is felépíthető.
Az önkormányzat részéról a koordináció biztosítása volna a leglényegesebb feladat.
3.5.) Mezőgazdaság Szentgotthárdon
A mezőgazdasági ágazat nem váletlenül került a sor végére. Sem jelentős mezógazdasági
termelés nem folyik, sem jelentős agrárvállalkozások sem különleges mezőgazdasági
adottságaink nincsenek. Ennek megfelelően a mezőgazdaság súlya is csekély. Ugyanakkor
nem mondható a környék valójában „mezőgazdasági termelésre alkalmatlan” vidéknek csak
el kellene indítani a folyamatokat. Lehet, hogy a város nem lesz soha az ország kiskerti
termelésének a központja, de jó adottságai lehetnek bizonyos állattenyésztésnek, bizonyos

gyúmölcstermelésnek. Fel lehetne eleveníteni a ciszter mezőgazdaság, a ciszter majorok
világát. Érdemes lenne az Örségi Nemzeti Parkkal is kapcsolatba lépni, hiszen ezen a téren
mutatnak fel eredményeket az Örség területén. Fontos lehetne a megtermelt termék
feldolgozását biztosító beruházások megteremtése. A harmadik a helyben termelt
mezőgazdasági termékek helyben, helyieknek történő értékesítése – amiról a
kereskedelemnél már ejtettünk szót). Egyelőre e téren az önkormányzatnak jelentős
koordinációs feladatai vannak és azt is mondhatjuk, hogy ezt az ágazatot be kellene indítani.
Ezen túlmenően annyi tehető, hogy azokat a kiskerti gazdálkodókat akik valóban termelnek
továbbra is hozzásegítsük a területeik megtartásához. Igény esetén önkormányzati területeket
kell a kistermelők rendelkezésére bocsátani. Ösztönözni kell őket ara, hogy a megtermelt
terményeiket a termelő piacra vigyék – ehhez akár kedvezmények is járuljanak,
El kellene érni, hogy Szentgotthárdi mezőgazdasági termékek elsősorban helyben feldolgozott
termékek is megjelenjenek a fogyasztóknál. A megtermelt hús feldolgozását segítő
vágópontok kialakítására jogszabályi lehetőség van, Ennek kialakítását vállaló vállalkozást
segíteni kellene.
.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26 -i ülésére
Tárgy: A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal álláshely átcsoportosítási kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
Apátistvánfalva Község Önkormányzata az 5/2013. számú határozatában kezdeményezte,
hogy Szentgotthárd Város Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt hozhasson létre.
Erről 2013. 02.28-án megállapodás született, mely tartalmazza, hogy az apátistvánfalvai
kirendeltség tevékenységében 3 fő köztisztviselő vesz részt, akik a Közös Hivatalba kerülnek
át, foglalkoztatásuk teljes személyi költségeit Apátistvánfalva Község Önkormányzata
finanszírozza.
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete azonban a 19/2014. (V. 22.)
képviselő-testületi határozatával - Apátistvánfalva község költségvetési helyzetére tekintettel - úgy
döntött, hogy 2014. augusztus 1. napjától a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
állományába tartozó 3 fő köztisztviselői létszám helyett csak 2 fő foglalkoztatását tudja finanszírozni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átszervezés következtében megüresedett
adóigazgatási ügyintézői álláshelyet 2014. szeptember 1. napjától az igazgatási
csoporthoz kereskedelmi ügyintézői álláshelyre szíveskedjen átcsoportosítani az
alábbiak okán:

 2013. január 1., a járások megalakulása óta a Hivatalban a szúk
keresztmetszetet az igazgatási területen a kereskedelmi ügyintézés jelenti.
Míg a járások megalakulása előtt a kereskedelmi- és vállalkozási ügyeket egy
ügyintéző intézte teljes munkaidőben, addig a változást követően a munkakör
kb. 1/3 része került a járáshoz és 2/3 része maradt. Az ezen munkaterületet
ellátó dolgozóhoz viszont átkerült az anyakönyvvezetés is , az ezzel
szorosabban összefüggő népességnyilvántartás is és ide tartozik a
mezőgazdasági ügyek vitele (parlagfű m iatti intézkedés, kényszerkaszáltatás,
az ebekkel kapcsolatos bejelentések, valamennyi állattartási probléma). Az
nagyon korán látszott már, hogy ez így hosszú távon nem látható el, különféle
belső megoldásokban gondolkodtunk de igazából e feladatokhoz nem tudunk
más megoldást mint egy ember beállítását. Miután az év során már látszott,
hogy Apátistvánfalva nem fog tudni finanszírozni három embert az állami
finanszírozás számára hátrányos megváltozása miatt és egy álláshely fel fog
szabadulni, még azt is kivártuk, hogy az álláshelyen alkalmazott
apátistvánfalvai köztisztviselő felmondási ideje leteljen és ezért csak mostanra
hoztuk be ezt az előterjesztést.
Mostanra viszont már elég jelentős
határidőcsúszások várhatók – főképp mert a következő választás miatt
további hetekre esnek ki az érintettek a rendes napi ügyintézésből.
 2014. február 1-jétől a társasház szerveinek, e szervek működésének
törvényességi felügyeletét az ügyészség helyett a jegyzőnek kell ellátnia
(2013. évi CCXXXI. törvény 2. § (6) bekezdés). A magyar jogrendben teljesen
szokatlan megoldást a szakmával előzetesen senki nem egyeztette így
mindenhol mindenkit felkészületlenül ért. Minden esetre olyan településeken
mint Szentgotthárd ahol külön jogi osztályok nem működnek ahol ilyen
feladatokra esetleg lehet kapacitás viszont a városban van több tucat
társasház melyek teljes körű törvényességi felügyeletét el kell látni a
dokumentumok ellenőrzésétől a működés törvényességének biztosításáig –

akkor erre szintén kvalifikált munkaerő szükséges. Az első bejelentések már
megérkeztek társasházi ügyekben, az emberek örülnek annak, hogy a
törvényességi kérdésekben nem az ügyészségekre kell menni hanem helyben
elintézhetők így nagyon sok a fenti okok miatt évekig elő sem hozott
társasházi törvényességi probléma elő fog most kerülni. Erre ma munkaerő
nincsen a hivatalnál. Ezt a feladatot csatolt munkakörben a kereskedelmi
ügyintéző végezné.
 2014. július 1-jétől már nem papír alapon, hanem elektronikusan kell vezetni
az anyakönyveket, a dokumentumok bármelyik anyakönyvvezetőnél
kikérhetők. Az anyakönyvvezetés adminisztrációs terhei ezzel együtt
jelentősen megnövekedtek. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának
részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet alapján városban
legalább két anyakönyvvezetőt kell megbízni az anyakönyvvezetői feladatok
ellátásával. Hivatalunkban jelenleg 1 fő anyakönyvvezetői munkakörben
foglalkoztatott köztisztviselő van, ám ő is csak csatolt munkakörben látja el ezt
a feladatot a fent részletezettek szerint. Hivatalunkban egyéb igazgatási
feladatai (hagyatéki ügyek, köztemetés, birtokvédelem) mellett ellát bizonyos
anyakönyvvezetői feladatokat még egy igazgatási ügyintéző is (szintén a Helyi
Választási Iroda tagja is egyben) úgy, hogy távollétében helyettesíti az
anyakönyvvezetőt, illetve alkalmanként közreműködik anyakönyvi események
lebonyolításában. Az átcsoportosítással létrejövő kereskedelmi ügyintézői
álláshely a kereskedelmi ügyek terheit levenné az anyakönyvvezető válláról,
hogy elsősorban valóban az anyakönyvvezetői és a választási feladatokra
koncentrálhasson.
 Azt gondoljuk, hogy a feladatok határidőre történő szakszerű, maradéktalan
ellátása is indokolja az átcsoportosítást. A kereskedelmi ügyek terén
tapasztalható
ügytorlódás
megakadályozása,
a
vállalkozóbarát,
ügyfélcentrikus eljárás lehetővé tétele, a társasházak törvényességi
felügyeletének ellátása és az őszi önkormányzati választások zökkenőmentes,
szakszerű lebonyolítása érdekében fordulunk kérésünkkel a Tisztelt
Képviselő-testület felé.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal részére álláshely átcsoportosítását engedélyezi az apátistvánfalvai kirendeltség köztisztviselői
létszámából a szentgotthárdi székhely köztisztviselői létszámába.

Határidő : 2014. szeptember 1.
Felelős : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2014. augusztus 1.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

E LŐ T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére.
Tárgy: Helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Tisztelt Képviselő-testület!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-a szerint a
helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat
képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának
kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon választja meg; személyükre a
helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható
be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a
képviselő-testület (Ve. 25. §)
A köztársasági elnök 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és
a polgármesterek általános választásának időpontját 2014. október 12. napjára tűzte ki. A
Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. számú határozatában a nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára – a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjára – tűzte ki.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM
rendelet 3. §-a szerint a helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot
a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig
választja meg.
A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a helyi választási bizottság választott tagjának
megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig
tart.
A Ve. 14. § (4) bekezdése kimondja, hogy a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi
választási bizottság legalább három tagból áll.
A Ve. 17. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottságnak csak a településen
lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet választott tagja.
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő,
alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar
Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet a választási
bizottság választott tagja az előbbieken túl párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő
szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti
központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel
rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy
más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami
vezető.
A választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását követő 5 napon belül esküt vagy
fogadalmat tesz a polgármester előtt. A választási bizottság tagja az eskü- vagy fogadalomtételt
követően gyakorolhatja jogait. A választási bizottság – tagjai megválasztását és eskü- vagy

fogadalomtételét követően – alakuló ülést tart. A választási bizottság az alakuló ülésén a
választott tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét. Az elnök és az elnökhelyettes
személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot.
A helyi választási bizottság főbb feladatai:
- dönt a polgármester-, az egyéni listás és a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltek
nyilvántartásba vételéről;
- jóváhagyja a település szavazólapjainak adattartalmát;
- dönt a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a
szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról, továbbá minden
olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni listás vagy a polgármester- vagy a települési
nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódik;
- ha a kifogásnak helyt ad, a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét
megsemmisíti és megismételteti, a választási kampány szabályainak megsértése, illetve a Ve-ben
foglalt egyéb kötelezettség megszegése esetén bírságot is kiszabhat;
- megállapítja a polgármester-, az egyéni listás és a települési nemzetiségi önkormányzati
választás eredményét;
- kiadja a polgármesternek és a települési önkormányzati képviselőknek a megbízólevelet,
- kitűzi a települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását, és
megállapítja annak naptár szerinti határnapjait;
- a tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését.
A helyi választási bizottságba javasolt tagok korábban is a helyi választási bizottság tagjai illetve
póttagjai voltak, míg a most póttagnak javasolt személyek még nem látták el ezt a feladatot.
Előzetesen valamennyiüket megkerestük, megválasztásuk esetén vállalják a megbízatást.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a határozati
javaslatban foglaltak szerint válassza meg!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Helyi
Választási Bizottságának tagjává megválasztja
Bánfi József Szentgotthárd, Szabadság tér 1.,
Dr. Nátkainé Szőke Gabriella Szentgotthárd, Árpád utca 5. és
Farkas Istvánné Szentgotthárd, Mártírok út 4.
szám alatti lakosokat.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság
póttagjává
Karsai Gábor Szentgotthárd, Mártírok út 6. és
Csomós Dávid Szentgotthárd, Zsidai utca 50.
szám alatti lakosokat választja meg.
Határidő:
azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője
Szentgotthárd, 2014. augusztus 14.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző, HVI vezető

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy: A Széll Kálmán Ösztöndíj pályázatokat elbíráló szerv
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 10/2014. ( III.27.) számú önkormányzati rendelete a
Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj 7. § (1) bekezdése alapján a beérkezett pályázatokról
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által felállított Széll Kálmán
Ösztöndíj Bizottság zárt ülésen dönt. (A Bizottság tagjaiból elnököt választ, működési
szabályait saját maga fogadja el.)
Mivel az ösztöndíjpályázatokat szeptemberben el kell bírálni, már most dönteni kell a bíráló
szervezet felállításáról.
Azt javasoljuk, hogy 2014. évben az Önkormányzat a pályázatok bírálatával az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságát bízza meg.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széll Kálmán Ösztöndíj
program keretében beérkezett 2014. évi pályázatok bírálatával és a döntéssel kapcsolatos
jogkörét az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságára ruházza át.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Harag László, Önk. Erőforrások és Külkapcs. Biz elnök
Szentgotthárd, 2014. augusztus 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére.
Tárgy:

Szentgotthárd-Jakabháza városrészen lévő üvegvisszagyűjtési pont áthelyezése

Tisztelt Képviselő-testület !
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. januári ülésén
foglalkozott a szelektív hulladékgyűjtő szigetek átalakításával. A tavaly bevezetett új
hulladékszállítási és –kezelési rendszer alapján a hulladékokat már a háztartásokban kötelező
elkülőnítetten (szelektíven) gyűjteni és a szolgáltató házhoz menő szelektív gyűjtőjáratai
során gyűjti össze a családi házas övezetben a sárga zsákokat, a tömbházaknál pedig üríti a
sárga fedelű konténereket. A 4/2014. (I. 30.) számú önkormányzati rendelet értelmében a
szolgáltató 2014. április 01-vel elvégezte a szelektív-gyűjtő szigetek átalakítását, amely során
ezek helyén egy kivételével az ún. üveg visszagyűjtési pontok kerültek kialakításra. Sajnos
még mindig sokan illegális hulladék-lerakónak használják ezeket az üveg visszagyűjtési
pontokat. Az egyik ilyen helyszín, ahol folyamatosan nagy mennyiségű illegálisan elhelyezett
hulladék található a konténer környezetében, az a Szentgotthárd - Jakabháza városrészen lévő
üveg visszagyűjtési pont. Ez a konténer (sziget) annak idején az azóta már bezárt vegyesbolt
hátsó parkolójában, eléggé eldugott helyen került elhelyezésre. Ezt egyébként a sziget mérete
is indokolta, a korábbi rendszerben több konténert kellett elhelyezni egy szigeten, viszont
most már csak egy konténert kell üvegvisszagyűjtési pontként elhelyezni. Azt javasoljuk,
hogy ezt a konténert a közterületről nem látható udvarból egy jobban „látható” helyre, a
buszváró épülete mellé, ki a közterületre a Szentgotthárd 2537. hrsz.-ú önkormányzati
ingatlanra kerüljön áthelyezésre.
Amennyiben a T. Képviselő-testület a fentiekben részletezett változással egyetért, akkor a
helyi környezetvédelem szabályairól szóló
22/2001. (XI.29.) számú önkormányzati
rendeletünket (továbbiakban: helyi rendelet) a melléklet szerint módosítani kell.
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 ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: E rendelet a bevezetett új, korszerű
hulladékgyűjtési rendszer hatékonyságát növeli, aminek szemléletformáló hatása lesz az
emberekre. Ennek révén változik a környezetvédelemhez, a jövőhöz való hozzáállása az
embereknek.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: az új rendszer bevezetése esetén
a költségvetési hatása az önkormányzat költségvetésére pozitív lesz, hiszen csökkenhetnek a
az üvegvisszagyűjtési pontok környezetének takarítási költségei.
Környezeti és egészségi következménye: e rendeletnek is köszönhetően megnövekedhet a
hasznosítható hulladék mennyisége; ezzel együtt csökken a vegyes hulladék mennyisége,
csökkenhet a környezetterhelés

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: bizonyos adminisztrációs terhek nőnek, mások
csökkennnek. Helyenként új adminisztrációs terhek jelennek majd meg elsősorban a szállítást
végző szervezetnél.
A jogalkotás elmaradásának esetén: nem változik a hulladékgyűjtés és kezelés rendje, ami
anyagi, költségvetési és környezetterhelési szempontból egyaránt hátrányt jelent.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés
meghozatalát
Szentgotthárd, 2014. augusztus 11.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
Környezetvédelmi tanácsnok ellenjegyzése:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../---. /---./ önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló
22/2001. /VI.28./önkormányzati rendelet
módosításáról.
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. /VI.28./ önkormányzati rendelet 3.
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2.§ E rendelet. 2014. szeptember 01-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Kihirdetés napja:

Huszár Gábor

Dr. Dancsecs Zsolt

Polgármester

jegyző

1. melléklet
„A 22/2001. /VI.28./ önkormányzati rendelet 3. mellékletéről”

Az üveg visszagyűjtési pontok, illetve a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív
hulladék-gyűjtő pontok elhelyezkedése Szentgotthárdon:
Szelektív hulladékgyűjtő sziget:
1. a 1298/3. hrsz.-ú terület (Mártírok út 2-6. számú tömbházak közötti terület)
Üvegvisszagyűjtési pontok:
1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch – Club 3-as közötti terület)
2. az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti tömbbelső)
3. az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.)
4. az 1478.hrsz-ú terület (Gárdonyi G. utca vasútállomás előtt)
5. a 955/1. hrsz.-ú terület (Árpád út vége, parkoló)
6. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca Felső u. kereszteződése)
7. a 2240.hrsz-ú terület (Rábafüzes Déryné utcai park)
8. a 2537. hrsz-ú terület (Jakabháza buszváró épülete mellett)
9. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu Kulturház mellett)
10.a 2968.hrsz-ú terület (Máriaújfalu bolt előtti parkoló)
11.a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa autóbusz-forduló melletti terület)
12. a 862. hrsz-ú terület (Zsida bolt melletti terület)

Indokolás
1. §-hoz: az üveggyűjtési pontok helyét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza, amelyet
az áthelyezés miatt módosítani kellő
2.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza.

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére.
Tárgy: A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület !
Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és
temetkezésről szóló többször módosított 35/2000. (X.26.) számú önkormányzati rendelet
(továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik. Legutóbb a képviselő-testület 2014. januárjában
foglalkozott a helyi rendelet felülvizsgálatával.
A városban lévő temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat a SZET
Szentgotthárdi Kft.-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik. Az
üzemeltető SZET Szentgotthárdi Kft. részére már többen jelezték, hogy előre meg szeretnék
váltani a sírhelyüket. Az üzemeltető tapasztalata szerint elsősorban abból az okból
szeretnének előre megváltani sírhelyeket, mert bizonyos temetőkben már korlátozott a „jó
helyen” lévő sírhelyek száma (pl.: Zsidai városrészi temetőben). Ebben az esetben problémát
fog jelenteni, hogy idő előtt megtelik az adott temető „lefoglalt sírhelyekkel”, és így annak
ellenére, hogy látszólag még számos szabad sírhely van a temetőben de ténylegesen temetni
csak a közvélemény szemében „rosszabb” vagy „eldugottabb” helyen lehet. Az is előfordulhat
amennyiben ez a folyamat valójában elindul, hogy ezzel előbbre kellhet hozni még a
temetőbővítés(ek) szükségességét is. Azt kéri az üzemeltető, hogy az önkormányzat
egyértelműen szabályozza ezt a kérdéskört.
Jelenlegi szabályozás ezt az előre megváltást kifejezetten nem tiltja. Ezt megelőző 2000. évig
érvényes 29/1997. (IX.25.) ÖKT rendeletünkben viszont tiltva volt a sírhelyek előre
megváltásának lehetősége (6. § (1) bek. „Élők számára előre sírhelyet megváltani tilos,
kivéve, ha kettes, vagy hármas, illetve kripta sírhely kerül megváltásra.”)
A. variáció:
Amennyiben továbbra is megmarad a jelenlegi szabályozás és előre meg lehet váltani
sírhelyeket, akkor a jövőben problémaként jelentkezhet, hogy ugyan látszólag még számos
szabad sírhely található egy adott temetőben, de a temetőt bővíteni kell, tehát előbbre hozhatja
a temető bővítésének szükségességét és ennek költségeit. Ha ez a szabályozás marad, akkor
ebben az esetben javasoljuk, hogy ha valaki előre meg szeretné váltani a sírhelyet, akkor a
sírhelymegváltási díjak 50 vagy akár 100 %-kal megemelt összegét fizesse. Ezt a melléklet
szerinti A. variáció szerinti rendeletmódosítással érhető el.
B. variáció:
Amennyiben az előre megváltást a korábbi szabályozáshoz hasonlóan az önkormányzat tiltani
szeretné, akkor a helyi rendeletünket a mellékelt B. varáció szerinti szabályozással ki kell
egészíteni.

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 ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: Az A. variáció (az előre megváltás
lehetőségének biztosítása 50 (100) %-os megemelt sírhelymegváltási díjakkal) valósan
jelentkező lakossági igényeket elégítene ki az ennek következtében időben korábban
eredményezhet jelentősebb bevételt a temető üzemeltetőjének. A tiltás bevezetése korlátozná
azokat, akik valamilyen okból előre szeretnék megváltani a sírhelyüket.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: az A. variáció szerinti
rendeletmódosítás (az előre megváltás lehetőségének biztosításánál) az 50 %-kal megemelt
sírhelymegváltási díjjal részben fedezetet nyújthatna az előre megváltott sírhelyek
következtében időben korábban jelentkező temetőbővítés költségeire. A B. variáció szerinti
rendeletmódosítással, a tiltással a tervezethez képest nem jeletkeznének előre a temető
bővítés(ek) költségei.
Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az
adminisztráció során.
A jogalkotás elmaradásának esetén: marad a jelenlegi szabályozás, amely ugyan nem tiltja
az előre megváltás lehetőségét, de nem is jelent magasabb bevételt a sírhelymegváltási
díjakból, amely részben fedezetet nyújthatna az időben korábban jelentkező temető
bővítés(ek) költésgeire.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés
meghozatalát.
Szentgotthárd, 2014. augusztus 12.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának ...../….. (…..) önkormányzati rendelete
a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. (X.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdése alapján kapott
felhatalmazás szerint, a 13.§(1) bek. 2. pontja szerinti feladatának ellátása során, az 1999. évi
XLIII. tv. 6.§ (4) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A. variáció:
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000.
(X.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 35/2013. (XI.28.) önkormányzati
rendeletének (továbbiakban Rendelet) 15. § (1), illetve (2) bekezdését az alábbiak szerint
módosítja.
15. § (1) A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni. A fizetendő díjtételeket
az 1. számú melléklet tartalmazza. A második vagy többedik megváltáskor, valamint előre
megváltott sírhelyek esetében a mellékletben foglalt díjtételek ….. %-kal megemelt
összegét kell fizetni. A díjtételeket évente felül kell vizsgálni.
(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, az
újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat - az előre
megváltás kivételével - minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell
megfizetni.
B. variáció:
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000.
(X.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 35/2013. (XI.28.) önkormányzati
rendeletének (továbbiakban Rendelet) 14. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
14. § (1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.
Élők számára előre sírhelyet megváltani tilos kivéve, ha a temettető kettes, vagy hármas
sírhelyett vált meg az elhunyt részére, illetve sírbolthely (kripta hely) kerül megváltásra.
A megváltástól számított 1 éven belül a sírbolthelyet (kriptát) fel kell építeni.
2.§ E rendelet. 2014. szeptember 01-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Kihirdetés napja:

Huszár Gábor

Dr. Dancsecs Zsolt

Polgármester

jegyző

Indokolás
1.§-hoz:
A. variáció esetén az előre megváltás lehetősége biztosított %-kal megemelt összegű
sírhelymegváltási díj fizetésével.
B. variáció esetén nem lehetne az élők számára előre sírhelyet megváltani.
2. §-hoz a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy: Az állatok tartásáról szóló rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése kimondja,
hogy „tilos a város területén lévő egészségügyi létesítmény (kórház, rendelő stb.) művelődési,
kulturális, oktatási, szociális intézmény, élelmiszeripari üzem, élelmiszer áruda, vendéglátóipari
egység, strand és uszoda, sporttelep területén és ezek 50 méteres védőkörzetében nagy- és közepes
haszonállatot, 20 méteres védőkörzetben kishaszonállatot és prémes állatot tartani”.
Úgy gondoljuk, hogy a fent idézett rendelkezés több esetben indokolatlanul korlátozza az
állattartást, és ezzel a problémával már a gyakorlatban is találkoztunk. Ezért javasoljuk a fenti
rendelkezésből a művelődési és a kulturális intézményt, valamint a sporttelepet kivenni. Ezen kívül
javasoljuk, hogy az „egészségügyi létesítmény (kórház, rendelő stb.)” esetében a városrészeken
lévő, heti pár órában működő háziorvosi rendelőkre ne terjedjen ki a korlátozás. Továbbá az
„oktatási, szociális intézmény” helyett a „nevelési, oktatási, szociális intézmény”, a „strand és
uszoda” helyett a „termálfürdő és strand”, az „élelmiszer áruda” kifejezés helyett pedig a jogilag
korrekt „élelmiszert forgalmazó üzlet” kifejezés használatát javasoljuk. A „vendéglátóipari egység”
fogalom helyett azért javasoljuk a „melegkonyhás vendéglátó üzlet” megnevezést, mert csak a
meleg- és hideg ételeket, cukrászati készítményeket, illetve sütő- és édesipari termékeket
forgalmazó vendéglátóhelyek esetében tartjuk indokoltnak a védőtávolság fenntartását.
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 szólni arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak társadalmi hatása,
hogy területileg valamelyest kiszélesíti az állattartás lehetőségeit, ennek következtében azonban az
ezzel esetlegesen együtt járó zavaró hatások is megjelenhetnek. Ugyanakkor a tervezett rendszer
rugalmasabb, a gyakorlatban minden érintet fél számára nagyobb segítséget biztosít. A tervezett
rendeletmódosításnak nincs jelentős gazdasági és költségvetési hatása; környezeti és egészségi
következménye lehet az esetleges zavaró hatások (kellemetlen szag, rovarok) megjelenése.
Ugyanakkor a rugalmasabb rendszer következtében megvalósuló állattartás következménye lehet,
hogy helyben termelt élelmiszerek előállítása esetén csökken az összességében nagyobb környezeti
terhelés ami a távolról ideszállított áruk esetén tapasztalhaó.
A tervezett rendeletmódosításnak nincs jelentős adminisztratív terheket befolyásoló hatása, bár
elképzelhető, hogy következményeként megnő az állattartással, birtokvédelemmel kapcsolatos
bejelentések száma.
A jogszabály megalkotásának szükségességét az előterjesztésben és az indokolásban megjelölt okok
indokolják. A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén továbbra is megmarad a szigorúbb
szabályozás.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotására!
Szentgotthárd, 2014. július 14.
Dr. Dancsecs Zsolt

jegyző

Melléklet
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelet
az állatok tartásáról szóló
27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Tilos a város területén lévő kórház, orvosi rendelő – ide nem értve a városrészi
háziorvosi rendelőket –, nevelési, oktatási, szociális intézmény, élelmiszeripari üzem,
élelmiszert forgalmazó üzlet, melegkonyhás vendéglátó üzlet, termálfürdő és strand
területén és ezek 50 méteres védőkörzetében nagy- és közepes haszonállatot, 20 méteres
védőkörzetében kishaszonállatot és prémes állatot tartani.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év
………. hó …-i ülésén fogadta el.

Kihirdetve:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás:
1. §-hoz: A rendelkezés megszüntet néhány általunk indokolatlanul szigorúnak tartott
korlátozást a haszonállatok tartása körében, valamint pontosítja a védendő létesítmények
megnevezését.
2. §-hoz: A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy: A közterületek elnevezését és a házszám-megállapítás szabályait tartalmazó
önkormányzati rendelet megalkotása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. §
(1) bekezdésének 3. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a közterületek elnevezését is.
Az Mötv. 143. § (3) bekezdése pedig felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak, hogy
önkormányzati rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az
elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás
szabályait. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdése értelmében a
felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó
jogszabályból kifejezetten más nem következik.
Az Mötv. 14-14/A. §-a mindössze az alábbi korlátokat támasztja a közterületek elnevezése
kapcsán:
- Közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan
kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerre közvetlenül utal;
- Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület
neve megfelel-e a fentieknek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia
állásfoglalását;
- Azonos településen - a fővárosban azonos kerületen - belül eltérő nevű, azonos név esetén
eltérő jellegű közterületek lehetnek.
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 szólni arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak társadalmi
hatása, hogy a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak az egységes rendjét
biztosítva elősegíti a könnyebb tájékozódást, biztosítva a lakosság könnyebb elérhetőségét a
hivatalos szervek és a szolgáltatók számára. Ez kötelezettséget is ró a lakosságra, melynek
elmulasztását akár szankcionálni is lehet majd, egy később megalkotandó rendeletben.
A tervezett rendeletmódosításnak nincs jelentős gazdasági és költségvetési hatása, környezeti
és egészségi következménye. A tervezett rendeletmódosításnak nincs jelentős adminisztratív
terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét az Mötv-ben
foglalt felhatalmazás indokolja. A jogszabály megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal
törvényességi felügyeleti eljárását vonná maga után. A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotására!
Szentgotthárd, 2014. augusztus 13.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. Általános rendelkezések
1. § Szentgotthárd város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak
e rendelet szabályai szerint lehet.
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület;
b) közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában
meghatározott név;
c) házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az
ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az
ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.
2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok
3. § (1) Szentgotthárd város belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el
kell nevezni. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.
(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből és utótagként a közterület
jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, park, köz, sétány, lakótelep stb.) áll.
(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy
történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14-14/A. §ában foglaltakra, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.
(4) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
(5) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlannyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.
(6) Ha egy közterület településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre
tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönüléstől számított egy éven belül
új nevet kell adni a közterületnek.
(7) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
4. § (1) A közterületek elnevezésére vagy annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli
kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.

(2) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el.
(3) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a hatáskörébe tartozik.
(4) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon
közzé kell tenni.
5. § (1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.
(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a
helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.
(3) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig átlós
vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat
közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.
3. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok
6. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. Ugyanazon a
közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.
(2) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.
(3) A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a település
központjától kifelé haladva az utca bal oldalán a páratlan, jobb oldalán a páros számok
legyenek, és a páratlan oldalon 1-től, a páros oldalon 2-től kezdődően növekedjenek.
(4) Amennyiben a (3) bekezdésben szabályozott megoldás nem alkalmazható, az érintett
közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni, egyebekben a
(3) bekezdésben meghatározott rend szerint.
(5) A csak egy oldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően
folyamatosan is történhet.
(6) Terek esetén a házszám-megállapítás lehetőség szerint 1-től kezdődően folyamatosan, az
óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.
(7) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a
gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.
7. § (1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként
alátöréssel a magyar abc ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak.
(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú
ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a
magyar abc ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.
(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell
feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell
összekötni.
(4) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának
megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a
magyar abc ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni.
8. § (1) A 6-7. § rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek
házszámozását nem érintik.
(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan
rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok
azonosítását akadályozzák.

9. § (1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg.
(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból
indulhat.
(3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik.
(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni
jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival,
továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.
(5) A házszám-megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
10. § Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan
más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát az
ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól
látható módon kihelyezni.
4. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év
………. hó …-i ülésén fogadta el.

Kihirdetve:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás:
1. §-hoz: A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak
az egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az
igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési, tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat.
2. §-hoz: Értelmező rendelkezések.
3. §-hoz: Előírja, hogy Szentgotthárd város belterületén és a külterületi lakott helyeken a
közterületek el legyenek nevezve, ugyanakkor ez a külterületi egyéb közterületek esetében
csak lehetőség. Meghatározza a közterület nevének felépítését. A közterületi elnevezések
szabatosságának, egyediségének, közérthetőségének követelményét rögzíti, valamint a helyi
értékek ápolását, megőrzését helyezi előtérbe. Rögzíti, hogy a korábban már elnevezett
közterület nevének megváltoztatására is a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
4. §-hoz: A közterületek elnevezésével kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmazza.
5. §-hoz: Rögzíti az önkormányzat feladatát, valamint az eligazodást, tájékozódást elősegítő
szabályokat tartalmaz.
6. §-hoz: Biztosítja, hogy a közterületeken minden ingatlan kapjon számozást úgy, hogy a
közterület megnevezésével együtt használva egyértelműen beazonosítható legyen, valamint a
házszámozás átlátható, eligazodást segítő rendszerét szabályozza.
7. §-hoz: Az ingatlanok számozásának módját határozza meg úgy, hogy az egységes képet
mutasson és megkönnyítse a tájékozódást.
8. §-hoz: Rögzíti, hogy a rendeletnek nincs visszamenő hatálya.
9. §-hoz: A házszám-megállapítás eljárási szabályait rögzíti.
10. §-hoz: A polgárok érdeke is, hogy házszám alapján könnyen megtalálhatók legyenek (pl.
mentők, tűzoltók vagy a rendőrség kihívása esetén), egyúttal a hivatalos szervek és a
szolgáltatók munkáját is megkönnyíti. Ez indokolja a házszám közterületről jól látható módon
való kihelyezését, illetve ennek kötelező jellegét.
11. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Tisztelt Képviselő-testület !
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Szentgotthárd, Széll K. tér 14. sz. alatt felújított 2 db.
tulajdonában álló bérlakást, melynek következtében a korábbi komfortos lakások
összkomfortos lakások lettek. A lakások kiutalása az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága hatáskörébe tartozik. A lakások kiutalásáról szóló előkészítés
során felmerült, a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége.
A Piaci alapú lakbérek megállapítását a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) szabályozza. Az eddig piaci alapon kiutalt
lakásoknál a lakbér optimális volt a Szentgotthárdi magántulajdonban lévő, hasonló
lakásokhoz képest. Viszont a felújított Széll K. téri lakásoknál a bérleti díj irreálisan
magasnak tűnik, tartani lehet attól, hogy ilyen összegekért nem lesz bérlője a lakásoknak.
A 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 14. I/5. sz. alatti, 78 m2 alapterületű, 2 szobás
összkomfortos lakás piaci alapon számított bérleti díja rendelet szerinti általános lakbérének
5-szörös értéke: 110.720.-Ft/hó, 3-szoros értéke: 66.432.-Ft/hó lenne. A másik, 1 szobás 64
m2 területű lakás esetében 90.850.-Ft/hó, és 54.510.-Ft/hó alakulna.
A fenti bérleti díjakat a rendelet 4.§ (4) bekezdése szabályozza:
„(4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori
általános lakbér korrekciókkal számított mértékének 5-szörös
összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, gyermeket egyedül nevelők
és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetében a piaci alapon
megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér korrekciókkal
számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a 137.187.-Ft-ot.”
Amint ez az idézett rendelet szövegéből kiderül a lakbér kiszámítás során az alaplakbért
különböző korrekciós tényezők terhelik (pl. városközpont 10%, 15 éven belül felújított: 30%,
központi fűtési mód: 30%), amik jelentősen megemelik az alaplakbért, melyre jön rá a 3, ill.
az 5-szörös szorzó.
Ez a bérleti díj megállapítási korrekciós rendszer évek óta jól működik, a korrekciók
segítésével igazságosabb bérleti díjak alakultak ki. A korrekciós tényezők most először derült
ki, hogy igazából veszélyeztetik a lakások piaci elven való bérbeadását – így a rendszer
jelenlegi merevségén javasolunk enyhíténi.
A probléma orvoslására kezdeményezzük a T. Testületnél a rendelet módosítását akként, hogy
a Piaci alapú lakbérek megállapításánál a mindenkori döntést hozó Bizottságnak legyen
hatásköre arról dönteni, hogy a rendelet 5.§ és 6.§-ban részletezett alaplakbért terhelő
korrekciós tényezők közül melyeket veszik alapul. Míg most az összes körrekciós tényezőt
mindig figyelembe kell venni, addig a javasolt új rendszer szerint lenne joga a bizottságnak
arra, hogy megválassza, hogy melyik tényezőt/tényezőket veszi figyelembe és melyeket nem.
A tervezet szerint ezt úgy oldanánk meg, hogy a bérleti díjat emelő korrekciós tényezők közül
a Bizottságnak legalább egy tényezőt kelljen figyelembe venni de figyelembe vehet többet is,
akár valamennyt is – remélhetőleg a döntései során majd mindig mérlegelni tudja, hogy
miképp lesz reális piaci elvű a lakás bérleti díja .

Rendelet szerinti korrekciós tényezők (az alaplakbérnél alkalmazott korrekciók):
„5.§ (1) A lakbér kiszámítása során a havi lakbér 4.§ (1) bek. szerinti
általános mértékét az alábbi bekezdések szerinti korrekciókkal kell
módosítani.
(2) Korrekció a bérlakás településen belüli fekvése miatt: A lakbért
 városközpontban 10%-kal
 városközpont közvetlen környezetében 5%-kal
 családi házas környezetben 15%-kal növelni kell
 Rábatótfalu,
Rábafüzes,
Jakabháza,
Máriaújfalu,
Farkasfa
városrészeken a bérlakás fekvése miatt korrekció nem alkalmazható.
(3) Korrekció a bérlakás épületen belüli fekvésére tekintettel:
- III. emeleti bérlakás esetében a 4.§ (1) bekezdése szerinti lakbér mértékét
5%-kal, IV. emeleti bérlakás esetén 10% -kal csökkenteni kell.
(4) Korrekció a bérlakás fűtési módja miatt: a lakbért
 lakásonkénti gázkazános központi fűtésnél 30 %-kal
 gázkonvektoros fűtésnél 25 %-kal
 távfűtésnél 20%-kal növelni kell
(5) Korrekció a bérlakás építésének idejére tekintettel: A lakbér 4.§
(1) bek. szerinti mértékét 15 éven belül épített, vagy teljes felújításban
részesült lakások esetén 30%-kal növelni kell.
(6) Korrekció a bérlakás komfortfokozatára tekintettel:
- A félkomfortos lakások lakbére a 4.§ (1) bek. szerinti mérték 40%-a.
- A komfort nélküli lakások lakbére a 4.§ (1) bek. szerinti mérték 25%-a.
- A szükséglakások lakbére a 4.§ (1) bek. szerinti mérték 15%-a.
(7) A lakbér mértékéből az (1) – (6) bekezdésben foglalton kívül további
korrekciós kedvezmény nem adható.
6.§ (1) A lakások lakbérét az e rendelet szerinti valamennyi korrekció
összegzésével kell kiszámítani.”
A piaci alapon kiutalt, ill. meghirdetett lakásoknál, azt, hogy a javaslatunk szerinti korrekciós
tényezőkkel a Bizottság variálhasson a rendelet 4.§ (4) bekezdésében javasoljuk az alábbi
módosítást:
„(4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori
általános lakbér és az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága által, az 5.§(2), (4) és (5) bekezdés szerinti korrekciók közül
legalább egy korrekció figyelembe vétele szerint korrekciókkal számított
mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok,
gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött
nyugdíjasok esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori
általános lakbér és az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága által, az 5.§(2), (4) és (5) bekezdés szerinti korrekciók közül
legalább egy korrekció figyelembe vétele szerint számított mértékének 3-szoros

összegével azonos, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
137.187.-Ft-ot.”
6.§ (1) A szociális alapon, költségelven bérbe adott és munkakörhöz kötött
lakások lakbérét az e rendelet szerinti valamennyi korrekció összegzésével
kell kiszámítani.
Amennyiben a Testület támogatja a fenti javaslatunkat, úgy kérjük elfogadni a lakbérek
megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.sz. melléklet szerinti
módosítását.
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 ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Társadalmi: A piaci alapon történő bérlakáshoz jutás feltételeinek rugalmas változtatása több
személynek teremti meg a lehetőséget arra, hogy Önkormányzati tulajdonú bérletbe
költözzön. Főleg azoknál a személyeknél érvényesül ez akik jövedelmük miatt nem férnek
bele a szociális lakásigénylők közé viszont a jelenlegi korrekciók alkalmazásával olyan magas
lakbér jönne ki amelyet megfizetni nem tudna.
Gazdasági, költségvetési:
A bérleti díjak megfelelő korrekciójával biztonságosabban adhatók bérbe piaci alapon az erre
a célra szánt lakások, s így a bérbeadó önkormányzati tulajdonban lévő SZET Szentgotthárd
Kft-nek jelent többletbevételt.
Környezeti és egészségi következménye: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot.
A jogalkotás elmaradásának esetén: Fennáll a veszélye, hogy piaci alapon nem lesz igény a
bérbevételre.
Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását.
Szentgotthárd, 2014. augusztus 6.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.sz. melléklet:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /---. (---- )
önkormányzati rendelete
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének a lakbérek
megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban
Rendelet) 4. §. (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„4.§ (4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér
és az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága által, az 5.§(2), (4) és (5)
bekezdés szerinti korrekciók közül legalább egy korrekció figyelembe vétele szerint
korrekciókkal számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok,
gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetében a
piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér és az Önkormányzati
Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága által, az 5.§(2), (4) és (5) bekezdés szerinti
korrekciók közül legalább egy korrekció figyelembe vétele szerinti korrekciókkal számított
mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a 137.187.-Ft-ot.”
2.§ A Rendelet 6. §. (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„6.§ (1) A szociális alapon, költségelven bérbe adott és munkakörhöz kötött lakások lakbérét
az e rendelet szerinti valamennyi korrekció összegzésével kell kiszámítani.”
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
Kihirdetés:

Huszár Gábor
polgármester

Indoklás:
1.§-hoz:

A lakások Piaci alapon történő bérbeadásánál a bérleti díjak reális értékének megállapításához
szükséges ezen módosítás.
2.§-hoz:

Az 1.§-ban történő korlátozás feloldása végett szükséges kikötni azt, hogy a más alapon bérbe
adott laksásoknál a korrekciókat változatlanul alkalmazni szükséges.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy : Lakásvásárlási felajánlás Széll Kálmán tér 20.
Tisztelt Képviselő-testület!
Városunkban a Széll Kálmán tér 20. társasház az egyik legrosszabb állagú épület a
városközpontban. Nemcsak esztétikailag problémás, de az időközönkénti vakolatleomlás
miatt balesetveszélyes is.
A Musits Építőipari Bt – az 1. számú mellékletként csatolt levele szerint - 2014. negyedik
negyedévében tervezi elkezdeni a Szentgotthárd Széll Kálmán tér 20. társasház tetőtér
beépítését és a homlokzatának felújítását. A 20 db lakással rendelkező – ebből 5 db
önkormányzati - társasházzal kötött megállapodásuk alapján, magastető ráépítésével 6 db
korszerű, alacsony energiafelhasználású lakóingatlant alakítanának ki. A rendkívül leromlott
homlokzatú Széll Kálmán tér 20. társasház homlokzatára – a szerződés részeként - a jelenlegi
szabványoknak megfelelő hőszigetelés kerülne és homlokzat is fel lenne újítva, az
önkormányzati térfal-tervnek megfelelő színű vakolattal.
A kivitelezés megkezdéséhez szükséges pénzügyi forrásokat a Musits Bt a lakások előzetes
értékesítésével tudná megteremteni. Jelenleg 2 értékesített lakáson kívül meg kettőt kellene
eladniuk. A kivitelezés mielőbbi megindíthatósága érdekében, még 2 db kedvezményes áron
értékesítendő lakás megvásárlását ajánlja fel Szentgotthárd Város Önkormányzatának. A
kedvezményes ár az önkormányzat részére a 41.71 m2-es lakás esetében bruttó 8,6 MFt, a
47.66 m2 esetében bruttó 9.0 MFt, a 47,74 m 2 esetében 9.5 MFt. Az esztétikusan megépülő,
alacsony energia felhasználású lakásokat az önkormányzat akár szolgálati lakásként, akár
piaci alapon is bérbe adhatná, vagy később értékesíthetné. A Musits Bt – szükség esetén –
vállalná, hogy az önkormányzatunknak eladott lakásokat 1 éven belül az eladási áron
visszavásárolná.
Az árakat a legutóbbi hetekben eladott ingatlanok áraihoz viszonyítva megfelelőnek
mondhatjuk, mert kb. 40 m2-es nem új de felújított lakás közel 10 millió Ft-ért, 52 m2-es
használt lakás közel 9 milló Ft-ért kelt el. Ezekhez képest a város közepén új lakásokért a
megjelölt összeg elfogadható.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
- mi indokolja a vásárlást: Szentgotthárd Város Önkormányzatának lakásállománya bár
több mint 240 lakásból ál, többségében régi, leromlott állapotú lakásokat tartalmaz. Mivel
a bérlakásainkat ma már nemcsak szociális lakásként hasznosítjuk így e cél érdekében
indokolt lehet a jó minőségű, új lakás megszerzése is. Szolgálati lakásként lehet ez vonzó
az önkormányzat alkalmazásába lépő közalkalmazottaknak vagy köztisztviselőknek.
Piaci alapon hasznosítva ekkora méretű új lakás bérbeadása esetén évi 600 – 800 ezer
forintos bérleti díjbevétel is elérhető. A megvásárolt ingatlan a jelenlegi szentgotthárdi
viszonyok ismeretében, amikor a bérlakásokra van igen jelentős kereslet viszonylag
gyorsan bérbe adható. A létrejövő önkormányzati ingatlan gyarapítja az önkormányzati
vagyont; várhatóan őrzi az értékét. A későbbiek során esetleges hitelfelvételkor
ingatlanfedezetként szolgálhat. Szükség esetén a vagyontárgy értékesíthető és a
felhasznált összeg csak átmenetileg kerül ki a költségvetésből. Az önkormányzati

vásárlással hamarabb indulhat el az építkezés és újulhat meg ez a leromlott állagú főtéri
épület.

-

milyen hosszú távra hat ki: A vásárlás eredményeképpen az önkormányzat vagyona
gyarapodni fog így a későbbiekben, amíg az ingatlan meg nem semmisül, le nem bontják
szolgálni fogja Szentgotthárd céljait akár rendszeres bevételt termelve akár fedezetként
más ügyletekhez. A most kifizetendő vételár 10 – 12 év alatt bérleti díjakból pótlódni fog.

-

mi történik a vásárlás elmaradása esetén: Az önkormányzat költségvetésében ez az összeg
megmarad és m ás célokra használható. Valószínűsíthető viszont, hogy az építkezés a
tervezett időpontban nem indul el csak később, vagy egyáltalában nem kezdődik el, a
társasháznál elmondott problémák később szűnnek majd meg vagy ha a vállalkozó eláll a
szándékától, a társasházra eléggé jelentős összegeket akkor is költeni kell a
tulajdonoknak – közöttük az önkormányzatnak. Sajnos félő, hogy a társasház tulajdonosai
nem lesznek abban a helyzetben, hogy a felújításba belekezdjenek és az épület a mainál is
rosszabb külsővel évtizedekre ott marad a város kellős közepén. Az önkormányzatra
egyéb kihatása nincsen.

-

A vásárlás kapcsán a szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak-e: A vásárlás
kapcsán a szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állhatnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2. számú mellékletként csatot lakás alaprajzok
figyelembe vételével az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjék.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 20. társasház tetőtér beépítése során létrejövő, a csatolt terv szerint
….számú, alapterületű … lakás megvásárlását……… Ft összegben melynek fedezete: …..
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Széll
Kálmán tér 20. társasház tetőterében kialakítandó lakások megvásárlását.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem : Dr Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet

2. számú melléklet

ELŐTERJESZTÉS
A képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy : Kethelyi volt határőr laktanya ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város önkormányzata az 59/2013 számú Képviselő-testületi határozat alapján
kezdeményezte a szentgotthárdi 191/1 hrsz-ú, volt határőr laktanya ingyenes tulajdonba
adását.
„59/2013. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete igényét jelenti be a Magyar
Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt kezelésében levő Szentgotthárd
191/1. hrsz-ú volt határőr laktanya tulajdonjogának ingyenes átadására Szentgotthárd Város
Önkormányzata részére, a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) pontja alapján.
- Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a szentgotthárdi 191/1. hrsz-ú
volt határőr ingatlan átadását a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) pontja alapján,
önkormányzati szociális lakások kialakítása céljából kezdeményezi.
- A segítendő feladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
13. §. (1) bek. 9. pontja és a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) pontja szerint „helyi
közszolgáltatások körében különösen: településfejlesztés, településrendezés”
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő-testülete vállalja a szentgotthárdi 191/1.
hrsz-ú volt határőr laktanya tulajdonjogának ingyenes átadása esetén a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségeket, ide értve a művelési ág szükséges megváltoztatásának
költségét is a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50.§.(2) a) pontjának megfelelően.”
Mint ismeretes, a Kormány az „Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról”
szóló 1289/2014. (V.5.) kormányhatározata értelmében döntött volt határőr laktanya
Szentgotthárd Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról.
Az MNV Zrt által küldött értesítésben a szerződés kötéshez szükséges adatok mellett
szükséges a Képviselő-testület döntése arról (mivel a fenti határozat nem tartalmazta), hogy
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Jelenleg szerződés tervezettel nem rendelkezünk, csak az MNV ZRT által megküldött
levélben felsorolt Önkormányzatot terhelő kötelezettségeket, melyeket a szerződés is
tartalmazni fog. (1. sz. melléklet)
Most a kérésnek megfelelően javasoljuk az alábbi határozat meghozatalát.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 191/1. hrsz-ú
volt határőr ingatlan átadása kapcsán felhatalmazza a polgármestert
az „Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról” szóló 1289/2014. (V.5.)
Kormányhatározatban foglalt, szentgotthárdi 191/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében megkötendő,
ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződés aláírására.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 191/1. hrsz-ú
volt határőr ingatlan átadása kapcsán az Előterjesztés 1. számú mellékleteszerinti kikötéseket
megismerte, azokat tudomásul veszi.

Határidő : közlésre azonnal
Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2014. augusztus 14.
Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető

1.számú melléklet:

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2014. számú határozata
alapján a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. sz. alatti, 29/A/1 hrsz-ú, 33 m2 alapterületű,
jelenleg bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiség, valamint a Szentgotthárd, Széll K. tér 15.
fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m2 alapterületű üzlethelyiség értékesítését elvetette.
Az ingatlanok hasznosítására a társasház engedélyezett tervek szerinti homlokzat felújítását
követően visszatér.
A társasház homlokzata és ezzel együtt az üzlethelyiségek bejárat-, és portál kialakítása
megtörtént.
Most a Testületnek a 29/A/2 hrsz-ú, 83 m2 alapterületű üzlethelyiség hasznosításáról kell
döntenie, mivel a 29/A/1 hrsz-ú üzlethelyiséget határozatlan idejű bérleti szerződéssel a
Fanatic BT. (9970 Szentgotthárd, Vakarcs K. u. 1., képv. Orbán Tamás) bérli. Az
üzlethelyiség bérleti díja: 33.991.-Ft/hó.
BÉRBEADÁS:
A testületnek meg kell határozni a bérbeadás feltételeit (pl. Határozatlan idő,
felmondási idő, havi bérleti díj, tevékenységi kör stb..), s ezek alapján meg kell
hirdetni bérbeadásra, majd a beérkezett pályázatok közül dönteni arról, hogy kivel
kerüljön megkötésre a bérleti szerződés.
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m2 alapterületű
üzlethelyiség bérbeadása feltételeinek meghatározása:
Megjegyeznénk, hogy a bérlemény belül felújításra, átalakításra szorul, itt lehetőséget kellene
adni a bérlőnek, hogy amennyiben hasznos, és értéknövelő beruházásokat végezne (pl. gáz
bevezetése, elektromos hálózat felújítása, stb.), és azt az Önkormányzat részére előzetesen
bejelenti, akkor annak értéke egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül. Erről
külön megállapodás szükséges, vagy a megkötendő bérleti szerződésbe bele kell foglalni ezen
kitételt.
Nyílt titok, hogy jelenleg az Önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díjai
mérsékeltebbek, mint a magánszférában lévő üzletek bérleti díjai.
Az önkormányzat tulajdonában lévő Széll K. téri üzletek bérleti díjai az alábbiak:
Széll K. tér 16. Gyógyszertár (258m2) bérleti díja: 3458.-Ft/m2//hó
Széll K. tér 21. Centrum Horgászbolt (82m2) bérleti díja: 1861.-Ft/m2//hó
Széll K. tér 21. „Familia”üzletház (171m2) bérleti díja: 1403.-Ft/m2//hó
Széll K. tér 21. Cafe Corso étterem (141m2) bérleti díja: 2215.-Ft/m2//hó
Széll K .tér 17. Valutaváltó helyiség (23 m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó
Széll K .tér 17. Papírbolt (35m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó
Széll K. tér15. Fanatic BT. üzlethelyiség (32 m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó
A bérleti díjak Áfa mentesek.
A hirdetménybe az alábbi feltételeket javasoljuk beemelni:
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 182.600.- Ft. (2.200.-Ft/m2), (ami a Cafe
Corso étterem bérleti díjához hasonló.)

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2014. szeptember 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. szeptemberi testületi ülés.
A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység,
idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható. Amennyiben a
testület szeretne egyéb kizárható tevékenységet is meghatározni, úgy azt a határozatban
megteheti.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés során
a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat, a
megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt kritériumoknak. A
bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó
pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett
üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke
egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
32/2013.(X.31.)önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól:
2. HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI
2.§ (1) A Városüzemeltetés rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján
hasznosítható helyiségekről.
(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a
helyiség jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni
lehet a pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke
az 5 millió forintot nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.
(3) A pályázati felhívást és a feltételeket a Képviselő-testület teszi közzé és a
beérkezett pályázatokat elbírálja.
(4) Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából megüresedett helyiség pályázat
mellőzésével hasznosítható. A közérdek fennállását jogszabályi rendelkezés, vagy a
Képviselő-testület állapítja meg.
A helyiségek bérletére vonatkozó egyéb szabályokat a pályázat mellőzésével bérbe
adott helyiségek vonatkozásában is alkalmazni kell.
(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy
határozatlan időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe
tartozik.
(6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával
meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet
Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább
folytatandó tevékenységet. A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt,
döntését indokolni nem kell.
(7) Bérlőtárs csak az lehet, aki a bérleti szerződésben is szerepel.

Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Széll K.
tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban
lévő üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 182.600.- Ft/hó.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2014. szeptember 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. szeptemberi testületi ülés.
A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység,
idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.
További kizárt tevékenységi kör: ………………………………………………………..
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés
során a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb
ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel
történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt
bérleti díjat, a megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt
kritériumoknak. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört
tartalmazó pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett
üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke
egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen
pályázat esetén 2014. október 15-ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási és
elbírálási határidő megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben
bérleti ajánlat továbbra sem érkezik, akkor októberben az 1. pontban körülírt üzlethelyiség
ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Határidő: közlésre azonnal
Szentgotthárd 2014. augusztus 13.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

JELENTÉS
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26.-i ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról

I. Lejárt határidejű határozatok:

8/2013. számú képviselő-testületi határozat

A Jubileumi Munkacsoport tagjai július hónapban hetente tartottak megbeszélést a Történelmi
Napok rendezvényeinek előkészítése kapcsán.
1./ 2014. július 02-án a munkacsoport tagjai a megbeszélésen a rendezvénnyel kapcsolatos
technikai teendőket vitatták meg:
-kiállítás végleges helyszíne,
-török várossal történő kapcsolat felvétel,
-útlezárás pontos helyének és időpontjainak meghatározása a programok idejére,
- a programokon résztvevők/ fellépők szállításának, étkeztetésének, elszállásolásának
tervezése.
2./2014. július 07-én a Munkacsoport néhány tagja megbeszélést folytatott Jordán Tamással ,
aki megtekintette a helyszínt is . Véglegesítésre került a Gálaműsor felépítése, a műsorban
fellépők létszáma, utaztatása, szállása, ellátása.
3./ 2014. június 14-én
a PKKE és a Hivatal képviselői a Történelmi napok
rendezvénysorozattal kapcsolatos marketing feladatokat beszélte át. Meghatározták a
plakátok, szórólapok, molinók, reporellók számát, terjesztésének módját , idejét, a meghívók
kiküldését a protokol vendégek és a sajtó számára.
Polgármesteri javaslatra a hazai városok közül Egerrel, Szigetvárral és Kőszeggel is felvették
a kapcsolatot, továbbá az Iszlám Intézettel is a török delegáció miatt.
3./ 2014. július 15-én a hivatal dolgozói megbeszélték a delegációk ajándékait, illetve
eldöntötték, hogy a csata emlékére készül egy faplakett, melyet elsősorban a megyéből az
augusztus 1-jén zajló felvonulásra/gyalogtúrára érkező nyugdíjasok, valamint a programokon
szereplők kapnak. Elkészítését a Hivatal vállalta, bevonva a nyári munkásokat és az
önkénteseket.

4./ 2014. július 22-én a Közúttól kapott tájékoztatás alapján az útlezárásról értesítést küldött
a Hivatal a Mentők, Tűzoltók, Volán felé, továbbá a rendezvények zavartalan lebonyolítása
érdekében rendőri biztosítást kértünk a programok idejére a helyi Rendőrőrstől.
A szervezők visszajelzést kaptak, hogy mind Szigetvár – egy hagyományőrző csapattal - ,
mind Eger városa – egy gyermek néptánccsoporttal _ képviselteti magát a rendezvényen.
5./ 2014. július 23-án a munkacsoport hivatali tagjai megbeszélést tartottak az útilapu
önkéntes tábor táborvezetőjével, és a július 24-től augusztus 05-ig tartó tábor
programját/feladatait napra lebontva áttekintették. Megbeszélték az érkező külföldi csoportok
kíséretét, a csoportok érkezéséig elvégzendő feladatokat.
Megtervezték a templom, illetve a hivatal idegen nyelvű idegenvezetésének időpontjait.
Ezt követően a hivatal dolgozói és a PKKE szervezői átbeszélték a programok még felmerülő
technikai teendőit:
-padok beszerzése,
-busz foglalása a mogersdorfi rendezvényre,
-SZET Kft képviselőjével a rendezvény idején felmerülő feladatok átbeszélése ( szállítás,
takarítás, szemétszállítás stb. ).
6./ 2014. június 24-én a Jubileumi programok sorában a Móra Ferenc Városi Könyvtár 60
éves születésnapi rendezvényére került sor.
Ugyancsak e napon érkeztek meg az Útilapu önkéntes tábor résztvevői, sajnos az eredetileg
tervezett 7 fő helyett , csak 5-en ( ketten Belgiumból, 1 fő Lengyelországból, 2 fő
Magyarországról).
7./ A rendezvény hetében mindennap összeültek a munkacsoport tagjai és az adhoc felmerülő
feladatokat, az esetleges problémák megoldását beszélték át a külföldi delegációk fogadásától
, a török testvérváros szándéknyilatkozat aláírásának előkészítésén, egészen a Fenyő koncert
katasztrófavédelmi ellenőrzéséig.
8./ 2014. július 31-én kezdetét vette a szentgotthárdi csata 350 éves évfordulójára rendezett
Történelmi Napok rendezvénysorozat, mely 2014. augusztus 3 –ig tartott.
A Munkacsoport tagjai remélik, hogy e négy nap alatt mindenki , legyen az helyi vagy
idelátogató turista, megtalálta az érdeklődési körének megfelelő programot, és sikerült a csata
évfordulóját méltóképpen megünnepelni.
9./ 2014. augusztus 06-án a Munkacsoport újra megbeszélést tartott, az elkövetkező időszak
feladatait tekintették át:
- augusztus 16. 1Úton Nemzetközi Zarándoknap a családokért, egyben a Nagyboldogasszony
római katolikus templom felszentelésének 250. éves évfordulója. Ez alkalomból SzakcsiLakatos Béla és Kati Hoprváth Lajos koncert a barokk-kertben, melynek előkészületi
feladatait, technikai teendőit beszélte meg a munkacsoport.
- augusztus 20. államalapítás ünnepe
- augusztus 20-23. EUROVELO kerékpáros találkozó
- szeptember 06-án az osztrák-magyar Barátság emlékműnél megemlékezés
- szeptember 13. krumpli fesztivál - programtervezet átbeszélése
- szeptember utolsó heteiben Áder János köztársasági elnök érkezése

- szeptember 21. Mobilitás Napja – tervezett programok, feladatok megbeszélése.
II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Városüzemeltető ügyek:
Két ülés között történtek
2014. május

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, új lakás építésére kiadott engedélyek száma:
Lakóház használatbavételi engedélyek, használatbavétel tudomásul
vételi eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel
tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.):
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel
tudomásul vételi eljárások száma:
Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma:
Építésrendészeti eljárások száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:

3
3
1
1
5
4
0
3

Két ülés között történtek
2014. augusztus


A „Szentgotthárd Város Önkormányzata működtetésben lévő oktatási intézményekbe
iskolabútorok leszállítása” elnevezésű árbubeszerzés közbeszerzési eljárásánál
Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának eljárást lezáró döntése
alapján az érvényes ajánlatot benyújtó ALEX Fémbútor Kft. lett az eljárás nyertese. A
szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel 2014. július 23-án megtörtént. A bútorok szállítása
folyamatban van. Az iskolapadok és székek leszállítási határideje 2014. augusztus 26., a
fennmaradó egyéb bútorok leszállítási határideje pedig 2014. szeptember 15.



Megrendeltük a Szentgotthárd - Máriaújfalu, Hegyalja utcában lévő fa felszerkezetű
közúti híd 6,00 m2 felületén a sérült, elkorhadt fapallók elbontását és helyükre 3,00 m
széles 10 cm vtg-ú felületkezelt vörösfenyő fapallók beépítését. Kivitelező: UTPLAN ’95
Kft. Zalaegerszeg



Megrendeltük a Szentgotthárd - Máriaújfalu, Parkerdő utca 9. számú ingatlan előtt lévő
kikátyúsodott, balesetveszélyes kavicsolt felületű cca. 90,00 m hosszúságú útszakasz
helyreállítási munkálatait. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



Megtörténtek Szentgotthárd város közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú
utakon lévő útburkolati jelek felújító festési munkálatai( 113,63 m2 fehér színű jel, illetve
26,50 m2 sárga színű jel). Kivitelező: ÚTPIKTOR Kft. Szombathely. Felhívjuk a
Képviselő-testület figyelmét, hogy a város átkelési szakaszain lévő utak (pl. Füzesi út,
Széll Kálmán tér, Árpád út, Mártírok út, Kossuth L. u., kethelyi u. stb.) állami tulajdonú
és Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő közutak, amelyeken az állami
közútkezelő feladata az útburkolati jelk felfestése.



Megrendeltük a Szentgotthárd-Zsida városrészi, illetve a Szentgotthárd-Rábakethelyi
városrészi temetőknél lévő parkolásra szolgáló területek burkolatának felújítását.
Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



Megrendeltük a Szentgotthárd –Zsida városrészi temetőben a sérült 120,00 fm hosszúságú
víz-bekötővezeték helyreállítását. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



Megrendeltük a Szentgotthárd-Rábafüzesi városrészi temetőben lévő cca. 15 m 2
alapterületű régi balesetveszélyes ravatalozó épületének elbontását. Kivitelező: SZET
Szentgotthárdi Kft.



Megrendeltük az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő zárt-csapadékcsatorna
hálózat (átereszek) 2803,40 fm hosszúságú szakaszának mosatását. Kivitelező: HEPI-HP
Kft. Bucsu



Folyamatban van a Szentgotthárd, Május 1. utca – Malom utca – Mátyás király utca
kereszteződésében a csapadékvíz-elvezetési probléma megoldása (189 fm hosszúságú
árok iszapolása, 50,60 fm hoszúságú zártvezeték mosatása, 3 db áteresz tisztítása, 5 db
összefolyó akna tiszítása stb.) Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely



Megbízást adtunk a Szentgotthárd, Zrínyi Miklós utca csapadékvíz-elvezetésének
rendezésére (2 db rácsos áteresz építése, 40 fm beton folyóka, illetve zárt vezeték
építésére, 40 fm árok iszapolására, 2 db áteresz tisztítására, mosatására) Kivitelező:
VÍZÉPTEK Bt. Szombathely



Megbízást adtunk a Szentgotthárd Kethelyi-patak 435 + 40 fm hosszúságú szakaszán a
meder rendezésére, illetve 1 db út alatti áteresz építésére. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt.
Szombathely



Megtörtént a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 14. számú épületnél a csapadékvíz-elvezetés
rendezése rácsos folyókák beépítésével és bekötésével a zárt-csapadékcsatorna
rendszerbe. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



Eddig 40 db ingatlan, összesen 86 tulajdonosát szólítottuk fel ingatlanuk kaszálásra. A
felszólításunkra 31 db ingatlan tulajadonosa teljesítette kötelezettségét, lekaszálta az
ingatlanát. 9 db ingatlan esetén kértük a hatósági csoport intézkedését, mivel
felszólításunk nem járt eredménnyel.



2014. augusztus 08-án a Jakabházi Faluszépítõ és Hagyományőrző Egyesület elvégezte a
8-as főút bevezető szakaszán az elszórt hulladék összegyűjtését. A megállapodásunk
alapján évente 4 alkalommal végzik el ezt a munkát. A mostani gyűjtés alkalmával 20 db
zsák hulladékot gyűjtöttek össze főút mentén.



Megbízást adtunk a Szentgotthárd, Tompa M. utca teljes szakaszának burkolat-felújítási
műszaki tervdokumentációjának elkészítésére. Tervező: Tóth Norbert tervező ZalawestPlan Bt. Zalaegerszeg

Pénzügyi ügyek:
Költségvetési feladatok:
Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások
alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.
Elszámolási számla egyenlege július 1-én: 144.283.720 ,- Ft
Bevételek július 1-július 31.:
45.945.444,- Ft
Kiadások július 1-július 31.:
- 85.801.320,- Ft
Elszámolási számla egyenlege július 31-én 104.427.844,- Ft.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk nincs.
Beszámolók, jelentések:
-

KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
2014. havi ÁFA bevallások
MÁK felé félévi adatszolgáltatások küldése: PM info, mérlegjelentés, részesedés
jelentés
A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva
önkormányzat, Társulás, önkormányzati és társulási intézmények, valamint a
nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
Segélyek, foglalkoztatási támogatások igénylése, kifizetése- elszámolása

Adóhatósági munka:
2013. évi iparűzési adóbevallások feldolgozása, az adóbevallásokból eredő adókülönbözetek
rendezése.
2014. I. félévi zárás elkészítése és átadása a Magyar Államkincstár részére.
Zárási összesítők átadása a költségvetésnek.
Tételes kimutatás elkészítése a gépjárműadó bevételekről, visszautalásokról, és a kimutatás
megküldése a MÁK –ba.
Gépjárműadó bevétel államot megillető részének rendezése.
Az ONKADO program módosítása miatti változások átvezetése.
A május, június havi gépjárműváltozásokról a határozatok kiküldése.
Az adóbefizetések mutatózása, könyvelése, utalása a költségvetés felé.
A parkolóbérlethez igazolások kiadása.
Állandó feladatok:
A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik.
Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.
A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása
folyamatosan történik.
Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra bejelentkezők és a megszűnt
vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.
Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő
ügyfeleknek, valamint a talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.
A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóértékbizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala
folyamatosan történik.

A Magyar Korrupciókutató Központ nyilvánosságra hozta kutatásait amelyekben az
önkormányzatok törvénytiszteletét és nyitottságát vizsgálták. A „Korrupciós kockázatok,
törvénytisztelet és világháló” címen. –a nyilvánosságra került publikáció szerint: „A
magyarországi városok korrupciós kockázatát vizsgálták az önkormányzatok honlapjai
alapján, azt vizsgálva, hogy az önkormányzatok



mennyire átláthatóak (nyitottsági index), és
mennyire tartják be a rájuk vonatkozó törvényeket (törvénytisztelet index).”

A nyitottsági index alapján Szentgotthárd az ország első 44 települése között, holtversenyben
az ötödik helyen áll. A törvényességi indexet nézve Szentgotthárd „holtversenyben” az igen
előkelőnek mondható második helyen van, a maximális 1,0 –ból 0,9-et teljesítve a legjobb 30
településsel együtt. Vas megyében csak Bük városa ért el hasonlókat.

III. Tájékoztatók:

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2014. március havi információs jelentése
2014. április 21 - 2014. május 20.
Munkaerő-piaci helyzet
Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 471 fő, 147 fővel több, mint az előző
időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 7,4 %. 202 fő lépett be a
kirendeltségi nyilvántartásba. A belépők száma az előző időszakhoz képest 158 fővel nőtt.
Ágazat szerint legtöbben feldolgozóiparból (49 fő); mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
(17 fő); közigazgatás (14 fő); kereskedelem, gépjárműjavítás, szállítás, raktározás (13 fő);
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (8 fő); építőipar (7 fő); 82 főről nincs adat, ill. területen
kívüli szervezetből érkezett. A többi belépő száma ágazatonként 1-4 fő. A nyilvántartott
pályakezdők száma 31 fő, számuk az előző időszakhoz képest 7 fővel nőtt.
Kilépők száma: 55 fő, 1 fővel kevesebb, mint az előző időszakban. 22 fő nem támogatott és
közfoglalkoztatáson kívüli támogatott álláshelyre, 5 fő közfoglalkoztatásban helyezkedett el,
egyéb kilépési ok (pl. együttműködés hiánya miatti kizárás) 28 fő.
Bejelentett álláshelyek száma 240 fő, az előző időszakhoz képest 37 fővel nőtt. A támogatott
álláshelyek (közfoglalkoztatás) száma: 179 fő. A nem támogatott álláshelyek ágazati
megoszlásáról nem állnak rendelkezésre adatok.
Álláskeresők létszámadatai
Szentgotthárd
2013.12.20 2014.01.20 2014.02.20 2014.03.20 2014.04.20 2014.05.20
és kistérsége
Álláskeresők
aránya
a
gazdaságilag
5,7
6,3
5,8
5,3
5,1
7,4
aktív
népességen
belül (%)*
Regisztrált
munkanélküliek
és
390
403
369
336
324
471
nyilvántartott
álláskeresők
(fő)
- változás az
előző
havi
-12,8
5,7
-8,4
-8,9
-3,6
45,4
adatokhoz képest
(%)
Ebből:
pályakezdő
munkanélküliek
és
29
28
27
24
24
31
nyilvántartott
pályakezdő
álláskeresők

(fő)
- változás az
előző
havi
adatokhoz képest
(%)
Rendszeres
szociális
segélyben
részesülő
munkanélküliek
(fő)
Tartósan (egy
éven túl) reg.
munkanélküli**
Tartós
munkanélküli
arány (%)
Álláskeresési
járadék (fő)
Álláskeresési
segély (fő)
Foglalkoztatás
helyettesítő
támogatás (fő)

- 29,3

- 3,4

-3,6

- 11,1

0,0

29,2

11

11

8

8

7

7

107

108

89

82

81

81

27,4

26,8

24,1

24,4

25

17,2

49

62

69

56

41

61

14

15

17

17

16

16

97

91

71

58

61

94

IV. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük
és ha szükséges korrigáljuk.
Rendeletek felülvizsgálata:
-25/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete:
az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló rendelet módosítása változtatást nem
igényel.
-26/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelete:
az állatok tartásáról szóló rendelet módosítása a mostani augusztusi képviselő-testületi
ülésen kerül változtatásra.
-27/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete:
a Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet
módosított rendelete módosítást nem igényel.

V. Válasz képviselői felvetésekre
Válasz képviselői felvetésekre
2014. augusztus
Huszár Gábor : Városunkban csípőszúnyog gyérítést a Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szervezésében végeztek. Önkormányzati szúnyoggyérítésre e miatt nem volt szükség.
Dömötör Sándor: A kerékpárutak KRESZ előírás szerinti forgalomtechnikai jeleit az
önkormányzati utakon (pl. piac bejáratánál) felfestettük. A kötelező haladási irányokat táblák
jelzik.
Vadász József : A Rózsa Ferenc utca felújításra kerülő szakaszán a szalagkorlát elhelyezése a
beruházás része, azt a kivitelező meg fogja építeni.
Az útkátyúzásokat – igényeknek megfelelően július hónapban elvégeztettük.
Dr Haragh László : A Tompa Mihály u, Dózsa György u. illetve Mária u, Dózsa György u.
és a Tompa M. u, Kethelyi u. kereszteződéseinél az elsőbbségadást KRESZ táblák
szabályozzák. Igény esetén, a következő burkolatjel festéseknél a hiányolt fehér burkolati
jeleket felfestetjük.
A Szépvölgyi u. felső szakaszánál a cserje és bozótirtás megtörtént.

Szentgotthárd, 2014. augusztus 18
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

VII. Pályázati tájékoztató
VII. Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2014. augusztus 18-án

CÍME
SzentgotthárdFarkasfa
településrész
ivóvízminőségjavítása

KIÍRÓ

KEOP-2009-1.3.0
Ivóvízminőségjavítása

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

Elnyert
Elszámolható
támogatás:
költségek –
132/2009.
1F:
nettó:
179/2010.
1.374.450,- Ft
1F:1.617.000,2F:
2F: 30.450.000,27.405.000,Ft

SzentgotthárdFarkasfa
165/2012.
településrész
Belügyminisztérium
182/2012.
ívóvízminőségjavítása
EU-Önerő Alap
SzentgotthárdFarkasfa
Belügyminisztérium
településrész
6/2014.
ívóvízminőségjavítása
Önerő Alap

3.045.000,- Ft

11.129.160,- Ft

3.045.000,- Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

1F: 242.550,2F:
A kivitelezés befejeződött. Záró
3.045.000,kifizetés megtörtént. Záró
beszámoló benyújtva,
ÁFA (25 %):
hiánypótlása megtörtént!
1F: 404.250,- Vízjogi üzemeltetési engedély
2F:
módosítása folyamatban.
7.612.500,Nyert!

Benyújtva 2014. március 3-án,
elbírálás folyamatban.

CÍME

KIÍRÓ

Svájci-magyar
Együttműködési
Szentgotthárd-Luzern
Program
energiaváros projekt Testvértelepülési és
Partnerségi
Pályázati Alap

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

57/2011.

NYDOP-4.1.1/B-112011-0006
Rába szentgotthárdi
szakasz árvízvédelmi
fejlesztése

Vízügyi
Igazgatósággal
konzorciumi
pályázat

268/2011.

20.000.000,- Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

18.000.000,Ft

SAJÁT ERŐ

2.000.000,Ft

Igényelt
támogatás
Önkormányza
Önk.
önk.:
t:
projektrész: 117.103.547,13.011.505,Ft
130.115.053,Vízügy:
Teljes:
0,304.702.173,Teljes:
Ft
317.713.678,-

MEGJEGYZÉS

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént. Záró
projektjelentés benyújtása
folyamatban.

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént.

CÍME

KIÍRÓ

Konzorciumi
pályázat:
konzorcium vezetőSzentgotthárd
tagok: Vasi Volán,
Gysev, Alsószölnök,
Felsőszölnök,
Szentgotthárd térségi
Kétvögy,
közösségi közlekedés
SzakonyfaluKonzor
fejlesztése
ciumi pályázat:
NYDOP-3.2.1/B-12
konzorcium vezetőSzentgotthárd
tagok: Vasi Volán,
Gysev, Alsószölnök,
Felsőszölnök,
Kétvögy,
Szakonyfalu
Helyi hő, és
villamosenergia-igény
Önkormányzati
kielégítése megújuló
intézmények
energiaforrásokkal
megújuló
KEOP-2012energiával
4.10.0/A.-Széchenyi
(napelem) való
István Általános
ellátása
Iskola

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

20/2013.

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,El nem
Támogatási szerződéskötés
számolható
megtörtént. A tervek
költség a Vasi elkészültek, engedélyezés
Volán
folyamatban.
215.598.919 Ft 198.365.124Ft
finanszírozása Engedélyek várhatóak 2014.
által valósul
szeptember végére.
meg.

28/2013.
44.702.019,-

44.702.019,-

7.888.590,-

Kivitelezés befejeződött,
Kifizetési igénylést
benyújtottuk. Helyszíni
ellenőrzés megtörtént.

CÍME

KIÍRÓ

Helyi hő, és
villamosenergia-igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
KEOP-20124.10.0/A.-SZEOB
Óvoda+Bölcsőde

Önkormányzati
intézmények
megújuló
energiával
(napelem) való
ellátása

Leader- Radnóti úti
gyermek kalandpark

LEADER

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

28/2013.

134/2013

24.132.178,-

8.000.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

4.258.620,-

Kivitelezés befejeződött,
Kifizetési igénylést
benyújtottuk. Záró
beszámoló benyújtva.

24.132.178,-

2.160.000,-

Leader- Hársas-tó
Információs táblák

Leader

-

1.289.050,-

0,-

Vizuális Művészetek
Kollégiuma Nemzeti
Kulturális AlapSzoborpályázat

NKA

125/2013.

1.289.050,-

552.450,-

LEADEREgyüttműködés a
béke nevében
(Vasvárral)

MVH 57/2013.
(III.22.)
Közleménye

-

25 000 000,-

0,-

Nyert! Játékeszközök
telepítése befejeződött,
minősítési okirat
megérkezett. Kifizetési
kérelem hiánypótlása
megtörtént.
Nyert! Kivitelezés egy része
megtörtént. Kifizetési
kérelem hiánypótlása
megtörtént.
Szobor elkészült.
Szoboravatás 2014. május
5-én. Elszámolás
folyamatban.
Benyújtva, elbírálás
folyamatban, a pályázati
anyag 2. számú
hiánypótlása megtörtént.

CÍME
ÁROP 1.A.5-2013
„Önkormányzati
szervezetfejlesztés
megvalósítása
Szentgotthárdon”

Leader gyógynövény

KIÍRÓ

Államreform
Operatív Program

Leader

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

160/2013.

-

231/2012.
Máriaújfalu
KEOP-1.2.0/09-11111/2013.
szennyvízelvezetése
2013-0040
192/2013.
Közbiztonság
növelését szolgáló
fejlesztések
támogatásaTérfigyelő
kamerarendszer
kiépítése
Szentgotthárdon

28/2014. (IV.1.)

84/2014.

21 999 956,-

ELNYERT
ÖSSZEG
21.999.956,Ft

25 000 000,-

364.093.650,-

23.737.380,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,-

Közbeszerzési eljárás
lefolytatásra került,
szakértő: Hungaro Support
Kft. Tanulmányok készítése
folyamatban. Kifizetési
kérelem benyújtva.

0,-

Pályázat egy része nyert
csak. Könyv, illetve a kisfilm
elkészül,de az üvegház nem.

307.689.938,- 56.403.712,-

23.737.380,-

23.737.380,-

84/2014. (III.14.)
Korm.rendelet alapján a
projekt nemzetgazdasági
szempontból kiemelt
jelentőségű.

Nem nyert!

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok
helyzete 2014. augusztus 18-án
CÍME
Lelki egészség
megőrzése

KIÍRÓ
SzlovéniaMagyarország
2007-2013

A
támogató
szolgáltatás
és
a
közösségi
ellátások
finanszírozásának
rendjéről
szóló
NRSZH
191/2008.
(VII.30)
Kormányrendelet
alapján benyújtott
Támogató Szolgálat
pályázat
A
támogató
szolgáltatás
és
a
közösségi
ellátások
finanszírozásának
rendjéről
szóló
191/2008.
(VII.30) NRSZH
Kormányrendelet
alapján benyújtott
a Pszichiátriai betegek
közösségi ellátása
szolgáltatás pályázat

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
165/2008.
Önk.

174.908.-euro
8.550.000.Ft/év

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

A projekt megvalósult, záró
jelentés beadásra került. A
8.744.-euro
projekt
elszámolása
folyamatban van.

nyert
8.550.000.Ft/év

43/2011

-

8.000.000.Ft/év

MEGJEGYZÉS

Szerződéskötés
megtörtént
Megvalósítás szakasza
2012-2014 évekre befogadást
nyert

8.000.000.Ft/év
Szerződéskötés megtörtént
Megvalósítás szakasza

43/2011

2012-2014 évekre befogadást
nyert

CÍME
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
pályázat

KIÍRÓ
NRSZH

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
68/2009.

2.600.000.Ft/év

„NYDOP-5.1.1/B11

SZEOB Tótágas
Bölcsőde felújítása

Szociális
alapszolgáltatások
és gyermekjóléti
alapellátások
infrastrukturális
fejlesztése”

47/2011. TT
határozat

Egészségre nevelő és
69/2012. KT
szemléletformáló
határozat
életmódprogramok a
TÁMOP-6.1.2/11/3
Szentgotthárdi
20/2012. TT
kistérségben
határozat

87.940.705.-

-

ELNYERT
SAJÁT ERŐ
MEGJEGYZÉS
ÖSSZEG
2.600.000.2013.
június
Ft/év
befejeződött.

30-án

Kivitelezés
befejeződött.
Műszaki átadás-átvétel: 2013.
10% + az
november 15-én zajlott le.
óvodai feladat Ünnepélyes
projektzáró
79.146.634.
ellátási hely
rendezvény: 2013. december
-Ft
felújításának 11-én.
Záró
beszámoló
költségeinek benyújtásra került, elbírálása
100%-a
folyamatban. Záró helyszíni
ellenőrzés megtörtént március
13-án.
100%
támogatási
intenzitású

Nyert!
Támogatási szerződéskötés
megkötésre került március 3án. Programok megvalósítása
folyamatosan történik.

A belügyminiszter
4/2014.(I.31.) BM
rendelete, „Az
29/2014. KT
egyes
Szentgotthár
SZEOB Játékvár
önkormányzati
d határozat
Óvodája és
feladatokhoz
Csillagvirág Tagóvoda
kapcsolódó
felújítása
fejlesztési
14/2014.
támogatás
Csörötnek
igénybevételének
Önk.hat.
részletes
szabályairól”

28.765.810,6.800.828,(Szentgotthárd)
Csörötnek
(390.625,-)

Nem nyert!

Beszámoló
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe
vételével az alábbi tájékoztatást adom:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetését 2.814.489 e/Ft kiadási és
bevételi főösszeggel tervezte.
A Képviselő-testület által jóváhagyott - a költségvetési rendeleten átvezetett - kiadási és
bevételi főösszeg az I. félévben 220.293 e/Ft-tal nőtt 3.034.782 e/Ft-ra módosult.
A bevételek és kiadások teljesítésének alakulását az alábbiakban részletezzük:
Bevételi források és azok teljesítése:
(4. sz. melléklet)
Költségvetés eredeti bevételi előirányzat főösszege:
Költségvetés módosított bevételi előirányzat főösszege:

2.814.489 e/Ft
3.034.782 e/Ft

A költségvetési bevételek Önkormányzat szinten összesen az I. félév végére 42,4 %-os
teljesítést mutatnak.
Mivel a bevételek I. félévi alakulását az előterjesztéshez melléklet táblázat részletesen
tartalmazza, ezért az alábbiakban csak néhány bevételi jogcímet kiemelve mutatjuk be azok
alakulását.
Működési bevételek
Az intézményi működési bevételek a félév folyamán

66,1 %-on teljesültek.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (44,1%):
Helyi adók.
Telekadó bevételünk 2.510 e/Ft, ami 8,4%-os ez komoly teljesítés csökkentést jelent az év
végére. Idegenforgalmi adó bevételünk 4.015 e/Ft június 30-ig, ami 57,3 %-os teljesítést
jelent, év végére előzetes számításaink szerint a tervezett szinten fog alakulni.

Helyi iparűzési adó bevétel 44,7 %-ra teljesült (491.585 e/Ft) az első félévben. A 2013. évi
adóbevallások alapján a második félévi bevétel várhatóan a tervezett szintnek megfelelően fog
alakulni.
Gépjárműadó bevételünk 59,1%-os teljesítést (12.408 e/Ft) mutat félévkor, év végére előzetes
számításaink szerint a tervezett szintnek megfelelően fog alakulni.
Támogatások:
Önkormányzatok költségvetési támogatása (e/Ft):
Működési
célú
központosított
támogatások
Központosított
működési
célú
támogatás
Működési célú közp.
támogatás tervezhető
Egyéb
központi
támogatás
Összesen:

Eredeti előirányzat
289.950

Módosított előir.
289.950

Teljesítés
150.366

Teljesítés %
51,9

7.650

11.182

7.507

67,1

19.654

19.654

6.690

34,0

0

9.904

9.904

100

317.254

330.690

174.467

52,8

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
Ingatlan értékesítés címén bevételt az első félévben nem realizáltunk.
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétele: 225 e/Ft ezen belül: Önkormányzati
lakások értékesítése 225 e/Ft teljesült a félév végére. Önkormányzati lakótelkek értékesítése
címén viszont bevételt nem realizáltunk 2014. I. félévben.
Pénzügyi befektetések bevételei címén 316 e/Ft bevételt realizáltunk I. félévben.
Egyéb felhalmozási bevételként 48.554 e/Ft-ot számoltunk el.
Pénzmaradvány: A 2013. évi pénzmaradvány elszámolásakor működési pénzmaradványként
26.745 e/Ft-t, felhalmozási pénzmaradványként 275.326 e/Ft-ot számoltunk el.
II. Kiadások alakulása
(2.sz. melléklet)
(Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás nélkül.)

Kiadások
Működési kiadások
Működési kiad. %-a
Felhalmozási

Eredeti előirányzat
1.503.361
53,4
1.020.942

Módosított elői.
1.544.450
50,9
1.100.713

Teljesítés
739.707
63,6
357.084

(adatok ezer forintban)
Teljesítés %-a
47,9
32,4

kiadások
Felhalm. kiad. %-a
Támogatási
kölcsönök nyújtása
Pénzforg.
nélküli
kiadások - tartalék
Befekt.c.részesedés
Hitelek törlesztése
Hitelek %-a
Kiadások összesen:

36,3
100.000

36,3
106.000

190.186

280.889

0

2.730
0,08
3.034.782

2.814.489

30,7
64.300

2.730
0,2
1.163.821

60,7

100
38,3

Az önkormányzati költségvetés összkiadásainak teljesítése 38,3%, ezen belül a működési
kiadások teljesítése 47,9%, a felhalmozási kiadásoké 32,4%.
Működési kiadások (megoszlása (adatok e/Ft-ban))
Kiadások
Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Személyi és madói.
járulék aránya (%)
Dologi kiadás
Dologi
kiadás
aránya (%)
Egyéb műk. kiad.
Egyéb műk. kiad.
aránya (%)
Ellátottak pénzb jutt
Ellátottak pénzb jutt
aránya (%)
Összes kiadás:

Eredeti előirányzat
307.599
85.538
26,2

Módosított elői.
315.989
87.839
26,1

Teljesítés
147.826
41.417
25,6

Teljesítés %-a
46,8
47,2

642.701
42,8

659.767
42,8

324.627
43,9

49,2

433.331
28,8

446.113
28,9

214.426
29

48,1

34.192
2,2

34.742
2,2

11.411
1,5

32,8

1.503.361

1.544.450

739.707

47,9

A kiadási előirányzat változását a pótelőirányzatokat és a zárszámadást a félév folyamán a
Képviselő-testület rendelet módosításban jóváhagyta.
Intézmények működési bevételeinek és kiadásainak alakulása
Egészségügyi feladatokat ellátó Rendelőintézet tervezett bevételeinek teljesülése 58,3%, a
működési kiadások előirányzatot az intézmény a fél év végére 42,2%-ban teljesítette.
Oktatási-, közművelődési feladatok:
Az oktatási feladatok alatt az iskolai közétkeztetést, valamint a korábbi SZOI működtetési
költségeit tartalmazza –a kiadások e/Ft (%) teljesítést mutatnak.
A közművelődési tevékenység esetében a Móra Ferenc Városi Könyvtár bevétele 1.615
e/Ft-ra 79,6%-ra teljesült, míg a kiadások alakulása összességében 50,2%, 28.350 e/Ft
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott
szentgotthárdi székhelyű, önkormányzati alapítású intézmények működési bevételeinek-,
és kiadásainak alakulását az alábbiakban mutatjuk be:
Intézmény
Bevételek teljesítése (%)
Kiadások teljesítése (%)
Szentgotthárd és Kistérsége
44,4
47,4
Egyesített
Óvodák
és

Bölcsőde
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Városi Gondozási Központ

36,9

45,3

40,5

45,6

A beruházások, fejlesztési kiadások alakulása:
A beruházások, fejlesztési kiadások az első félév végére 32,4%-os teljesítést mutatnak, ami
357.084 e/Ft-ot jelent.
Az első félévben a jelentősebb beruházások:
 Széll Kálmán tér 15. önkormányzati ingatlan felújítása
 Széll Kálmán tér 14. önkormányzati lakások felújítása
 Út-burkolat felújítások
 Ravatalozó felújítások, ravatalozó építés
 Napelem pályázat beruházás: óvoda, bölcsőde, iskola
Felhalmozási célú folyó támogatás:
 Az első lakáshoz jutók támogatása előirányzaton a teljesítés 200 e/Ft volt.
 Gotthard-Therm Kft garancia és kezességvállalása
 A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé
fizetett fejlesztési támogatás 4.524 e/Ft volt.
Továbbra is fontos a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása. Előre nem tervezett
kifizetéseket még tényleges bevételi forrás mellett sem lehet teljesíteni a kieső bevételek
miatt.
A kötelezettségvállalások során a célszerűség, a hatékonyság és az eredményesség
szempontjait kell szem előtt tartani mind a Képviselő-testületnek, mind pedig az egyes
költségvetési szervek vezetőinek!
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési
gazdálkodásának I. félévi beszámolóját a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint
megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Huszár Gábor
polgármester
Szentgotthárd, 2014.július 30.

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy: Sportban rejlő lehetőségek kiaknázása:
sportfinanszírozás új rendszerének lehetőségei

a

sportturizmus

lehetőségei;

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Sportban rejlő lehetőségek kiaknázása, a sportturizmus lehetőségei
A városi sport területét több változás is érintette az elmúlt időszakban:
-

-

A városi sporttelep tulajdonjoga elkerült az Önkormányzattól – ezzel párhuzamosan
folyamatban van a multifunkciós sportcsarnok megépítése.
Az iskolák állami fenntartásba kerültek, a tanulók sportolásával kapcsolatos
lehetőségeink szűkültek ugyan, de az iskolák üzemeltetése az Önkormányzathoz
került, így közvetlen feladatunk a tornatermek, a sportcsarnok és az iskolai
sportpályák működtetése.
A Hársas-tó ismét használható vízi sporttevékenységre is.
Nincs egy éve, hogy a Képviselő-testület elfogdta a város új sportkoncepcióját.
2013. novemberétől főállású sport- és ifjúsági referenst alkalmaz a város.
Részben önkormányzati támogatásból megvalósult a rábatótfalusi sportpálya és öltöző
felújítása.
Az öntözőrendszert is részben önkormányzati, részben pályázati támogatásból éítették
ki a szentgotthárdi sporttelepen.
Önkormányzati beruházásban az új, 4 sávos tekepályát is beépítettük.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében műfüves
labdarúgó pálya épül a sporttelepen.

Mivel Önkormányzatunk az egészséget, az ember mindennapi jóllétének egyik legfontosabb
tényezőjét az egyik legfontosabb értéknek tekinti, az egészség megőrzésével kapcsolatos
feladatait, így a sport területén megvalósítható lehetőségeket is elsősorban a helyiek számára
kívánja megteremteni. Ezen túlmenően ki kell használni valamennyi olyan lehetőséget is,
amely által vendégek – turisták és sportolók – hozhatók a városba. Az országos felmérésekből
is látszik, hogy érdemes jelentősen foglalkozni ezzel a turisztikai ágazattal is, hiszen nagy
lehetőségek rejlenek benne. A városban folyó sport infrastrukturális fejlesztések pozitív hatást
tudnak gyakorolni, mind a passzív, mind az aktív sportturizmusra. A megvalósuló
sportcsarnok, műfüves labdarúgó pálya, műanyag borítású atlétikai pálya, a működő uszoda,
termálfürdő, mind olyan lehetőség, amely arra hivatott, hogy emelje a város turisztikai
imázsát, ismertségét, és nem elhanyagolhatóan az ebből származó bevételeket is növelje.
Turisztikai szempontból előttünk álló feladatok:
-

A közeljövő legfontosabb feladata lesz felépíteni és működtetni azt a rendszert,
amelyben a sportlétesítményeink (sportcsarnok – sporttelep – fürdő/uszoda és egyéb
létesítmények – szálloda, egészségügyi rendszer, egészségügyi rehabilitációs
lehetőségek) nyújtotta szolgáltatások egymást erősítve, közös koordinációval lépnek
piacra. Jól összehangolt szolgáltatásokkal akár európai „sztárcsapatok”,

-

-

-

-

-

-

sportegyesületek, válogatott csapatok, egyéni sportolók felkészülése is történhet
Szentgotthárd. Ehhez persze elengedhetetlen feltételként jelentkezik, hogy
rendelkezzen a város, és közvetlen környéke szállodákkal, de legalább egy olyan
befogadó képességű hotellel, ahol nagyobb, akár, 300 – 500 fő is tud egyszerre
pihenni, kikapcsolódni, vagy a megrendezésre kerülő sportesemény miatt, mint
résztvevő, kulturáltan megszállni a verseny lezajlásának ideje alatt.
A fentebb felsorolt területeket szervesen kiegészítő, de önállóan is életképes
ágazatnak, az aktív turizmusnak nincs központja, gazdája városunkban, és igazán
terv sem volt ennek megvalósítására. Pár hónapja a Hivatal javaslatot tett arra, hogy az
Alpokalja Sport- és Szabadidőközpont létrehozásával lépjünk előre ezen a területen
is, hiszen ezzel a projekttel megfelelő marketing-szervező tevékenység újabb
vendégeket hozhatna a térségünkbe. A más típusú vendégkör (vízi- és kerékpáros
turisták, tanuló fiatalok - „osztálykirándulás-csomag” összeállítása iskoláknak, stb.)
megszólítása feltételezhetőleg több turistát fog eredményezni amellett, hogy a Fürdő
látogatottságát is növelné, ráadásul közvetlen és közvetett módon is az
Önkormányzatnál, mint projektgazdánál csapódna le a bevétel.
A Hársas-tó sport-turisztikai szempontból többes jelentőséggel bír. Fel kell térképezni
azokat a lehetőségeket (nyílt vízi hosszútávúszás, aquatlon, triatlon versenyek),
amelyek biztosítják a tó ilyen jellegű hasznosítását is, és ezzel növelni Szentgotthárd
és a környék ismertségét határon belül és kívül egyaránt, ami jelentősen pozitív
irányban hatna az idegenforgalom alakulására. A tó célpontja a város központi
részeiről, a szép természeti környezetben megvalósítható természetjárásnak (gyalog
túrák, nordik walking jellegű sportolás, kikapcsolódásként szolgáló kirándulások),
kerékpározásnak, úszásnak, fürdőzésnek, strandolásnak. Ezekhez az elfoglaltságokhoz
szükséges feltételek, közte a turista utak turista jelzéssel való ellátottsága megfelelően
megoldottá vált. A Hársas-tó mint Szentgotthárd egyetlen úszásra alkalmas
természetes vízfelülete az az önkormányzati és civil összefogásnak köszönhetően ma
már a szükséges infrastruktúrával is ellátott, de folyamatos fejlesztést kell biztosítani
az idelátogató vendégek kulturáltabb kiszolgálása érdekében, természetesen a
környezet hatékony megóvása mellett!
A városi sportegyesület megújulása sokat segítene a város sportéletén, a sport
szervezésén és a sportturizmus kialakításában és működtetésében egyaránt, Cél, hogy
megvalósuljon egy olyan városi sportegyesület működése, amely valamennyi városban
lévő sportágat magába foglalja, az egyes sportágakban igazolt versenyzőket
egybefogja, egységes vezetéssel tud megjelenni mint olyan amelyben a labdarúgás, a
teke, a sakk, a futás, az úszás, az atlétika egyéb ágazata, az íjászat, a triatlon. Erre most
aktuálisan reális esély mutatkozik.
Önkormányzati beruházással Magyarország egyik legmodernebb tekepályája jött létre
Szentgotthárdon. Ennek hasznosítása komoly lehetőségeket hordoz, egyrészről
bevételt is termel az Önkormányzatnak, másrészről jó körülmények közötti sportolási
lehetőséget biztosít a mozogni vágyőknak, harmadik részről pedig vonzó célállomás
lehet a sportturizmus számára is. E feltételrendszer az első egyeztetéseket követően
jogilag is rendezés alatt van.
A futópályához szükséges hely, annak feltöltése megtörtént. Egyelőre ugyan még
csak tárgyalások vannak az Atlétikai Szövetség illetékeseivel és körvonalazódik egy
esetleges támogatási lehetőség is, melynek eredményeképpen minden igényt –
nemcsak az amatőr szinten sportoló szentgotthárdiakét, de a versenyzők igényeit is
kielégítő pálya alakul ki.
A műfüves pálya kialakítása: Önkormányzatunk beruházása és egy sikeres pályázat
következtében akár nemzetközi mérkőzések rendezésére is alkalmas lesz a

-

létesítmény. A hasznosítás rendszerét a következő hetekben kell kialakítanunk és még
idén akár el is indul a hasznosítása.
városi sportcsarnok: hosszas jogi és egyéb viták után a sportcsarnok teljes elkészülte
idén őszre várható. Innentől a sportolás a szentgotthárdiak számára is lehetővé válik
és sportturisztikai célpontként is működni tud.

E létesítmények birtokában kell kidolgozni azt a komplex rendszert amelynek részei lesznek:
Szentgotthárd Város Önkormányzata, a St. Gotthard Spa&Wellness, a Szentgotthárdi
Kézilabda Klub, a Szentgotthárdi VSE, a SZET Szentgotthárdi Kft, a Szentgotthárd és
Térsége Turisztikai Egyesület, továbbá a szentgotthárdi szálláshely szolgáltatók illetve az
egészségügyi szolgáltatók. Minden szereplőnek a helyét és feladatát meg kell találni ebben a
rendszerben. Erről a későbbiek során képviselő-testületi előterjesztést is szeretnénk készíteni.
Addig is kijelenthető, hogy a fenti célok eléréséhez egyértelműen önkormányzati
koordináció szükséges, ennek első feltétele, a főállású sportreferens alkalmazása már
rendelkezésre áll.
II. Önkormányzati sporttámogatási rendszer
A városi sport működése nagyban elsősegítheti- vagy gátolhatja a fenti, sport-turisztikai célú
törekvéseinket. Ehhez szükséges kialakítani egy városi sportfinanszírozási rendszert,
amelynek egyik eleme az önkormányzati sporttámogatási rendszer. Az önkormányzati
sporttámogatási rendszer kialakításának célja kell legyen, hogy minél hatékonyabban tudja
anyagilag támogatni és ezáltal sportszakmailag motiválni azokat a sportágakat, amelyek
részesülnek belőle. A cél nem más, hogy a támogatott sportágak a saját versenyrendszerükben
a lehető legmagasabb szintig jussanak el, ezáltal emeljék a város elismertségét sportszakmai
berkeken belül is, és hogy válogatott sportolók kinevelésével öregbítsék a saját és ezáltal
városuk hírnevét. Ennek megvalósítására a városi sportreferens a csatolt rendszert dolgozta ki
(lásd: 1. számú melléklet).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sportban rejlő lehetőségek
kiaknázása: a sportturizmus lehetőségei; sportfinanszírozás új rendszerének lehetőségei”
előterjesztést és az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Szentgotthárdi Sporttámogatási
Rendszert megtárgyalta és elfogadja. / az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
………………………………
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Levente sport- és ifjúsági referens
Szentgotthárd, 2014. augusztus 17.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet
Szentgotthárd sporttámogatási rendszer
Sporttámogatási rendszer felépítése
1. A versenysportra szánt éves költséget vesszük 100%-nak.
2. A versenysportra szánt támogatási összeg, mínusz a teljes összeg 10% - a, ami a
rendkívüli alapot képezi az év végi jutalmazásokra, stb., kapjuk meg azt az összeget,
amely a 100%. Ezt osztjuk a támogatásra szánt sportágak számával, így megkapunk
egy alap kiindulási százalékot / A% /, amely annak függvényében fog változni
végleges összegével, hogy hogyan szerepelt az adott sportág az előző évben az általa
vállalt és a város által meghatározott eredményességi, hatékonysági szempontok
alapján.
3. Hogyan történik a sportágak támogatási differenciálódása a MOB rendszerét is
figyelembe véve: a.) kiemelt látvány sportágak
A% + az A% 20%-a
b.) kiemelt sportágak
A% + az A% 10%-a
c.) egyéb olimpiai sportágak
A%
d.) egyéb nem olimpiai sportág
A% - az A% 35%-a
e.) diák sport
A% - az A% 50%-a
f.) tömegsport, szabadidő sport
A% - az A% 72%-a
4. A differenciálás után kapott összeget tovább befolyásoló tényezők:
- csapat sportág esetén: A% + A% 15%-a
- up programban való részvétel /sport XXI; Heraklész pr./ : A% + A% 10%-a
- up programban, nem részvétel esetén, nem induló korosztályonként: A% - A%
12%-a
- a sportágak eredményessége alapján: MB; NB; Liga B; illetve, MK; NK; LK elért
helyezés alapján: 1 hely A% + A% 40%-a ; 2. hely A% + A% 25%-a ; 3. hely A%
+ A% 12,5-a ; 4. hely A% + A% 6,5%-a.
- csapat sportágak esetén, az előző évi eredmény javítása esetén: A% + A% 12%-a
- csapat sportágak esetén az előző évi eredmény rontása esetén: A% - A% 26-a
Ez a kategória a MB illetve a NB első két csoportjában résztvevő csapatokra
vonatkozik, a többi csoportnál az alapot az A% - A% 10%-a csoportonkénti levonása
képezi. Befolyásoló tényező lehet, a városi önkormányzatok által meghatározott
eredményességi helyezés.
Egyéni sportágak esetén, az elért bajnoki helyezések után kapott ranglista pontok
összeadása és összevetése az előző évben kapott pontokkal adják a differenciálódásra
az okot.
javítás esetén : A% + A% 12%-a
rontás esetén : A% - A% 18%-a
MB cím szerzése esetén : A% + A% 1,5%-a címenként
5. Sportkoncepció, sportstratégia felállítása és írásos benyújtása éves lebontásban a 2014
-2020 – as időszakra az előző években elért eredmények feltüntetésével. Külön

kidolgozva az utánpótlás nevelést, a várható éves bevételeket – kiadásokat és azt, hogy
hogyan próbálják megoldani ezt a gazdasági kérdést.
- program benyújtása a meghatározott időig a támogatás A% - a, az adható
- program benyújtása a meghatározott idő után max.3 hó A% - A%50%-a adható
- program benyújtása a meghatározott idő, plusz 3 hó után A% - A%80%-a adható
- program nem ill. hiányos benyújtása esetén A% - A%100%-a és 1+1 évre való
kizárás

