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A Rendelőintézet álláshely iránti kérelme.
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Sportesemények szervezése.
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit
Kft. 2014. költségvetésének önkormányzati támogatása.
6. Csatlakozás csoportos energia beszerzéshez.
7. „Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” programhoz
kapcsolódó EU Önerő Alap pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása.
8. A parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének
rendjéről szóló rendelet módosítása.
9. A településképi bejelentési eljárás szabályairól szóló rendelet módosítása.
10.A helyben központosított közbeszerzésekről szóló helyi rendelet hatályon kívül
helyezéséről.
11.Önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2014.
12.Lakásvásárlási felajánlás.
13.Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak
felülvizsgálata.
14.Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról.
15.Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete.
16.Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.
17.Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2013. évi tevékenységéről
valamint az Egyesület 2014. évi munkatervéről.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. február 26-i ülésére
Tárgy: A Rendelőintézet álláshely iránti kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt
Képviselő-testülethez. (Lásd: 1.sz. melléklet.)
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. januári ülésen tárgyalta a
Rendelőintézet laboratóriumának J1 besorolású formában történő visszaállítását. A Képviselőtestület a 3/2014. számú határozat 2. pontjában támogatta a J1-es labor visszaállítását.
A jelenlegi J0-ás laborellátásához 2 főállású laborasszisztens az előírt létszám. A J1-es labor
működési engedélyezéséhez további 1 fő megfelelő végzettségű, főállású – 40 órás alkalmazottra (biokémikus-laborasszisztens) van szükség. Az 1 fő bér és egyéb költségét az
intézmény 2014. évi költségvetésében már tervezte, ezt a januári költségvetés-tervezet is
tartalmazta már, ugyanakkor az álláshely kérése és engedélyezése ekkor még elmaradt.
Az intézmény elfogadott létszáma jelenleg 34 fő, amelyből 33 fő főfoglalkoztatású és 1 fő
részfoglalkoztatású. Ez a létszám emelkedne 2014. március 01. időponttól a labor
alkalmazottjával, így a Rendelőintézet létszáma 34 főről 35-re változik 2014. március 01.
időponttól, a J1 labor indításával egyidejűleg.
Tekintettel arra, hogy korábban elfogadott döntés a J1 labor indítása, e döntés végrehajtásához
a létszám bővítése elengedhetetlen, így e mostani döntéshez külön előzetes hatásvizsgálatot
nem készítettünk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd
kérelmét támogatja és - a J1 labor működésére tekintettel - engedélyezi az intézmény
álláshelyének 1 fővel való megemelését 2014. március 01. időponttól. A Rendelőintézet
Szentgotthárd létszáma ezzel 2014. március 01. időponttól 35 főre változik.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Csiszár Judit intézményvezető
Szentgotthárd, 2014. február 06.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.számú melléklet
RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u.18. Pf:70

Központi számok: 94/380-042; 380-353;
94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083

e-mail: rendelo@enternet.hu
www.rendelointezetsztg.hu

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

A Rendelőintézet Szentgotthárd az alábbi létszámbővítés engedélyezését kéri:
2014. március 1-től intézményünk a laboratóriumot J 1-es formában kívánja működtetni. A
2014. január 29-én a Képviselő – testület a 3/2014. számú határozatában támogatta a labor
visszaállítását.
Jelenleg 2 főállású laborasszisztens látja el a betegeket, ez a J0-ás szintnek megfelelő létszám.
Az engedélyezési eljáráshoz fel kell vennünk 1 fő megfelelő végzettségű dolgozót, főállásban.
Az említett + 1 fő bér és egyéb költsége 2014. március 1-től az intézmény költségvetésében
tervezve van.
A labor szakfeladatra kérünk 1 fő 40 órás álláshelyet engedélyezni szíveskedjenek.

Szentgotthárd, 2014. február 3.

Dr. Csiszár Judit
intézményvezető
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. február 26-i ülésére
Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2014. évi munkaterve
Tisztelt Képviselő-testület!
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója elkészítette intézménye 2014. évi
munkatervét, melynek jóváhagyását kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől (1. sz. melléklet).
A Munkatervben meghatározásra került a 2014. évi cselekvési program, mely alapján
részletesen kidolgozásra kerültek a munkatervi feladatok határidőkkel és felelősök
megnevezésével az alábbi fő területeken:
 A működés fizikai és személyi feltételeinek javítása – mivel 2013. január 1-jétől
önkormányzati feladatként a Móra Ferenc Városi Könyvtár intézményi keretei között
múzeumi tevékenységet is ellát, ezért a személyi feltételek biztosítása alapvető feladat
– múzeumpedagógus ( szlovén nyelv szakos tanár felvétele).
 Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek bővítése.
 A könyvtárak oktatási-képzési szerepének növelése, az olvasáskultúra fejlesztése
partnerségben a nevelési-oktatási intézményekkel – TÁOP – 3.2.4.A-11/1-2012-0087,
TÁMOP-3.2.11 pályázatok fenntartása.
 A könyvtári szolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelése.
 A fiókkönyvtárakban új társadalmi csoportok integrálása, az olvasás és az
információszolgáltatás népszerűsítése.
 Könyvtári marketing.
 Kistelepülések könyvtári ellátása a KSZR keretében.
 Iskolai könyvtári feladatok ellátása a III. Béla Szakképző Iskolában ( szerződés 2014.
június 30. időpontig ).
 Honismereti-helytörténeti tevékenység.
 Múzeumi tevékenység.
 Pályázati tevékenység.
A Móra Ferenc Városi Könyvtárban a könyvtári feladatokat összesen 7 fővel látják el. A
felnőtt olvasószolgálaton: 2 fő, folyóirat-olvasó és a médiatár, helyismereti gyűjtemény: 2 fő,
gyermekkönyvtár: 1 fő , fiókkönyvtárak: 1 fő , könyvtárvezető, 1 fő.
A múzeum feladatainak ellátásához minimálisan 1 fő, 8 órában foglalkoztatott, felsőfokú
végzettségű (szlovén tanár) múzeumpedagógusra lenne szükség. Jelenleg 1 fő megbízással
foglalkoztatott múzeumi gondnok és 1 fő tárlatvezető,teremőr és takarító.
A legfontosabb feladatok 2014-ben:
I.

Épület, technika, személyzet, pénzügyi források, a könyvtár működése:
- számítógéppark, a számítógépes hálózat állagmegóvása, karbantartása,
- a dolgozók munkaköri feladatainak meghatározása, a munkaidő
leghatékonyabb
kihasználása érdekében – továbbképzéseken ,
tapasztalatcseréken való részvétel; továbbá közcélú munkavállaló, kulturális
közalkalmazott, illv. diákmunkás foglalkoztatása,
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- intézményi gazdálkodás- pénzügyi források hatékony felhasználása, pályázati
források kihasználása és hatékony felhasználása
- törvényességi, szabályalkotási, minőségbiztosítási, ügyviteli, munkaügyi
teendők
- ellátása
II. Gyűjtemény és szolgáltatások:
- gyűjteményalakítás és –feltárás, gyarapítási stratégia kidolgozása, valamint
állományfeltárás, katalogizálás, állományapasztás, állományellenőrzés –és
rendezés,
- olvasószolgálat, tájékoztatási feladatok kapcsán a dokumentum kölcsönzés
mellett, könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása, segítségnyújtás direkt és
indirekt tájékoztató eszközök használatában, internet, eMagyarországpont
biztosítása, e-közigazgatás népszerűsítése,
- olvasótáborok szervezése,
- gyermek-és felnőtt programok szervezése és lebonyolítása,
- helyismereti dokumentumok, információk figyelemmel kísérése, gyűjtése,
rendszerezése, feltárása, közönség számára rendelkezésre bocsájtása,
- az Európai uniós Sarok népszerűsítése,
- nemzetiségi gyűjtemény gyarapítása,
- a gyermekrészlegben az általános és szakmai feladatok ellátása mellett
olvasásnépszerűsítő programok szervezése a nevelési – oktatási intézmények
közreműködésével, programok szervezése,
- a fiókkönyvtárakban az olvasószolgálat és tájékoztatás mellett, a
gyűjteményalakítás és feltárás mellett közművelődési feladatok, programok
szervezése és lebonyolítása,
- TÁMOP pályázatok fenntartása,
- iskola könyvtári szolgáltatás ellátása a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
intézményében szerződés alapján,
- könyvtáros alkalmazottak képzése.
III. Kistérségi feladatok:
- Szentgotthárd vonzáskörzetében a 14 ellátórendszeri szolgáltató helyen
hálózati gondozás, állománygyarapítás, katalogizálás, könyvtárközi
kölcsönzés, kapcsolattartás a kistérség településeivel,
- módszertani tevékenység, állományellenőrzés,
- szolgáltatások körének bővítése,
- rendezvények, kulturális programok szervezése és lebonyolítása a kistérség
településein.
IV. Pável Ágoston Múzeum:
- múzeumi tevékenység mind személyi, mind technikai feltételeinek biztosítása,
- -SI-HU projektek fenntartása,
- múzeumpedagógiai foglalkozások lebonyolítása,
- kapcsolatépítés szlovéniai partnerekkel,
- múzeum látogatottságának növelése.
A fenti feladatok részletesen, szakmai területenként határidő és felelős személy
megjelölésével kidolgozva az előterjesztés mellékletben találhatók.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum 2014. évi munkatervét megismerte, azt az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja /
az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: ………………….
Felkéri az intézmény Igazgatóját a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska igazgató
Szentgotthárd, 2014. február 13.
dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrások v.
Ellenjegyezem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
9970
Fax: 94/554-129
Tel.: 94/554-128, 94/380-113
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu
Web: www.mfvk.hu

MUNKATERV
2014.
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Szentgotthárd, 2014. február 9.

A könyvtár és tagintézményei cselekvési programja 2014-ben
1. A működés fizikai és személyi feltételeinek javítása
1.1. A szükséges karbantartási és festési munkák elvégzése a központi könyvtárban és a városrészi fiókkönyvtárakban, valamint a
múzeumban
1.2. A Pável Ágoston Múzeum feladatainak ellátásához szlovén nyelvszakos tanár alkalmazása múzeumpedagógusként (kinevezéssel vagy
megbízási díjjal)
1.3. Kulturális közalkalmazott, diákmunkás és közcélú munkás alkalmazása
1.4. Önkéntes diákmunkások fogadása a nem szakmai feladatok ellátásának segítésére
2. Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek bővítése
2.1. A Vas Megyei Könyvtári Portál szolgáltatásainak igénybevétele, a tartalmak frissítése könyvtárunkra vonatkozóan
1.2. A könyvtár interaktív honlapján a múzeumi szolgáltatások népszerűsítése
2.3. Retrospektív állománykonverzió folytatása: helyismereti fotók, cikkek és kéziratok, aprónyomtatványok, testületi határozatok
katalogizálása
2.4. A fotó- és kéziratarchiválás folytatása a helyismereti gyűjteményben
2.5. A szentgotthárdi csata évfordulójára készítendő kiállítás dokumentumainak összegyűjtése (eredetiben és másolatban)
3. A könyvtárak oktatási-képzési szerepének növelése, az olvasáskultúra fejlesztése partnerségben a nevelési-oktatási intézményekkel
3.1. A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0087 számú projekt fenntartása 2014-ben, az együttműködő tagintézményekkel közösen
3.2. A nevelési-oktatási intézményekkel partnerségben a TÁMOP-3.2.11-es pályázat keretében megvalósuló foglalkozás-sorozat folytatása
11 tagintézményben a 2014. évi fenntartási időben.
3.3. Részvétel az országos és megyei programokban az olvasás-népszerűsítés, a digitális kompetenciák fejlesztése érdekében (Internet Fiesta,
Összefogás a könyvtárakért, KSZR programok).
3.4. Olvasótáborok, ifjúsági programok, pályázatok szervezése
4. A könyvtári szolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelése
4.1. A könyvtáros munkatársak szakmai továbbképzésével a TÁMOP-3.2.12. kódjelű pályázat keretében az információs és könyvtáros
kompetenciák fejlesztése.
4.2. A minőségbiztosítás helyi szabálygyűjteményének alkalmazása a könyvtári munkafolyamatok területén (gyarapítás, feldolgozás,
szolgáltatások).
4.3. Új olvasótoborzó módszerek bevezetésével a könyvtárhasználat növelése.
4.4. Az új interaktív portál lehetőségeinek kihasználása a gyűjteménygyarapításban és az elégedettség-vizsgálatok területén.
4.5. A múzeumi tagintézmény szolgáltatásainak fejlesztése, a pedagógiai foglalkozások rendszeressé tétele.
5. A fiókkönyvtárakban új társadalmi csoportok integrálása, az olvasás és az információszolgáltatás népszerűsítése
5.1. Rendezvények szervezésével új társadalmi csoportok bevonása.
5.2. Olvasásnépszerűsítő programok szervezése.
5.3. Közös programok szervezése a városrészi önkormányzati és civil szervezetekkel.
6. Könyvtári marketing
6.1. A hagyományos gyerekkönyvtári programok, versenyek kiterjesztése a kistérségre, a külföldi partneriskolákra
6.2. Kapcsolattartás a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel a könyvtári programok népszerűsítésére
6.3. Együttműködés kialakítása Szentgotthárd és a kistérség közoktatási intézményeivel a tanórai, tanórán kívüli és szabadidős
tevékenységeinek támogatására
6.4. Kapcsolattartás a városrészi civil szervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal közös programok megvalósítása érdekében
6.5. Ingyenes beiratkozási lehetőségek meghirdetése, kihelyezett beiratkozási és kölcsönzési lehetőség a városi programokon.
6.6. Könyvtári éjszaka, könyves vasárnap, alkalmanként vasárnapi nyitva tartás ingyenességgel
6.7. Virtuális séta a könyvtárban az interaktív honlap segítségével. A honlap menüpontjainak bővítése a múzeumi szolgáltatásokkal.
6.8. A távhasználat lehetőségeinek kiterjesztése.
6.9. KSZR-programok megvalósításával kapcsolattartás a kistérség nevelési-oktatási intézményeivel, a kistérségi települések könyvtáraival.
6.10. A múzeumi SI-HU pályázatok eredményes megvalósítása érdekében kapcsolattartás a szlovéniai partnerintézményekkel
(Muraszombati Területi Múzeum, Lendvai Galépria)és együttműködési megállapodás megkötése a Savaria Múzeummal a szakmai
(múzeológusi és néprajzi) feladatok maradéktalan ellátása érdekében.
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7. A kistelepülések könyvtári ellátása a KSZR keretében
7.1. Olvasásnépszerűsítő programok megvalósítása a kistérség könyvtári szolgáltatóhelyein.
7.2. Az IKSZT keretében működő könyvtárak szolgáltatási kínálatának bővítése, a könyvtárhasználat népszerűsítése.
7.3. Az új könyvtárosok szakmai segítése.
7.4. Együttműködés a megyei hatókörű könyvtárral a kistelepülések könyvtári ellátása érdekében.
7.5. A KSZR finanszírozásával a települési könyvtárak állományának gyarapítása, a foglalkozásokhoz szakmai anyag beszerzése, az új
szolgáltatások eszközigényének kielégítése.
8. Iskolai könyvtári feladatok ellátása a III. Béla Szakképző Iskolában szolgáltatás-megrendelés keretében (2014. június 30-ig)
8.1. Olvasószolgálati feladatok
8.2. Könyvtár-pedagógiai feladatok
8.3. Olvasásnépszerűsítő programok
8.4. Az új beszerzések feldolgozása
9. Honismereti-helytörténeti tevékenység
9.1. A honismereti klub működtetése
9.2. A klub éves programjának segítése dokumentumok gyűjtésével, archiválásával.
9.3. A TÁMOP-Tudásdepó pályázat fenntartásaként további retrospektív konverzió a fotóarchiválásban és a cikkfeldolgozásban.
9.4. A helyismereti dokumentumok metaadatainak folyamatos feltöltése az OPAC modulban.
9.5. A nyilvános fotódokumentumok közzététele a honlapon.
10. Múzeumi tevékenység
10.1. A múzeumi tagintézmény működési feltételeinek biztosítása
10.2. A nyitva tartás növelése a folyamatos nyitva tartással (egész évben)
10.3. A SI-HU projektek fenntartása külső szakemberek bevonásával
10.4. Múzeumpedagógiai foglalkozások tartása, nevelési-oktatási intézmények bevonása a foglalkozás-sorozatokkal
10.5. Kapcsolatépítés a Szlovén Kulturális és Információs Központtal, az Országos Szlovén Önkormányzattal, valamint szlovéniai
partnerintézményekkel (Muraszombati Területi Múzeum, Lendvai Galéria)
10.6. A múzeum látogatottsága növelésének érdekében városi és kistérségi iskolás csoportok bevonása mind a múzeumpedagógiai
programba, mind a tárlatlátogatásba.
11. Pályázati tevékenység
11.1. TÁMOP-3.2.11es kódjelű pályázat fenntartása 11 tagintézményben (Együtt könnyebb – a szentgotthárdi Móra Könyvtár neveléstoktatást segítő programjai)
11.2. TÁMOP-3.2.4.A-11-es kódjelű pályázat fenntartása 9 tagintézményben (A szentgotthárdi Móra Könyvtár a tudás, a képzés és a széles
körű információnyújtás szolgálatában)
11.3. TÁMOP-3.2.12-es kódjelű pályázat folytatása 2014-ben (Kulturális szakemberek képzése)
11.5. SI-HU pályázat fenntartása szlovén partnerekkel (A megélt táj)
11.6. SI-HU pályázat megvalósítása szlovén partnerekkel (Kézműves akadémia)

Munkatervi feladatok 2014-ben
I. Épület, technika, személyzet, pénzügyi források, a könyvtár működése
1. Épület
Az épület-karbantartás szükséges feladatainak elvégzése a SZET Kft. karbantartási terve alapján.
A központi fűtés és a gázkazánok éves karbantartása
Határidő: 2014. szeptember
Felelős: Molnár Piroska
A tűzoltó készülékek ellenőrzése, cseréje
Határidő: 2014.
Felelős: Horváth Tiborné
A múzeumban az internet-szolgáltatás kiépítése
Határidő: 2014. április
Felelős: Molnár Piroska
A számítógépes hálózat átszerelésének folytatása a pénzügyi lehetőségek függvényében
Határidő: 2014. november
Felelős: Molnár Piroska
2. Technika, bútorzat
A számítógéppark, a számítógépes hálózat, illetve a technikai eszközök állagának megóvása folyamatos karbantartással, átalánydíjas
szerződésekkel:
- a Szikla integrált rendszer távkarbantartása (NetLib)
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- a riasztórendszer karbantartása (Vági és Fiai)
- a riasztórendszer távfelügyelete (G4S)
- a számítógépek, számítástechnikai eszközök és a hálózat karbantartása (PWNET)
- a fénymásolók, pénztárgépek karbantartása (SHARP, BEGA)
Határidő: havonta, negyedévente, alkalmanként
Felelős: Molnár Piroska
3. Személyzet
Felnőtt olvasószolgálat: 2 fő (a kölcsönzés mellett feldolgozó munkát és a kistérségi feladatokat is ellátva)
Folyóirat-olvasó és a médiatár, helyismereti gyűjtemény: 2 fő (olvasószolgálatos és feldolgozó könyvtáros)
Gyermekkönyvtár: 1 fő
Fiókkönyvtárak: 1 fő
Könyvtárvezető, 1 fő
Múzeumi gondnok: 1 fő megbízási szerződéssel
Tárlatvezető, teremőr és takarító: 1 fő 8 órás közalkalmazott
Múzeumpedagógus: szlovén nyelvtanár megbízási szerződéssel
Felelős: Molnár Piroska
A könyvtáros álláshelyeken dolgozók munkabeosztásával, munkaköri feladatainak meghatározásával a lehető legnagyobb hatékonyság
elérése. A nem szakmai feladatok ellátására kulturális közalkalmazott, nyáron diákmunkás, a lehetőségek függvényében közcélú munkás
alkalmazása. Hosszabbb betegség esetén a feladatok célszerű átszervezése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
A könyvtáros munkatársak szakmai, informatikai és nyelvi képzése (a TÁMOP pályázati konstrukcióban) a Továbbképzési és a Beiskolázási
terv alapján.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Az ellátórendszeri könyvtárosok szakmai segítése, alkalmi továbbképzések szervezése. Helyszíni segítségnyújtás a könyvtári
szolgáltatóhelyeken havonkénti rendszerességgel
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Tapasztalatcserék szervezése más könyvtárakban a megyében, a megyén kívül, illetve a lehetőségek függvényében Szlovéniában,
Ausztriában.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Közcélú munkavállaló, kulturális közalkalmazott, illetve diákmunkás foglalkoztatása a technikai feladatok segítésében, szakképzett
könyvtáros irányítása mellett. Önkéntes diákok foglalkoztatása:
- vonalkódolás
- raktárrendezés, dokumentumok visszaosztása
- adatrögzítés a Szikla IKR-ben
- az egyedi naplók vezetése a KSZR-ben
- fénymásolás, nyomtatás
- jelzetek javítása
- részvétel a kistérségi szolgáltatóhelyeken a raktári rend kialakításában, a szükséges revíziós
feladatoknál
- adminisztrációs teendők a leltározásnál
- részvétel az olvasótábori feladatok ellátásában
- a rábafüzesi ifjúsági táborban felügyelet ellátása
- foglalkozások segítése
- könyvek portalanítása
- tulajdonbélyegzés a beleltározandó dokumentumokban
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok
4. Az intézmény gazdálkodása
A könyvtár költségvetésének tervezése, egyeztetés a pénzügyi irodával. A kiadások és bevételek figyelemmel kísérése, részvétel a kontrollrendszerben, a gazdálkodáshoz kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása, önköltség-számítás, együttműködés a pénzügyi irodával.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
A pályázati források tervszerű felhasználása. A pályázati adminisztráció (szerződések, teljesítésigazolások, elszámolások, a nyilvánosság
biztosítása) naprakész vezetése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
A pénzügyi források hatékony és gazdaságos felhasználása, a bevételek növelése, pályázati források keresése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
A technikai eszközök folyamatos karbantartásával a működőképesség, így a bevételi források fenntartása.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
A rendezvények, szakmai programok megvalósításához pályázati forrás, szponzori támogatás keresése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Horváth Tiborné
A fiókkönyvtárak fizikai körülményeinek javítása önkormányzati támogatásból, pályázati forrásból, társadalmi munka szervezésével.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix
Molnár Piroska
5. Az intézmény működése
Személyzeti munka
A könyvtári és múzeumi dolgozókkal kapcsolatos személyügyi és munkaügyi feladatok ellátása. A személyi anyag kezelése, a munkaügyi
adminisztrációs feladatok ellátása
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Felelősök kijelölése az egyes szakmai területeken:
- Gyarapítás, feldolgozás: Horváth Tiborné
- Szolgáltatás: Mátrainé B. Erika, Horváth Tiborné, Wágner Dávid
- Helytörténeti munka (Molnár Piroska, Mátrainé)
- Honlapfrissítés, honlapadminisztráció: Wágner Dávid
- Kistérségi ellátás: Kovács Erzsébet
- Fiókkönyvtári feladatok: Bedi Beatrix
- Múzeumi feladatok: Molnár Piroska, Szabó Istvánné
- Pályázati tevékenység: Molnár Piroska
- Iskolai könyvtári feladatok: Máthé Andrea
Törvényességi feladatok
A törvényes működés biztosítása, a törvényesség betartása és betartatása. Az érvényes jogszabályok és szabályzatok hozzáférhetővé tétele,
ismertetése. A könyvtár belső szabályzatainak elkészítése, elkészíttetése, szükség szerinti módosítása, betartásának ellenőrzése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Szabályalkotási tevékenység
Munkaköri leírások felülvizsgálata, szükség esetén módosítása
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
A továbbképzések szervezése
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Minőségbiztosítási feladatok
Az intézmény szolgáltató tevékenységének ellenőrzése a könyvtári területeken:
- Gyarapítás
- Feldolgozás
- Állományvédelem
- Szolgáltatások (kölcsönzés, tájékoztatás, rendezvényszervezés, oktatás)
- Nyilvántartások vezetése
- Mozgókönyvtári feladatok
- Pályázatkészítés
- Statisztikai adatszolgáltatás
- Biztonságtechnikai feladatok
- Gazdálkodás
Határidő: negyedévente
Felelős: könyvtári és múzeumi szakalkalmazottak
A könyvtárban folyó szakmai tevékenység szervezése, ellenőrzése
A könyvtár szakmai programjának elkészítése.
Határidő: 2014. február
Felelősök:
Részfeladatok: a részlegek felelősei
Összeállítás: Molnár Piroska
A munkatervi és távlati feladatok megvalósulásának ellenőrzése, minőségének értékelése. Forgalomelemzés, kölcsönzési intenzitás
elemzése, a beszerzett dokumentumok hasznosulásának elemzése, a könyvtári szolgáltatás folyamatainak mérése
Határidő: 2014. december
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Felelős: Molnár Piroska
Az előző év értékelése, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése.
Határidő: 2014. március
Felelősök:
Részfeladatok: a részlegek felelősei
Összeállítás: Molnár Piroska
A kistérségi szolgáltatóhelyek működésének értékelése
Határidő: 2014. március
Felelős: Kovács Erzsébet
A könyvtár 2015. évi költségvetésének tervezése
Határidő: 2014. november
Felelős: Molnár Piroska
Ügyviteli, munkaügyi teendők
Személyügyi változások (kinevezés, átsorolás, távollét adatok stb) rögzítése a KIR3 rendszerben
Határidő: 2014. január eleje, aktuálisan
Felelős: Molnár Piroska
A könyvtári és múzeumi szakmai nyilvántartások vezetése a munkaköri leírásokban szereplő munkamegosztás szerint.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
A gazdasági-pénzügyi feladatokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, utalványozás, bevételek kezelése, készpénzkezelés.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné (ellátmány kezelése, bevételek nyilvántartása, elszámolása)
Molnár Piroska (utalványozás)
Az adózással, bérkompenzációs igényekkel kapcsolatos teendők.
Határidő: 2014. január-február
Felelős: Molnár Piroska
Statisztikakészítés az előző évi működésről, a gyűjteményről és a forgalomról a központi könyvtárban, a fiókkönyvtárakban és az
ellátórendszeri tagkönyvtárakban.
Határidő: 2014. február 20.
Felelős: Horváth Tiborné (állományadatok, könyvtárközi kölcsönzés)
Kovács Erzsébet (forgalmi adatok, kistérség)
Bedi Beatrix (fiókkönyvtárak)
Mátrainé (folyóiratok)
Molnár Piroska (pénzügyi adatok, összesített adatok)
Kis értékű eszközök selejtezése
Határidő: 2014. április
Felelős: Molnár Piroska
Leltárkészítés a kis- és nagyértékű tárgyi eszközökről
Határidő: 2014. december
Felelős: Molnár Piroska
A szabadságok nyilvántartása, havi távollétjelentések készítése, rögzítése a KIR3 rendszerben
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Fogyóeszközök beszerzése (írószer, irodaszer, szakmai anyagok, egyéb)
Határidő: negyedévente
Felelős: Molnár Piroska
Pályázati beszámolók, elszámolások készítése, projektjelentések készítése (TÁMOP-3.2.4.A; TÁMOP-3.2.12), számlák kezelése,
utalványozás
Határidő: pályázattól függő
Felelős: Molnár Piroska
II. Gyűjtemény és szolgáltatások
1. Gyűjteményalakítás és -feltárás
Állományfejlesztés
Az állományfejlesztés elvei:
- az igényeknek megfelelő gyarapítási stratégia a folyóiratok rendelésénél (NKA-ajándék folyóiratok rendelésével az előfizetés csökkentése)
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- az értékállóság és az aktuális igények egyensúlyának megtartása (a Szikla rendszer kölcsönzési adatainak figyelembe vételével), szerződés
a KELLÓ-val és a Könyvellátóval
- a népszerű regények beszerzése kedvezményes áron, postaköltség nélkül online áruházakból (Booklin, NetPiac, Könyvellátó, Alexandra,
Libri)
- a Szikla gyarapító moduljának alkalmazása a dezideráták gyűjtésében
- A Márai-programban való részvétel
A dokumentumállomány gyarapításának forrásai:
- költségvetési támogatás
- érdekeltségnövelő támogatás
- KSZR forrás
- pályázati források, egyéb támogatások
- ajándék és csere
Állományfejlesztés 2014-ben a költségvetés függvényében
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné (könyvek)
Mátrainé B. Erika (folyóiratok, AV-dokumentumok)
Kovács Erzsébet (kistérségi szolgáltatóhelyek)
Helyismereti jelentőségű dokumentumok gyűjtése, szkennelése, kapcsolattartás a dokumentumok tulajdonosaival.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
Állományfeltárás, katalogizálás
Az állományba vétel az egyedi leltárnaplóban és a Szikla integrált rendszerben (CD, DVD, KSZR-dokumentumok), a Szikla rendszer
katalogizáló moduljában (könyvek, központi könyvtár, fotódokumentumok, helyismereti cikkek), a folyóiratok érkeztetése cardexen:
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné (központi könyvállomány, kötött folyóiratok)
Mátrainé B. Erika (folyóiratok érkeztetése, aprónyomtatványok, helyismereti cikkek
nyomtatott és online forrásokból)
Kovács Erzsébet (kistérségi könyvállomány)
Molnár Piroska (helyismereti cikkek, fotók)
Máthé Andrea (diafilmek, CD-dokumentumok)
Bedi Beatrix (fotódokumentumok, DVD-dokumentumok)
A csoportos leltárakban az állománygyarapítás rögzítése.
Határidő: negyedévente
Felelős: Horváth Tiborné
A szabályzatban rögzített módon építjük valamennyi részlegben valamennyi dokumentumról a raktári katalógusokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Wágner Dávid (gyermekrészleg könyv- és diafilm állomány)
Bedi Beatrix (fiókkönyvtári gyűjtemény és letéti állomány)
Kovács Erzsébet (kistérségi gyűjtemény és letéti állomány)
Az aprónyomtatványok feltárása
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
A helyismereti fotógyűjtemény retrospektív feltárása és rögzítése a Szikla fotóarchiváló moduljában
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix, Mátrainé B. Erika, Molnár Piroska
Állományapasztás
A könyvtári állományapasztásban kettős elv érvényesül: tervszerű állományapasztás (a gyűjtőköri módosulásoknak, az állomány tartalmi és
fizikai állapotának megfelelően), alkalmi törlés (rongálás, elveszés, behajthatatlan követelés esetén). A törlés nyomon követése a
nyilvántartásokban.
Alkalmi törlés a részlegekben: rongálás, természetes elhasználódás, elveszés miatt.
Határidő: 2014. december
Felelős: Horváth Tiborné, Wágner Dávid
Tervszerű állományapasztás a médiatárban (videódokumentumok és folyóiratok)
Határidő: 2014. március, november
Felelős: Mátrainé B. Erika
Az elveszett térített, a rongált dokumentumok, a behajthatatlan követelés folyamatos rögzítése a Szikla kölcsönzési moduljában,
részlegenként
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok
A felnőtt részlegben elhasználódott könyvek törlése.
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Határidő: 2014. november
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erszébet
Állományellenőrzés, állományrendezés
Helyismereti gyűjtemény, folyóiratraktár rendezése
Határidő: folyamatos
Felelő: Mátrainé B. Erika
Állománygondozás
A fokozott igénybevétel folyamatos állománygondozást igényel. A kisebb javításokat, a jelzetek javítását helyben végezzük el.
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatos könyvtárosok
A helyismereti gyűjtemény jelzetelése
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
Helyismereti fotók, kéziratok, aprónyomtatványok előkészítése digitalizálásra
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
A helyben nem javítható, de törlésre nem kerülő könyveket a BDK kötészeti műhelyében köttetjük. Itt végeztetjük a hosszú távú őrzésre
szánt folyóiratok köttetését is.
Határidő: 2014. május
Felelős: Mátrainé B. Erika
2. Olvasószolgálat, tájékoztatás
2.1. Felnőtt részleg
A részleg általános szolgáltatásai:
- dokumentumkölcsönzés: könyv
- a Szikla integrált rendszer kölcsönző moduljának kezelése, a szükséges beállítások figyelemmel kísérése
- a prézens állomány és az elektronikus dokumentumok helyben használata
- előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése
- a saját állományból ki nem elégíthető kérések teljesítése könyvtárközi kölcsönzéssel
- a könyvtárközi kölcsönzési igények összegyűjtése
- könyvtárközi kölcsönzés az ODR-ből, a Szikla lelőhely-adatbázisból, a Berzsenyi Könyvtár könyvtári portáljából
- tájékoztatás saját állományból, a Szikla adatbázisból, számítógépes adatbázisokból, külső hálózati forrásból
- irodalomkutatás
- másolatszolgáltatás nyomtatott dokumentumokból
- szkennelés
- CD-írás
- az internet-használat felügyelete
- elektronikus levelezés
- adatok letöltése és nyomtatása
- szövegszerkesztés, nyomtatás
- a kölcsönzési határidők nyilvántartása
- napi statisztika készítése a forgalomról, ennek nyilvántartása
- a telefonközpont és a fax kezelése
- spirálozás
- laminálás
- a pénztárgép és a bevételek kezelése
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Kovács Erzsébet
Általános tájékoztatás a saját gyűjteményből, adatbázisokból és internet-forrásokból
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Kovács Erzsébet
Segítségnyújtás a direkt és indirekt tájékoztató eszközök használatában, a számítógépes adatbázisok, az állományfeltáró eszközök
használatában. A használók segítése az információszerzésben, az elektronikus ügyintézésben
Határidő: folyamatos
Felelős: Wágner Dávid, Kovács Erzsébet, Horváth Tiborné
Az internet-szolgáltatás nyilvántartása a felnőtt részlegben. Az olvasók segítése, a használat regisztrálása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Kovács Erzsébet
Az eMagyarország pont gépein az e-közigazgatáshoz kötődő feladatok szolgáltatása, a szolgáltatás népszerűsítése, az olvasók segítése az
ügyintézésben. A nyilvántartások vezetése, e-tanácsadás.
Határidő: folyamatos
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Felelős: Horváth Tiborné
Részvétel az olvasótábori programokban. Programkínálat a felnőtt részlegben az olvasótáborok ideje alatt
Határidő: 2014. június, augusztus
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet
Könyvtárismertető és könyvtárhasználati foglalkozások szervezése és lebonyolítása középiskolásoknak.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Érettségire felkészítő foglalkozások könyvtári ismeretekből, információkeresésből
Határidő: igény szerint folyamatosan
Felelős: Horváth Tiborné, Wágner Dávid
Rendhagyó tanórák lebonyolításához hely, dokumentum, eszköz biztosítása, a könyvtárhasználat segítése
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné, Mátrainé B. Erika, Wágner Dávid
Könyvtárhasználati órák diákcsoportoknak: kiscsoportos foglalkozás, internethez, számítógéphez kötődő feladatmegoldással,
könyvtárhasználati gyakorlattal
Határidő: igény szerint
Felelős: Wágner Dávid
Mentori feladatok ellátása a könyvtár szakos hallgatók szakmai gyakorlatai idején az olvasószolgálati és a tájékoztató munkában.
Határidő: alkalmanként, felkérés alapján
Felelős: Mátrainé B. Erika, Horváth Tiborné, Molnár Piroska
Rendezvényeink képekben. Kiállítás a felnőtt részlegben az előző év eseményeiről
Határidő: 2014. március
Felelős: Kovács Erzsébet, Wágner Dávid
Aktuális évfordulók megjelenítése a felnőtt részleg tárlóiban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Ingyenes beiratkozási lehetőségek meghirdetése (Valentin-nap, nőnap, Szent Iván éj, Ivó napja, stb.)
Határidő: naphoz kötött
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet
Részvétel a Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvényein. Könyvtári kitelepülés, beiratkozási és kölcsönzési lehetőség biztosítása.
Határidő: naphoz kötött
Felelős: Horváth Tiborné
Író-olvasó találkozók szervezése KSZR-forrásból: Fejős Éva, Grecsó Krisztián, Fábián Janka Bartos Erika, Maros Edit, Szurovecz Kitti
Időpont: alkalmanként
Felelős: Horváth Tiborné, Molnár Piroska
Ismeretterjesztő előadások szervezése, lebonyolítása (Dr. Szabó Ágnes, Dr. Lazáryné, Mittre Zoltán, Csider Sándor, Dr. Lenkei Gábor, Dr.
Papp Lajos)
Határidő: alkalmanként
Felelős: Horváth Tiborné, Molnár Piroska
Részvétel a könyvtár kulturális programjaiban: olvasótáborok, Internet Fiesta, könyves vasárnap, Szent Iván éj
Határidő: rendezvényhez kötött
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet, Mátrainé, Molnár Piroska, Wágner Dávid
Könyvtári és múzeumi éjszaka Szent Iván éjjelén: ingyenes beiratkozás, tárlatvezetés, játékos feladatok.
Határidő: 2014. június 20.
Felelős: Horváth Tiborné, Szabó Istvánné, Molnár Piroska, Wágner Dávid
Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat programjai felnőtteknek.
Határidő: 2014. október
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet, Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika, Wágner Dávid
Összefogás a könyvtárakért rendezvénysorozat programja: részvétel a Megyei Könyvtári Napon zárva tarás mellett.
Határidő: 2014. október
A részvételért felelős: Molnár Piroska
Tavaszváró címmel ajánló bibliográfia összeállítása a PKKE rendezvényéhez
Határidő: 2014. március
Felelős: Horváth Tiborné
A cukorbetegek világnapjára ajánló bibliográfia készítése
Határidő: 2014. november
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet

15

AIDS-ellenes világnapra ajánló bibliográfia készítése
Határidő: 2014. december
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet
Európai polgárság éve – Takács Tamás előadása gimnazistáknak
Határidő: 2014. március
Felelős: Horváth Tiborné
Könyvtárhasználati órák szervezése szentgotthárdi és kistérségi általános és a középiskolások számára.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné, Mátrainé
Csillagászati előadás szervezése a Gothard Jenő Amatőrcsillagászati egyesület közreműködésével.
Határidő: 2014. október
Felelős: Horváth Tiborné
Könyvajánlók frissítése, könyves hírek, híradások a részleg rendezvényeiről
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Kovács Erzsébet
Toplistás könyvek kiállítása, olvasói vélemények elhelyezése az újdonság gyűjteményben, olvasói vélemények elhelyezése a könyvajánló
polcon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet
Könyvajánlások elhelyezése az OPAC-ban
Határidő: folyamatos
Felelős: Wágner Dávid, Horváth Tiborné, Kovács Erzsébet
60 éves a Móra Könyvtár - egy hétig tartó programsorozat (ingyenesség, fotókiállítás, rajzpályázat a gyerekeknek)
Határidő: 2014. július 14-19.
Felelős: minden könyvtáros
Születésnapi ünnepség (megemlékezés az elmúlt 60 évről, Legek meghívása, jutalmazása, vetélkedő a gyerekkönyvtárban)
Határidő: 2014. július 19.
Felelős: minden könyvtáros
2.2. Hírlapolvasó és médiatár
A részleg általános szolgáltatásai:
- dokumentumkölcsönzés:
folyóiratok
videófilmek
DVD lemezek
hangzó dokumentumok (CD, hanglemez, hangkazetta)
zeneműtári könyvek
nemzetiségi és Európai Unió-s dokumentumok
- a Szikla integrált rendszer kölcsönző moduljának kezelése, a szükséges beállítások figyelemmel kísérése
- a prézens állomány és az elektronikus dokumentumok helyben használata
- előjegyzés felvétele, az olvasók kiértesítése
- a saját állományból könyvtárközi kölcsönzéssel dokumentumok átkölcsönzése más könyvtáraknak
- a könyvtárközi kölcsönzéssel járó adminisztrációs és postázási feladatok ellátása
- tájékoztatás saját állományból, a Szikla adatbázisból, számítógépes adatbázisokból, külső hálózati forrásból
- irodalomkutatás
- fénymásolás a helyismereti gyűjteményből
- nyomtatás, szkennelés
- az olvasók segítése az elektronikus információszerzésben
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
Máthé Andrea
Könyvtárközi kölcsönzés a III. Béla Szakközépiskola könyvtára és a Gondozási Központ számára: könyvek, folyóiratok, AV
dokumentumok.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika, Máthé Andrea
Az új szolgáltatás népszerűsítése: a Magic 11.0 képernyőnagyító szoftver használatának oktatása és egyéni segítése a csökkentlátók számára
biztosított számítógépeken.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
Könyvtárbemutató és -ismertető foglalkozások szervezése a felnőtt részleggel közösen.
Folyóirat- és filmajánlás. DVD-, CD-bemutatók szervezése a szolgáltatás népszerűsítésére.
Határidő: alkalmanként
Felelős: Mátrainé B. Erika
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A házi kölcsönzés megvalósítása a Gondozási Központban. A folyóirat- és a CD-, DVD-letét folyamatos cseréje kéthetenként.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
Az Internet Fiesta idején közösségi portálok, hasznos linkek ajánlása.
Határidő: 2014. március
Felelős: Mátrainé B. Erika
Könyvek és folyóiratok kötésre való előkészítése, köttetés utáni szerelése.
Határidő: 2014. május
Felelős: Mátrainé B. Erika
Könyves Vasárnap: ingyen szinte minden. Kapcsolódás az országos programsorozathoz.
Határidő: 2014. október
Felelős: Mátrainé B. Erika
Ismertetők készítése nyomtatott formában az új beszerzésekről a nem hagyományos dokumentumok körében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
DVD- és CD-ajánlók elhelyezése az OPAC-ban és a honlapon
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
Toplistás filmek, zenék, olvasói vélemények megjelenítése a médiatárban
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
2.3. Különgyűjtemények
Helyismereti gyűjtemény
A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó dokumentumok, információk figyelemmel kísérése, gyűjtése, rendszerezése, ezek feltárása,
rendelkezésre bocsátása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
A Szentgotthárdra és környékére vonatkozó korábbi dokumentumok, aprónyomtatványok felkutatása, megszerzése eredeti formában,
másolatban vagy digitalizált formában.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
Sajtófigyelés Szentgotthárdra és környékére vonatkozóan a helyi lapokban (Vas Népe, Rábavidék, Powertrain Magazin, Opel Hírek,
Gotthárdi Körkép, Porabje, Neue Zeitung, Önkormányzati Közlöny, Szentgotthárd), egyéb nyomtatott és online forrásokban, cikk-adatbázis
építése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé Bezenhoffer Erika, Molnár Piroska, Horváth Tiborné
A Szentgotthárdról szóló online információk gyűjtése, feldolgozása a katalógusban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
A helyismereti jelentőségű aprónyomtatványok, fotók gyűjtése, rendszerezése, feltárása, előkészítése feldolgozásra, hozzáférhetővé tétele.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
A helyismereti fotódokumentumok rendszerezése, kutatómunka a fotók adatainak feltárásában.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
A honismereti klub működési feltételeinek biztosítása (hely, technika, adatbázisok)
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Szakmai segítségadás a helytörténeti dokumentumok összegyűjtéséhez, rendszerezéséhez, katalogizálásához
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska, Mátrainé B. Erika
A helytörténeti kéziratok, egyéb dokumentumok archiválása, rögzítése a Szikla rendszerben. Részvétel a Honismereti klub munkájában.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika
A nyilvános dokumentumok közzététele a weben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika, Wágner Dávid
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A Honismereti Klub menüpontjának kialakítása a honlapon
Határidő: 2014. március
Felelős: Dr. Frank Róza (önkéntes), Wágner Dávid
Európai Uniós Sarok
Az Uniós Sarok népszerűsítése a helyi médiákban (Gotthárdi Körkép, Városi Televízió, Rábavidék, Vas Népe).
Az Uniós Sarok propagálása PR-eszközökkel:
- plakát
- rövidfilm
- médiák
- ajándéktárgyak
- egyéb promóciós eszközök
Határidő: folyamatos (pályázati lehetőségek függvényében)
Felelős: Horváth Tiborné
Szervezett és nem szervezett oktatáshoz kapcsolódó tevékenység:
- könyvtárhasználati óra
- ismeretterjesztés AV-dokumentumok segítségével
- ifjúsági katasztrófavédelmi versenyre való felkészítés és részvétel
- vetélkedők, közösségi programok szervezése diákoknak
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Folyamatos állománygyarapítás, pályázatfigyelés. A pályázati lehetőségek kiaknázása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Tájékoztatás az Európai Unió kínálta lehetőségekről, programokról, internetes portálokról a részleg számítógépein, a honlapon és a megyei
könyvtári portálon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Kapcsolattartás az oktatási és kulturális intézményekkel, a szombathelyi Európai Dokumentációs Központtal.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Nemzetiségi különgyűjtemények
A gyűjtemény gyarapítása
Pályázati és egyéb lehetőségek kiaknázásával források teremtése a szlovén és a német gyűjtemény gyarapítására. A Muraszombati Területi és
Tanulmányi Könyvtárral való együttműködés keretében csere és ajándék révén a szlovén gyűjtemény gyarapítása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné, Mátrainé
A gyűjtemény szolgáltatása
A hírlapolvasóban elhelyezett gyűjtemény rendelkezésre bocsátása:
- dokumentumkölcsönzés
- helyben használat
- könyvtárközi kölcsönzés
- tájékoztatás
- előjegyzés
Határidő: folyamatos
Felelős: Mátrainé B. Erika, Máthé Andrea
2.4. Gyermekrészleg
A részleg általános szolgáltatásai
- dokumentumkölcsönzés
könyv
folyóirat
diafilm
- a prézens állomány helyben használatának segítése
- előjegyzés felvétele
- irodalomkutatás
- tájékoztatás
- könyvtárközi kérések továbbítása a felnőtt részlegbe
- számítógéppel olvasható dokumentumok helyben használatának segítése
- adatok letöltése és nyomtatása
- szövegszerkesztés, nyomtatás
- a kölcsönzési határidők nyilvántartása, napi statisztika vezetése
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Határidő: folyamatos
Felelős: Wágner Dávid
Olvasásnépszerűsítő programok a TÁMOP-pályázatok fenntartása keretében
A szövegértést fejlesztő foglalkozások megvalósítása olvasótáborok keretében.
Határidő: 2014. június, augusztus
Felelős: Molnár Piroska
A nevelési-oktatási intézményekben folyó szövegértést fejlesztő foglalkozások segítése dokumentumajánlással, -beszerzéssel, ajánlók
készítésével.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska, Wágner Dávid
Havi szakkörök, versenyek, vetélkedők szervezése, megvalósítása óvodákkal, általános és középiskolákkal közösen. Heti szakkörök és
tehetséggondozás a középiskolákban:
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak – Csörötnek Általános Iskolája és Óvodája
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Kerekerdő Tagóvodája
Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda
Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Tagóvodája
Mesesziget Óvoda
Mesesziget Óvoda tagóvodája
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska, Bedi Beatrix, Horváth Tiborné, Wágner Dávid, külső megvalósítók (tanárok)
Szakmai feladatok a gyermekkönyvtárban
A diafilmkölcsönzés népszerűsítése ajánló jegyzékekkel, ismertetőkkel, hétvégi diavetítő-kölcsönzési lehetőséggel
Határidő: folyamatos
Felelős: Wágner Dávid
Az interaktív honlap híreinek közzététele a gyermekrészlegről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Wágner Dávid
Könyvajánlások készítése az interaktív könyvtári honlapra a gyermekkönyvtár gyűjteményéből, új beszerzéseiről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Wágner Dávid
A gyermekkönyvtári állomány ellenőrzése, selejtezése elhasználódás, elavulás miatt
Határidő: 2014. december
Felelős: Wágner Dávid
Évfordulók figyelése, plakátok, asztali díszek készítése ünnepekkel, hagyományokkal, évfordulókkal kapcsolatban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Wágner Dávid
A számítógéppark alapvető szoftveres karbantartása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Wágner Dávid
Kapcsolattartása a térség pedagógusaival, foglalkozások, közös programok szervezése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Wágner Dávid
Gyermekkönyvtári programok szervezése
Mese- és zenei foglalkozások, könyvtárismertető foglalkozások, filmvetítések szervezése, tartása óvodás csoportoknak
Határidő: havonta
Felelős: Wágner Dávid
A 2013/2014-es rejtvényfüzet pályázat 3. fordulója, eredményhirdetés
Határidő: 2014. április
Felelős: Wágner Dávid
Rejtvényfüzet pályázatok a 2014/2015-ös tanévben. A pályázat meghirdetése, a rejtvénylapok elkészítése. Témái: Benedek Elek meséi,
Csodálatos Magyarország, Az Európai Unióról
Határidő: 2014. október – 2015. április
Felelős: Wágner Dávid
Olvasótáborok szervezése a gyerekek könyvtári integrációja céljából. Olvasótábori programok összeállítása, lebonyolítása.
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Éljünk egészségesen!
Határidő: 2014. június 16-20.
Felelős: Wágner Dávid
A technika és a számítógépek világa
Határidő: 2014. augusztus 25-29.
Felelős: Wágner Dávid
A Kis tollnok 2013. évi eredményhirdetése
Határidő: 2014. január 30.
Felelős: Wágner Dávid
Kis tollnok ver- és prózaíró pályázat
Határidő: 2014. október-november
Felelős: Wágner Dávid
Móra Ferenc vers- és prózamondó verseny
Vers- és prózamondó verseny szervezése a szentgotthárdi és a kistérségi diákok részvételével
Határidő: 2014. november
Felelős: Wágner Dávid
„Hol lakik a Mikulás?” rajzpályázat óvodások számára
Határidő: 2014. november-december
Felelős: Wágner Dávid
Verses-zenés, kézműves és tematikus foglakozások. Iskolaszünetben délelőtti programok szervezése.
Határidő: alkalom és igény szerint
Felelős: Wágner Dávid
3. Fiókkönyvtári feladatok
Olvasószolgálat és tájékoztatás
Négy településen: Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu
Olvasószolgálat és tájékoztatás
- dokumentumkölcsönzés:
könyvek
folyóiratok
videófilmek
DVD lemezek
hangzó dokumentumok (CD, hangkazetta)
diafilmek
- a prézens állomány helyben használatának segítése
- előjegyzés felvétele
- irodalomkutatás
- tájékoztatás
- könyvtárközi kérések továbbítása a felnőtt részlegbe
- az információs infrastruktúra kezelése, az olvasók segítése
- tájékoztatás nyomtatott, elektronikus és hálózati forrásokból
- a kölcsönzési határidők nyilvántartása
- napi statisztika készítése a forgalomról, ennek nyilvántartása
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix
Marketing tevékenység
- ünnepekhez kapcsolódó könyvajánlók készítése
- új könyvekről, cd-kről, dvd-kről ajánló készítése
- internet-szolgáltatás népszerűsítése
- olvasók tájékoztatása a könyvtárban igénybe vehető tevékenységekről
- olvasók kalauzolása az internet világában
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix
Az interaktív honlap menüpontjainak és statikus tartalmainak összeállítása a fiókkönyvtárakról.
Határidő: 2014. március
Felelős: Bedi Beatrix
Gyűjteményalakítás és feltárás:
- a rábafüzesi, néprajzi gyűjtemény állományba vétele, folyamatos gyarapítása
- a fiókkönyvtári állomány jelzetelése
- fotóarchiválás
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix
Közművelődési feladatok a fiókkönyvtárakban
- mesefoglalkozások óvodásoknak és alsó tagozatosoknak
- kézműves foglalkozások minden korosztálynak
- ünnepekhez kapcsolódó foglalkozások, programok szervezése minden korosztály számára
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- nemzetiségi ifjúsági tábor szervezése Rábafüzesen
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix
A TÁMOP pályázatok fenntartása
- óvodás foglalkozások tartása a rönöki, az alsószölnöki és a szakonyfalusi óvodában
Határidő: havonta
Felelős: Bedi Beatrix
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Kulturális programok 2014-ben
Rábafüzes

Farkasfa

Rábatótfalu

január

-

-

-

február

Farsangi kézműves foglalkozás (2014.02.08)
Farsangi műsor (2014.02.15)

Farsang (2014.02.23)

április

Farsangi kézműves foglalkozás (2014.02.21)
Farsang (2014.03.02)
Nemzetiségi rendezvény (2014.03.....)
Húsvéti kézműves foglalkozás (2014.04.13)
Anyák napi kézműves foglalkozás 2014.04.25.

május

Anyák napi műsor (2014.05.04)

június

Gyereknap (2014.06.01)
Tábor 1. (2014.07.07-11)
Tábor 2.(2014.07.21-25)

Gyereknap (2014.06.21)

augusztus

-

Falunap 2014.08.16

szeptember

-

-

-

Halloween kézműves foglalkozás (2014.10.24)

Iidősek napja (2014.10.11)
Halloween kézműves foglalkozás (2014.10.25)

Halloween kézműves foglalkozás (2014.10.26)

Mikulásváró műsor (2014.12.05)
Mézeskalácsdíszítés (2014.12.19)

Mikulás kézműves foglalkozás (2013.11.30.)
Mikulásváró műsor (2014.12.06)
Mézeskalácsdíszítés (2014.12.20)

Mikulásváró műsor (2014.12.07.)
Mézeskalácsdíszítés (2014.12.14)

2014

március

július

október
november
december

Húsvéti kézműves foglalkozás (2014.04.19)
Anyák napi kézműves foglalkozás (2014.05.03)
anyák napi műsor (2014.05.04)

Húsvéti kézműves foglalkozás (2014.04.18)
Anyák napi kézműves foglalkozás 2014.04.27

Gyereknap (2014.06.15)

-

A fiókkönyvtárakban a minőségi információszolgáltatás biztosítása
Az információs infrastruktúra használatának oktatása, egyéni használóképzés a fiókkönyvtárakban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix
Olvasásnépszerűsítő programok szervezése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix
Molnár Piroska
Közös programok szervezése a városrészi önkormányzati és civil szervezetekkel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bedi Beatrix, Molnár Piroska
4. Iskolai könyvtári szolgáltatások a III. Béla Szakképző Iskolában (szolgáltatás-megrendelés 2014. június 30-ig)
Olvasószolgálati feladatok
Kölcsönzés
Tájékoztatás
Irodalomkutatás
Könyvtárközi kölcsönzés
Határidő: folyamatos
Felelős: Máthé Andrea
A gyűjteménnyel kapcsolatos feladatok
Az állománygyarapítással és –apasztással kapcsolatos javaslatok megtétele
A beszerzett dokumentumok állományba vétele (egyedi és csoportos naplók vezetése)
Az új beszerzésű dokumentumok feldolgozása (rögzítése a Szikla-21 integrált rendszerben)
Határidő: folyamatos
Felelős: Máthé Andrea
Könyvtár-pedagógiai feladatok
Könyvtárhasználati ismeretek oktatása
Könyvtári szakórák megtartása az iskolai könyvtárban
Információkeresés és –hasznosítás oktatása
Dokumentumok rendelkezésre bocsátása a szaktárgyi órákhoz
Határidő: folyamatos
Felelős: Máthé Andrea
Szakmai adminisztratív teendők
A nyilvántartások vezetése
Statisztikai adatszolgáltatás
Határidő: folyamatos
Felelős: Máthé Andrea
5. A könyvtáros munkatársak szakmai, informatikai és nyelvi képzése (a TÁMOP pályázati konstrukcióban)
Német nyelvi tanfolyam
Résztvevő: Bedi Beatrix
Hatékony kommunikáció a könyvtáros hivatásban
Résztvevő: Kovács Erzsébet
A helytörténetírás módszerei, segédeszközei
Résztvevő: Mátrainé B. Erika
Kiadványszerkesztés és prezentáció
Résztvevő: Wágner Dávid
Konnektivizmus
Résztvevő: Molnár Piroska
Web 2-es készségek a mindennapi online információáramlásban
Résztvevő: Mátrainé B. Erika
Konfliktushelyzetek hatékony kezelése könyvtári környezetben
Résztvevő: Horváth Tiborné
Könyvtári partnerkapcsolatok
Résztvevő: Horváth Tiborné
Folyamatos pályázatfigyelés, pályázati tevékenység rendezvényekre, programokra, gyűjteményre, szolgáltatásokra, fejlesztésre
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
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A megszerzett képzettségek hasznosítása a tartalmi munkában, projektekben
Határidő: folyamatos
Felelős: valamennyi könyvtáros
Részvétel a szakmai napokon, rendezvényeken, továbbképzéseken
Határidő: alkalmanként
Felelős: Molnár Piroska
III. Kistérségi feladatok
Hálózati gondozás
A szentgotthárdi Móra Könyvtár Szentgotthárd vonzáskörzetében 14 ellátórendszeri szolgáltatóhelyet működtet. Feladatunk e könyvtárak
dokumentumokkal, információval való ellátása, módszertani segítése. A hálózati gondozás keretében a következő feladatok elvégzéséről
gondoskodunk:
- állománygyarapítás
- állományba vétel
- katalogizálás
- a dokumentumok kölcsönzésre való alkalmassá tétele
- egyedi és összesített leltárak vezetése
- állományapasztás
- átadó leltárak
- az éves statisztikák összegyűjtése
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Állománygyarapítás, katalogizálás
A kistérségi szolgáltatóhelyek számára dokumentumok beszerzése, feldolgozása.
Az állománygyarapítás területei:
a törzsállomány gyarapítása
csereállomány beszerzése:
- könyvek
- CD-lemezek
- videó- és DVD-dokumentumok
Határidő: alkalmankénti finanszírozás alapján
Felelős: Kovács Erzsébet (könyvek)
Mátrainé(CD, DVD, videódok.)
A csereállomány kiszállítása, illetve mozgatása a szolgáltatóhelyek között.
Határidő: havonta (CD, DVD) negyedévente (könyvek)
Felelős: Kovács Erzsébet
Leltárba vétel, katalogizálás, adatbázis-építés, a raktári katalógusok építése, a letétek kezelése, a cserék nyilvántartása
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet (könyvek)
Máthé Andrea (CD-dokumentumok)
Bedi Beatrix (DVD-dokumentumok)
Könyvtárközi kölcsönzés
Könyvtárközi kölcsönzés keretében biztosítjuk a hiányzó műveket a tagkönyvtárak számára saját gyűjteményből 4 hét határidőre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Tiborné
Kapcsolat a kistérséggel
Az ellátás keretében folyamatos kapcsolattartás a községek polgármestereivel, jegyzőivel, körjegyzőivel, statisztika és beszámoló készítése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Molnár Piroska
A községi szolgáltatóhelyek működésének nyomon követése, javaslattétel a szükséges változtatásokra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Molnár Piroska
Módszertani munka
A KSZR-ben rendelkezésünkre álló állománygyarapítási keret felhasználásával végezzük az ellátórendszerbe tartozó 14 település könyvtári
ellátását, új dokumentumok vásárlását, elosztását, kiszállítását, a könyvtárosok által tartott foglalkozások kifizetését.
Új könyvek vásárlásánál a vidéki könyvtárosok javaslatainak figyelembe vételével szerzeményezünk.
A törzsállomány frissítése, gyarapítása (hiányok pótlása: lexikonok, kötelező olvasmányok, sorozatok).
A csereállomány rendszeres forgatása: 3 havonta, illetve igény szerint
A nemhagyományos dokumentumok kölcsönzése: CD, DVD, Videó, (havonta, illetve igény szerint)
Könyvtárak ellenőrzése. (nyilvántartások vezetése: negyedévente a munkanapló ellenőrzése, nyitva tartás)
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Szakmai feladatokban segítségnyújtás a könyvtárosoknak.
Foglalkozások tartása igény szerint: könyvtárhasználati órák, könyvtári ismeretek, vetélkedők.
Rendezvények szervezésében való segítségnyújtás, (könyvek, CD, DVD)
Könyvtárunk rendezvényeiről való tájékoztatás: rejtvényfüzetek kiküldése, író-olvasó találkozó szervezése, szakkörök, foglalkozások tartása
Szolgáltatások bővítése (internet, fénymásolás, rendezvények, kiállítások, szakkörök).
A kistérségi iskolák bevonása könyvtárunk által szervezett rendezvényekbe (mesemondó és szavalóverseny, olvasótábor, rejtvényfüzetek
megoldása, könyvtárhasználati órák igénybevétele)
Polgármesterekkel, jegyzőkkel folyamatos kapcsolattartás
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Az interaktív honlap menüpontjainak és statikus tartalmainak összeállítása a kistérségi szolgáltatóhelyekről.
Határidő: 2014. április
Felelős: Kovács Erzsébet, Wágner Dávid
A statisztikai adatok elemzése, javaslatok a működés hatékonyságának biztosítására.
Határidő: 2014. február
Felelős: Kovács Erzsébet
Állományellenőrzés
Gasztony, Rönök
Határidő: 2014. április
Felelős: Kovács Erzsébet
Kétvölgy, Orfalu
Határidő: 2014. szeptember
Felelős: Kovács Erzsébet
Nemesmedves
Határidő: 2014. október
Felelős: Kovács Erzsébet
A szolgáltatások körének bővítése
Lehetőség biztosítása a községi szolgáltatóhelyeken a dokumentumkínálat bővítésére. A könyvtárosok felkészítése a nem hagyományos
dokumentumok kölcsönzésére. Dokumentumajánlások készítése számukra a kurrens beszerzésekről.
Határidő: havonta, kéthavonta
Felelős: Kovács Erzsébet
A települési szolgáltatóhelyek infotechnikai fejlesztésével az információs szolgáltatások körének kibővítése. A könyvtárosok felkészítés az
elektronikus információkeresésre, használóképzésre.
Határidő: folyamatos, a fejlesztések megvalósításától függő
Felelős: Kovács Erzsébet
Rendezvények, kulturális programok
A rendezvények, programok hatókörének kiterjesztése a kistérségre:
- olvasótábor meghirdetése
- rejtvényfüzetek kiküldése
- író-olvasó találkozók szervezése
- meghívás a Móra versenyre, az alkotói versenyekre
- meghívás a szentgotthárdi könyvtári programokra
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Molnár Piroska
Kulturális programok szervezése a települési szolgáltatóhelyen gyerekek és felnőttek számára.
A helyi könyvtáros ösztönzése rendezvények szervezésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
2014-es évre tervezett foglalkozások, rendezvények a kistérségi könyvtárakban
Alsószölnök:



Anyák napi készülődés, ajándékok készítése (május)
Télapó-Karácsony: adventi koszorúkészítés, karácsonyi díszek, jelmezek készítése (december)

Apátistvánfalva:

Farsang (Február)

Tavaszi dekorációk készítése (március)

Nyuszi váró foglalkozás ( április )

Ajándékok készítés Anyák Napjára (május )

Nyári dekorációk készítése (június)

Iskolára való készülődés (augusztus)
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Őszi termésekből dekorációk (október)
Mikulásváró foglalkozás (november)
Téli/ Karácsonyi dekorációk készítése (december)

Csörötnek:

Iratkozz be a könyvtárba! - népszerűsítő fórum (2014.01.15.)

Farsangi "mulatság" (2014.02.15.)

Könyvtár-alapismeretek (2014.03.19.)

Önismereti tréning (2014.03.20)

Kistérségi Mesemondó Verseny (2014.04.10.)

Olvastál. Érted? (2014.05.14.)

Kistérségi Versmondó Verseny (2014.05.23.)

Az élet szép-Gyermeknap (2014.06.01.)

Nyári kézműves -kuckó: kézművés foglalkozás (2014.07.18.)

Kedvenc olvasmányom (2014.08.27.)

Nyárbúcsúztató: vetélkedő (2014.08.30.)

Őszi játszóház: kézművés foglalkozás (2014.09.12.)

Tökfaragó délután: kézművés foglalkozás (2014.10.25.)

Egészség nap: vetélkedő (2014.11.13.)

Mikulás –váró: kézművés foglalkozás (2014.12.05.)

Író-olvasó találkozó (2014.12.13.)
Felsőszölnök:











Farsangi jelmezek készítése (február)
Mesemondó verseny (március)
Húsvéti dekorációk (április)
Anyák napjára készülünk (április)
Ékszerkészítés (május)
Író-olvasótalálkozó (május)
Nyári élménybeszámoló (szeptember)
Kézműves foglalkozás (október)
Író-olvasótalálkozó (november)
Karácsonyi díszek készítése (december)

Magyarlak:

Ovi a könyvtárban, meseolvasás, kézműves foglalkozás kicsiknek (március)

Húsvéti kézműves foglalkozás (április)

Hogyan keressem a könyvtárban? Könyvtárhasználati program iskolásoknak (május)

Segítség a könyvtárban, Segítségnyújtás a házi feladatok és házi dolgozatok megírásához (szeptember)

Tökfaragó fesztivál, Kézműves foglalkozás (október)

Adventi koszorú készítés m amit az Adventről tudni kell. Kézműves foglalkozás, felolvasó est (november)

Karácsonyváró rendezvény. Karácsonyi versek, mesék, kézműves foglalkozás (december)
Orfalu:






Húsvét, tojásfestés (március)
Anyák napja: anyukák köszöntése (május)
Filmvetítés, filmklub, több alkalommal (folyamatos)
Biogazdálkodás, kertészkedés, beszélgetés (tavasz, ősz)
Karácsony: adventi koszorúkészítés, ajándékkészítés (december)

Rábagyarmat:

Farsangi álarckészítés (február)

Anyák napi készülődés, édesanyák, nagymamák köszöntése (május)

Télapóváró (december)

Adventi készülődés, karácsonyi díszek, ajándékok készítése (december)
Rátót:






Húsvét előtt tojásfestés, ajándékkészítés (március)
Anyák napi műsorra készülés, ajándékkészítés (május)
Mikulásváró (december))
Karácsonyi díszek, ajándékok készítése (december)
Karácsonyváró ünnepségre versek, jelenetek tanulása, betlehemi játék (december)

Vasszentmihály:

Anyák napja (május)

Télapóváró (december)

Karácsonyi díszek, ajándékok készítése (december)
Ellenőrzés, értékelés
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A szolgáltatóhelyen az olvasószolgálati tevékenység, a nyitva tartás, a nyilvántartások vezetésének ellenőrzése. A fenntartó tájékoztatása a
tapasztalatokról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Erzsébet
Molnár Piroska
IV. Pável Ágoston Múzeum
1. A múzeumi tagintézmény működési feltételeinek biztosítása
Technika
A múzeumban a technikai eszközök karbantarása, az internet-kapcsolat kiépítésének befejezése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
Személyzet
A Pável Ágoston Múzeum feladatainak ellátása:
Tárlatvezető, teremőr és takarító: 1 fő kinevezett közalkalmazott
Múzeumi gondnok: 1 fő megbízási díjas
Múzeumpedagógus: 1 fő felsőfokú végzettségű (szlovén tanár) megbízási díjas alkalmazása
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
3. A SI-HU projektek fenntartása külső szakemberek bevonásával
A Megélt táj c. projekt fenntartása múzeumpedagógiai foglalkozások szervezésével. A foglalkozásokat dr. Horváth Sándort és Mukicsné
Kozár Mária vezeti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
A technikai eszközök kezelése
Határidő: foglalkozások alkalmával
Felelős: Szabó Istvánné
A Kézműves Akadémia c. projekt fenntartása: kézműves termékek kiállítása és árusítása.
Határidő: 2014. február
Felelős: Molnár Piroska, Szabó Istvánné
4. Szakmai munka
Tárlatvezetés, a látogatók kalauzolása (magyar és szlovén nyelven)
Határidő: folyamatos
Felelős: Szabó Istvánné
Megbízási szerződés keretében a Savaria Múzeum munkatársai végzik a múzeumi szakfeladatokat:
- restaurálás
- állományba vétel
- kiállítás-rendezés
Határidő: alkalmanként
Felelős: Molnár Piroska
5. Múzeumpedagógiai foglalkozások tartása, nevelési-oktatási intézmények bevonása a foglalkozás-sorozatokkal
A város és a kistérség nevelési-oktatási intézményei bevonása a múzeumpedagógiai tevékenységbe. Rendszeres tárlatlátogatás felajánlása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
6. Kapcsolatépítés a Szlovén Kulturális és Információs Központtal, az Országos Szlovén Önkormányzattal, valamint szlovéniai
partnerintézményekkel (Muraszombati Területi Múzeum, Lendvai Galéria)
Kapcsolatfelvétel, szerződéskötés szlovén nemzetiségi szervezetekkel, szlovén partnerintézményekkel
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska, Horváth Tiborné
7. A múzeum látogatottsága növelésének érdekében városi és kistérségi iskolás csoportok bevonása mind a múzeumpedagógiai
programba, mind a tárlatlátogatásba.
Rendszeres tárlatvezetés meghirdetése az oktatási-nevelési intézmények számára. A nyitva tartás meghirdetése nyomtatott és elektronikus
sajtótermékekben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Piroska
8. Adminisztrációs és ügyviteli teendők

27

A bevételek kezelése
Határidő: folyamatos
Felelős: Szabó Istvánné
Nyilvántartások vezetése (látogatottság, tűzvédelmi, hőmérséklet és páratartalom)
Határidő: folyamatos
Felelős: Szabó Istvánné
Éves statisztikai jelentés készítése
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Molnár Piroska
Szentgotthárd, 2014. február 9.
Összeállította:
Molnár Piroska
könyvtárigazgató
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. február 26-i ülésére
Tárgy: Sportesemények szervezése
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt hetekben több, új sportrendezvény megszervezését készítettük elő, amelyek
helyszíne városunk lenne. A tervezett eseményekről röviden:
I.

GOTTHARD-SPA NYUGAT-DUNÁNTÚLI VIZI VETÉLKEDŐ:

2014. május 30-án a szentgotthárdi termálfürdő sportmedencéje adna helyszínt a
rendezvénynek, amelynek célja elsősorban a vízi sportok, azon belül is az úszás és ezzel
együtt a város és a szentgotthárdi termálpark népszerűsítése. A szükséges egyeztetések már
megtörténtek a Gotthárd Therm Kft. vezetésével.
A vetélkedőn - meghívás alapján – a régió általános iskolás csapatai küzdenének egymással.
A tervezett versenyszámok az előterjesztés 1. számú mellékletét képező felhívásban
találhatók meg részletesen. A rendezvény - a városi sportreferens koordinálásával - a
szentgotthárdi testnevelő tanárok és a Fürdő személyzete, valamint a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület munkatársainak közreműködésével valósulna meg.
Költségek mindösszesen a csapatok díjazása (6 db kupa, 30 érem, 50 oklevél, ) és a
versenyszámokhoz szükséges eszközök (5 db 2 személyes gumicsónak, 5 csomagkarika, stb.)
beszerzése kapcsán merülnek majd fel, összesen és hozzávetőlegesen (bruttó) 80 ezer Ft
értékben, de ez a költség is csökkenhet szponzorok bevonásával (folyamatban).
II. SZENTGOTTHÁRDI TEREMATLÉTIKA TORNA:
Az eseményt 2014. áprilisára tervezzük úgfy, hogy a régió iskoláinak bevonásával egy terem
atlétika tornát szervezünk a városban, de nem lehetetlen, hogy a Magyar Atlétika Szövetség
közreműködésével akár körverseny jelleggel, országosan is ki lehet majd ezt terjeszteni, sőt, a
határokon túlra is eljuthat a rendezvény. Az elnevezése még függőben van – szponzori
tárgyalások folyamatban, egy esetleges fő támogató neve szerepelhet az elnevezésben.
A torna helyszíne a Széchenyi sportcsarnoka lesz, de a jövőben majd az épülő
sportkomplexum is helyet adhat neki.
A lebonyolításhoz szükséges hagyományos eszközök (medicinlabda, szőnyegek, centi,
magasugró állvány, stopper, síp) rendelkezésre állnak az iskoláinkban, üdítő-ásványvíz
szponzori támogatásból biztosítható. Költségek itt is a díjazással (150 db érem, 150 oklevél, 6
kupa) és a rendelkezésre nem álló néhány tárgyi eszköz (jelölő szalagok, jelző bóják)
beszerzésével összefüggésben merülnek fel, összesen és hozzávetőlegesen (bruttó) 90.000,- Ft
értékben, de ez az összeg is még csökkenhet a szponzori támogatások bevonásával.
A felhívás tervezete az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.
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KIHÍVÁS NAPJA SZENTGOTTHÁRDON: A Rendelőintézet és az Önkormányzati
(Kistérségi) Társulás konzorciumi partnerségével megvalósuló TÁMOP projekt keretében
több egészségre nevelő tevékenység is megvalósul a következő másfél évben. Többek között
lehetőségünk nyílik egy nagyobb szabású egészséggel – mozgással kapcsolatos rendezvény
megszervezésére is Szentgotthárdon, amely rendezvényt várhatóan a városi ifjúsági nappal
együtt szeretnénk megvalósítani, hogy mind teljeskörűbb legyen az esemény. A program
tervezés alatt áll, a későbbiek során tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet a programról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben
megfogalmazott rendezvények megszervezését támogatja azzal, hogy
- az I. Gotthard-Spa Nyugat-Dunántúli Vizi Vetélkedő rendezvény lebonyolításához
legfeljebb 80.000,- forintot biztosít,
- I. Szentgotthárdi Terematlétika Torna lebonyolításához a Széchenyi István Általános
Iskola tornacsarnokát és legfeljebb 90.000,- forintot biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Tóth Levente sportreferens
Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2014. február 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

I.GOTTHARD SPA
NYUGAT-DUNÁNTÚLI VIZI VETÉLKEDŐ
Ideje: 2014. május. 30. péntek 10 – 14-ig
Nevezési határidő: 2014. május 20.
Verseny helyszíne: Szentgotthárd, St.Gotthard Spa & Wellness fürdő, 25m-es sport
medencéje, Szentgotthárd, Füzesi út 3/A
Vetélkedő célja: Az úszás kultúrájának emelése, a vízi sportok, azon belül is az úszás
népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés és nyitás a mozgás változatos
kihasználása felé.
Résztvevők: Meghívás alapján, a versenyen általános iskolás csapatok küzdenek
egymással. A 10 fős /5fiú, 5leány/ csapatok összeállítása vegyes. A legfiatalabbak
4.osztályosok, a legidősebbek 8.osztályosok. Ettől lefelé lehet eltérni, de felfelé nem /pl.:
2fő 4.o., 3fő 5.o., 1fő 6.o., 2fő 7.o., 2fő 8.o. /.
Nevezés: Előzetesen, E-mailben /sport@szentgotthard.hu/, vagy levélben, írásban, a
Tóth Levente sport, Szentgotthárd Közös Önkormányzati Hivatal 9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11. címen.
A helyszíni adat egyeztetés 9.00 órától kezdődik. Kérjük, hogy a diákigazolványokat,
illetve az iskolai tagságot igazoló pecsétes névsort hozzák magukkal a regisztráció
véglegesítése végett.
Információ: Tóth Levente vársoi sportreferens, 06/94/553-058 , sport@szentgotthard.hu
Díjazás: Az első három csapat tagjai tárgy és érem díjazásban, a negyedik ötödik, csapat
tagjai oklevél díjazásban részesül. Az első helyezett csapat vándor serleget kap, amit egy
évig birtokolhat, és a következő versenyre köteles visszahozni.
Versenyszámok:
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I. 10x25m szabad stílusban leúszott váltó verseny /a résztvevő csapatok sípszóra, a
partról indulnak egyszerre, vízbe ugrással és az általuk választott
úszásnemben teljesítenek egy hosszt, majd a fal megérintésével indítják
társukat. A célba érkezés az utolsó csapattag, fal érintésével valósul meg.
II. Csónakázás / a csónakok a parton, a csapatok 6, illetve 4 fővel elhelyezkednek a
pályájuk két végén. Sípszóra kerül a csónak a vízbe. Két játékos beszáll a
csónakba és két játékos beugrik a vízbe és folyamatos tolással átjuttatják a
pályájukon a társaikat a túloldalra úgy, hogy közben nem hagyhatják el a
kötelekkel kijelölt sávjukat, mert ellenkezőesetben a szomszéd pálya zavarása
miatt kizárásra kerülnek ebből a versenyszámból nulla ponttal. Amikor át
értek a túloldalra a vízben lévők kimásznak, és csak ekkor ugorhat be a két
következő játékos tolónak a vízbe. A számnak akkor van vége, mikor a
harmadik páros is áttolta a csónakot a túloldalra és mindenki kijött a vízből
és csónakból, és azt kiemelve a vízből, magasba tartott kézzel jelzik a feladat
végét.
III. Labda gyűjtés / A két csapat elfelezi magát a pályájuk két végén, és az egyik fél
kap öt labdát.
Sípszóra a labdás oldalon beugrik egy játékos a vízbe és a labdát terelgetve
elúszik a pálya felénél kialakított depóig. Ott beteszi a labdát a két kötéllel
kialakított depóba és visszaúszik a kiindulási pontjára, ahol váltja érintéssel a
társát, aki szintén elúszik a medence feléig a labdával és ott hagyja, majd
visszaúszik. Ezt ismételjük addig, amíg el nem fogy az őt játékostól a labda.
Az ötödik játékos mikor elúszott a labdával középre, akkor nem úszik vissza
az eredeti helyére, hanem átbújva a labdák alatt, elúszik a túloldalra és
odaérve, érintéssel indítja társát, aki beúszik középre és visszahoz egy labdát
a kiindulási pontjára, majd érintéssel indítja társát. Ez ismétlődik addig,
amíg az ötödik labdáig is úszik a csapat utolsó embere, aki a labdával nem
vissza, hanem a szemközti oldalra úszik, és kimászás után jelzi karja magasba
emelésével beérkezését. Az óra ekkor áll meg.
IV. Propeller / A csapatok elfelezik magukat és felállnak a pályájuk két oldalán /5-5
fő/. Minden csapat első embere kap egy úszó deszkát és sípszóra indulva,
deszkával vízbe ugrik. A deszkát elengedés nélkül átjuttatja a túloldalra,
majd átadja társának, aki deszkával vízbe ugorva hasonlóan teljesíti a 25m-es
távot. A versenynek akkor van vége,mikor a csapat utolsó embere kimászva,
magasba emeli a deszkát.
V. Navigáció / A csapatok 6-4 arányban elosztják magukat a parton. A csónak a
vízben van. Sípszóra a csapat egyik embere a csónakba, a másik embere a
vízbe megy. Az a játékos, aki a csónakban van a kezével evez és navigál, aki a
vízben van, az a csónak haladását lábtempóval segíti. Mikor átértek a
túloldalra, mindketten kimásznak a partra és két társuk kezdi meg a vissza
utat, az előbb említett módon. A versenynek akkor van vége, mikor az utolsó
pár kimászott a táv teljesítése után a partra és a csónakot is kiemelték a
vízből.
VI. Kincs csere / A csapatok három részre osztják magukat. Négy-négy játékos
elhelyezkedik a pályájuk két oldalán. Ketten pedig a csapat csónakjánál a
parton. Sípszóra a csónakkal a két játékos beevez egy előre megbeszélt helyre
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VII.

a pályájukon. Mikor oda értek, akkor elindul a pálya két végéből egy-egy
játékos. Az egyik viszi a karikát és mikor a csónakhoz ér, akkor az átadja az
egyik csónakban ülő társának, aki tovább adja a csónak túloldalán várakozó
társnak.
Aki kapta a karikát, az visszaúszik karikával a helyére, aki adta a karikát, az
karika nélkül úszik vissza a kiindulási helyére és ott váltják a társaikat, akik
az előbb említett szisztéma szerint addig ismétlik a feladatot, míg a négy
karika partot nem cserél. A csónak akkor indulhat el a helyéről, mikor az
utolsó karikás csapattag a falhoz ért. Akkor viszont arra az oldalra eveznek,
amelyiken a karikák vannak. A számnak akkor van vége, amikor mind a
ketten kimásztak a vízből és a csónak is a parton van.
Húzom-tolom / A csapatok elfelezik magukat /öt-öt fő/, és felállnak a pályájuk
két végében. A csapatok első embere sípszóra beugrik a vízbe és szabadon
választott stílusban átúszik a túloldalra. A túloldalon a rajt pillanatában
szintén a medencébe ereszkedik két játékos, de ők csak akkor indulnak,
mikor a társuk átért és megérintette egyiküket. Akkor viszont olyan módon
kell teljesíteniük a 25m-t, hogy az elöl lévő játékos a kezével úszik, a mögötte
lévő játékos pedig fogja a lábát és így csak lábtempóval segítve a haladást
igyekeznek a túloldal felé, ahol az említett módon már várja őket a következő
páros. A negyedik páros után a tízedik csapattag, azok falhoz érkeztekor
beugrik a vízbe és szabadon választott stílusban teljesíti az utolsó 25m-t. A
versenynek akkor van vége, mikor az utolsó csapattag megérintette a vízben a
falat.

Iskolánként maximum két testnevelő vagy edző tartózkodhat a medence térben a
verseny ideje alatt a csapattal. Kísérőket, szurkolókat korlátozott számban tudunk
fogadni /12-16 fő csapatonként/, de a hely szűkössége miatt csak korlátozottan.
Kérjük, hogy az uszodába való étkezést mellőzzék, ezt az előtérben tudják megoldani
kulturált körülmények között.
Kérjük, hogy értékeiket adják le, vagy tegyék be szekrényükbe, mert a szabadon
maradt mindennemű tárgyért felelősséget nem tudunk vállalni.
Kérjük, hogy a medencetérbe, csak papuccsal közlekedjenek és úszósapkát
használjanak a verseny során.
Kérjük a tisztelt kollégákat, hogy a verseny színvonalának érdekében, olyan
gyermekeket nevezzenek, akik a feladatokat teljesíteni tudják.
Megtiszteltetésnek vesszük nevezésüket és egyben kívánunk eredményes, jó
felkészülést, majd versenyzést.
Kérdésükkel
forduljanak
sport@szentgotthard.hu

bizalommal

Szentgotthárd, 2014. …………………
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hozzánk:

0694-553-058

,

2. számú melléklet

I.Szentgotthárd Kupa
Nyugat-Dunántúli Terematlétikai Verseny
Ideje: 2014.
Nevezési határidő: 2014.
Verseny helyszíne: Szentgotthárd
Résztvevők: meghívás alapján, a versenyt 4 korcsoportban, I-II-III-IV. korcsoportos
lányoknak és fiúknak rendezzük.
Verseny célja: Az atlétika népszerűsítése, az egészséges, sportos életre nevelés propagálása
Nevezés: előzetesen e-mailben, vagy írásban a mellékelt formanyomtatványon
Levelezési cím: E-mailben:
levélben:
Telefon:
Díjazás: Versenyszámonként az első három érem, a negyedik, ötödik, hatodik oklevélben
részesül
A helyszínen adategyeztetés lesz az érkező csapatokkal 9 órától. Kérjük a
diákigazolványokat, vagy pecsétes iskolai igazolásokat hozzák el regisztráció végett.
Egy versenyző maximum két versenyszámban és a svéd váltóban indulhat, a
versenyszámokban a helyszínen bekapcsolódni nem lehetséges.
Versenyszámonként, egy iskolából maximálisan csak két versenyző nevezhető.
A nevezésekre kérjük a futam beosztás segítése végett ráírni azt az eredményt, amit a
versenyző várhatóan reálisan el fog érni.

Versenyszámok
Fiuk 30m 5kör 8kör hátra hajítás
távol
magas
egy
kezes lökés
Lányok
medicinlabdával
helyből
ugrás
medicinlabdával
I.Kcs x
x
x
x
x
II.Kcs x
x
x
x
x
III.Kcs
x
x
x
x
x
x
x
IV.Kcs
x
x
x
x
x
x
x
30m: Az első korcsoportosokon kívül térdelő rajtból. Az időfutamok alapján válogatjuk ki a
legjobb 6 versenyzőt és ők két futamban, időeredménnyel döntik el a végső sorrendet.
Medicinlabda hajítás hátra: 1 próba és 3 mért dobásból a legjobb számít /egyenlőség
esetén a második, majd harmadik dobást nézzük/. Dobások után a belépés megengedett.
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I.Kcs Fiú/Lány
1Kg
II.Kcs Fiú/Lány
2Kg
III.Kcs
Lány
III.Kcs
Fiú
IV.Kcs
Leány
IV.Kcs
Fiú

3Kg
4Kg
4Kg
5Kg

Medicinlabda lökés előre egy kézzel: 1próba és 3 mért lökés után a legjobb számít
/egyenlőség esetén a második, majd a harmadik dobást nézzük/. A szabályok a súlylökés
szabályok szerint.
Magasugrás:
Kezdő magasság: III.Kcs Fiú/Lány
110cm
IV.Kcs Lány
115cm
IV.Kcs Fiú
130cm
Korcsoporton belül a fiúk és a lányok egy időben és egy helyen versenyeznek, de külön
értékeljük őket.
30m-es futás: egy egyenes, 3-4 versenyző fut egyszerre
5körös futás: maximum 5 fő fut egy futamban, egy kör cca.80m x 5 = 400m
8körös futás: maximum 7 fő fut egy futamban, egy kör cca.75m x 8 = 600m
Helyből távolugrás: 1próba ugrás, 3 mért ugrás /a legjobb mért számít, egyenlőség esetén a
második, majd a harmadik dönt/
Svéd váltó: A csapatokat 4 fő alkotja. Minden korcsoportból 1 fő képviseli magát a
csapatban. Az első korcsoportos 1, a második korcsoportos 2, a harmadik korcsoportos 3, a
negyedik korcsoportos 4 kört fut és mikor beérkezik az a mért eredmény számít.
A versenyt megrendezzük külön fiuknak és külön lányoknak is.
Egy futamban max. 4 csapat indulhat és az elért időeredmények alapján hirdetünk
helyezéseket a csapatoknak.
Kérjük a testnevelő kollégákat, hogy a verseny színvonalának érdekében, olyan
gyerekeket nevezzenek az egyes versenyszámokban, akik teljesíteni tudják a távokat,
illetve a kezdő magasságokat.

Időbeosztás
óra perc 30m 5kör 8kör helyből távol szakítás hátra
előre
9
40
Ünnepélyes megnyitó
10 00
I.L/F
III.F
IV.F
10
II.F
20
II.L
I.L
III.L
IV.L
30
III.F
I.F
40
III.L
II.L
II.F
I.F
50
IV.F
II.F
11 00
IV.L
III.L
II.L
I.L
10
III.F
III.L
20
IV.L
II.F
30
IV.F
40 döntö L
II.L
III.F
50 döntő F I.L
12
00
I.F
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magasugrás

lökés

III.L/F

IV.F/L

10

II.L

IV.L

20
30
40

II.F
III.L
III.F

I.L

50
00
10
40
30

IV.L
IV.F

III.L

IV.F

IV.L
13

14

I.F

III.F

IV.F
Svédváltó
Eredményhírdetés

Verseny minimum szintjei futásnál:
30m I.Kcs L.
I.Kcs F. II.Kcs L.
II.Kcs F. III.Kcs L.
III.Kcs F
IV.Kcs L.
IV.Kcs F.
6,50
6,00
5,80
5,70
5,65
5,50
5,45
5,00
5kör 2:10,0
1:58,0 1:50,0
1:45,0
1:41,0
1:37,0
1:40,0
1:35,0
8kör 3:35,0
3:18,5 2:56,5
2:48,7
2:47,6
2:40,4
2:45,3
2:38,2
Ez a versengés jó lehetőséget biztosít arra, hogy megtörje a monoton felkészülési időszakot a
különböző tavaszi, nyári versenyekre és megmérethessük magunkat a különböző iskolákból
érkező gyermekekkel.
Sikeres felkészülést, eredményes versenyzést kívánunk.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. február 26-i ülésére
Tárgy: Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése kimondja, hogy a szavazatszámláló
bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselőtestülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a
szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda
vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési
szinten kell megválasztani. A szavazás napján a szavazatszámláló bizottságok kiegészülnek az
országgyűlési választásokon a választókerületben jelöltet vagy listát állító jelölő szervezetek
által delegált tagokkal – ilyenek hiányában a póttagokkal. A szavazatszámláló bizottságok
tagjainak meg kell felelniük összeférhetetlenségi előírásoknak is. Ezeknek valamennyi
előterjesztett személy megfelel a megtett nyilatkozataik szerint.
A szavazatszámláló bizottsági tagok között elsősorban számítottunk azokra akik a mostani
időszakban is megválasztott tagok voltak, a munkájukat megfelelően látták el és most is
vállalnák a munkát. Mivel különböző okok miatt döntöttek néhányan úgy, hogy a
továbbiakban nem vállalják a feladatot, így helyettük kerestünk másokat. A megválasztott
tagok a bizottsági munkáért díjazásra tarthatnak igényt.
A fentiekben hivatkozott törvény szerint a szavazatszámláló bizottságok választott tagjait és a
szükséges számban póttagokat legkésőbb 2014. március 17-ig kell megválasztani.
Szentgotthárd város területén 13 szavazókör került kialakításra. Ennek, valamint a törvény
előírásának figyelembe vételével a szavazatszámláló bizottságok 39 tagját és a szükséges
számú póttagokat az 1. sz. melléklet és a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az 1.
és a 2. számú melléklet szerint válassza meg.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd város 13
szavazóköre szavazatszámláló bizottságának tagjait az Előterjesztés 1. számú mellékletben,
póttagjait a 2. számú mellékletben foglaltak szerint megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője
Szentgotthárd, 2014. február 12.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város 13 szavazókörének szavazatszámláló bizottságainak
tagjai
Bizottság tagjának neve Bizottsági tag lakcíme
1 Vörös Sándorné
Pável Ál.tp.1.
2 Hujbert Ferencné
Pável Á.ltp.3.
3 Laki Imréné
Pável Á. ltp. 4.
4 Csukly Gergely
Radnóti Miklós utca
24.
5 Kovács Tiborné
Arany János utca 19.
6 Pintér Ferencné
Mártírok út 2.
7 Szekér Ferenc
Árpád u. 5.
8 Gubics Pálné
Május 1. út 9.
9 Vargyai Zsuzsanna
Hunyadi u. 23.
10 Szepesiné Fuisz Erika
Árpád utca 15.
11 Szedri Józsefné
Mártírok út 6.A.
12 Szivósné Balogh Andrea III. Béla K. u. 15.
Ilona
13 Károly Andrea
Vakarcs Kálmán utca
34.
14 Korándiné Tóth Zsuzsanna Vajda J. u. 16.
15 Katona Zoltánné
Duxler út 29. 1. a.
16 Fábián Béláné
Széchenyi út 41/A.
17 Karácsony Zoltánné
Rózsa Ferenc utca 27.
18 Hafner Lászlóné
Honvéd utca 7.
19 Háklárné Cséve Mária
Kethelyi út 97.
20 Bábásné Farmasi Ilona
Zrínyi Miklós utca 10.
21 Korpics Ferencné
Kis utca 19.
22 Kocsisné Bucsi Etelka
Muskátli utca 5.
23 Karsai Tivadarné
Mártírok út 6. B.
24 Benczik Judit
József A. u. 7.
25 Dominics Károly
Gyertyános utca 2.
26 Puskás Sándor
Tótfalusi út 8.
27 Laczó Imréné
Fenyő u. 7.
28 Tóka Józsefné
Belsőszeri utca 2/A.
29 Kukor Imréné
Alvég utca 10.
30 Takács József
Alvég utca 16.
31 Sebőkné Pfeiffer Violetta Máriaújfalui út 82.
32 Kalmárné Papp Rita
Máriaújfalui út 89.
Terézia
33 Bornemisszáné Papp
Máriaújfalui út 36.
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Gyöngyi
34 László Eszter
35 Laczó Lászlóné
36 Bediné Torma Katalin
37 Somogyi Miklósné
38 Nagy Lászlóné
39 Korán Lászlóné

Déryné u. 1.
Kodály Z. u. 7.
Alkotmány út 75.
Fő út 9.
Fő út 8/A.
Fő út 14.

2. számú melléklet
Szentgotthárd Város 13 szavazókörének szavazatszámláló bizottságainak póttagjai
Bizottsági tag
Bizottság tagjának neve lakcíme
1 Köbli Tímea
Szabadság tér 5.
Kossuth Lajos út
2 Volk Józsefné
13.
3 Tamás Józsefné
Táncsics utca 14.
4 Petrovics Marianna
Mártírok út 2.
Pável Á. ltp. 2. 4.
5 Alföldi Judit
a.
6 Szabó Béláné
Alvég utca 12.
7 Némethné Soós Ilona
Fővég utca 16.
8 Kiss Ferencné
Fő út 19.
9 Péderi Ferencné
Fő út 39.
10 Gerencsér Julianna
Felsőpatak u. 4.
11 Szedri Anita
Mártírok út 6.A.
Szent Erzsébet
12 Tonweber Ágnes
utca 9.
Bediné Paksa
13 Zsuzsanna
Kossuth L. u. 46.
Szent Erzsébet
14 Pénzes Tiborné
utca 6.
15 Döbörné Mesics Mária
Petőfi utca 48.
16 Soós Katalin
Alvég u. 24.
Merkliné Németh
17 Gyöngyi
Parkerdő utca 7.
Kovácsné Tamaskó
18 Renáta
Farkasfai út 10.
Tóthné Monek
19 Zsuzsanna
Duxler út 7.
20 Németh Erika
Kethelyi út 49.
21 Kovács Bernadett
Tótfalusi út 1.
22 Dankó Bettina
III. Béla K. u. 16.

39

23 Krajczár Zsófia

Máriaújfalui út 50
Árpád u. 3. 1. em.
24 Deákné Kocsis Judit
6.
25 Herczeg Lászlóné
Erdei u. 1.
26 Horváth Istvánné
Petőfi u. 50.
Pável Á. ltp. 5. fsz.
27 Domiterné Weidl Anita
2
28 Horváth István Lászlóné Zöld Mező u. 21.
29 Budai Jánosné
Alkotmány út 36.
30 Kocsis Józsefné
Alkotmány út 31/B.
31 Szalainé Anderkó Anikó Tótfalusi út 28.
32 Jankai Zoltánné
Tótfalusi út 24/C.
Árpád u. 7. 2. em.
33 Ágoston András
9.
34 Tóthné Zsámpár Eszter Tótfalusi út 170.
Deák F. u. 15. 2.
35 Hegyi Dóra
/4.
36 Papp-Kovács Beáta
Bethlen u. 6.
Monekné Laczó
37 Gabriella
Szépvölgyi u. 7,
Széll K. tér 16. 2.
38 Janiné Kiss Éva
6.
Sebestyénné Németh
39 Eszter
Vakarcs K. u. 62.
Herczegné Bajzek
40 Katalin
Tótfalusi út 26/B.
41 Hegyi Csilla
Kethelyi út 18.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. február 26-i ülésére
Tárgy: Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.
2014. költségvetésének önkormányzati támogatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ 2013 első felében kezdte meg
működését azzal a céllal, hogy az alapítók által elfogadott és Magyarország Kormánya által az
1667/2012. (XII. 20.) számú Korm. határozatában is támogatott térségi iparfejlesztési
stratégia megvalósítását elősegítse és támogassa. Magyarország Kormánya fent említett
határozatában a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központot kiemelt járműipari
központtá nyilvánította, amely alapvetően meghatározza a Központ jövőjét.
A Központ működésének elsődleges célja, hogy az alapító városok, Szombathely,
Zalaegerszeg és Szentgotthárd térségében egy olyan járműipari, gépipari, elektronikai,
mechatronikai és kapcsolódó ágazati ipar- és gazdaságfejlesztés megszervezése, koordinálása
és lebonyolítása, amely lehetővé teszi, hogy a térség nemzetközi versenyképessége
számottevően emelkedjen, illetve a foglalkoztatás a fejlesztendő ágazatokban tartósan és
fenntarthatóan biztosítható legyen. Az elmúlt évben végzett munkáról részletes beszámoló
olvasható az Előterjesztés mellékletében – ennek kapcsán majd az év során külön előterjesztés
is fog készülni. Ezt előzetesen áttekintve látható, hogy a Kft. az induló évben – ami ráadásul
nem is teljes év volt – végigment mindazokon a folyamatokon, amelyek ilyenkor előállnak:
kapcsolatokat próbált felvenni, pályázatokat kezdett előkészíteni, kialakította saját belső
szervezetét. Mindezen folyamatok közepette látványos eredményeket, jelentős profitot elérni
nem tudott. Ennek megfelelően egyelőre azokat az eredményeket sem látjuk amelyeket
közvetlenül vagy közvetve Szentgotthárd önkormányzatánál megjelentek volna.
A jelen pillanatban nem tehetünk mást mint kinyilvánítjuk, hogy továbbra is bízunk ebben a
gazdasági társaságban, bízunk abban, hogy eredményeket fog felmutatni 2014-ben – és ehhez
mint alapítók a segítségünket adjuk.
A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ 2014. évi költségvetésében tervezte
azt, hogy az alapító városok, valamint a partnerek hozzájárulnak a Központ ez évi
működéséhez.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évben határozatal
2.000.000,- Ft támogatást biztosított a Központ részére hozzájárulva annak 2013. évi
költségvetéséhez, azzal a feltétellel, hogy a támogatás összegét a társasági szerződésben
meghatározott célok elérése érdekében használja fel, valamint a térségi iparfejlesztési
stratégia megvalósításáért a tőle elvárható legjobb tudása szerint tevékenykedik, továbbá erről
beszámol a következő év júniusi képviselő-testületi ülésén.
A tavalyi évi 2.000.000,- Ft-os támogatás nem egész évre szólt, ugyanis a Központ 2013.
március 12-én alakult, így ebben az évben indokolt ezt az összeget megemelni 3.000.000,- Ftra.
A támogatás nyújtására lehetőséget a „Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról”
szóló 2007. évi CLXXXI. tv. ad. E törvény alapján lehet az államháztartás alrendszereiből
származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati rendszeren kívül az államháztartáson
kívüli jogi személyek számára odaítélt pénzben juttatott támogatásokat nyújtani.
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Nem lehet támogatni e törvény 6. §-ban felsoroltakat és figyelemmel kell lenni a 8.§-ban
előírtakra.
6. § (1) … nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, … amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő
8. § (1) Ha a pályázó (a pályázón a Támogatottat is érteni kell)
a) … döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat
benyújtásával egyidejűleg.
E feltételeknek a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit
Kft megfelel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az ügyben döntést
hozni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Pannon Járműipari és
Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi költségvetését 3.000.000,- Ft-tal
támogatja a 2014. évi működési céltartalék terhére, amelyből 2.000.000,- Ft-ot a pénzügy
2014. március 20-ig, 1.000.000,- Ft-ot pedig 2014. szeptember 20-ig átutal a támogatott által
megjelölt számlaszámra. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szép Renáta titkársági ügyintéző
Szentgotthárd, 2014. február 17.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő – testület 2014. február 26-i ülésére.
Tárgy: Csatlakozás csoportos energia beszerzéshez
Tisztelt Képviselő-testület!
Ismét közbeszerzési eljárás kiírása válik szükségessé a földgáz
energiavásárlásunk területén. Az eljárás speciális és sokirányú közbeszerzési
tapasztalatot igényel, így mindenképpen jobbnak látjuk, ha erre a feladatra külső
közbeszerzőt kérünk fel. Évek óta megbízzuk az energiabeszerzésekkel a
Sourching Hungary kft-t azért is mert ez a szervezet a hozzánk hasonlóan
földgáz- energia-beszerzést lefolytató, a kft-vel kapcsolatban lévő
önkormányzatokból beszerzési közösséget szervez. Ennek az értelme annyi,
hogy ha az önkormányzatok nem egyenként hanem csoportba összeállva
jelennek meg ajánlatkérőként, az energiaigényük összeadódik és a
szolgáltatókkal (kereskedőkkel) találkozva feltételezhetően a nagyobb
mennyiség miatt jobb árat lehet elérni, mintha egy olyan nagyságú
önkormányzat mint a szentgotthárdi egyedül jelenik meg a piacon.
Ha az önkormányzat ilyen csoporthoz csatlakozik, akkor Csatlakozási
szándéknyilatkozatot kell aláírnia, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.
Ez a közösség Mosonmagyaróvár önkormányzata köré szerveződik. Az eddigi
tapasztalatok szerint jelentős árcsökkentést sikerült elérni minden alkalommal.
Nagy valószínűség szerint további jelentős árcsökkentés lehetséges, hogy már
nem érhető el hiszen nem lehet évről évre jelentősen olcsóbb árat elérni s
igazából azt is eredménynek lehet tekinteni, ha nem nőnek a díjak. A kft talán
erre is tekintettel nem sikerdíjat kér hanem fix, 750,000,. Ft+ ÁFA díjra tart
igényt.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a földgáz
energia beszerzése kapcsán jóváhagyja az Előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti csatlakozási szándéknyilatkozat aláírását mely szerint Szentgotthárd
Város Önkormányzata csatlakozik a Sourcing Hungary Kft., mint független
energia szekértő szervezet által a Magyar Energia Beszerzési Közösség
keretében csoportos energia beszerzésekre létrehozandó szerveződéshez.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testüélete jóváhagyja az
Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Földgáz energia közbeszerzési eljárás
lefolytatására szóló szerződés aláírását.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd 2014. 02. 15.
Huszár Gábor
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Polgármester
Ellenjegyzés:
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1. számú melléklet

A kedvezőbb energiaárak elérésének érdekében a Sourcing Hungary Kft., mint
független energia szekértő szervezet a Magyar Energia Beszerzési Közösség
keretében az energia piaci liberalizációt kihasználva csoportos energia
beszerzéseket szervez, ami a csatlakozó tagok számára kedvezőbb pozíciókat
képes elérni, mint a szervezetek önállóan. A szervező Sourcing Hungary Kft
több iparágban támogatott energia beszerzési közösség létrehozását, együttes
energia beszerzését, amelynek köszönhetően jelentős megtakarításokat
realizálódtak a fogyasztók számára. A közösség célja, hogy a tagok villamos
energia beszerzését együttesen kezelve, kihasználjuk a mennyisségből és
portfolióhatásból fakadó előnyöket és a szervező által biztosított beszerzési
tapasztalat, valamint szakértelem által a tagok számára a piacon elérhető
legalacsonyabb árszintet és legjobb feltételeket, pozíciókat harcoljuk ki a
szabad piaci kereskedők pályáztatásával. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. tv. (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő)
szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági
megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési
igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni, azaz
lehetősége van több Ajánlatkérőnek közösen közbeszerzési eljárás
megindítására és lefolytatására.
CSATLAKOZÁSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT1
Preambulum
A kedvezőbb energiaárak elérésének érdekében a Sourcing Hungary Kft., mint független energia szekértő
szervezet a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az energia piaci liberalizációt kihasználva
csoportos energia beszerzéseket szervez, ami a csatlakozó tagok számára kedvezőbb pozíciókat képes elérni,
mint a szervezetek önállóan. A szervező Sourcing Hungary Kft több iparágban támogatott energia beszerzési
közösség létrehozását, együttes energia beszerzését, amelynek köszönhetően jelentős megtakarításokat
realizálódtak a fogyasztók számára. A közösség célja, hogy a tagok földgáz energia beszerzését együttesen
kezelve, kihasználjuk a mennyisségből és portfolióhatásból fakadó előnyöket és a szervező által biztosított
beszerzési tapasztalat, valamint szakértelem által a tagok számára a piacon elérhető legalacsonyabb árszintet
és legjobb feltételeket, pozíciókat harcoljuk ki a szabad piaci kereskedők pályáztatásával. A közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek dönthetnek
úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló
beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni, azaz lehetősége van több
Ajánlatkérőnek közösen közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására.
Fentiek alapján Alulírott, mint a

szervezet törvényes képviselője n y i l a t k o z o m
az általam képviselt szervezet csatlakozási szándékáról a Sourcing Hungary Kft., mint független energia
beszerzési szakértő, és a közös energia-beszerzési feladatokat koordináló Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata, mint Gesztor, által szervezett csoportos földgáz energia beszerzési közösséghez.

1 Jelen nyilatkozat visszaküldése a Fogyasztó számára a csoportos beszerzésben történő részvételre kötelezettséget
nem jelent
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Intézményi adatok:
Név:
Székhely:
Adószám:
Számlázási cím:
Államháztartási azonosító / Cégjegyzékszám:
Képviseletre jogosult személy:
Továbbá nyilatkozom, hogy a Sourcing Hungary által megküldött Szindikátusi Szerződés és Megbízási Szerződés,
illetőleg azok teljes tartalma a Sourcing Hungary Kft. szellemi terméke és tulajdona; a szerződések egészének vagy
bármely részének a jelen nyilatkozattal érintett közbeszerzési eljárás lebonyolításától eltérő célra történő
felhasználása, terjesztése, kizárólag a Sourcing Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján, az engedélyben
meghatározott terjedelemben lehetséges. Tudomásul veszem, hogy az engedély nélküli felhasználásból, terjesztésből
eredő károk megtérítéséért a Sourcing Hungary Kft. irányába felelősséggel tartozom.
Kelt: ……………………, 201... ………………...
………………………………
Csatlakozó Ajánlatkérő
képviseletében:
……………….

46

SZERZŐDÉS
Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása
Sourcing szerződésszám: 2014/
amely létrejött egyrészről
Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.,
adószám: 15421481-2-18, képviseli: Huszár Gábor polgármester) mint Megbízó, a
továbbiakban: Megbízó,
másrészről
a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8.
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold,
ügyvezető) mint Megbízott, a továbbiakban: Megbízott,
együtt Felek között, alábbiak szerint:

I.

A szerződés tárgya

Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési
eljárás lefolytatása és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása a II. pontban
szereplő tartalom szerint.
II.
1.

2.

3.

4.

5.

A tevékenység részletes leírása

A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás
Megbízott a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megbízó részére a földgáz energia
szabad piac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről,
alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi hátteréről, szabad piaci
tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről,
eszközökről.
Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása
Megbízott a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ
igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a
Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás
műszaki dokumentációját.
Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása
Megbízott a Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján
javaslatot tesz az ajánlatkérés feltételeire: alkalmassági kritériumok, az ajánlatok
elbírálásának szempontja, szerződéses feltételek.
A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztás
Megbízott Megbízó jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák alapján
meghatározza a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz a lefolytatandó
eljárás típusára, az alkalmazandó eljárásrendre.
Az eljárás ütemtervének kialakítása
A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok
figyelembevételével Megbízott meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és
gondoskodik az eljárási határidők teljesítéséről.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése
A Megbízó által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Megbízott elkészíti a
közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító
hirdetményt, ajánlati dokumentációt, szerződéstervezetet.
A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása
Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja
az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a dokumentáció rendelkezésre
bocsátásáról, az ajánlatok fogadásáról és bontásáról, elvégzi az ajánltok vizsgálatát,
javaslatot tesz az esetleges hiánypótlási felhívásra, kiküldi a hiánypótlási felhívást,
fogadja az ajánlattevők hiánypótlását, elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegezést és az eljárás lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót.
Részvétel a bírálóbizottság munkájában – opcionális
Megbízott Megbízó igénye esetén részt vesz a bírálóbizottság munkájában, a beérkezett
ajánlatok közbeszerzési és szakmai szempontú vizsgálatában, az ajánlatok elbírálásában.
Megbízott Megbízó igénye esetén a bírálóbizottságba közbeszerzési, jogi és az eljárás
tárgya szerinti műszaki szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag delegálását tudja
biztosítani.
Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális
Megbízott Megbízó igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során elektronikus
árlejtés alkalmazását, biztosítja az ehhez szükséges IT felület, valamint gondoskodik a
közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények
szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.)
Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról.
Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során
Megbízott támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat.
Ennek keretében megvizsgálja és véleményezi a megkötendő energiakereskedelmi
szerződést, illetve a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás bejelentéséhez
előkészíti a szükséges dokumentumokat.
Vezetőségi riport, eredményértékelés
Az elektronikus árlejtést követően Megbízott vezetőségi riport készít, amely statisztikai
és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásával
kapcsolatos valamennyi információt: a pályázók számát, ajánlatuk tartalmi elemeit, az
ajánlatok száma, adott esetben az elért megtakarítás mértékét.
A közbeszerzési eljárás dokumentálása
Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti
dokumentálásáról. Megbízott az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot az
eljárás lezárását követően átadja a Megbízónak.
A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése
Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek
érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az
eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő
bánásmódot, továbbá az eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű
joggyakorlás követelményei szerint jár el.
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III.

Felek jogai és kötelezettségei

Megbízó
1.

2.
3.

4.

Megbízó vállalja, hogy Megbízott részére a tender lebonyolításához szükséges Megbízott
által igényelt adatokat és információkat rendelkezésre bocsátja, és a kijelölt határidőket
betartja. Megbízó szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és információk a
valóságnak megfelelnek, és azokat jogosult volt a Megbízott rendelkezésére bocsájtani.
Megbízó kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az
eljárás nyertesével szerződést köt, kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. alapján
Megbízó elállhat a szerződés megkötésétől.
Megbízó kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az
eljárás nyertesével szerződést köt.
Megbízó kijelenti, hogy amennyiben a Megbízott által a jelen szerződés alapján
lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, elismeri Megbízott
teljesítését és jogosultságát a megbízási díjra.
Megbízó kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen
érvényes, aláírt földgáz energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett
időszakra előszerződésből, hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból
eredő kötelezettséggel egyik földgáz energia kereskedő irányába sem tartozik.

Megbízott
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

Megbízott kizárólagosan a Megbízó és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal
szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Megbízott hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem
vállal semminemű felelősséget a Megbízó és Kereskedők között felmerülő jogvitákért.
Azokat Megbízó és Kereskedők egymás között rendezik.
Megbízott projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban
Megbízó rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás lefolytatását.
Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez
szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. Megbízott a Közbeszerzések
Tanácsa által a Kbt. 172. § (2) bekezdés ec) pontja szerint vezetett és közzétett hivatalos
közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 839-es számon került nyilvántartásba, mint
Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó.
Megbízott
rendelkezik
a
külön
jogszabályban
meghatározott
mértékű
felelősségbiztosítással, melynek mértéke 50 Millió Ft. A kötvény száma: 269517781.
Megbízott a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet
igénybe.
Megbízott a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megbízó által aláírt megbízási
szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét Megbízott a
jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a Megbízó rendelkezésére.
Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos költségek Megbízottat terhelik. Megbízottat illeti meg a
dokumentáció értékesítéséből befolyt díj.
Megbízott felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során legfeljebb a
jelen szerződés V. pontjában meghatározott megbízási díj mértékéig terjed.
Megbízott nem vállal felelősséget a Megbízó által szolgáltatott fogyasztási adatok
hiányosságáért, helytelenségéért.
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14. Megbízott biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret és
IT környezetet. A Megbízott által alkalmazott szoftver megoldás megfelel 257/2007.
(X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak.
IV.

A szerződés hatálya és határidői

Felek jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napjától hatályos.
Megbízott a szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok
maradéktalan elvégzésével teljesíti. A szerződés pénzügyi teljesítése az V. pontban leírtaknak
megfelelően történik.
V.
1.

2.

3.

4.

Megbízási díj

A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Megbízottat megbízási díj illeti meg. A
megbízási díjat Felek közös megegyezéssel 750 000 Ft + Áfa, azaz hétszázötvenezer
forint + Áfa mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát képező tevékenység Áfa
köteles, az Áfa mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, a
szerződéskötéskor 27%.
A megbízási díj összegéről szóló számlát Megbízott a riport megküldését követően 15
napon belül állítja ki. A számlát Megbízó átutalással egyenlíti ki 30 napon belül a
Megbízott – számlán szereplő számú – bankszámlájára.
A fizetési határidő be nem tartása esetén az Megbízó köteles késedelmi kamatot fizetni,
amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvben meghatározott, a gazdálkodó szervezetek
közötti pénztartozásra irányadó mértékkel azonos.
Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megbízó által
történő visszavonása, továbbá Megbízónak felróható okból bekövetkezett eredménytelen
eljárás esetén Megbízott 500.000 Ft összegű megbízási díjra jogosult a részteljesítések
ellentételezéseként. Ez esetben a megbízási díjról szóló számlát Megbízott jogosult
azonnali hatállyal egy összegben kiállítani.
VI.

Titoktartás

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a
Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben
bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben
foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot
bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik
is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek
jogszabály – így különösen a Kbt., az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2001. évi
CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak tekintendők.
Megbízott a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum
tekintetében szerzői jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megbízó nem jogosult
továbbadni, a jelen szerződés alapján lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra
felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy részére kiadni.
Megbízó nem jogosult a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárásban Megbízott
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által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési eljárásában felhasználni,
átdolgozni!
Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Megbízott az elvégzett tevékenységét
referenciaként felhasználja és Megbízó logóját, illetve címerét a referenciái között feltüntesse.
VII.

Irányadó jog, vitás kérdések rendezése

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok,
különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak.
Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a szerződés értelmezésével, teljesítésével,
megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton
tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetén Felek a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.
Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő
Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.
Szentgotthárd, 2014.

Budapest, 2014.

Huszár Gábor
polgármester
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Megbízó képviseletében

Szentpétery Arnold
Ügyvezető
Sourcing Hungary Kft.
Megbízott képviseletében
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MEGHATALMAZÁS

Alulírott, Huszár Gábor, Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely: 9970
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., adószám: 15421481-2-18) nevében meghatalmazom a
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8.
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), hogy a szervezet képviseletében
a Meghatalmazó felhasználási helyeinek jogszabályokban rögzített módon elérhető
fogyasztási adatainak megkérésében az illetékes elosztónál vagy egyetemes szolgáltatónál
vagy a kereskedelmi engedélyesnél teljes körűen eljárjon.

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében
kötelezettségeket vállalni.

Szentgotthárd, 2014.

Cégszerű aláírás
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Előterjesztés
a Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére
Tárgy:

„Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” programhoz
kapcsolódó EU Önerő Alap pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása
Tisztelt Képviselő–testület!

Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése
2012. évi támogatási rendjéről szóló 6/2012. (III.1.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet)
alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Szentgotthárd-Farkasfa
településrész ivóvízminőség-javítása” című projekt önerejére 3.045.000,- Ft értékben, annak
érdekében, hogy az Önkormányzatra háruló pénzügyi teher mértéke csökkenthető legyen.
2012. októberében pályázatunk támogatást nyert.
Időközben a pályázat megvalósíthatóságát különböző tényezők akadályozták, úgy mint:
- A projekt Építési munkák projektelemére vonatkozóan első körben lefolytatott
közbeszerzési eljárás 2012. március 13-án eredménytelenül zárult, mert a nettó
55.073.673,- Ft összegű legalacsonyabb ajánlati ár jelentősen meghaladta a
pályázatban szerepeltetett nettó 28.790.000,- Ft-ot.
- Ezt követően indikatív ajánlatokat kértünk, melyek értékelését követően az építéskivitelezésre vonatkozóan második körös közbeszerzési eljárást folytattunk le, mely
2012. augusztus 6-án eredményesen zárult nettó 44.500.000,- Ft összegű
legkedvezőbb ajánlati árral. A kivitelező a budapesti székhelyű Tempero Zrt. lett.
- 2013. február 14-én tájékoztatás érkezett a TREND Gazdasági Képviseleti Korlátolt
Felelősségű Társaságtól, hogy a Fővárosi Bíróság megállapította a Tempero Zrt.
fizetésképtelenségét és elrendelte felszámolását.
- Harmadik körös közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, amelyet a zalaegerszegi
székhelyű Utplan ’95 Kft. nyert meg nettó 47.500.000,- Ft összegű legkedvezőbb
ajánlati árral. Szentgotthárd Város Önkormányzata a projekt megvalósíthatósága
érdekében vállalja az ebből adódó 18.548.600,- Ft önerő növekmény biztosítását.
(Csatolt táblázat szerint)
- Egyes engedélyek meghosszabbítására is sor került, amely lassította a folyamatot.
A helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló BM rendelet (6/2014. (I.31.) BM rendelet
alapján lehetőség nyílik a fent említett 18.548.600,- Ft önerő növekmény csökkentésére.
A támogatás igénybevételhez szükséges határozatnak a rendelet 8.§ (2) és (3) bekezdése
szerint a következőket kell tartalmaznia:
a.) A kérelmező megnevezését,
b.) A képviselő-testület, közgyűlés, társulási tanács határozatának számát,
c.) A tervezett fejlesztés
ca.) pontos megnevezését
cb.) összköltségét
cc.) pénzügyi ütemezését
cd.) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését
d.) a saját forrás biztosításának módját.

53

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd-Farkasfa
településrész ivóvízminőség javítása” pályázat megvalósításához szükséges 18.548.600,Ft önerő növekményt a 2013. és 2014. évi költségvetés terhére biztosította a 211/2013.
számú Képviselő-testületi határozattal.

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzata a jelen, ……/2014. számú Képviselő-testületi
határozatával a KEOP 1.3.0/2F/09-2010-0021 számú „Szentgotthárd-Farkasfa
településrész ivóvízminőség javítása” pályázat kapcsán a helyi önkormányzatok és
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható
támogatásról szóló 6/2014. (I.31.) BM rendeletben foglalt EU Önerő Alap támogatás
igénybevételével támogatási kérelmét az alábbiak szerint nyújtja be:

-

A kérelmező (pályázó) megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
Fejlesztés pontos megnevezése: Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőségjavítása, azonosító száma: KEOP 1.3.0/2F/09-2010-0021
Program összköltsége: 48.998.600,- Ft

-

Pénzügyi ütemezés:

-

Évek
Beruházás pénzügyi
ütemezése

-

2013
38 640 000,-

Összesen
48 998 600,-

2014
10 358 600,-

Pénzügyi forrás összetétele és azok ütemezése:

A.) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított beruházási összköltség (Ft):
Források megnevezése
1. EU Alapokból igényelt forrás
összege
2. A fejlesztéshez hazai
társfinanszírozás keretében
biztosított összeg
3. A Pályázó összes saját forrása
(3.1.+3.2)
3.1. A Pályázó által
költségvetésének terhére vállalt
saját forrás összege
3.2. Hitel
4. Egyéb források összesen
(4.1.+4.2.+4.3.)
4.1. Közfoglalkoztatáshoz a
Munkaerőpiaci Alapból kapott
támogatás
4.1. Lakossági hozzájárulás
4.2. Egyéb magánforrás

2013. év

2014. év

23 761 120

6 688 880

Összesen
/Forint/
30 450 000

14 878 880

3 669 720

18 548 600

14 878 880

3 669 720

18 548 600
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2015. év

4.3. Egyéb szervezetek
támogatása
5. A beruházás összköltsége
(1.+2.+3.+4.1.+4.2.+4.3.)

38 640 000

10 358 600

48 998 600

Az EU Önerő Alapból igényelhető támogatás maximális összege:
A pályázó által igényelt EU Önerő
11 129 160
Alap támogatás összege

11 129 160
11 129 160

B.) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek (Ft):
Megnevezés

Összege:

Költség növekmény

C.) Beruházás költsége mindösszesen (A+B):

48.998.600

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Takács Adrienn pályázati ügyintéző
Szentgotthárd, 2014. február 17.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. február 26-i ülésére.
Tárgy:

A parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének
rendjéről szóló rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület !
A parkolási rendszert Szentgotthárdon a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók
működésének és igénybevételének rendjéről szóló többször módosított 11/2001. (III. 29.)
számú önkormányzati rendelet szabályozza.
A Képviselő-testület 2013. február 01-vel ingyenes ún. „KÉK ZÓNÁKAT” jelölt a József A.,
illetve a Rákóczi F. utcában, valamint a Deák F. utca 15-17. és Széchenyi utca 5. szám alatti
udvarban. Az önkormányzati rendelet alapján kék zónákban parkolásra jogosultak a
Szentgotthárdon gépjárműadót fizetők, az igazoltan az érintett utcákban lakók, abban az
esetben is, ha nem itt fizetik a gépjárműadót.
A rendeletek elfogadását követően egy év után mindig felülvizsgáljuk az elfogadott
rendeleteinket és szükség esetén korrigáljuk azokat.
Az érintett területen üzlettel rendelkezők jelezték, hogy akik nem jogosultak kék kártya
kiváltására, illetve nem is rendelkeznek parkoló bérlettel, azok még áru ki-, ill. berakodás
idejére sem tudnak megállni az érintett utcákban, így az üzletük előtt sem. Ez véleményünk
szerint a várakozni tilos jelzőtábla alá kihelyezett „kivéve áru ki-, berakodás” feliratú
kiegészítő táblával orvosolható lenne. Továbbá az üzlettulajdonosok kérése, hogy a többi
fizetőparkolóhoz hasonlóan a kék zónában is legyen lehetőségük parkolóhely megváltására.
Amennyiben a Képviselő-testület a fenti változtatási javaslatokkal egyetért, akkor az
önkormányzati rendeletet módosítani szükséges. Továbbá rendeletünket több helyen
pontosítani szükséges az utóbbi időszak átszervezései miatt.
Fentiek alapján a helyi rendeletünket az alábbiak szerint módosítani szükséges:
- a rendeletben még az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat szerepel üzemeltetőként
ezt javítani kell SZET Szentgotthárdi Kft.-re (2. § (3) bek.);
- a rendeletben több helyen még Polgármesteri Hivatal elnevezés szerepel ezt javítani
kell Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalra (5. § (2) bek., 6. § (5) bek.);
- a kék zónákhoz kihelyezett kiegészítő táblák feliratát ki kell egészíteni „ ... áru ki-,
berakodás” felirattal (3. § (2) bek.);
- a 2. számú mellékletben meg kell határozni a kék zónában a kizárólagos használat
éves díját.
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: A módosítás után nőhet a helyi
vállakozások bevétele
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: a módosítás az önkormányzat
költségvetésére negatív hatással nem lesz, mivel eddig is ingyenesen lehetett parkolni ezeken
a területeken. A helyi vállakozások forgalom növekedése az önkormányzati költségvetésre is
pozitív hatással lehet.
Környezeti és egészségi következménye: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: adminisztrációs terhek nem nőnek
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A jogalkotás elmaradásának esetén: nem változik a parkolás rendje, csökkenhet a helyi
vállalkozások bevétele ami anyagi, költségvetési szempontból egyaránt hátrányt jelenthet.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés
meghozatalát
Szentgotthárd, 2014. február 17.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../---. /---./ önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók
működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42. § 1. pontja alapján a következőket rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a parkolási rendszerről
és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.)
számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdését az alábbiak
szerint módosítja:
„2.§ (3) A fizető parkolókat a fenntartóval kötött szerződés alapján a SZET Szentgotthárdi
Kft. üzemelteti (a továbbiakban üzemeltető).”
2.§ A R. 3. § (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
(3) A parkolási rendszer részét képező kék zónát „Várakozni tilos” táblával és alatta
„Kivéve kék parkolójeggyel rendelkezők, illetve áru ki-, berakodás ideje” jelzőtáblával kell
ellátni.”
„

3.§ A R. 5. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„(2) Rendezvények esetén az üzemeltető az üzemeltetési időt- a rendező szerv kérelméreeseti
jelleggel, egyedi elbírálás alapján a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal előzetes
jóváhagyásával jelen rendeletben meghatározottaktól eltérően is megállapíthatja.”
4.§ A R. 6. § (5) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„(5) Az üzemeltető- a rendező szerv kérelmére- eseti jelleggel egyedi elbírálás alapján a
városközpontot érintő rendezvények esetén, kizárólag parkolási célra, a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal előzetes jóváhagyásával csoportos fizetésre is megállapodást
köthet.”
5.§ A R. 9/A. § (5) bekezdésében a „Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás”
helyébe „Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás” lép.
6.§ A R. 2. melléklete IV. pontja e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
7.§ E rendelet. 2014. március 01-én lép hatályba.

Huszár Gábor

Dr. Dancsecs Zsolt

Polgármester

jegyző
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Kihirdetés napja:
1. melléklet a R.2. melléklet IV. pontjának módosításáról
„2. melléklet IV. A kizárólagos használati jog éves díjai:
Díjövezet
I. (piros) díjövezetben

120.000,- Ft/év/parkolóhely

II. (zöld) díjövezetben

80.000,- Ft/év/parkolóhely

KÉK ZÓNÁBAN

80.000,- Ft/év/parkolóhely

Lakossági kedvezmény: A teljes ár 50%-a a fizetendő ár.
Engedmény:
2 db. vásárlása esetén 15%, 3-5 db vásárlása esetén 30 %, 5 db-nál több megvásárlása esetén
50 %.”
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Indokolás
1.§-hoz: a rendeletben még az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat szerepel
üzemeltetőként ezt javítani kell SZET Szentgotthárdi Kft.-re
2.§-hoz: a kék zónákhoz kihelyezett kiegészítő táblák feliratát ki kell egészíteni „ ... áru ki-,
berakodás” felirattal, hogy a kék kártyával nem rendelkezők is meg tudjanak állni a kék
zónában lévő üzletek előtt;
3-5.§-hoz: a rendeletben több helyen még Polgármesteri Hivatal elnevezés szerepel ezt
javítani kell Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalra illetve a Szentgotthárd és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
helyett.;
6.§-hoz: a 2. számú mellékletben meg kell határozni a kék zónában a kizárólagos használat
éves díját.
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2014. február 26.-i képviselő-testületi ülésére
Tárgy: A településképi bejelentési eljárás szabályairól szóló rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Kocsis Balázsné kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, a Hársas tó strandján egy büfé
rendeltetésű faház elhelyezése kapcsán.
A Képviselő-testület a kérelem vonatkozásában 18/2014. számú határozatával az alábbi
döntést hozta:
18/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hársas – tónál lévő
szentgotthárdi 0596/20 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaként egyetért azzal, hogy az ingatlanon
egy darab, legfeljebb 20 nm hasznos alapterületű kereskedelmi/vendéglátó rendeltetésű
épület és egy 30-40 fő befogadására alkalmas fedett – nyitott esőbeálló épület építhető fel
melyeket Szentgotthárd Város Önkormányzata építi fel és a kereskedelmi/vendéglátó
épületet bérbeadás útján hasznosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
2. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete elrendeli a településképi
bejelentési eljárásról szóló 40/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet hatályának
kiterjesztését a Hársas-tó környezetében levő telkekre – ehhez a szükséges
rendeletmódosítás elkészítését is elrendeli.
Határidő: 2014. február
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
3. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja A Hársas – tó
környezetének Rendtartását az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

Ez az előterjesztés a határozat 2. pontjában elrendelt, a településképi bejelentési eljárás
szabályairól szóló 40/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosítása kapcsán készült.
Az általános építésügyi jogszabályokat, a hatályos Rendeletünkben foglaltakat figyelembe
véve: egy 20 nm nettó alapterületű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű
épület építési engedély, bejelentés nélkül építhető - akár a Hársas-tó környezetében is -,
kivéve ha közterületen valósul meg. Ebben az esetben településképi bejelentési eljárást kell
lefolytatni a létesítés előtt. ( Rendelet 1§ (1) d) pont)
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Eddig a Hársas-tó környezetében végleges jellegű, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
rendeltetésű épület nem volt, feltételezhető, hogy egy ilyen új épület megjelenése további
létesítési igényeket idéz elő, ezért a Rendelet 1. § (1) d.) pontját javaslom módosítani úgy,
hogy a szövegezésből kikerült a „közterületen” szó. Ezt követően tehát kereskedelmi,
szolgáltató és vendéglátó üzlet céljára építendő 20 m2-nél kisebb épület esetében le kell
folytatni a településképi bejelentési eljárást.
Ezzel a rendelet-módosítással a Képviselő-testület lehetőséget teremt arra, hogy
megakadályozza a Hársas-tó környezetében további végleges jellegű, 20 nm nettó
alapterületű, kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épületek megjelenését,
az esetlegesen – szabálytalanul - épülők bontása elrendelhetővé válik.
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: A módosítást követően nemcsak a
közterületen épített vendéglátó és kereskedelmi épületekre terjed ki a településképi
engedélyezési eljárás. Ugyanakkor valójában ez jelentős többletfeladatot nem ró a polgárokra
hiszen kevés az olyan eset amikor vendéglátó vagy kereskedelmi céltszolgáló kis épületet
nem a közterületen helyeznek el. A Hársas-tó környezetében viszont a továbbiakban
megakadályozzuk annak beépítését még az építési engedélyt nem igénylő építések esetében
is.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: nem releváns.
Környezeti következménye: Fontos cél a természeti környezet megőrzése – különösen igaz a
Hársas-tó esetében. A beépítések megakadályozása érdekében történik a jogalkotás.
Egészségi következménye: közvetlenül nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: adminisztrációs terhek az építéshatóságnál
annyiban nőnek, hogy újabb területekre terjedhet ki a hatósági eljárás illetve az ellenőrzés.
A jogalkotás elmaradásának esetén: különösen a Hársas-tő esetén számolhatunk az
önkormányzat által felépítendő építmények megjelenése után hasonlók felépítésére a nem
önkormányzati tulajdonú Hársas-tó környéki területeken. E rendeletmódosítás nélkül azok
megépítése nem akadályozható meg, a szabálytalanul építettek nem bontathatók le.
Kérem a rendelet-módosítás elfogadását.

Szentgotthárd, 2013. február 17.

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ,,,/…. önkormányzati rendelete
A szentgotthárdi településképi bejelentési eljárás szabályozásáról szóló 40/2013.(XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a)
pontjában kapott felhatalmazás valamuint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 199a
7. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján –
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szentgotthárdi településképi bejelentési eljárás szabályozásáról szóló 40/2013.(XII.19.)
önkormányzati rendelet 1. §(1) bekezdés d) pontja a következők szerint módosul:
„1.§ (1) bek. d) A nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó
méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén.”

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Kihirdetve:

Indokolás az 1.§-hoz:
A Rendelet módosításával a Képviselő-testület megteremti annak lehetőségét, hogy a későbbiekben a
Hársas-tó környezetében további, legfeljebb 20 nm nettó alapterületű, végleges jellegű,
kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épületek ne jelenjenek meg, az esetleg
szabálytalanul – bejelentés nélkül - épülők elbontathatók legyenek.
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2014. február 26-i ülésére.
Tárgy: A helyben központosított közbeszerzésekről szóló helyi rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Tisztelt Képviselő-testület !
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2014. sz. határozatában
kezdeményezte a helyben központosított közbeszerzésekről szóló önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezését és felkérte a Jegyzőt ennek előkészítésére. A helyben
központosított közbeszerzések szabályait jelenleg a 7/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: helyi rendelet) tartalmazza. A helyi rendelet hatályon kívül helyezésének
akadálya nincsen, mivel jelenleg nincs folyamatban helyben központosított közbeszerzési
eljárás.
A Megtakarítási Program keretében lefolytatott helyben központosított közbeszerzések
alapján a papír-írószer, a tiszítószer, a takarítási szolgáltatás, az élelmiszer alapanyag
beszerzések tekintetében rendelkezünk határozatlan idejű szerződésekkel. A gáz-, illetve
villamos energia beszerzésére a Megtakarítási Program keretében kötött szerződések már
lejártak, jelenleg már ún. csoportos közbeszerzések alapján szerezzük be ezeket, ahol más
önkormányzatokhoz csatlakozva, más ajánlatkérő folytatta le a nevünkben az eljárást és így
jelentős megtakarításokat tudtunk/tudunk elérni. Az utalványok beszerzése tekintetében
megszűnt a szerződés, mert egyrészt jelentős jogszabályváltozások történtek (étkezési
utalványok beszerzése már nem ennek keretében történt), illetve a szerződő partner
megszüntette magyarországi tevékenységét 2013. májusától, ezért a szociális utalványok
beszerzése most már helyi vállalkozásoktól történik. A beszerzés csekély mennyisége miatt
már nem is tarozna a Kbt. hatálya alá. A teljes körű pénzügyi szolgáltatások tárgyban
eredménytelen volt az eljárás, mert nem érkezett be ajánlat, a folyószámla-, illetve munkabér
hitelkeretre vonatkozó szerződések pedig már lejártak. A folyékony kommunális hulladék
begyűjtése, szállítása és ártalmatlanításra történő elhelyezése esetén sikeres volt az eljárás,
mivel több eredménytelen eljárás után sikerült valamennyi kistérségi települést érintően
szerződést kötni ennek a feladatnak az ellátására, de ez nem helyben központosított
közbeszerzés volt, hanem a társult önkormányzatok által kiírt pályázat, amelyet a helyben
központosított közbeszerzések lefolytatásával megbízott szervezet folytatott le. A gimnázium
kazán beszerzés és üzemeltetés is sikeres volt, de ez sem helyben központosított közbeszerzés
volt, hanem a helyben központosított közbeszerzések lefolytatásával megbízott szervezet által
lefolytatott közbeszerzés.
A Megtakarítási Program során lefolytatott közbeszerzéseknél hátrány volt, hogy egy eljárás
kivételével nem helyi vállalkozók, szolgáltatók nyerték el a különböző munkákat, illetve
elsősorban a beszerzési tárgyak helyben központosítása következtében kellett ezekre a
beszerzésekre közbeszerzési eljárásokat lefolytatni. Továbbá az átszervezések, illetve
jogszabályváltozások miatt több beszerzési tárgy esetében már a helyben központosítás után
sem kerül sor olyan mennyiség beszerzésére, hogy közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni.
Ezzel szemben a közbeszerzések alapján megkötött határozatlan idejű szerződések
részteljesítéséről, teljesítéséről évente tájékozatókat kell készíteni, illetve a szerződések
módosításáról pedig a Közbeszerzési Értesítőben tájékoztatókat kell megjelentetni, holott az
éves beszerzés mennyisége már nem is tartozik a Kbt. hatálya alá.
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A Kbt. önmagában is lehetőséget biztosít arra, hogy egy adott beszerzési tárgy tekintetében
más nevében is folytassunk le, vagy nevünkben más folytasson le közbeszerzési eljárásokat,
amennyiben így megtakarítást tudunk elérni. (lásd: villamos energia, vezetékes gáz
beszerzése, hulladékkezelés).
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 hatályon kívül helyezését
követően az egyszerűbb beszerzési szabályok miatt a helyi vállalkozók, szolgáltatók
eredményesebben szerepelhetnek a helyi igényeket kielégítő beszerzésekben;
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: adminisztratív terhek jelentősen
csökkennek, ezáltal az önkormányzati költségvetést megterhelő hatás is, illetve speciális
beszerzési tárgyak esetében az akciókat, kedvezményeket az egyszerűbb beszerzési előírások
miatt jobban ki lehetne használni és ez is pozitív hatást gyakorolhatna a költségvetésre;
Környezeti és egészségi következménye: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: adminisztrációs terhek jelentősen csökkennek.
A jogalkotás elmaradásának esetén: nem egyszerűsődik a beszerzések rendje, amely anyagi
és költségvetési szempontból egyaránt hátrányt jelent.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos
döntés meghozatalát.
Szentgotthárd, 2014. február 13.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának ...../….. (…..) önkormányzati rendelete
a helyben központosított közbeszerzések szabályairól szóló 7/2011.(II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §
(1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás szerint a következőket rendeli el:
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyben központosított közbeszerzések
szabályairól szóló 7/2011.(II.24.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor

Dr. Dancsecs Zsolt

Polgármester

jegyző

Kihirdetés napja:
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Indokolás
1.§-hoz: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. januári ülésén
hozott 5/2014. sz. határozatában kezdeményezte a helyben központosított közbeszerzésekről
szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. február 26-i ülésére
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2014.
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd útjainak megfelelő szinten tartása különösen fontos feladat. Az itt élők a
mindennapi életük során naponta szembesülnek a jól karbantartott utak pozitív
élményével és naponta bosszankodnak, ha az útépítés illetve karbantartás elmaradása
nehézségeket okoz nekik. A településre érkezők pedig legelőször közútjainkkal
találkoznak és meghatározó következtetéseket vonnak le ezek állapota alapján a
település egészére vonatkozóan.
Mi most ebben az előterjesztésben valamennyi olyan önkormányzati utat
megvizsgáltunk melyek javításra, karbantartásra, átépítésre várnak, Leírtuk azt is,
hogy az utakon milyen munkálatokat kellene elvégezni és ez mennyibe kerülne. Sajnos
ezek összes költsége lényegesen magasabb mint az önkormányzatunk számára 2014ben rendelkezésre álló keret így a T. Képviselő- testületnek válogatnia kell. A
megjelölt költségek becsült összegek, vélhetően közbeszerzési eljárásban kell majd
kiválasztani a kivitelezőket és ennek fényében a költségek változhatnak, de a felsorolt
összegek mindenképpen irányadók.
A Képviselő-testület 2013. októberi ülésén foglalkozott az önkormányzati utak
állapotával. Az előterjesztésben jeleztük, hogy a felújítással érintett utcákat időben
meg kell határozni, mivel egy építési engedély nélkül végezhető meglévő út burkolatfelújításánál is műszaki tervdokumentáció alapján lehet a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzést elindítani. A műszaki tervdokumentációt az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
előírásai szerint kell elkészíttetni. Egy új út, járda, vagy kerékpárút építésénél pedig
csak jogerős építési engedély beszerzése után lehet a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárást elindítani.
Fontos az is, hogy a műszaki előkészítés során az összes közmű-üzemeltetőt értesíteni
célszerű az adott évben tervezett felújításokról, hogy munkáikat ütemezni tudják,
mivel az utak felújítását követően a közvetlen hibaelhárítást kivéve nem célszerű
felbontani a végleges burkolatot.
A fent leírtak alapján kérjük, hogy már most határozza meg a T. Képviselő-testület a
felújítással érintett utcákat, hogy az előkészítéseket időben el tudjuk indítani annak
érdekében, hogy a kivitelezési munkálatokat idén el is lehessen végezni.
Az önkormányzat idei évre tervezett költségvetésében burkolat-felújításra 70 mFt
szerepel, illetve az éves út-híd karbantartási keret terhére is tudunk kisebb teljes
szélességű burkolat-felújításokat elvégeztetni. A tavalyi évben ebből a keretből újult
meg az Erzsébet utca, illetve Pável Á. ltp. egy részének burkolata (2,5,- mFt+ ÁFA
összegből).
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Jelen előterjesztéshez csatoltan, külön állomány tartalmazza az önkormányzati utak
teljes szélességű burkolat-felújításának műszaki tartalmait, illetve ennek költségeit. A
ún. főbb közlekedési utakon (pl.: Tompa M. u., Rózsa F. – Zsidai u. stb.) 2 rtg.-ű
melegen hengerelt aszfalttal, az ún mellékutakon (pl.: Váci M. u., Felsőpatak utca
stb.) bazaltzuzalékos felület kiegyenlítésekkel és/vagy burkolatalap erősítésekkel,
valamint 1 rtg.-ű hengerelt hidegaszfalttal, vagy 2 rtg.-ű bitumenemulziós
zárással számoltunk.
Az egyik legkritikusabb utca, évtizedes elmaradásunk a Tompa M. utca. Az utca
felújítására kivitelezőkkel is egyeztetett olyan alternatív megoldást javaslunk, hogy
ezzel már nem kell szétszedni a teljes pályaszerkezetet. (Ennek költségei biztosan
jelentősen túlhaladják a 100 millió Ft-ot). A javaslatunk, hogy a Tompa M. utca 5,5 m
széles burkolatalap kialakítása után 2 rtg.-ű melegen hengerelt aszfalt burkolatot
kapna, kétoldali nemesített padkával, kétoldali beton folyóka kiépítésével és a meglévő
egyoldali járda teljes felújításával. Ennek az alternatív megoldásnak a bekerülési
költsége bruttó 53,53 mFt lenne.
A Máriaújfalu városrész önkormányzati útjait, járdáit a mellékelt állomány nem
tartalmazza a tervezett szennyvíz-csatornázás miatt.
A fent leírtak alapján az alábbi táblázatban összegezzük az előterjesztéshez csatolt
állományban részletezett önkormányzati utak felújításának költségeit és főbb műszaki
tartalmát:
Munka megnevezése

Tompa M. utca

Rózsa F. u. (Tompa M.
utcától az Örökzöld utcáig)
– Zsidai utca
(tűzoltószertárig)
Váci M. utca

Bekerülési költsége (bruttó)

Megjegyzés
53,53 mFt 2 rtg. melegen hengerelt
aszfalttal 385 m hosszon,
kétoldali beton folyókával,
járda felújítással
27,35 mFt + 29,22 mFt = 2 rtg. melegen hengerelt
össz.: 56,57 mFt aszfalttal 646,8 m + 680 m =
össz. 1326,6 m hosszon

4,43 mFt 1 rtg. hidegaszfalttal 180 m

Tótfalusi úti járda

6,02 mFt

út

6,03 mFt

15.

hrsz.-ú

melletti erősen
útszakasz)

(színház
megsüllyedt

Zöldlomb utca

5,46 mFt

Hétház utca

5,82 mFt

Fenyő utca

5,41 mFt

Felsőpatak utca

17,64 mFt
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hosszon
1 rtg. melegaszfalttal 335 m
hosszon
Burkolatmarással
kombinált
útfelújítás 2 rtg. melegen
hengerelt aszfalttal 96 m
hosszon (színház melletti erősen
megsüllyedt útszakasz)
1 rtg. hidegaszfalttal 240 m
hosszon
1 rtg. hidegaszfalttal 150 m
hosszon
1 rtg. hidegaszfalttal 115 m
hosszon
Vegyes: alsó szakasz 1 rtg.
hidegaszfalttal, felső szakasz 2

Dobó I. utca (temetőtől a
Kodály Z. utcáig)
Kodály Z. utca

9,71 mFt

rtg. bitumenemulziós zárással
250 m + 510 m = összesen 760
m
2 rtg. melegen hengerelt
aszfalttal 240 m hosszon

15,14 mFt Vegyes: alsó szakasz 2 rtg.
melegen hengerelt aszfalttal,
felső
szakasza
1
rtg.
hidegaszfalttal 130 m + 235 m
= összesen 365 m
1 rtg. hidegaszfalttal 440 m
hosszon
1 rtg. hidegaszfalttal 315 m
hosszon
2 rtg. bitumenemulziós zárással
180 m hosszon (szilárd burkolat
nélküli utca)
2 rtg. bitumenemulziós zárással
75 m hosszon (szilárd burkolat
nélküli utca Kethelyi mezőben)

Erdei utca

8,94 mFt

Szépvölgyi utca

6,36 mFt

Mikes K. utca

4,92 mFt

370

hrsz.-ú út (szilárd
burkolat nélküli utca Kethelyi
mezőben (Duxler u. – Vakarcs
K. utca között)

2,35 mFt

Fagyöngy utca

3,13 mFt 2 rtg. bitumenemulziós zárással

135 m hosszon (szilárd burkolat
nélküli
utca
Rábatótfalu
városrészen)
kombinált
35,42 mFt Burkolatmarással
útfelújítás 2 rtg. melegen
hengerelt aszfalttal 280 m
hosszon
4,45 mFt 1 rtg. melegen hengerelt
aszfalttal 150 m hosszon
7,36 mFt 1 rtg. hidegaszfalttal 370 m
hosszon
12,56 mFt 1 rtg. hidegaszfalttal 650 m
hosszon
4,06 mFt 1 rtg. hidegaszfalttal 195 m
hosszon
4,43 mFt 1 rtg. hidegaszfalttal 200 m
hosszon
6,04 mFt 2 rtg. bitumenemulziós zárással
260 m hosszon
8,36 mFt 2 rtg. melegen hengerelt
aszfalttal 150 m hosszon +
parkoló
(Rábakethelyi
temetőhöz vezető út)
2,54 mFt 2 rtg. bitumenemulziós zárással
180 m hosszon
5,33 mFt 1 rtg. hidegaszfalttal 200 m
hosszon
5,36 mFt 1 rtg. hidegaszfalttal 220 m
hosszon

Deák F. utca

Kilián Gy. utca
Vadvirág utca
Toldi utca
Babits utca
Móra F. utca
Akác utca
Felső utca

Alsó út
Gyertyános utca
Alsópatak utca
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Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem, hogy az előterjesztés alapján a 2014. évre vonatkozó önkormányzati burkolatfelújításokkal érintett területeket az önkormányzat költségvetésében biztosított forrásokra
tekintettel meghatározni szíveskedjenek !
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó
önkormányzati burkolat-felújításokkal érintett területeket az alábbiak szerint határozza meg:
...
Határidő:
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2014. február 17.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. február 26-i ülésére
Tárgy : Lakásvásárlási felajánlás
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd főterén, a Széll K. téren az egyik legjobban leromlott látványt nyújtja a Széll K.
tér 20. alatti társasház homlokzata. Nemcsak esztétikailag problémás, de az időközönkénti
vakolatleomlás miatt balesetveszélyes is.
A Musits Építőipari Bt – az 1. számú mellékletként csatolt levél szerint - 2014. évben tervezi
a Szentgotthárd Széll Kálmán tér 20. társasház tetőtér beépítését és a homlokzat 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 homlokzata
– a szerződés részeként - a jelenlegi szabványoknak megfelelő hőszigeteléssel lesz ellátva és
homlokzat is fel lesz újítva, új, az önkormányzati térfal-tervnek megfelelő színű vakolattal
lesz ellátva.
A Musits Bt a kivitelezés mielőbbi megindítása végett, a részben banki finanszírozású
lakásépítés keretében, 1 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 8,3 MFt, a legnagyobb alapterületű 47.74 m 2 esetében pedig
bruttó 9.5 MFt. A kedvezménnyel értékesítendő, az önkormányzat által kiválasztható lakáson
kívül, természetesen további lakás, lakások vásárlását is lehetővé teszi. Az esztétikusan
megépülő, alacsony energia felhasználású lakást az önkormányzat akár szolgálati lakásként,
akár piaci alapon is bérbe adhatná. Az önkormányzat által megvásárolt lakás/lakások révén a
banki finanszírozás gyorsabbá és könnyebbé válna és ezáltal a Széll Kálmán tér 20. társasházi
épület homlokzat felújítása, tetőtér beépítése 2014. év végére befejeződhetne.
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. Az
önkormányzat várható bevételeit látva rendelkezik az ingatlanvásárlás fedezetével. Az
önkormányzati vásárlással esetleg hamarabb indulhat el az építkezés és újulhat meg ez a
főtéri épület

-

milyen hosszú távra hat ki: A vásárlás eredményeképpen az önkormányzat vagyona
gyarapodni fog így mindaddig amíg az ingatlan meg nem semmisül, le nem bontják
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szolgálni fogja Szentgotthárd céljait akár rendszeres bevételt termelve akár fedezetként
más ügyletekhez. A most kifizetendő vételár 10 – 12 év alatt bérleti díjakból pótlódni fog.
Későbbi időszakban fel fog merülni az ingatlan karbantartása ami majd erőforrásokat
igényel.
-

mi történik a vásárlás elmaradása esetén: Valószínűsíthető, hogy az építkezés később
indulhat el, a társasháznál elmondott problémák később szűnnek majd meg. Az
önkormányzatra egyéb kihatása nincsen.

-

A vásárlás kapcsán személyi, szervezeti, tárgyi feltételek , pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak-e: A vásárlás kapcsán személyi, szervezeti, tárgyi feltételek
rendelkezésre állását nem szükséges vizsgálni. A pénzügyi feltételek Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 2014-re tervezetbevételeinek ismeretében rendelkezésre állnak.

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 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 20. társasháza tetőterében kialakítandó lakás megvásárlást.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
Fekete Tamás
városüzemeltetési irodavezető
Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. február 26-i ülésére.
Tárgy : Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak
felülvizsgálata
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 42/2004. (02.26.) számú határozatával a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek és területek bérleti díjait átfogóan felülvizsgálta és kialakított egy egységes bérleti
díj rendszert. A Képviselő-testület ennek alapján a bérleti díjakat minden évben
felülvizsgálja. Ilyenkor a bérleti szerződéssel rendelkező üzlethelyiségek, garázsok, valamint
az egyéb helyiségek nem haszonbérleti szerződéssel bérbe adott területek bérleti díjainak
módosításáról kell dönteni.
A garázsok bérbeadása a SZET Szentgotthárdi Kft., míg az üzlethelyiségek, egyéb
helyiségek és a területek bérbeadása az Önkormányzat hatáskörébe tartozik.
A megkötött bérleti szerződésekben úgy fogalmazunk, hogy a bérleti díjakat az
önkormányzat minden évben az infláció mértékének megfelelően megemelheti – amennyiben
az emelés ezt a mértéket nem haladja meg, akkor a bérlők az emelést automatikusan
elfogadják.
Az inflációnál nagyobb emelés szerződésmódosítás, melyet a Bérlő automatikusan nem
köteles elfogadni. Javasoljuk a bérleti díjak inflációval történő emelését! A KSH által közölt
elmúlt évi infláció mértéke 1,7 %.
Bérleti díj emelése estén az új bérleti díjak 2014. április 1-től kerülnek hatályba.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek, valamint a
vagyonrendelet és a közterület használatról szóló rendelet hatálya alá nem tartozó
szerződésekkel érintett területek bérleti díját 2014. április 01. napjától
„A variáció”: a KSH által közölt inflációs rátának megfelelő mértékben, 1,7 %-kal
megemeli.
„B variáció”: a KSH által közölt inflációs rátának megfelelő mértéktől eltérően, …. %-kal
megemeli.
A bérlőkkel a bérleti díjról szóló szerződésmódosítási ajánlatot 2014. április 1-i
hatálybalépési időponttal kell kiközölni.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2013. február 14.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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JELENTÉS
a Képviselő-testület 2014. február 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

JUBILEUMI MUNKACSOPORT munkája
A Jubileumi Munkacsoport 2014. február 7-én tartotta soron következő ülését.
A munkacsoport tájékoztatást kapott az elmúlt időszakban történt fontosabb eseményekről:
- a Honlapon olvasható a folyamatosan aktualizált Rendezvényterv,
-

szintén a Honlapon látható a Szentgotthárdról készült kisfilm,

-

az önkormányzat képviselői Mogersdorfban egyeztetésen vettek részt a Történelmi
Napokkal kapcsolatban,

-

április hónapban felállításra kerül a ciszter apátról alkotott szobor- avatása május 5-én
Gotthárd napján,

-

a centenáriumi mozis ünnepről 12 perces kisfilm készült,

-

a 2014. évi költségvetésben szintén elkülönítésre kerül egy jubileumi keret,

-

a tavasz folyamán
- a Sportcsarnok avatása függvényében – nagyszabású
sportrendezvényt terveznek,

-

az Utazás kiállításon a St.Gotthard Spa&Welness Fürdő képviseli Szentgotthárdot,
melyen a fürdő prospektusai mellett, a város 2014. évi rendezvényeiről szóló
Szórólapot is kínálják,

-

a Rendezvényterv ( melléklet ) kiegészítésre került az április hónap végéig már ismert
programokkal,
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-

-

az Útilapu Hálózat tájékoztatást adott tevékenységükről - a jubileumi rendezvény
kapcsán segítő tevékenységükkel járulnak hozzá a rendezvény sikeres
lebonyolításához,

-

a Nyugdíjas Klub elnöke jelezte, hogy az augusztus 1-3. közötti programokba az 1-jére
tervezett felvonulásra szívesen bekapcsolódnának egy szervezett gyalogtúra keretében
( akár megyére kiterjesztve is ),
jelen információk szerint a Múzeumban nem lehet állandó kiállítást szervezni a
csatáról, ezért a tervezett kiállítás a Színház aulában lesz
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SZENTGOTTHÁRD
RENDEZVÉNYTERV 2014.
IDŐPONT

RENDEZVÉNY

2014. január 22.

Kultúra

Napja

–

köreműködnek

HELYSZÍN
a

Takáts

Jenő

Színház

(Szentgotthárd,

Zeneiskola növendékei

Kálmán tér 7.)

A Szlovén Kultúra Napja

Színház

SZERVEZŐ
Széll

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Tel: 06/94/553-019
www.szentgotthard.hu

2014. február 07.

(Szentgotthárd,

Széll

Magyarországi Szlovének Szövetsége

Kálmán tér 11.)
2014. február 14.

„Életcseppek”

–

Komlósi

Ottilía

díszműüvegező

iparművész kiállítása
2014. február 18.

Színház

aula

(Szentgotthárd,

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Széll Kálmán tér 7.)

A Csörgősipka Színház előadása – A kiskakas gyémánt
félkrajcárja

Színház

(Szentgotthárd,

Széll

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Széll

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Széll

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Széll

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Kálmán tér 7.)
2014. február 19.

Az Ezerarcú Világ – Utazási élmények – Irak
Mesterházy Attila előadása

Színház

(Szentgotthárd,

Kálmán tér 7.)
2014. február 23.

Megacsillag tehetségkutató verseny

Színház

(Szentgotthárd,

Kálmán tér 7.)
2014. február 27.

Bulvárszínház előadása – Színház vagy szex
Színház

(Szentgotthárd,

Kálmán tér 7.)
Színház ( Szentgotthárd, Széll
2014. március 01.

Farsangi „ Miniszínház „ gyermekeknek

Kálmán tér 7.)

2014. március 04.

Nyugdíjas Farsang

Színház

aula

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
(Szentgotthárd,

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Széll Kálmán tér 7.)
2014.

március

08.

Csákányi Eszter zenés önálló estje

Színház ( Szentgotthárd, Széll

17.00
2014.

Kálmán tér 7.)
március

08.

MR.MISSH feat RAUL&Horvát Tamás koncertje

Színház
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aula

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
(Szentgotthárd,

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

20.00

Széll Kálmán tér 7.)

2014. március 13.

2014. március 14.

Immunizálással leküzdhető érelmeszesedés

Színház

Dr. Horváth István előadása

Széll Kálmán tér 7.)

aula

(Szentgotthárd,

Ünnepi megemlékezés a Vörösmarty Mihály

Színház

Gimnázium közreműködésével

Kálmán tér 7.)

(Szentgotthárd,

Széll

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Tel: 06/94/553-019
www.szentgotthard.hu

Több helyszínen
2014. március 21-től

Tavaszköszöntő Fesztivál a kultúra jegyében

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

április 15.
2014.

március

21.

március

21.

17.00
2014.

Vas megye természettudósainak arcképcsarnoka

Színház

vándorkiállítás

Széll Kálmán tér 7.)

Delta Koncert

Színház

21.00

aula

(Szentgotthárd,
melletti

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
Pannon Kapu Kulturális Egyesület

rendezvénysátor(Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 7.)

2014. március 22.
2014.

március

„ Ami neked lom, az másoknak álom” Tavaszi börze
22.

A 3+2 együttes születésnapi koncertje

20.00

Szentgotthárd Széchenyi Iskola

Életfa Baráti Kör

( Szentgotthárd, Füzesi u. 7. )

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Színház

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

melletti

rendezvénysátor(Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 7.)

2014. március 24.
2014. március 26.

Hangversenysorozat – Takács Jenő Zeneiskola tanári

Refektórium

koncertje

Széll Kálmán tér 7. )

( Szentgotthárd,

Ifjúsági színházi előadás - Kövek

Színház

(Szentgotthárd,

Széll

Kálmán tér 7.)
2014. március 28.

aula

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

A meseírás napja alkalmából meghirdetett

Színház

rajzpályázat kiállítása

Széll Kálmán tér 7.)

2014. március 29.

Tavaszi Fúvóskoncert

Színház

2014. április 01.

A Hevesi Sándor színház előadása – Az üveganya

(Szentgotthárd,

(Szentgotthárd,
(Szentgotthárd,

Kálmán tér 7.)
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Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Széll

Kálmán tér 7.)
Színház

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
Széll
Pannon Kapu Kulturális Egyesület

2014. április 02.

Az Ezerarcú Világ – utazási élmények

Színház

aula

(Szentgotthárd,

Több ezer kilométer kerékpárral Nagy Tamás amerikai

Széll Kálmán tér 7.)

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

élményei
2014. április 05.

Enjoy_The Movie

Színház

Az Enjoy TSE zenés moziestje

Kálmán tér 7.)
Színház

2014. április 11.

Költészet napi rendezvény
Szentgotthárd

Város

(Szentgotthárd,

Széll
Pannon Kapu Kulturális Egyesület

(Szentgotthárd,

Széll

Kálmán tér 7.)

Vegyeskara

és

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Kovács

Miklós műsora
2014. április 12.

Találkozás Móka Mikivel – Vendég: Levente Péter

2014. április 15.

Gyermekszínház : Kakaó együttes műsora

2014. április 16.

Író – olvasó találkozó

Színház

(Szentgotthárd,

Széll

Kálmán tér 7.)
Színház

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

(Szentgotthárd,

Széll

Kálmán tér 7.)
Vendég:

VASS

VIRÁG

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Refektórium

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

( Szentgotthárd, Széll Kálmán
tér 11. )
2014. április 19.

„ Nyuszi ül a fűben „ - húsvéti gyermekprogram

Színház

aula

(Szentgotthárd,

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Széll Kálmán tér 7.)
Színház
2014. május 01.

Civil nap

és

(Szentgotthárd,

környéke
Széll

Kálmán

tér 7.)
2014. május 05.

Gotthárd napja
-

2014. május 15-17.

Széll

szoboravatás a kolostorparkban

Nemzetközi

Tudományos

Konferencia

Zrínyi Miklós korában” címmel
-

Szentgotthárdi Civil Fórum
Kálmán

(Szentgotthárd,

„Szentgotthárd Vasvár 1664 – Háború és béke

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Széll

tér
Kálmán

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Tel: 06/94/553-019

tér 7.)

www.szentgotthard.hu

Lipa konferenciaterem

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

(Szentgotthárd, Gárdonyi út 1.)

Tel: 06/94/553-019
www.szentgotthard.hu

23 meghívott előadó szerte Európából
Pannon Kapu Kulturális Egyesület
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2014. május 16./17.

Állandó

kiállítás

megnyitása

az

1664-es

szentgotthárdi csatáról

2014. május

Pável Ágoston Helytörténeti és

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum,

Szlovén Nemzetiségi Múzeum

Helytörténeti

(Szentgotthárd, Hunyadi út 6.)

Önkormányzati Hivatal

Ifjúsági nap ( SZIN)

Szentgotthárdi

Közös

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
Színház

2014. május 25.

Klub,

Gyermeknap

és

környéke

(

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

7. )
Több helyszínen
2014. június 20.

Szent Iván éj

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

2014. június 21.

Városházi Esték – Mogersdorfi Fúvószenekar

Széll Kálmán tér

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

2014. július 11-12(2

XXV. Hopplá Könnyűzenei Fesztivál – sztárvendég:

Várkert – szabadtéri színpad

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

nap)

Ossian valamint Kalapács Józsi és a 100 folk Celsius
együttes

2014. július 26.

Városházi Esték

Széll Kálmán tér

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

2014. augusztus 1-3.

Történelmi Napok – a szentgotthárdi csata 350.

Szentgotthárd belvárosa

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

évfordulóján.

Tel: 06/94/553-019
www.szentgotthard.hu

Főbb események:
-

jelmezes

felvonulás,

a

szentgotthárdi

csata

felelevenítése
-

kaszkadőrök, íjászok bemutatója

-

korabeli orvoslás bemutatása

-

résztvevő nemzetek táncos-zenés produkciói

-

csatafutás

-

Rilke&Pászthory művének bemutatása „Ének Rilke
Kristóf zászlós szerelméről és haláláról” Várady
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Mária operaénekesnővel
-

gálaműsor történészekkel, költőkkel, a Kaláka és a
Sebő zenekarral és Jordán Tamással

-

fúvószenekari találkozó és zenés felvonulás

-

népművészeti vásár – mesterségek utcája

-

gyermekek számára hagyományőrző népi játékok

-

a helyi vendéglátó egységek és a csatában részt
vevő

nemzetek

bevonásával

„Gasztro

fegyverzet-,

lovas-,

csata”

lebonyolítása
-

jurta,

tábortűz,

életmód

bemutató
-

szentgotthárdi csata interaktív érem készítés

-

St. Gotthard Spa & Wellnes korabeli török fürdővé
változik

-

koncertek

2014. augusztus 16.

Városházi Esték

Széll Kálmán tér

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

2014. augusztus

60 éves a Móra Ferenc Városi Könyvtár

Könyvtár (Szentgotthárd, Széll

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum (

könyvtártörténeti fotókiállítás

Kálmán

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.)

tér

(Szentgotthárd,

2.),

Színház

Széll

Kálmán

tér 7. )
2014. augusztus 20.

Államalapítás ünnepe

Nagyboldogasszony templom

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

(Szentgotthárd,

Tel: 06/94/553-019

Széll

Kálmán

tér)

www.szentgotthard.hu
Pannon Kapu Kulturális Egyesület

2014.augusztus vége

Országos Főépítészi Konferencia

Színház ( Szentgotthárd, Széll

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Kálmán tér 7.), Refektórium (

Tel: 06/94/553-019

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér

www.szentgotthard.hu

11. )
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2014. szeptember 13.

Zöld

Szentgotthárd

–

Környezetvédelmi,

gasztronómiai és kulturális fesztivál

Színház

és

(Szentgotthárd,

környéke
Széll

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Kálmán

tér 7.)
2014. október 01.

Idősek Világnapja

Színház

(Szentgotthárd,

Kálmán

tér

7.),

Széll

Városi Gondozási Központ

Gondozási

Központ (Szentgotthárd, Arany
J. u.1-3.)
2014. október 04.

Zene Világnapja

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Haloween – Tökparty

Színház

2014. október 24.

és

környéke

(

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

7. )
Színház
2014. november 8.

Márton nap

és

környéke

(

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

7. )
Színház
2014. november 29december 20.

Adventi rendezvények

és

környéke

(

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér

-

november 29. adventi hangverseny

7. )

-

december 6. Mikulás

-

december 20. Karácsonyváró kinn is, benn is
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II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Városüzemeltető ügyek:
Két ülés között történtek
2014. január


Eredményesen lezárult a közétkeztetési feladatok ellátására kiírt új közbeszerzési eljárás.
Az eljárás során tartott tárgyalás eredményes volt az ajánlattevő az ajánlatában eredetileg
szerepeltetett 75 %-os rezsikulcsot 72 %-ra csökkentette. Az új szolgáltatóval 2014.
február 17-én kötött szerződést az önkormányzat, a szerződés időtartama 2014. március 01
– től – 2018. július 31-ig terjedő időszak. Az új szolgáltató: JustFood Kft. Csörötnek. A
közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy: Dr. Bíró J. Judit hivatalos
közbeszerzési tanácsadó



Folyamatban van a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet ellátása a Szentgotthárdon és
térségében elnevezésű szolgáltatás közbeszerzési eljárásának kiírása. A közbeszerzési
eljárás lebonyolításával megbízott személy: Dr. Bíró J. Judit hivatalos közbeszerzési
tanácsadó



Megrendeltük Szentgotthárd város területén rendszeresített 53 db nagy, illetve 13 db kicsi
közterületi pad felújító festését (fa, illetve fém részek festését egyaránt), illetve a hiányzó
farészeinek szükség szerinti pótlását. Teljesítési határidő: 2014. március 14. Kivitelező:
SZET Szentgotthárdi Kft.



Megrendeltük a városban rendszeresített megrongált hulladékgyűjtők hiányzó
gyűjtőkosarainak pótlását, illetve 5 db új hulladékgyűjtő és 4 db új közterületi csikkgyűjtő
kihelyezését. Kivitelező: Városszépítő Kft. Jászberény (legyártásukra), SZET
Szentgotthárdi Kft. (kihelyezésükre).

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, 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:
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1
1
0
1
2

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma:
Építésrendészeti eljárások száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:

2
0
2

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 január1-én: 76.496.128 ,- Ft
Bevételek január 1 – január 31.:
523.862.860 ,- Ft
Kiadások . január 1 – január 31.:
- 544.289.063 ,- Ft
Elszámolási számla egyenlege január 31-én 56.069.925 ,- Ft.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk nincs. Jelentősebb
bevételünk 2014. márc.16-án várható.
Beszámolók, jelentések:
-

-

Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzatok és a
Társulás tekintetében a pénzforgalmi jelentést (2013. I.-XII. hó)
Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzatok és a
Társulás tekintetében a mérlegjelentést (gyorsjelentés 2013. I.-XII. hó).
Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzatok
tekintetében a részesedésjelentést.
Önkormányzat 2012. évi állami támogatásáról önellenőrzés.
Társulás 2012. évi állami támogatásáról önellenőrzés folyamatban, Határidő 2014.
március 16.
KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk 2013 évről.
2013. évi éves NAV jelentések.
2014. évi ÁFA bevallások
Folyamatos az önkormányzat és intézményei, a Közös hivatal, Társulás és intézményei,
a nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi zárási munkálatai, valamint az
önkormányzatok és Társulás esetében a 2013. évi állami támogatásokkal való
elszámolás
Az önkormányzatok és Társulás, valamint intézményei 2014. évi költségvetésének
tervezése
Nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi költségvetéseinek tervezése

Adóhatósági munka:
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-

Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat
tekintetében a 2013. évi ÖNKADO zárási összesítőt.
Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az önkormányzat által
bevezetett helyi adókról készült összesítést az ÖNEGM rendszerben
Elkészítettük a 2014. évi nyitó kivetési állapotokat
A parkoló bérlethez folyamatosan adjuk ki az igazolásokat
telekadó határozatok kiküldése a 2014. jan. 1-től hatályos adómértékkel
A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik.
Folyamatosan felszólításokat küldünk az adózóknak hiánypótlásokra.
A beérkező méltányossági kérelmek elbírálása, és adóigazolások kiadása, adóértékbizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása.
A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása
folyamatosan történik.
telekadó határozatok kiküldése a 2014. jan. 1-től hatályos adómértékkel
Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra, és telekadóra 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 határozathozatalok
folyamatosan történnek.

III. 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:
-

A 3/2013.(II.28.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2013. évi
költségvetésről szóló rendelete értelemszerűen módosítást nem igényel.

-

A 4/2013.(II.28) rendelet: a Szociális igazgatásról és az
egyes szociális ellátási szóló önkormányzati rendelet módosítására a 2014. januári
képviselő-testületi ülésen került sor.

-

Az 5/2013.(II.28.) rendelet : a a fizető parkolók működésének és
igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása a mostani, februári Képviselőtestületi ülésen kerül megtárgyalásra.

-

A 6/2013.(II.28.) rendelet: a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének
elfogadásáról valamint a Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatának, valamint
szabályozási tervének egységes szövegéről szóló rendelet módosításáról módosítást
nem igényel.
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-

A 7/2013.(II.28.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről önkormányzati rendelet változtatást
nem igényel.

I V. Válasz képviselői felvetésekre
Dömötör Sándor : - A Kilián utca jobb oldalán levő ingatlanokból csak zárt csapadékcsatorna
építésével lehetne a csapadékvizet kivezetni, amely terv és engedély köteles. Ugyanezen
ingatlanok területéről a Kethelyi úti árokba is bevezethető a csapadékvíz.
Az István király u. Kethelyi úthoz való csatlakozásánál csak terv és a Közlekedési Felügyelet
engedélyével építhető ki gyalogos átkelő.
A Vörösmarty Mihály Gimnázium előtt található tükör javítását, karbantartását a SZET kft-től
megrendeltük.
A Szabadság liget melletti buszöböl mellé telepítendő buszváró telepítésére árajánlatot
kértünk. Varható bekerülési költség 750 eFt.
A Polgármesteri hivatal épületének tetőjavítására tetőfedőktől árajánlatot kértünk.
A szentgotthárdi utca névtáblák készítését és felszerelését megrendeljük.
Válasz közmeghallgatáson felmerült kérdésekre
2014. január
Kovács-Buna József :
-

Az egyirányú József Attila utcában kétirányú kerékpáros közlekedés lehetőségét már
többször vizsgáltuk. A megfelelő szélességű kerékpáros forgalmi sávok az utca teljes
hosszában a József Attila u 5-7 környezetében levő útszűkület miatt nem valósíthatók
meg. Részleges bevezetése forgalombiztonsági okokból nem lehetséges.

-

A „kék parkolási zónában” a vonatkozó rendelet módosításával pontosítjuk a parkolási
lehetőségeket

-

A piac közúti bejáratát keresztező kerékpáros közlekedés biztonsága érdekében a
kerékpáros sávot fel fogjuk festetni, illetve a szükséges KRESZ táblákat ki fogjuk
helyeztetni

Szentgotthárd, 2014. február 17.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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VII. Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2014. február
17-én

CÍME

SzentgotthárdFarkasfa
településrész
ivóvízminőségjavítása

KIÍRÓ

KEOP-2009-1.3.0
Ivóvízminőségjavítása

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

1F: 242.550,Elnyert
Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. A
2F:
Elszámolható
támogatás:
projekt 90%-os készültségű.
3.045.000,költségek –
1F:
Próbaüzem lefolytatása
132/2009.
nettó:
1.374.450,folyamatban. A próbaüzem
179/2010.
ÁFA (25 %):
1F:1.617.000,Ft
2013. december 21-én zárul le.
1F: 404.250,2F: 30.450.000,2F:
Záró beszámoló és kifizetési
2F:
27.405.000,igénylés folyamatban.
7.612.500,Ft

SzentgotthárdFarkasfa
165/2012.
településrész
Belügyminisztérium
182/2012.
ívóvízminőségjavítása
EU-Önerő Alap
SzentgotthárdFarkasfa
Belügyminisztérium
településrész
211/2013.
ívóvízminőségjavítása
Önerő Alap

3.045.000,- Ft

11.129.160,- Ft
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3.045.000,Ft

Nyert!

Elutasítva!

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.

Rába szentgotthárdi
szakasz árvízvédelmi
Belügyminisztérium 262/2012.
fejlesztése, Önerő
Alap

20.000.000,- Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

18.000.000,Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

2.000.000,Ft

A projekt lezárult. Záró
projektjelentés benyújtása
folyamatban.

Kivitelező: UTPLAN ’95
Építőipari és Szolgáltató Kft.
Igényelt
(Zalaegerszeg)
támogatás
Önkormányza
Kivitelezés
2013. szeptember
Önk.
önk.:
t:
15-én
befejeződött,
sikeres
projektrész: 117.103.547,
13.011.505,- műszaki átadás-átvétel 2013.
- Ft
130.115.053,09.23-án, projektzáró
Vízügy:
rendezvény: 2013.10.30.
Teljes:
0,Záró beszámoló elbírálás alatt,
304.702.173,
Teljes:
záró helyszíni ellenőrzés 2014.
- Ft
február 10-én megtörtént, a
317.713.678,Közreműködő Szervezet
minden megfelelőnek talált.
13.011.505,Ft
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Nyert!
12.711.785,- Ft

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.

215.598.919 Ft

28/2013.

44.702.019,-
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ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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

44.702.019,-

7.888.590,-

Nyert! Kivitelezés
folyamatban.

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

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

4.258.620,-

Nyert! Kivitelezés
folyamatban.

2.160.000,-

Nyert! Kivitelezés
folyamatban.

1.289.050,-

0,-

Nyert! Kivitelezés
folyamatban.
Nyert!
Támogatási szerződéskötés
megtörtént.

24.132.178,-

24.132.178,-

8.000.000,-

Leader- Hársas-tó
Információs táblák

Leader

-

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,-

Benyújtva!

0,-

Nyert!
Támogatási szerződéskötés
megtörtént, előleg igénylés
megtörtént. Közbeszerzési
eljárás (szakértő
igénybevétele)
folyamatban.

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

Államreform
Operatív Program

160/2013.

21 999 956,-
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21.999.956,Ft

CÍME

KIÍRÓ

Leader gyógynövény

Leader

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

-

ELNYERT
ÖSSZEG

25 000 000,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,-

Benyújtva, elbírálás
folyamatban.

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok
helyzete 2014. február 17-én
CÍME
Lelki egészség
megőrzése

KIÍRÓ
SzlovéniaMagyarország
2007-2013

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
165/2008.
Önk.

174.908.-euro
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ELNYERT
ÖSSZEG
nyert

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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

CÍME

KIÍRÓ

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
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
NRSZH
pályázat

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
8.550.000.Ft/év

ELNYERT
ÖSSZEG
8.550.000.Ft/év

43/2011

SAJÁT ERŐ

-

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

68/2009.

2.600.000.Ft/év
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2.600.000.Ft/év
-

2013.
június
befejeződött.

30-án

CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

„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
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”

87.940.705.-

-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Kivitelezés
befejeződött.
Műszaki átadás-átvétel: 2013.
10% + az
november 7-én zajlott le.
óvodai
Ünnepélyes
projektzáró
79.146.634. feladatellátási
rendezvény: 2013. december
-Ft
hely
11-én.
Záró
beszámoló
felújításának
benyújtásra került, elbírálása
költségeinek
folyamatban. Záró helyszíni
100%-a
ellenőrzésre
előreláthatólag
2014. áprilisában kerül sor.
100%
támogatási
intenzitású

Nyert! Konzorciumi
szerződéskötés megtörtént.
Támogatási szerződéskötés
folyamatban.

28.765.810,6.800.828,Benyújtva 2014. február 13-án,
(Szentgotthárd)
elbírálás folyamatban.
Csörötnek
(390.625,-)
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014 február 26-i ülésére
Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelete
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami
hozzájárulás mértékét Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg. A rendelettervezetet
a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével,és a
költségvetési törvény alapján állítottuk össze.
A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az
önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok,
kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban kell
bemutatni.
A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges
indokolással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági
tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és
összesítve, valamint a közvetett támogatásokat.
A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat
bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános
működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb
költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott
támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.
A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat
nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,- a helyi
önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű
ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi
önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a
költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak
létszámát is.
A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer
költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi támogatásokkal
kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből
finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatait
nem veszélyeztető önként vállalt feladatait (Mötv. 111.§ (1)-(2) bekezdés). A helyi közügyek
intézése körében meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
(Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont), költségvetését rendeletben
állapítja meg (Áht. 23. § (1) bekezdés).
Az Ávr. 27. § (2) bekezdése előírja, hogy a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a
bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi
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bizottság írásos véleményét. Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a (2) bekezdés
szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről
szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a
költségvetés elfogadásának határidejét követő hónaptól a mulasztást megszüntető hónapig a
nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.
(Mötv. 115. §, Áht. 83. § (6) bekezdés).
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet tervezetét 2014. január
hónapban tárgyalta a Képviselő-testület. A jogszabályi előírások és egyéb információk, az
elfogadott 2014. évi költségvetési koncepció, a Képviselő-testület előzetes
kötelezettségvállalásai, a Magyar Államkincstár által közzétett adatok, tájékoztatók, valamint
az intézmények bevonásával az elkészített intézményi költségvetés-tervezetek alapján
állítottuk össze az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezetét a februári fordulóra.
A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását
helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat költségvetésben akkor tervezhető, ha
annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. A pénzügyi
tervező munka során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy határoztuk meg,
hogy a költségek finanszírozhatók legyenek. Az optimális működés kialakítása céljából a
hatályos jogszabályok áttekintésével felülvizsgáltuk a szervezeti, és a feladat-ellátási
viszonyokat.
Minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási javaslatot, ami az
önkormányzat működőképességének megőrzését segíti, vagy biztosítja, az intézményekkel
közösen megvitatva készítettük elő.
A város gazdasági növekedését, az önkormányzat működőképességének megtartását tartottuk
szem előtt legfontosabb célként az önkormányzat költségvetésének tervezésekor. A város
történelmi hagyományaira, környezeti adottságaira, értékeire, előnyeire alapoztunk.
Feladatcentrikusan
Összefoglaltuk a fejlesztési elképzeléseket, amelyek hosszabb távon meghatározzák az
önkormányzati döntések irányát. Az európai uniós és hazai pályázatokon való részvételhez
biztosítjuk a feltételeket. Kiemelt fontosságú feladat a folyamatban lévő pályázatok
megvalósítása, új pályázatok esetén az önrész biztosítása. A költségvetési előirányzatok
tervezésekor biztosítottuk a kötelező önkormányzati feladatok prioritását.
Az önkormányzatok finanszírozásának elvei nem változtak az előző évhez képest. Az állami
és önkormányzati feladatok újraszabályozása átláthatóvá tette a rendszert, s erre épülve a
finanszírozás is átalakításra került, az önkormányzati adósságkonszolidációról is rendelkezik
a költségvetési törvény.
Az önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel
való együttműködést és azok támogatását, melyek tevékenysége általában kulturális, sport
területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a
kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint
részt vesznek. Ugyanakkor javasoljuk, hogy azok kifizetésére kizárólag az Önkormányzat
fizetőképességének veszélyeztetése nélkül kerülhessen sor.
A költségvetés összeállításakor természetesen figyelembe vettük a korábban az önkormányzat
által ellátott feladatok előző évi ágazati változásaiból következő szerkezeti változásokat, a
több évre vállalt kötelezettségekből az adott évet terhelő adósságszolgálati kötelezettségeket.
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Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak
alapján érvényesítettük azt a jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok
költségvetésében működési forráshiány nem tervezhető.
A bevételek tervezésénél a központi költségvetésből származó források esetében a
Költségvetési törvény előírásait vettük alapul, az Önkormányzat döntésétől függő bevételek
esetében pedig a 2013-ban elfogadott rendeletek (adó, szolgáltatási díjak) képezték a tervezés
bázisát.
2013. év végén a Képviselő-testület egyetértésével megvalósított kifizetéseket, amelyek ebből
kifolyólag a 2014. évi kiadások csökkentését tették lehetővé. Szintén terveztük a köznevelési
intézmények tanulóinak étkeztetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint az
óvodai nevelésben résztvevő gyermekek étkeztetésének költségeit, mert jogszabályi előírások
miatt ezt a feladatot továbbra is az önkormányzatnak kell ellátni.
Fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben az önkormányzat felhalmozási forráshiányt tervez, s
azt hitelfelvétellel kívánja finanszírozni, úgy ahhoz a kormányzati engedélyt köteles
beszerezni.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban:
stabilitási törvény) 10. § (7) és (7a) bekezdése 2014. január 1-én módosult. Az új szabályozás
értelmében előzetes adatszolgáltatást minden, az önkormányzat év végi adósságállományát
növelő ügylet esetén teljesíteni kell, akkor is, ha azok nem engedélykötelesek.
Így csak a likvid, reorganizációs és adósságmegújító hitelekre, valamint a kezesség- és
garanciavállalásokra vonatkozóan nem kell előzetes adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előzetes adatszolgáltatás leadási határideje március 17-e. Amennyiben az önkormányzat
elmulasztja az adatszolgáltatási kötelezettségét, úgy az ügyletének megkötéséhez a Kormány
előzetes hozzájárulását kell kérnie, abban az esetben is, ha az ügylet nem lenne
engedélyköteles (pl.: EU-s támogatás megelőlegező hitel, vagy EU-s támogatáshoz
kapcsolódó önrészt szolgáló hitel), de nem tartozik a fenti kategóriákba (likvid-,
reorganizációs-, vagy adósságmegújító hitel, illetve kezesség-, vagy garanciavállalás).”
A költségvetési tervezetet meghatározó alapelvek, keretek
Az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét a mellékletek összeállításakor érvényesítettük,
és az előző évben kialakított szerkezetű táblázatokat készítettük el.
Költségvetési rendelet tervezetünkben, ill. annak mellékleteként csatolt táblázatokban
bemutatásra kerülnek az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai. A több éves
kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazó rendelettervezet melléklet (5/b) a korábbi
években kezdődött 2014. évben befejeződő projektek kerülnek bemutatásra.
Külön táblázatban mutatjuk be az Önkormányzat hitelterheit.
Az Arany János Általános Iskola villamoshálózat korszerűsítésére felvett hitelünk
konszolidáció után fennmaradó tőke része (várhatóan: 2.729.435 Ft), mely előreláthatólag
2014-ben állami átvállalásra kerül.
Bemutatjuk az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból
fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, ill. a
kezesség érvényesíthetőségéig, és a - Stabilitási törvény végrehajtási rendelete által
meghatározott - saját bevételek alakulását ezen időszakra.
A költségvetési rendelet tervezetünkhöz
támogatásait bemutató táblázatot.

mellékeljük
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az

Önkormányzat

közvetett

Az Önkormányzat Európai Uniós projektekben való részvétele táblázatban mutatjuk be a
projektek bevételeit támogató szervezetenként, ill. támogatásonként és önerő megbontásban,
valamint kiadásait, évenként és összesen bontásban. A pályázatok utófinanszírozottak.
Tájékozató mellékletként csatoltuk a rendelet tervezetünkhöz Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás kiadásait és azok fedezetét bemutató táblázat.
A Képviselő-testület ebből a táblázatból tájékozódhat a 2014. évre tervezett társulási szinten
ellátandó feladatokról, ill. azok Szentgotthárd Várost érintő pénzügyi kötelezettségeiről.
Elkészítettük és a költségvetési rendelet tervezetünkhöz mellékeltük az Áht. 23.§, és 24.§ban, valamint az Ávr. 24. §, és 28.§-ban előírt mérlegeket, kimutatásokat.
Bemutatjuk és az előterjesztéshez - az Áht. 29.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel –
határozati javaslatban rögzítjük a Stabilitási törvény végrehajtási rendeletében meghatározott
önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit – középtávú
tervezés.
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésével kapcsolatban a meghozott Képviselő-testületi
döntések, határozatok alapján a következő lépéseket tettük:
A költségvetés januári tárgyalását követően átvezettük azokat a változásokat, amelyek a
Képviselő-testület határozatai alapján költségvetésünket érintették, ill. amelyek
számszerűsíthetőek és a költségvetésben számításba vehetőek voltak, valamint azokat a
változásokat, melyet a Képviselő-testület Bizottságaival egyeztettünk.
Az átvezetések hatására az önkormányzat bevételi főösszege 2.814.489 e/Ft-ra, kiadási
főösszege 2.814.489 e/Ft-ra változott.
Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az Önkormányzat költségvetési
mérlegének bevételi és kiadási oldalát.
I.
KIADÁSOK
1. Működési kiadások
A 2014. évi költségvetés a működtetés kiadásaira 1.599.991 e/Ft-ot tartalmaz, ami az
összkiadásaink 56,7%-a. A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a jogszabályokban
kötelezően biztosított juttatások, a munkáltatói döntésen alapuló illetmények, a minimálbér és
a garantált bérminimum miatti emelkedések, illetve az idei soros előlépések fedezetét.
Készletbeszerzésekre, az intézményi és városüzemeltetési, fenntartási és egyéb működtetési
kiadásokra a tervezet 629.891 e/ Ft előirányzatot tartalmaz. Mind a személyi juttatásoknál,
mind a dologi kiadásoknál szerepel a tervezetünkben az állami fenntartásban kerülő
közoktatási intézmények üzemeltetésével kapcsolatos kiadások fedezete. A szociális kiadások
ez évhez viszonyítva döntően csak az állami feladatátvállalás összegével csökkentek. A
tervezet elégséges forrást biztosít a rászorulók jogszabályokban meghatározott ellátásaira.
Összhangban a koncepció tervezését meghatározó alapelvekkel a civil szervezetek, a sporttámogatás és kulturális egyesületek támogatására is jelentős összeget terveztünk. A óvodás
gyermekek, iskolai-középiskolai tanulók étkeztetése önkormányzati feladat. A januári
tervezetben az élelmezési költségekben a rezsiköltség a közbeszerzési kiírásnak megfelelően
70%-ban terveződött. A közbeszerzés lezárása után a tárgyalások során az új nyertes kérésére
a rezsiköltséget 72%-ban állapítottuk meg az élelmezési adagok jelentős csökkenése miatt.
2. Felhalmozási kiadások
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Az e célú kiadásaink az összkiadásoknak 43,2% - át jelentik. A fejlesztési feladatokra
előirányzott összegből 471.193 e/Ft a beruházások, 239.548 e/Ft a felújítások fedezete.
3. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat, kezességvállalás
A jelenlegi devizaárfolyamon számolva a kötvény törlesztő részlete várhatóan 290.000 e/Ft
lesz. Egyéb hitel-, lízing törlesztésünk az önkormányzati adósságok állami átvállalása miatt
nem lesz. A 2014. évi költségvetés nem tartalmazza hitel felvételét.
4. Kölcsönök nyújtása
A Gotthard Therm Kft részére 60 millió forint működési és 40 millió forint felhalmozási
kölcsön nyújtását terveztük.
5. Tartalékok
A 2014. évi költségvetési tervezet 3.000 e/Ft összegű általános tartalékot tartalmaz. A
működési céltartalékok összege 32.440 e/Ft, a felhalmozási célú céltartalék előirányzata pedig
154.746 e/Ft.
Előzőekre tekintettel az Önkormányzat bevételei és kiadási között terveztük az Ötv. és
ágazati jogszabályok által a kötelező és az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételeket
és kiadásokat, a Közös Önkormányzati Hivatalnál pedig a Hivatal nevében végzett
tevékenységekkel, kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat.
A Hivatal költségvetése tartalmaz tehát minden, a képviselő-testület működéséhez, a helyi
nemzetiségi önkormányzatok gazdasági feladatainak ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosításával kapcsolatban felmerülő bevételeket és kiadásokat, de itt tervezünk
meg minden olyan feladattal kapcsolatos bevételt és kiadást, amelynek ellátása a Közös
Önkormányzati Hivatal feladata.
A nemzetiségekről szóló törvény Nek.tv. (80.§) értelmében a helyi önkormányzat biztosítja a
helyi nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi
feltételeit, gondoskodik a végrehajtással-, és gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáról.
II.

BEVÉTELEK

1.Állami támogatások
Központi költségvetési forrásokból származik bevételeink 11,2 %-a 317.254 e/Ft összegben.
A 2014-ban bevezetett feladat-finanszírozási rendszer négy területre csoportosította a
forrásokat, általános működtetés, helyben maradó köznevelési, szociális és gyermekjóléti,
valamint kulturális feladatok támogatása. Az önkormányzati hivatal működtetésére, a
település-üzemeltetési feladatok támogatására 134.926 e/Ft-ot határoz meg a központi
költségvetés, melyek azonban a beszámítási összegként definiált – az önkormányzatok
iparűzési adóképességét tükröző – elvonás miatt nem kerülnek folyósításra. Nem kerül
folyósításra az Apátistvánfalva Község Önkormányzatára jutó támogatási rész sem (cca 6.114
e/Ft), mivel ezen összeget a költségvetési törvényben foglaltak alapján a székhely
önkormányzat igényelheti és kapja meg 2014. évtől. Egyéb kötelező önkormányzati
feladatokra 11.754 e/Ft, valamint óvodai és iskolai kedvezményes étkeztetésre 24.562 e/Ft,
szociális és gyermekjóléti területre 10.580 e/Ft, míg a kulturális intézmények fenntartására
9.926 e/Ft, múzeumi feladatra 4.253 e/Ft fedezetet kapunk.
A központosított előirányzatok összege 7.650 e/Ft, ami a beszedett idegenforgalmi adó utáni
kiegészítésből adódik.
2. Helyi adók bevételei
Az Önkormányzat helyi adókból származó bevételét 1.137 e/Ft-ban terveztük meg. A tervezés
során figyelembe vettük a Képviselő-testület által 2013. novemberében elfogadott helyi
adórendeletben meghatározott adómértékeket. A helyi adókat érintő bizonytalansági tényezők
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miatt a legnagyobb forrást jelentő iparűzési adónál a múlt évi kedvező adatok ellenére, illetve
a városi gazdasági szervezetek prognózisa alapján, és az adófeltöltési kötelezettség kapcsán
mutatkozó, az eredeti elképzeléseket jelentős mértékben meghaladó többletbevétel miatt
megalapozottnak tűnik a 2013. évi előirányzatot meghaladó bevétel tervezése. Az
idegenforgalmi adónál 7.000 e/Ft-tal számolunk. A talajterhelési díj tervezésekor az előző évi
várható bevételek képezték a tervezés bázisát.
A beszedett gépjárműadónak a 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, ami 21.000 e/Ft forrást
jelent. Figyelembe vettük az elektronikus útdíj miatti változásokat is.
A tapasztalati adatok alapján az önkormányzatot megillető bírságokból és pótlékokból 1.000
e/Ft vettünk figyelembe, ami megegyezik a 2013. évivel.
2014-ban is valamennyi adónem esetében továbbra is hangsúlyt kell fektetni az adótárgyak
teljes körű felderítésére, az adóbevételek beszedésére, a végrehajtási tevékenység
hatékonyságának növelésével a hátralék csökken
3. Saját és intézményi bevételek
Az önkormányzati saját bevételek 146.241 e/Ft forrást jelentenek. A felhalmozási és
tőkejellegű bevételeink előirányzata 131.098 e/Ft.
Az Önkormányzat 2014. évi bevételeit részletesen az 1.2,5, mellékletek tartalmazzák.

III. EGYÉB INFORMÁCIÓK
1. Az Önkormányzat és intézményeiben dolgozók, valamint a közfoglalkoztatottak létszám
előirányzatát a 10. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletek szerint az Önkormányzat
intézményeiben 87 fő teljes munkavállalót foglalkoztat.
2. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. sz. mellékletben mutatjuk
be, melyből látható, hogy 2014-ben a helyi adó rendeletben meghatározott különböző
jogcímeken várhatóan 700 e/Ft ún. közvetett támogatást ad az Önkormányzat.
3. Az Önkormányzat által vállalt működési jellegű nem kötelező feladatok bevételeit és
kiadásait a mellékletekben dőlt betűvel jelölve mutatjuk be.
4. Az Önkormányzat 2014-ban a 13. számú mellékletben bemutatott projektek kiadásaihoz
várható európai uniós támogatást fog realizálni.
5. Az önkormányzatok hitelfelvételére vonatkozó szabályokat a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény tartalmazza. 2012. január 1-től hatályos
rendelkezések szerint az önkormányzatok hitelfelvételéhez néhány kivételtől eltekintve (pl.
likvid hitel, illetve az európai uniós pályázat önrészének biztosítására szolgáló hitel) a
Kormány hozzájárulása szükséges. Ezen törvény a hitelfelvétel felső korlátját az
önkormányzatok adott évi saját bevételeinek 50%-ában maximálta.
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírja, hogy a tárgy évben várható, fejlesztési célú,
kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletekről az Önkormányzat a költségvetési
rendeletének elfogadását követően, de legkésőbb március 17-ig az előírt formanyomtatványon
köteles adatot szolgáltatni a Magyar Államkincstár felé. A tájékoztatásban meg kell jelölni a
fejlesztési célt, és az ügylet várható értékét.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet rögzítse, hogy legfeljebb
mely projekt keretén belül, milyen összeggel megvalósítani kívánt felújítási és beruházási
kiadásai.
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Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezt a hitelt fel kell venni az Önkormányzatnak, csupán
a lehetőségét teremti meg annak, hogy amennyiben erre az év hátralévő részében szükség
lesz, azt megtehesse.
A jogszabályi előírások szerinti előirányzat-felhasználási tervet is csatoljuk.
IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA
Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény a
települési önkormányzatok adósságának átvállalása szempontjából az alábbi rendelkezéseket
tartalmazza:
67. § (1) Az állam a települési önkormányzatok – ideértve a fővárosi önkormányzatot és a
kerületi önkormányzatokat is – és azok társulásai (a továbbiakban együtt: átvállalással
érintett önkormányzat) a (3) bekezdés szerinti adósságelemek nélkül számított, (2)
bekezdés szerinti, 2013. december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és ezen
adósságelemek járulékai összegét 2014. február 28-áig átvállalja.
67. § (4) Ha az átvállalással érintett önkormányzat átvállalás időpontjában
fennálló,átvállalással érintett adósságállománya nem éri el az (1) és (2) bekezdés szerint
átvállalandó adósság összegét, úgy az átvállalásra az annak időpontjában fennálló
adósságállomány erejéig kerül sor.
67. § (7) A törlesztési célú támogatásnak a hitelezők pénzforgalmi számlájára történő
közvetlen folyósításáról az államháztartásért felelős miniszter legkésőbb 2014. február 28áig a kincstár útján gondoskodik.
A költségvetési törvény rendelkezései alapján a 2013. december 31-i önkormányzati adósság
Államadósság Kezelő Központ részére történő átadásával véget ér az önkormányzati
szektorpénzügyi szerkezetátalakítása.
Szentgotthárd Város Önkormányzatánál az adósság átvállalása kiterjed a 2014. február 28-án
fennálló tőkeállományra és az ezekhez kapcsolódó, az átvállalás időpontjáig számított
járulékra (kamat, késedelmi kamat, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költség). Az
adósságkonszolidáció várható összege 2.729.345 Ft.
V. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLY
A költségvetés a költségvetési évben (amely megegyezik a naptári évvel) teljesülő
költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza. A
bevételi előirányzatok azok teljesítési kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok
felhasználásának jogosultságát jelentik (Áht. 4. § (2) bekezdés). Az Áht. 5. § (3) bekezdése
előírja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési
kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 111. §-a kimondja, hogy a költségvetési rendeletben
működési hiány nem tervezhető. Működési hiányon az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti külső finanszírozású működési hiányt kell érteni (Mötv, 111. § (4) bekezdés, Áht. 23.
§ (4) bekezdés).
A bevételek főösszege 2.814.489 E Ft, amely nem tartalmaz forrás-kiegészítő hitelt. A kiadási
főösszege 2.814.489 E Ft. Egy rendkívül takarékos tervezés eredményeképpen Szentgotthárd
Város Önkormányzata költségvetési mérlege egyensúlyban van, nem tartalmaz sem bevételi
többletet, sem pedig forráshiányt.
ÖSSZEGZÉS
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A szigorú költségvetés mellett az elkészített javaslat végrehajtása biztosítja önkormányzatunk
működését. A költségvetés végrehajtása során az alábbi intézkedéseket szükséges megtenni:
 Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók,
vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések
haladéktalan beszedését.
 A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez újabb
pályázati forrásokat kell bevonni. Ezzel biztosítható az esetlegesen kieső bevételek
pótlása.
 A folyamatban lévő beruházások megvalósítását, a támogatási szerződésekben
vállaltak betartását kiemelten kell kezelni.
 Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket,
megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó
szerződések között.
A lehetőségekhez igazodó okszerű, takarékos és fegyelmezett gazdálkodás, és a likviditás
folyamatos kontrollja mellett az Önkormányzat feladatainak megvalósítására rendelkezésre
álló erőforrások bővítése, hatékonyabb felhasználása érdekében az Önkormányzat, az
intézmények és azon gazdasági társaságok, amelyeknél az Önkormányzat többségi tulajdonosi
jogkört gyakorol, kötelesek megtenni minden tőlük elvárható intézkedést, hogy a feladatok
megvalósításához pályázati, vagy egyéb külső forrást bevonjanak. Az önként vállalt feladatok
ellátása nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását.
Hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely
elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves
gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az
önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak
ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből
származó kötelezettségvállalások biztosítása.
2. Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes
társulási-, megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális valamint
gyermekjóléti feladatok ellátásáról, valamint saját fenntartású intézményei által biztosítja az
önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások
zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményeket
ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van
településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri
leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága
miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési
rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését
követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”. Ennek elmaradása
mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország
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helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott
határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a
polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év
költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások
időarányos teljesítésére.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény valamint az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatala végzi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, s az Önkormányzat 2014.
évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3 ) bekezdésben meghatározott kötelezettségére
tekintettel az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegeit az 1 sz. melléklet szerint határozza meg.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben előzetes
adatszolgáltatás adósságot keletkeztető ügylethez : kér/nem kér
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési
rendeletében az élelmezési nyersanyagnormát a 258/2013. Képviselő-testületi
határozatban foglaltaknak megfelelően, míg a rezsiköltséget 70%-ról 72%-ra növelten
fogadja el.
4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi
költségvetéshez a következő módosításokat javasolja: ….
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

Szentgotthárd, 2014. február 4.

Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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2. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/…..(…) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
.
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére
(a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, Szentgotthárd Város Önkormányzata
intézményeire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. A címrend
2. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésének címrendjét a
15. melléklet szerint határozza meg.
3. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje
3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 2.814.489 .e/Ft-ban, azaz kettőmilliárd-nyolcszáztizennégymilliónégyszáznyolcvankilencezer forintban,
b) bevételi főösszegét 2.814.489 e/Ft azaz kettőmilliárd-nyolcszáztizennégymilliónégyszáznyolcvankilencezer forintban,
állapítja meg.
(2) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2014. évi összevont mérleget
működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza
(3) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet
tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek összegét a
rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. Az állami támogatásokat a 6. melléklet
részletezi.
(5) A költségvetésben a beruházások és felújítások kiadásait a 4. melléklet feladatonként és
kiemelt előirányzatonként mutatja be.
(6). Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegeit az 8. melléklet tartalmazza
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(7). Az Önkormányzat hitelterheit a 7. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 9.
melléklet, az Önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 13. melléklet mutatja.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 10. mellékletben
részletezettek, a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét 2014. évre
a 11. mellékletben részletezetteknek megfelelően határozza meg.
(9) Szentgotthárd Város Önkormányzat által nyújtott 2014. évi közvetett támogatások
összegeit a 12. melléklet mutatja be.
(10) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat
felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg
forrásait és azok összegét - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az
alábbiak szerint határozza meg:
(2) Működési bevételek
1.898.592 e/Ft
a) intézményi működési bevételek:
174.842e/Ft,
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele
1.160.500 e/Ft
c) Működési támogatások:
317.254 e/Ft
d) Egyéb működési bevételek:
246.946 e/Ft
(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
b) Felhalmozási támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek

391.469e/Ft
131.098 e/Ft
0 e/Ft.
260.371e/Ft

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.
(5) Költségvetési bevételek összesen:

0 e/Ft
2.291.011 e/Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 0 e/Ft
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:
e/Ft
aa) működési pénzmaradvány
2.188 e/Ft,
ab) felhalmozási pénzmaradvány
521.290 e/Ft.
(7) Finanszírozási bevételek összesen:

523.478 e/Ft

5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a) működési kiadások előirányzatra
1.597.991 e/Ft-ot,
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
1.116.498 e/Ft-ot,;
c) támogatások kölcsönök nyújtására
100.000 e/Ft-ot,
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
e/Ft-ot,
e) hiteltörlesztésre
e/Ft-ot
határoz meg.
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6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) személyi juttatások előirányzata
307.599 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
85.538 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
629.891 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
433.331 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
386.638 e/Ft
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre 46.648 e/Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
34.192 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata összesen:
1.488.551 e/Ft.
(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez
3.000 e/Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete 1.000 e/Ft,
ab) katasztrófa alap 1.000 e/Ft,
ac) általános tartalék 1.000 e/Ft;
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 187.786 e/Ft összegben, az alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék:
32.440 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék:
154.746 e/Ft.
(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a) Civil Alap
5.000 e/Ft
b) Pályázati alap Működési
1.000 e/Ft
c) Intézménykarbantartás
3.000 e/Ft
d) Pannon Kapu rendezv.
1.000 e/Ft
e) Környzetvédelmi alap
1.000 e/Ft
f) Közcélú fogl.dologi
500 e/Ft
g) Közcélú fogl.pályázati önrész
1.100 e/Ft
h) TDM idegenfor.marketing kts
1.000 e/Ft
i) Városi rend.Sztg-i csata
7.000 e/Ft
j) Polgármestr végkielégítés,jár.
1.840 e/Ft
k) Ügyeleti ellátás
10.000 e/Ft
(5) Az (3) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik
meg:
a) Pályázati alap
5.000 e/Ft
b) Gotthard Therm Kft óvadék kez. 11.842 e/Ft
c) Pályázati önrészek Mújfalu
szennyvíz
56.404 e/Ft
d) Pályázati önrész Mújfalu
szennyvíz el nem ismert
1.500 e/Ft
e) Gondozóház ép.felújítás
30.000 e/Ft

108

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Bölcsőde udvar, vizesblokk
Térfigyelő kamerarendsz.
Gimnázium díszudvar
MSE gyakorlópálya
Rendelőint.utrahangkész.
Tekepálya felújítás

12.000 e/Ft
5.000 e/Ft
5.500 e/Ft
2.500 e/Ft
5.000 e/Ft
20.000 e/Ft

(6) A céltartalékban tervezett e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a) A 5.§ (4) bekezdés (a-k) testületi döntés alapján
b) A 5.§ (5) bekezdés a) testületi döntés alapján
c) A 5.§ (5) bekezdés c) és d) pályázat elnyerésekor
d) A 5.§ (5) bekezdés b) a banki kötelezés szerint
7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi
feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen
297.560e/Ft állami támogatásban részesül. Az állami támogatásból 209.051e/Ft nem kerül
folyósításra.
8. § A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi
szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja:
a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása – Szentgotthárdi
Eszközkezelő Kft: e/Ft,
b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 33.270 e/Ft.
4. Költségvetési létszámkeret
9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét 2014. január 1-jén 44
főben rögzíti.
(2) A költségvetési szervek jelen rendelet 10. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet nem
léphetik túl.
5. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
10.§ (1) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei a Képviselő-testület által
jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályok előírásaira és belső
szabályzataikra tekintettel gazdálkodnak a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség
szempontjait figyelembe véve.
11.§ (1) A költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosítására,
valamit a kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosítására a jogszabályokban
meghatározott esetekben és módon van lehetőség
(2) A költségvetési szervek bevételeinek elmaradása nem eredményezi az önkormányzati
támogatás növelését. Amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak, a tervezett kiadások nem
teljesíthetők.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
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Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során, az egyes szakfeladaton
keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb
15 %-kal haladják meg. Ebben az esetben a költségvetési rendelet módosítására utólag, a
költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó bevétel többlet felhasználásáról a Képviselő-testület a
költségvetési szerv kérelme alapján dönt. Ezen bevételi többletek felhasználására a Képviselőtestület döntését követően van lehetőség. A bevételi többlet összegével a költségvetési
rendeletet a soron következő rendelet módosítás keretében módosítani kell. Amennyiben a
bevételi többlet felhasználását a Képviselő-testület nem engedélyezi azt az önkormányzat
költségvetésébe a döntést követően azonnal be kell fizetni.
(5) A költségvetési szervek eredeti előirányzat szinten jutalmat – kivéve a jogszabály alapján
biztosított jubileumi jutalom – nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások
előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető. A feladat elmaradásból származó
személyi juttatás maradvány jutalmazásra nem használható.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat
munkavállalót, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a
szükségesnek tartott létszámintézkedést megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétele
nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját
bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati
támogatás terhére nem finanszírozhatók. Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új
munkaszerződés, vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre
vonatkozóan történhet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi
döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet
módosítását a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni.
(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését
rendeletmódosítással a Képviselő-testület változtathatja meg. A költségvetési szervek a Közös
Önkormányzati Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig köteles közölni az
előirányzatot érintő módosításokat. A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület
negyedévente módosítja.
(4) Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a központi
támogatásokat csökkenti, vagy zárolja, vagy törli, az intézkedést követően a költségvetési
rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
13.§ (1) A költségvetési szerv pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmet csak akkor nyújthat
be, ha a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványát nem használja fel személyi
juttatás kifizetésére, hanem azt más kiemelt előirányzat teljesítésére, elsősorban dologi
kiadásokra fordítja.
(2) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelem benyújtásának határideje tárgyév szeptember
10. A benyújtott kérelemhez csatolni kell a költségvetési szerv 1-8 havi gazdálkodásának
adatait, az addig saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások
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kimutatását, az igényelt pótelőirányzat részletes, számszaki adatokkal történő indoklását,
valamint a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szervezet gazdasági vezetőjének
véleményét.
(3) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmeket felül kell vizsgálni, és a belső ellenőr írásos
állásfoglalását is a kérelemhez csatolni kell.
14.§ A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő
fejlesztéshez, pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A
költségvetési szervek kötelesek az ágazatilag érintett bizottságok véleményét a Képviselőtestületi döntés előtt kikérni. Minden esetben ki kell mutatni a kérelmezett program, fejlesztés,
pályázat rövid és hosszú távú költségvetési kihatásait. A szükséges önerő biztosításáról,
valamint a pályázat benyújthatóságáról a Képviselő-testület dönt.
15.§ (1) A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú,
rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi
költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes engedéllyel
vállalhatnak kötelezettséget.
(2) A költségvetési szervek többéves kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület előzetes
jóváhagyása esetén vállalhatnak.
16.§ A Képviselő-testület feljogosítja:
a) az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságot, hogy 500 e/Ft összegben
kötelezettséget vállaljon,
b) a polgármestert, hogy 1.000 e/Ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget
vállaljon.
17.§ (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport-, és egyéb
egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az
erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére.
(2) A sportegyesületek támogatására vonatkozóan a döntési hatáskört az SZMSZ az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságra ruházta át.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatások folyósítására a támogatott
szervezettel az Önkormányzat nevében megkötött támogatási szerződés aláírását követően
kerülhet sor. A támogatási szerződésnek rendelkezni kell legalább a támogatás
felhasználására, elszámolására, a nem cél szerinti felhasználás jogkövetkezményeire
vonatkozóan.
(3) A támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet írásbeli nyilatkozatában arról is köteles
nyilatkozni, hogy köztartozás nem terheli, valamint megfelel a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
18.§ (1) A polgármester a hatályos jogszabályi előírások szerinti gyakorisággal és
időpontokban beszámol az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről.
(2) A Képviselő-testület a zárszámadás keretén felülvizsgálja a költségvetési szervek
pénzmaradványát.
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(3) A 2013. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg:
a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel
összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) módosított előirányzatát
meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási
előirányzat maradvány elvonásra kerül,
b) a Rendelőintézet 2013. évi társadalombiztosítás finanszírozási többletbevételével az
intézmény önkormányzati támogatását év közben csökkenteni kell,
c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a meghatározott
célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa.
6. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai
19.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei számlavezető
pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli
Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki.
20. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a gazdálkodás
folyamatos biztosítása mellett -, a pénzügyi vezető és költségvetési csoport javaslata alapján a
Polgármester dönt.
(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról a Képviselő-testületet a gazdálkodással
kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.
21.§ (1) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul max
150 000 e/Ft erejéig folyószámlahitel, valamint max 20 000 e/Ft munkabérhitel felvételéhez .
(2) Az (1) bekezdésben rögzített hitelek tekintetében a Képviselő-testület azok
visszafizetésére kötelezettséget vállal, kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a kapcsolódó
terheit a költségvetésében megtervezi.
22.§ A Képviselő-testület a 21.§-ban rögzített hiteleken kívüli rövidlejáratú, valamint hosszú
lejáratú hitel felvételéről esetenként külön dönt.
23.§ Az intézmények finanszírozása a kiskincstár keretében, a számlavezető pénzintézet útján,
megállapodás alapján történik.

7. Vegyes rendelkezések
24.§ A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó
költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a 30 napot, mértékét tekintve a
költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri
és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Egyúttal elrendeli, hogy az
intézménynek tartozás állományukról negyedévi rendszerességgel, a rögzített mérték elérése
esetén pedig azonnal kötelesek tájékoztatást adni az irányító szerv részére.
25. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
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önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési
rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat
teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
8. Módosító és záró rendelkezések
27. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1.
napjától kell alkalmazni.
28. § A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet ( a
továbbiakban :R. )
10.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. „ A Hivatal köztisztviselője 2014.
december 31-ig alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre
jogosult”
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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.
Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§:
A költségvetési rendelet személyi hatályával foglalkozik.
2.§
A költségvetési rendelet címrendjével foglalkozik.
3.§
A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási
kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.
4.§
A rendelet tervezet ezen rendelkezési az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
5.§ – 6.§
A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei
(esetünkben a 2. és 3. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a
felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat és a tartalékot. Külön részletezésre
kerül a céltartalék.
Bemutatásra kerülnek intézményenként a működési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban.
7.§
Az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően
járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is rendezi.
8.§
Részletezésre kerülnek a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi
szolgáltatásokhoz tervezett kiadások.
9.§
A költségvetési rendeletben az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, és
közcélú foglalkoztatottak létszámkeretét rendezi – erre külön mellékletek is szolgálnak.
10-18.§
A költségvetés készítés, végrehajtás és módosítás szabályai kerülnek itt rögzítésre. A rendelet
itt szabályozza:
 az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása,
 a bevétel elmaradás és a bevételi többlet felhasználása,
 a személyi juttatás előirányzat tervezésére és felhasználásra vonatkozó szabályokat,
 a költségvetési évhez nem igazodó éves, valamint a több éves kötelezettségvállalás
szabályait,
 a Képviselő-testület egyes előirányzatok feletti rendelkezési jogának átengedésének,

114

 a gazdálkodásról készülő beszámolók és pénzmaradvány felhasználás és jóváhagyás
előírásainak szabályai kerülnek itt rögzítésre.
19-23.§
A pénzellátás, pénzgazdálkodás szabályi kerülnek itt meghatározásra.
A rendelet itt szabályozza a számlavezető bank megnevezését, az átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötését, a folyószámlahitel-, és munkabérhitel felvételének, a rövid-, és
hosszúlejáratú hitelek felvétele esetén az eljárás rendet.
24. §
Az önkormányzati biztos kirendelésének a lehetőségéről rendelkezik.
25.§ - 26. §
Technikai jellegű előírásokat tartalmaz a Polgármester veszélyhelyzetben történő
intézkedéseinek lehetőségeiről, azok költségvetési hatásainak átvezetéséről, a rendelet
hatályba lépéséről.
28.§
A képviselő-testület 2014. januári ülésén elfogadott határozat rendeletbe foglalását
tartalmazza.
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Tájékoztató
a Képviselő-testület 2014. február 26-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzati (Kistérségi) Társulás Társulási Tanácsában
végzett tevékenységről
Tisztelt Képviselő-testület!
A szentgotthárdi Képviselő-testület számára legutóbb a 2013. augusztusi ülésére készült
tájékoztató a Társulási Tanácsban végzett munkáról. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 93. § 14. alapján a társulás
működéséről a továbbiakban évente egy alkalommal kell beszámolni.
A legutóbbi beszámoló óta eltelt 5 hónapban 6 alkalommal üléseztek a polgármesterek. A
Társulás munkaszervezete továbbra is törekedetett arra, hogy csak akkor kerüljön
összehívásra a testület, amikor az feltétlenül szükséges, tekintettel arra is, hogy a
polgármesterek nagy többsége nem főállású polgármester. A Társulási Tanácsi üléseket
egyes esetekben megelőzte a kistérség jegyzőit / körjegyzőit magába foglaló Jegyzői
Kollégium tanácskozása.
A legutóbbi beszámoló óta a kistérségi Beszerzési Munkacsoport, illetve a Közbeszerzési
Bizottság ülésére is sor került.
A legutóbbi beszámoló óta eltelt időben 24 döntést hozott meg a Társulási Tanács. A
határozatok részletes felsorolásától eltekintünk: a határozatok többsége a Társulási Tanács
által fenntartott intézményekkel kapcsolatos (szakmai programok, alkalmazott vezetők
meghatározása, továbbképzési tervek jóváhagyása, munkaterv elfogadása, magasabb
vezetői pályázat kiírása és elbírálása, térítési díj megállapítása, nyári zárva tartás
meghatározása, stb.), de a Társulás által ellátott, kistérségi szintű szolgáltatások
működtetése (hulladékgazdálkodás megszervezése, stb.), illetve egyéb kötelezettségek (pl:
belső ellenőrzési terv összeállítása, nyersanyagnormák elfogadása, költségvetési
beszámolók, költségvetés tervezet megvitatása, stb.) is igényeltek határozatokat.
A Társulás a továbbiakban is az alábbi intézmények fenntartó és felügyeleti szerve:
 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne:
- Tótágas Bölcsőde intézményegység
- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül:
 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd)
 Tapsifüles Tagóvoda (Gasztony)
 Kerekerdő Tagóvoda (Rönök)
 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak)
 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek)
 Városi Gondozási Központ
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Hosszas előkészítést követően összeállításra került a Társulás 2014. évi költségvetési
tervezete, amelynek összege 462.429 e/Ft . Ez alapján 2014. évben a térségi feladatellátással
várhatóan 9.381.967 forinttal több állami támogatás érkezik/érkezett a térségbe, mint érkezne
ugyanezen feladatokra akkor, ha azokat nem társulási formában látnák el a települések.
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A SZEOB Tótágas Bölcsőde épületének komplex felújítására elnyert pályázat –
folyamatos műszaki ellenőri felügyelet mellett – sikeresen megvalósult, illetve kapcsolódó
pótmunkák elvégzésére is sor került az intézményben. A SZEOB Játékvár Óvodája és
csörötneki Csillagvirág Tagóvoda felújítására is nyújtottunk be nemrég pályázatot.
Az elkövetkező időszak feladata az Önkormányzati (Kistérségi) Társulás, a Rendelőintézet és
a Falugondnoki szolgálat konzorciumi együttműködésében benyújtott TÁMOP projekt
megvalósítása. Az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a
kistérségekben” című felhívás keretében elnyert 104,4 millió Ft támogatás megvalósításában
számos partner vesz részt, így a térségben működő háziorvosok, a szentgotthárdi
rehabilitációs kórház, az ÁNTSZ, a helyi civil szervezetek és a szentgotthárdi termálfürdő is.
A projekt keretében igencsak szerteágazó tevékenységeket valósítanak meg a partnerek, közel
2 éven keresztül – mindezekről korábbi előterjesztésekben már tájékoztattuk a Tisztelt
Képviselő-testületet.
A tavalyi évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat lett - 2013.
július 01. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátást a Főigazgatóság
biztosítja. Ettől az időponttól a Főigazgatóság a Társulással megkötött feladatellátási
megállapodás keretében láttatja el a feladatot.
A 2013. évi működési támogatás
finanszírozása ezzel szemben összesen 1.603.410,- Ft volt, a 2013. évi teljesített kiadása pedig
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 szolgáltatás, a 2014. évre
mindösszesen 1.688.284,- Ft állami támogatással összesen. A Támogató szolgálat szociális
alapszolgáltatás pályázat keretében elnyert, 2014. 12. 31-ig szóló finanszírozási szerződéssel
rendelkezik. A 2013. évi támogatás összege 8.848.500,- Ft volt, az idei támogatás összege
8.550.000,- Ft. Hasonló a helyzet a Közösségi pszichiátriai ellátással is, a működésre elnyert
pályázat keretében 8.150.000,- Ft támogatással működött a tavalyi évben, de idén is ezzel az
összeggel tervezhetünk.
A folyékony hulladék kezelés már régebb óta térségi szinten, a Társulás által megkötött
szolgáltatási szerződés alapján működik a kistérségben. 2013. őszén a kistérség valamennyi
települése egyetértett azzal, hogy a települési szilárd hulladékgazdálkodás megszervezése a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás keretében is történhessen, ezzel
összefüggésben a tagönkormányzatok módosították is a Társulási Megállapodást. A
szolgáltató kiválasztására már a Társulás folytatott le eljárást, amelynek eredményeképpen a
hulladék elszállításáról a közös feladatellátáshoz csatlakozott tagönkormányzatok területén (8
község) a Müllex Kft. gondoskodik 2014. január 01 – december 31. között. A
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációjára 2014. januárjában pályázatot
állítottunk össze és nyújtottunk be – a támogatási kérelem jelenleg elbírálás alatt áll.
2013. szeptembertől megszűnt a Társulás által nyújtott iskolabusz szolgáltatás. Az
iskolabuszként való üzemeltetés költségeire a Társulás már nem kapott állami támogatást, a
Tankerület pedig a továbbiakban nem finanszírozza azt. Sajnálatos, hiszen az iskolabusz 2007
óta a legkisebb bejáró tanulókat szállította a szentgotthárdi és a magyarlaki általános
iskolákhoz és vissza, a helyekért pedig komoly sorbanállás mutatkozott minden tanév elején.
Ebből is látszik, hogy az iskolabusz egy olyan szolgáltatás volt, amely nem vethető össze
azzal, amikor a legkisebb (6-10 éves) gyerekek a zsúfolt Volán járattal utaznak.Mindent
elkövettünk annak érdekében, hogy a szolgáltatás megmaradjon, a tulajdonos Társulás a
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továbbiakban is térítésmentesen biztosította volna a buszt az iskolabusz szolgáltatás
működtetéséhez, illetve felkínáltuk annak lehetőségét a Tankerületnek, hogy akár egy
csökkentett távolságú útvonallal, akár kevesebb (egyszeri) délutáni fordulójárattal vagy más
módosítással csökkentsük a szolgáltatás költségeit. A Tankerület nem látott lehetőséget így
sem a finanszírozásra. A busz a Társulás tulajdonában maradt, annak sorsával már több
alkalommal foglalkoztak a polgármesterek, azonban végleges döntés még nem született.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában folytatott tevékenységről szóló tájékoztatót
megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester / elnök
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2014. február 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. február 26-i ülésére
Tárgy: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2013. évi beszámolója és az Egyesület 2014.
évi munkaterve
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület között létrejött
és módosított Együttműködési Megállapodás 5.2 pontja alapján az Egyesület minden évben
elkészíti az előző éves beszámolót, és az adott évre vonatkozó munkatervet; valamint a
Megállapodásban foglaltak érvényre kerülésének értékelését.
I. A 2013. évi beszámoló
Az Egyesület által elkészített beszámolóból az alábbiakat emeljük ki:
 Az Egyesület Munkaszervezetében több személyi változás is történt, a tavalyi év során
1 fő kulturális munkatárs és 1 fő technikus –gondnok munkaviszonya szűnt meg közös
megegyezéssel . Az Egyesület taglétszáma 32 fő.
 Pénzügyi téren az egyesület 2013-ban összesen 32.025.000.- Ft-tal gazdálkodhatott.
Valamennyi tervezett hagyományos és új program megrendezésre került, sőt volt
néhány évközben adódó ( előzetesen nem tervezett ) rendezvénylehetőség is - ezeket
igyekeztek színvonalasan biztosítani a közönség számára. Tették ezt annak ellenére,
hogy be nem tervezett, nagy összegű váratlan kiadás is keletkezett , mely a
pénztárgépcseréből és elmaradt EON számlák kifizetéséből állt ( EON rossz számlázása
miatt keletkezett ). Emellett az Egyesület igyekezett szem előtt tartani a Régióhő Kft
felé fennálló számlák egy részének kiegyenlítését is.
 Továbbra is a Színház épületében dolgozik a munkaszervezet. Az év során felújításra
került a büfé rész – elavult bútorok cseréje, falfestés -, és az éveken keresztül halogatott
színpad felújítása is megtörtént.
 A 2013-as évben az Egyesület továbbra is nagy hangsúlyt fektetett a marketing
tevékenységére : az elkészült honlapot folyamatosan frissítik, illetve megállító táblák
kihelyezésével, színesebb plakátok készítésével közvetítik a közönség felé az
információkat.
 A tavalyi évben is fontos feladatnak tekintette az Egyesület a pályázati források
felkutatását, sajnos kevés lehetőség volt. Az NKA-hoz benyújtott pályázatok
6.500.000.-Ft értékben nem nyert támogatást Az NKA-hoz benyújtott pályázat a Zöld
Szentgotthárd rendezvényre 300.000.-Ft összegben kapott támogatást, valamint a Civil
Alapból 20.000.-Ft támogatást kapott a Fotóklub.
 Továbbképzési rendszer keretében 2 fő ingyenes alapfokú német nyelvtanfolyamon, 1
fő rendezvényszervező menedzseri tanfolyamon vett részt.
 szakmai téren 2012-ben is - a hatékony működést, a költségtakarékosságot szem előtt
tartva – az Egyesület törekedett a színvonal megtartására, a változatos programkínálatra.
Tavaly is igyekeztek a hagyományos programokat, rendezvényeket megtartani és ezek
mellett új színfoltot is a közönség számára biztosítani. (Lásd: Tavaszköszöntő Fesztivál,
Zöld Szentgotthárd).
 Az idegenforgalom terén elsősorban a Látógatóközpont üzemeltetését látta el az
Egyesület, melyben ingyenes magyar és idegen nyelvű információs
kiadványokat,Szentgotthárd könyvet, emléktárgyakat, helyi képeslapot szereztek be a
betérő turisták számára, akik a környék túraútvonalairól is kaptak tájékoztatást. (A
központot a tavalyi évben 904 egyéni turista, csoportban pedig 195 fő kereste fel.)
II. A 2014. évi munkaterv
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Az Egyesület munkaszervezete elkészítette az Egyesület 2014. évi munkatervét (2. sz.
melléklet) –, melyet az Egyesület Elnöksége és Közgyűlése is megismert, tárgyalt és
elfogadott - az Egyesület Elnöke kéri annak Képviselő-testület általi jóváhagyását.
 2014-ben a Pannon Kapu Kulturális Egyesület kiemelt feladata a hagyományos
rendezvények szervezése és lebonyolítása mellett a Szentgotthárdi Csata 350.
évfordulójának méltó megünneplése, az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvények
szervezése , lebonyolítása, az abban való közreműködés.
 Továbbra is kiemelt figyelmet fordít az egyesület a gyermek-és ifjúsági korosztály
megszólítására, hiszen az elmúlt években ifjúsági területen hiányosság volt érezhető.
Fontos feladat lenne az Ifjúsági Fórum felélesztése,melyben az önkormányzati
ifjúsági referens együttműködésére is számítanak.
 Természetesen a munkaterv tartalmazza a hagyományos rendezvényeket
(Gyermeknap, SZIN, Városházi Esték, Hopplá- mely idén a XXV. jubileumát
ünnepli, Szentgotthárdi Történelmi Napok, Karácsony kinn is benn is stb.) .







A tavaly indult új kezdeményezéseket is folytatni szeretnék - a Tavaszköszöntő
Fesztivált a kultúra jegyében, melynek keretében kiállítások, prózai és zenei
előadások, író-olvasótalálkozók, gyermekprogramok kerülnek megvalósításra,
továbbá az Ezerarcú Világ – Utazási élmények sorozatban újabb tájakat ismerhet
meg az érdeklődő.
Az ősz folyamán pedig a Zöld Szentgotthárd Környezetvédelmi, Kulturális és
Gasztronómiai Fesztivál folytatása a cél.
Színházbérlet újbóli bevezetését is tervezi az Egyesület - még akkor is , ha nem
nyereséges, de ezzel is figyelembe veszi a közönség ez irányú igényét.
Tematikus programok szervezése gyermekek és felnőttek számára.
Az Egyesület támogatja az amatőr művészeti csoportok munkáját, valamint a város
és a térség civil szervezeteit.

 A TDM megalakulásával a Turisztikai Információs Központ feladatai 2013-tól
módosulnak. A Látogatóközponthoz és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület
tevékenységeihez, programjaihoz kapcsolódó idegenforgalmi feladatokat az Egyesület
továbbra is ellátja, azonban a turizmus területéhez köthető szakmai tevékenységek (pl.
szakmai konferenciákon, vásárokon való megjelenés stb.) már a TDM feladatkörébe
tartozik már.
 2014-ben is kiemelt figyelmet fordít az Egyesület a pályázati, és szponzori
támogatások felkutatására, valamint a marketing tevékenységre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület 2013. évi Beszámolóját az 1. számú melléklet szerint megismerte és elfogadja /
az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: ……………………………………………………...
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Éva elnök
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület 2014. évi Munkatervét a 2. számú melléklet szerint megismerte és jóváhagyja /
az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá: ……………………………………………………
Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Éva elnök
Szentgotthárd, 2014. február 12.
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Huszár Gábor
Ellenjegyezem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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