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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére
Tárgy: A mozi működésének tapasztalatai és a további feladatok
Tisztelt Képviselő-testület!
A tavalyi évben a vetítéstechnika fejlesztésének eredményeként a 2D és 3D filmek kiváló
minőségű bemutatására vált alkalmassá a szentgotthárdi mozi - Magyarországon elsőként
Xpand passzívszemüveges verzióban nézhetők a 3D-s filmek. Nemcsak a vetítőtechnika, de a
nézőtér is jelentős felújításon esett át: az oldalfalat takaró furnér- és műbőrborítást igényes
hangelnyelő szövettel látták el, a mennyezetet feketére festették, a közlekedőket szőnyeggel
borították, új, esztétikus kijárati függönyöket is kapott a terem. A teljesen új vetítővászon és a
továbbfejlesztett hangrendszer is a nagyobb élményt szolgálja.
A felújítást követően a SZET Szentgotthárdi Kft. üzemeltetésébe került az intézmény. Az
üzemeltető részletes beszámolója az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
A centenáriumi akció- és programsorozat 2013. szeptemberében indult el a moziban azzal
a mottóval, hogy 100 nap - 100 élmény. A legfontosabb célja volt megismertetni az
emberekkel az új vetítés-technikát, felkelteni az érdeklődést a mozi iránt. Ennek érdekében
egy komplex, jubileumi kedvezményeket és meglepetéseket is magában foglaló sajátos akciósorozat és kampány indult el, amelynek során meghatározó jelentősége volt az együttműködő
partnerek bevonásának, a támogatói kör kialakításának, továbbá a jegyárak átstrukturálásának,
az értékesítés-ösztönző elemek kidolgozásának és összehangolásának, valamint a kísérő
rendezvények megszervezésének és lebonyolításának.
Visszatekinteve egyértelműen sikeres volt ez a programsorozat, messze felülmúlva az előzetes
várakozásainkat! Decemberben például 2002 fő volt a szentgotthárdi moziban, (1.2 M Ft
összbevételt hozva egy hónap alatt), ami egy alig 9000 fős kisváros tekintetében igencsak
tiszteletreméltó adat! Elmondható, hogy az ügyet mindenki támogatta, mellé felsorakoztak az
emberek és a szervezetek egyaránt, jelentős elismerést hozva ezzel a szentgotthárdi
városvezetésnek is.
Az Üzemeltető tapasztalatait mi is megerősítjük abban a tekintetben, hogy a filmszínház
további sorsa a város lakóit jelentős mértékben foglalkoztatja, illetve, hogy a tavaly tavasszal
megvalósított digitalizáció nem csak pótolhatatlan értéket mentett, hanem egyben komoly
lehetőségeket is teremtett arra, hogy egy többfunkciós, modern, közösségi tere legyen a
városnak. Olyan, amit ha sikerül tartalommal megtölteni, akkor ez már túlmutathat a város és
közvetlen térsége határain, akár regionális szerepet is adhat Szentgotthárdnak a kultúra egy
szegmensében. Ehhez azonban további fejlesztésekre van szükség, mindenekelőtt az előtér
átalakítására, amelyre idén sor kerülhet: az előtér jobb oldalán kerül kialakításra felül egy
galéria és kávézó, alul pedig egy új vizesblokk, illetve nagyon fontos, hogy az előtér fűtése is
megvalósul. A tervek mára gyakorlatilag elkészültek, a látványterveket csatoljuk az
előterjesztéshez.

Az átalakítás megfelelő körülményeket biztosít az úgynevezett alternatív tartalmak
bemutatására is, úgy mint sportesemények, koncertek, színházi előadások közvetítése akár
élőben is. Erre már most egy nagyon kedvező ajánlattal rendelkezünk, az Uránia Nemzeti
Filmszínházzal kötendő megállapodás alapján a társművészetek is megjelenhetnek a
szentgotthárdi mozi vásznán, nem is akármilyen minőségben, pl. klasszikus operák
(Metropolitan előadások közvetlenül és élőben New Yorkból), múzeumi tárlatvezetések (pl: a
londoni National Gallery kiállítása), színházi előadások (pl: a világsikerű Shakespeare‟s
Globe produkciói élő adásban magyar feliratozással), könnyűzenei koncertek (pl. rock
klasszikusok, Queen, Peter Gabriel), stb. Ezek azok a dolgok, melyekről azt mondhatjuk,
hogy túlmutatnak Szentgotthárd határain és érdekesek lehetnek akár a nem távoli
nagyvárosokban (Szombathelyen vagy Zalaegerszegen) is, illetve ausztriai vagy szlovéniai
területeken is.
További, az Üzemeltetőre váró feladatok:
 egy pénztárgép beszerzése,
 egy weboldal létrehozása,
 az internet alapú jegyelővétel lehetőségének megteremtése,
 a nézőtéri széksorok és az ülőhelyek megszámozása,
 kéthetes ciklusú műsor-összeállításra való átváltás.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákányi László
Filmszínház működésének tapasztalatairól és a 100 éves mozi ünnepségsorozatról az
üzemeltető SZET Szentgotthárdi Kft beszámolóját megismerte, azt elfogadja. Köszönetét
fejezi ki mindazoknak akik a megemlékezés kapcsán munkájukkal segítették annak sikerét.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Csákányi László Filmszínház további utakat keressen és egy többfunkciós, modern, közösségi
tere legyen Szentgotthárdnak, ahol a társművészetek is megjelenhetnek. Ehhez az elkészült
tervek alapján a szükséges engedélyezési eljárásokat le kell folytatni és az épület előterében a
tervek szerinti átalakításokat el kell végezni. Ehhez az önkormányzat a finanszírozást
biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető
a SZET Kft ügyvezetője
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a filmszínházat
üzemeltető SZET Szentgotthárdi KFT-t hogy a filmszínházban a következő változtatásokat
haladéktalanul készítse elő és végezze el:
 egy pénztárgép beszerzését,
 egy weboldal létrehozását,

 az internet alapú jegyelővétel lehetőségének megteremtését,
 a nézőtéri széksorok és az ülőhelyek megszámozását,
 kéthetes ciklusú műsor-összeállításra való átváltást.
Határidő: 2013. április 15.
Felelős: SZET Szentgotthárdi Kft ügyvezetője
Szentgotthárd, 2014. január 20.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1913 - MOZI-CENTENÁRIUM - 2013
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Készítette:
Sebestyén Dénes
Szentgotthárd, 2014. január 15.

1. ELŐZMÉNYEK
Takáts József ügyvezető igazgató Úr - a mozit üzemeltető Szentgotthárdi Eszközkezelő és
Településfejlesztő Kft. (a továbbiakban: SZET Kft.) vezetője - tavaly ősszel többek között
azzal a feladattal bízott meg, hogy a filmszínház jubileuma alkalmából a gazdasági társaság
mozi üzemi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó feladataiban - elsősorban
programszervezés és marketing vonalon - vele és a cég alkalmazottaival együttműködve, de
ezzel együtt szakmailag önálló felelősséggel, teljes körűen közreműködjek.
Az említett létesítményt vállalkozói szerződés alapján működtető Talabér Ernő Úr, egyéni
vállalkozó (a továbbiakban: Alvállalkozó) mindig önállóan állította össze a műsortervet, ezért
az én munkám elsősorban arra irányult, hogy az adott kínálathoz minél nagyobb keresletet
tudjak realizálni.
2. ÖTLET ÉS KONCEPCIÓ
A centenáriumi akció- és programsorozat 2013. szeptember 23-án indult el a moziban azzal a
mottóval, hogy 100 nap - 100 élmény. Azért az említett napon kezdődött, mert a 100 év 100
napra lett redukálva, és december 31-ig pont ennyi volt még hátra az esztendőből.
A 100 élmény pedig úgy jött ki, hogy az előadási rend szerint az említett időszakban éppen
100 vetítés lett volna.
A mozi-centenárium legfontosabb céljai között - a jubileum méltó megünneplésén túl - a
következők szerepeltek: megismertetni az emberekkel a korszerű és csúcsminőségű vetítéstechnikát, felkelteni az érdeklődést a mozi nyújtotta különleges élmények iránt, növelni a
vendégek számát és az új nézőket hosszú távon is megtartani.
Ennek érdekében egy komplex, 100 napig tartó és 100 élményt ígérő, jubileumi
kedvezményeket és meglepetéseket is magában foglaló sajátos akció-sorozat és kampány
indult el, amelynek elemei egymást erősítették és a fenti célok elérését szolgálták.
A kedvezmények a gyakorlatban azt jelentették, hogy december 31-ig a 3D-s filmek (1000 Ft
helyett) 830 Ft-ba kerültek, mert Szentgotthárdot 830 éve alapították; a 2D-s filmekre pedig
30% kedvezménnyel vásárolhattak jegyet az érdeklődők (800 Ft helyett 560 Ft-ért), mert a
település 30 éve város. A mozi-centenárium tehát gyakorlatilag három évfordulóról
emlékezett meg egyszerre.
A promóció több kisebb-nagyobb elemből állt, ugyanannak a koncepciónak a részét képezték,
de külön-külön mindegyik önálló tartalmat és üzenetet egyaránt hordozott.
3. MEGVALÓSÍTÁS
A projekt során meghatározó jelentősége volt az együttműködő partnerek bevonásának, a
támogatói kör kialakításának, továbbá a jegyárak átstrukturálásának, az értékesítés-ösztönző
elemek kidolgozásának és összehangolásának, valamint a kísérő rendezvények
megszervezésének és lebonyolításának.
3.1. Vállalkozások megnyerése együttműködő partnernek vagy támogatónak

A stratégiai jelentőségű együttműködő partnerek a következők voltak: az AGORA-SAVARIA
FILMSZÍNHÁZ, a GOTTHÁRD TV, a STEINER & STURM KFT., a TOSO KFT. és a
VIRTUART KFT.
Alapvetően az ő közreműködésükkel lehetett radikálisan csökkenteni a jegyárakat, a
segítségükkel készültek el - a megtervezéstől a legyártásig - a nyomdai és a reklámgrafikai
termékek, az információs táblák, valamint jelentős értékű - papír és elektronikus alapú hirdetési- és propaganda-felületet bocsátottak rendelkezésre.
Az együttműködő partnerek között indokolt megemlíteni még az alábbiakban felsoroltakat is:
GOTTHÁRDI KÖRKÉP, MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM, PANNON KAPU
KULTURÁLIS
EGYESÜLET,
SZENTGOTTHÁRD
ÚJSÁG,
SZENTGOTTHÁRD
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA.

A szponzorok vonatkozásában külön ki kell emelni a SZOMBATHELYI ERDÉSZETI ZRT-t, mert
ez a cég nyújtotta a legnagyobb összegű pénzügyi támogatást a mozi-centenárium ünnepi
eseményeinek és szakmai rendezvényének megvalósításához. Az OPEL SZENTGOTTHÁRD KFT.
anyagi hozzájárulását pedig bérletek vásárlásával valósította meg.
A decemberi konferencia lebonyolítását a DOMETAL KFT. - HOTEL IPARI PARK, az
ELINA PÉKSÉG és a körmendi KORONA KÉZMŰVES CUKRÁSZÜZEM segítette.
A jubileumi programsorozat meglepetéseit és ajándékait - kiosztható vagy kisorsolható
tárgyak felajánlásával - ők biztosították: ÁFÉSZ, CLUB 3 ÉTTEREM, DALOSVÖLGYI
KÁROLY MAGÁNKERESKEDŐ,
DOLGOS DÍSZFAISKOLA KFT., ÉDEN
PARFÜMÉRIA, FEZO KFT., HÁRSAS-PATAK MENTI FÖLDTULAJDONOSI
KÖZÖSSÉG, HUNYADI VENDÉGLŐ, MESICS GÉZA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,
OPTIKA SOLE, PIZZA VONAL, S. OLIVER MÁRKAÜZLET, UIP DUNA
NEMZETKÖZI FILM KFT., VIDANTI FAMILY SHOP, ZÁVECZ ÉS FIAI KFT.
3.2. Alkalmazott reklámgrafikai termékek
Centenáriumi molinó: a Hunyadi út elején két lámpaoszlop között az első napon - 2013.
szeptember 23-án - lett keresztben kifeszítve „1913 MOZI-CENTENÁRIUM 2013 - Jubileumi
kedvezmények és meglepetések” felirattal.
Centenáriumi hirdetőtábla: a mozi fogadóterébe - a pénztár mellé, valamint az erkélyre
felvezető lépcső előtti sarokba - két darab nagyméretű és speciális tájékoztató jellegű felület
került, amelyek mindig az aktuális és fontos információkat, üzeneteket tartalmazták.
Centenáriumi bélyegző: ennek a lenyomata került minden eladott jegyre, ezért lettek azok
különlegesek.
Centenáriumi partnerkártya: az együttműködő vállalkozások - a cég nevével ellátva - kaptak
egyet-egyet, és 2013. december 31-ig volt érvényes 1 fő részére valamennyi filmre. A
felhasználónak a jogi személyhez való tartozását igazolnia kellett.
Centenáriumi jegy: meglepetésként minden 100. vendég átvehetett ebből egyet, és az illető az
adott filmet - amelyre egyébként belépőt vett volna - ingyen nézhette meg. Ennek a speciális
ajándéknak elkészült a fényképezéshez szükséges nagyméretű változata is.

Centenáriumi bérlet: az első vendég - az első napon és az első film vetítése előtt - névre
szólóan a moziban kapta meg, és 2013. december 31-ig volt érvényes az összes előadásra. A
nevezetes számok szerencsés tulajdonosainak - a már említett paraméterekkel - szintén ez lett
kiállítva (a 100., a 830., az 1183., az 1913., az 1983. és a 2013. vendégnek egyaránt). Ennek a
terméknek szintén elkészült a fotózáshoz használható formátuma.
Jubileumi emlékjegy: csak magánszemélyek vásárolhatták meg és kizárólag októberben.
Limitált kiadásban jelent meg, mert csak 100 db sorszámozott példány készült belőle, és 1000
Ft egységáron lehetett hozzájutni. Különlegességét fokozta, hogy 2013. december 31-ig volt
érvényes a tulajdonosa által kiválasztott bármelyik - 2D-s vagy 3D-s - filmre. Egy helyi
vállalkozás - a FEZO Kft. - felajánlásaként pedig 3D-s szemüveg is járt mellé ajándékba.
Jubileumi havi bérlet: alapvetően a cégeknek - és természetesen az alkalmazottaiknak - lett
kiajánlva októberben 15000 Ft egységáron. 2013. november 1-től november 30-ig volt
érvényes bármelyik - 2D-s vagy 3D-s - filmre. A felhasználójának a jogi személyhez való
tartozását ebben az esetben ugyancsak igazolnia kellett.
Ünnepi jegy: a jubileumi és a névadó ünnepség alkalmából lett kiadva december elején.
Szintén limitált kiadásban jelent meg, mert csak 100 db sorszámozott példány készült belőle.
Ingyenesen lehetett átvenni a moziban, de nagyon értékesnek számított, mert a Sose halunk
meg című film vetítésén, valamint az azt követő gálaesten való részvételre jogosította fel a
bemutatóját.
Mesejegy: csak december elején jelent meg, 100 Ft egységáron és alapvetően elővételben
lehetett megvásárolni a közönségprogram keretében - 2013. december 8-án - vetített Az öt
legenda című 3D-s, színes, szinkronizált amerikai animációs filmre.
Humorjegy: szintén az előbb említett időszakra készült el az előző bekezdésben rögzített
paraméterekkel az Asterix és Obelix: Isten óvja Britanniát! című 3D-s, színes, szinkronizált,
francia-spanyol-olasz-magyar vígjátékra.
Kalandjegy: az előző kettőtől csak annyiban tért el, hogy a Jurassic Park című 3D-s, színes,
szinkronizált, amerikai akció-kalandfilmre szólt.
Egyedi kitűzők és láthatósági mellények: az a közös vonásuk, hogy feliratként mindegyiken a
MOZI KOMMANDÓ SZENTGOTTHÁRD szöveget lehetett olvasni.
3.3. Egyéb speciális eszközök
Akciócsoport felállítása: a neve MOZI KOMMANDÓ SZENTGOTTHÁRD lett, és alapvetően
önkéntes - középiskolás - segítőkből szerveződött lelkes kis csapatként működött, amelynek
tagjai a meglepetések okozói és általában - a felajánlói támogatások - átadói is voltak egyben.
Gyermekek megszólítása és megajándékozása: iskola mozi keretében szervezett előadások
kerültek lebonyolításra, és a műsorrend szerint bemutatott - óvodásoknak és kisiskolásoknak
szóló - filmek vetítése után kisebb meglepetések - például ropi vagy valamilyen édesség kiosztására ugyancsak több alkalommal sor került.

Fényképezés: az értékesített jegyek alapján a szerencsés vendégek - minden századik és a
nevezetes számúak - centenáriumi jegyet vagy bérletet kaptak ajándékba. Az aktuális
nyereményt - pontosabban annak speciálisan felnagyított változatát - a kezükben maguk előtt
tartva fotók készültek. A képek a kinyomtatásuk és a laminálásuk után a mozi előcsarnokában
lettek elhelyezve.
Sajtónyilvános sorsolás lebonyolítása a mozi előcsarnokában vetítés előtt az addig értékesített
jegyekből: ez alapvetően a jegyek vásárlásának és gyűjtésének, valamint a moziba való minél
többszöri betérésnek az ösztönzésére szolgált, mert az ajándékokat csak a centenáriumi
bélyegzővel lepecsételt jegyekkel lehetett (volna) átvenni. A kihúzott számok nem voltak
publikusak, csak a pénztár mellett elhelyezett információs táblán lehetett azokat megtalálni.
Közvetlenül a vetítés előtt vagy után a nézőtéren ajándék(ok) sorsolása az adott filmre eladott
jegyek közül: ezek az események a centenárium felnőtteknek szóló meglepetés vonalát
erősítették. Figyelemfelkeltő módon, a nézők bevonásával és alapvetően játékos formában
történtek.
Közvetlenül a vetítés után minden néző megvendégelése: a mozizás és a vendéglátás szoros
kapcsolatban áll egymással, és ez a - jövőben tovább bővíthető és erősíthető - kooperáció
valósult meg több alkalommal. Sikerült például megvendégelni a filmklub tagjait és egy
közönségfilm valamennyi nézőjét is, sőt több száz - étteremben vagy házhozszállításkor
felhasználható - kedvezményre jogosító utalvány szintén kiosztásra került. A támogatóknak
nagyvonalú felajánlásaikkal az említett módon is sikerült meglepniük a közönséget.
Személyes és direkt tájékoztatás: a vendégek a filmek bemutatását követően közvetlenül
kaptak információt arról, hogy a közeljövőben milyen események, akciók lesznek.
Rendezvények megszervezése és lebonyolítása: azt a célt szolgálta, hogy még szélesebb
körben hírt lehessen adni a 100 éves moziról. A tavaly decemberi események közül ide
sorolható a jubileumi és a névadó ünnepség, továbbá a szakmai rendezvény (Múlt, jelen és
jövő a százon túliak társaságában című konferencia), valamint a speciális közönségprogram
is (3D-s filmek 100 Ft-ért).
3.4. Intenzív jelenlét elsősorban a helyi médiában
A hangsúly a folyamatos és széleskörű tájékoztatáson volt. A centenáriummal összefüggésben
10 sajtóanyag lett összeállítva - összesen 30 hírrel, tudósítással - és továbbítva a médiának.
Sor került sajtótájékoztatók megtartására és rendszeres egyeztetésekre is.
A Vas Népe kisebb-nagyobb cikkeket közölt a legfontosabb történésekről. A Gotthárdi
Körkép és a Szentgotthárd újság pedig részletesen beszámolt az eseményekről, sőt ez a két
helyi lap tekintélyes méretű hirdetési felületet szintén adott.
A Gotthárd TV a képújságban, továbbá a saját készítésű műsorai előtt és után egyaránt
reklámlehetőséget biztosított, valamint a híradós anyagokban való megjelenést ugyancsak
lehetővé tette.
3.5. Lényegre törő és rövid üzenetek megfogalmazása

A következő mondatokkal találkozhattak az emberek: SZET - Intézi az egészet! ... 100 nap 100 élmény … Jubileumi kedvezmények és meglepetések! ... Filmek csúcsminőségben
mindenkinek! ... Speciális ezüstvásznon Full HD kép és hozzá 5.1 hang! … Mese, humor és
kaland, megbánja, aki otthon marad! … Ha Mozi, akkor Szentgotthárd, ahol 100 év tradíció,
és sok új élmény vár! … Ez az a hely, ahol egy vetítés egy élmény, de lehet, hogy több
annál…Győződjünk meg róla! … Megkezdődött a visszaszámlálás, ma ismét egy nappal
kevesebb van hátra!
4. STATISZTIKA
2013. május 10-től (az első digitális 3D-s vetítés napjától) szeptember 22-ig 136 nap telt el (a
továbbiakban: első periódus).
A mozi-jubileum időszaka pedig 2013. szeptember 23-tól december 31-ig, vagyis kereken 100
napig tartott (a továbbiakban: centenárium).
Az első őszi hónap mindkét időintervallumban érintett. A centenárium szeptemberre eső
napjaiban 5 film szerepelt a kínálatban (2 db 3D-s és 3 db 2D-s) összesen 8 vetítéssel (a 2D-s
4 és a 3D-s szintén 4 vetítéssel) és együttesen 338 vendéggel (a 2D-s filmen 104, míg a 3D-s
alkotáson 234 néző volt).
Októberben és novemberben a Filmklub keretében 6 Oscar-díjas művet tekinthettek meg az
érdeklődők. Összesen 234-en vettek jegyet a különleges vetítésekre (ez 39 fő/film átlagos
nézőszámot jelent).
4.1. Vetített filmek száma (db)
V. hó

VI. hó
VII. hó VIII. hó IX. hó
X. hó
2D-s film
2
*6
4
7
10
*13
3D-s film
5
6
8
6
5
1
Összesen
7
12
12
13
15
14
* Egy 2D-s film szervezett iskolai előadás keretében volt levetítve!

XI. hó
*11
6
17

XII. hó
10
8
18

Májustól szeptemberig minden hónapban volt 3D-s alkotás a felnőtteknek és a gyerekeknek
egyaránt, és minden hónapban legalább 5 db 3D-s film szerepelt a kínálatban.
A vizsgált időszakban azonban az október - az 1 db felnőtteknek szóló 3D-s alkotással - és a
november - a már említett októberi film újbóli műsorra tűzése mellett levetített 5 db 3D-s
rajzfilmmel - tért el jelentősen az előzőekben említett kínálattól.
4.2. Nézőszám alakulása (fő)
V. hó
VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó
X. hó
XI. hó
XII. hó
2D-s film
55
*904
183
339
490 **1183
***718
950
3D-s film
893
482
770
332
668
215
660
1052
Összesen
948
1386
953
671
1158
1398 ****1408
2002
* Szervezett iskolai előadás 394 fővel! - ** Szervezett iskolai előadás 291 fővel! - ***
Szervezett iskolai előadás 142 fővel! - **** A műsorjelentés szerint jegyet vásárló 1378 fő +
30 fő jubileumi havi bérlettel!

A centenáriumi adatok nem tartalmazzák sem a névre szóló centenáriumi bérletet kapó
személyek, sem a partnerkártyával rendelkező cégek, sem pedig a minden 100. vendég által
generált létszámot. Ha ezeket szintén figyelembe vennénk, akkor már októberben is 1400 fő
felett volt a mozi látogatottsága.
A 136 nap alatt 4778 vendég (35 fő/nap vagy 85 fő/film), a 100 nap alatt pedig 5146 vendég
(51 fő/nap vagy 95 fő/film) kereste fel a mozit.
Az első periódusban 136 vetítés (35 fő/előadás), míg a centenárium alatt 103 vetítés (50
fő/előadás) volt. Már szerepelt az anyagban, hogy októberben és novemberben a Filmklub
keretében egy-egy vetítésen átlagosan 39 érdeklődő jelent meg.
4.3. Filmek száma 2013. május 10-től szeptember 22-ig (db)

2D-s film
3D-s film

V. hó
2
5

VI. hó
6
6

VII. hó
4
8

VIII. hó
7
6

IX. hó
9
3

Összesen
28
28

IX. hó
386
434

Összesen
1867
2911

4.4. Nézőszám alakulása 2013. május 10-től szeptember 22-ig (fő)

2D-s film
3D-s film

V. hó
55
893

VI. hó
904
482

VII. hó
183
770

VIII. hó
339
332

2013. május 10-től szeptember 22-ig átlagosan egy 2D-s filmet 67 fő, míg egy 3D-s alkotást
104 fő nézett meg.
4.5. Filmek száma 2013. szeptember 23-tól december 31-ig (db)
IX. hó
3
2

2D-s film
3D-s film

X. hó
13
1

XI. hó
11
6

XII. hó
10
8

Összesen
37
17

4.6. Nézőszám alakulása 2013. szeptember 23-tól december 31-ig (fő)
IX. hó
104
234

2D-s film
3D-s film

X. hó
1183
215

XI. hó
718
660

XII. hó
950
1052

Összesen
2955
2161

2013. szeptember 23-tól december 31-ig átlagosan egy 2D-s filmet 80 fő, míg egy 3D-s
alkotást 127 fő nézett meg. (Ebből adódóan - persze csak elméletileg - a centenárium alatt
minden egyes további 3D-s film bemutatása közel 100000 Ft bevételt eredményezhetett
volna.)
4.7. Átlagos nézőszám alakulása (fő)
V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

2D-s film
28
*151
46
3D-s film
179
80
96
Össz.átlag
135
116
79
* Egy 2D-s film szervezett iskolai előadás
felnőtteknek szóló - 3D-s film volt a hónapban!

48
49
*91
*65
95
55
134
**215
110
132
52
77
100
81
111
keretében volt levetítve! - ** Csak egy -

A 3D-s alkotások átlagos vendégszáma általában magasabb, mint a 2D-s filmeké; és a 3D-s
alkotások átlagos nézőszáma általában szintén több, mint a 2D-s és 3D-s filmeké együtt. A
kivétel csak a június volt, mert akkor a kiválasztott 2D-s filmre - szervezett iskolai előadás
keretében - nagyon sok diák, összesen 394 fő érkezett a moziba.
4.8. Előadások száma (db) és bruttó bevétel a jegyeladásból (Ft)
V. hó

XI. hó

XII. hó

31

32

32

96240 110440 93800 61720 100546 *83570
0
0
0
0
0 0
Átlagbevétel 43745
32482 33500 23738
29572
26958
* Csak egy - felnőtteknek szóló - 3D-s film volt a hónapban!

93764
0
29301

107921
0
33725

Előadásszá
m
Bevétel

22

VI. hó
34

VII. hó
28

VIII.
hó
26

IX. hó
34

X. hó

A 136 nap alatt 4375000 Ft (32169 Ft/nap vagy 32169 Ft/előadás vagy 78125 Ft/film), a 100
nap alatt pedig 3105010 Ft (31050 Ft/nap vagy 30146 Ft/előadás vagy 57500 Ft/film) volt a
jegybevétel.
A különbséget részben az okozta, hogy októberben csak egy - felnőtteknek szóló - 3D-s
alkotás volt, de figyelembe kell venni azt is, hogy az arányokat tekintve a centenárium
időszakában lényegesen több volt a 2D-s film, és december 8-án 327 vendég 100 Ft-ért
vehetett részt 3D-s vetítésen.

4.9. Értékesített 3D-s szemüvegek száma (db)
V. hó
VI. hó
VII. hó VIII. hó IX. hó
X. hó
XI. hó
XII. hó
Felnőtt
285
155
234
91
119
106
142
259
Gyermek
30
46
48
33
99
1
78
58
Összesen
315
201
282
124
*218
**107
220
317
* Szeptember 23-tól szeptember 30-ig összesen 55 db (28 db felnőtt és 27 db gyermek) 3D-s
szemüveg lett értékesítve! - ** Csak egy - felnőtteknek szóló - 3D-s film volt a hónapban!
Az első periódusban 1085 db (39 db / 3D-s film), a centenárium során pedig 699 db (41 db /
3D-s film) szemüveget vásároltak meg az érdeklődők.
4.10. Bruttó bevétel a 3D-s szemüvegek eladásából (Ft)
V. hó
Darabszám
315
Bevétel
126000

VI. hó
201
80400

VII. hó VIII. hó
282
124
112800
49600

IX. hó
218
87200

X. hó
107
*22800

XI. hó
220
88000

XII. hó
317
126800

* Csak egy - felnőtteknek szóló - 3D-s film volt a hónapban, és a FEZO Kft. a 100 db
jubileumi emlékjegyhez 100 db szemüveget 200 Ft/db áron vett meg!
4.11. Bruttó bevétel a jegyek, a bérletek és a 3D-s szemüvegek eladásából (Ft)
V. hó

VI. hó

VII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

100546
0
87200

83570
0
60000
22800

937640

112800

VIII.
hó
61720
0
49600

Jegy

962400

938000

Bérlet
Szemüve
g
Összesen

126000

110440
0
80400

88000

107921
0
126800

108840
0

118480
0

105080
0

66680
0

109266
0

91850
0

102564
0

120601
0

A rendelkezésre álló adatokból egyértelműen az látszik, hogy októberben azért volt a vártnál
jóval alacsonyabb a bevétel, mert csak egy 3D-s film volt egész hónapban.
A 136 nap alatt 56 film (28 db 2D-s és 28 db 3D-s), a 100 nap alatt pedig 54 alkotás (37 db
2D-s és 17 db 3D-s) bemutatására került sor. A 2D-s és a 3D-s filmek megoszlása az első
periódusban 50-50%, míg a centenárium időszakában 68,5-31,5% volt.
Az arányokat tekintve a 100 nap - vagyis a rövidebb időszak - alatt ugyan több film lett
vetítve, de gyakorlatilag a kétharmaduk 2D-s alkotás volt. Ez mindenképpen negatívan
befolyásolta a bevételek alakulását, mivel a 2D-s jegyek lényegesen olcsóbbak voltak, és
ezekhez az emberek nem vettek 3D-s szemüveget.
Azt nem lehet pontosan kiszámítani, hogy a centenárium időszakában összesen hány új néző
váltott jegyet. Egyfajta speciális mennyiség-mutatóként azonban minden egyes eladott 3D-s
szemüveg olyan vendéget jelenthet, aki ilyen eszközzel moziban még nem látott térhatású
filmet. A 100 nap során összesen 699 db (535 db felnőtt és 164 db gyermek) 3D-s szemüveg
fogyott el.
A december lett a rekordok hónapja. A kínálatot tekintve a legszínesebb, mivel a
legkülönlegesebb rendezvények is az említett hónapban zajlottak: a jubileumi események
keretében centenáriumi és névadó ünnepség, szakmai konferencia, valamint egyedülálló
közönségprogram megszervezésére és lebonyolítására egyaránt sor került.
A adatok vonatkozásában szintén az említett időszakhoz köthetőek a legnagyobb számok.
Összesen 18 film (10 db 2D-s és 8 db 3D-s) került bemutatásra, és ez új rekordnak számít.
Egész évben nem voltak még annyian egy hónap alatt a moziban, mint decemberben (2002
fő), és nem néztek meg olyan sokan 3D-s filmet sem (1052 fő). Az elmúlt esztendőben a
legtöbb 3D-s szemüveg ugyancsak ekkor fogyott el (317 db). Az sem mellékes, hogy az
összbevétel szempontjából anyagilag is ez lett a legeredményesebb hónap (1206010 Ft).
5. TÁMOGATÁSOK ÉS FELAJÁNLÁSOK
Név
GOTTHÁRD TV

Pénz, termék vagy szolgáltatás
Reklám a képújságban és az adásban

Bruttó érték
570000 Ft

Reklámgrafikai termékek
Pénzügyi támogatás
VIRTUART KFT.
Reklám a Gotthárdi Körképben
DOMETAL KFT. - HOTEL IPARI Szállás 10 fő részére 2 éjszakára
PARK
ÁFÉSZ
500 csomag Chio ropi
GOTTHÁRD TV
MOZI 100 című riportfilm
OPEL SZENTGOTTHÁRD KFT.
4 db bérlet vásárlása
STEINER & STURM KFT.
Információs táblák
HUNYADI VENDÉGLŐ
120 db hortobágyi húsos palacsinta
VIDANTI FAMILY SHOP
300 db Dörmi piskóta
FEZO KFT.
150 szelet torta
HÁRSAS-PATAK MENTI FTK.
150 szelet torta
FEZO KFT.
100 db 3D-s szemüveg
PIZZA VONAL
100 szelet pizza
S. OLIVER MÁRKAÜZLET
Cassone ruházati termékek
ELINA PÉKSÉG
100 db sajtos termék
KORONA KÉZMŰVES CUKRÁSZÜZEM Emeletes fényképes torta
DOLGOS DÍSZFAISKOLA KFT.
75 szelet torta
ZÁVECZ ÉS FIAI KFT.
75 szelet torta
CLUB 3 ÉTTEREM
Háromfogásos vacsora 2 személyre
DALOSVÖLGYI KÁROLY KERESKEDŐ
Fonott kosár-, virág- és esernyőtartó
UIP DUNA NEMZETKÖZI FILM KFT.
Filmekhez kapcsolódó ajándékok
ÉDEN PARFÜMÉRIA
Márkás férfi és női illatminták
OPTIKA SOLE
Ajándékcsomag férfinek
OPTIKA SOLE
Ajándékcsomag nőnek
MESICS GÉZA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Vásárlási utalvány
Összesen
TOSO KFT.
SZOMBATHELYI ERDÉSZETI ZRT.

275000 Ft
150000 Ft
130000 Ft
80000 Ft
75000 Ft
60000 Ft
60000 Ft
50000 Ft
48000 Ft
24000 Ft
22000 Ft
22000 Ft
20000 Ft
20000 Ft
20000 Ft
15000 Ft
15000 Ft
11000 Ft
11000 Ft
10000 Ft
10000 Ft
10000 Ft
5000 Ft
3000 Ft
3000 Ft
3000 Ft
1722000 Ft

Az együttműködő partnerek közül a GOTTHÁRD TV járult hozzá a legnagyobb mértékben a
centenáriumhoz: összesen 630000 Ft értékben.
A legmagasabb összegű pénzügyi támogatást a SZOMBATHELYI ERDÉSZETI ZRT. folyósította
az ünnepi események megszervezéséhez és lebonyolításához.
A szponzorok vonatkozásában a DOMETAL KFT. - HOTEL IPARI PARK által felajánlott
szolgáltatás bizonyult számszerűen a legértékesebbnek.
6. TAPASZTALATOK
A centenáriummal összefüggésben végzett munkám során nagyon sok emberrel kerültem
kapcsolatba, és a velük folytatott - szakmai és baráti jellegű - beszélgetések minden esetben
hasznosnak bizonyultak.
Nem csak az elismerő szavak erősítettek meg abban, hogy jó irányba halad a mozi, hanem a
kritikai észrevételek és az ezekkel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok szintén jelentős
mértékben ösztönöztek arra, hogy ezt az anyagot összeállítsam.

Egyet biztosan állíthatok: a filmszínház további sorsa a város lakóit jelentős mértékben
foglalkoztatja, és én csak támogató jellegű megnyilvánulásokkal találkoztam. Amikor például
potenciális szponzorokkal egyeztettem, elutasítást még akkor sem kaptam, ha a
megkeresettnek mondjuk nem volt problémamentes a viszonya a helyi önkormányzattal. A
mozi ezért Szentgotthárdon egy olyan közös ügynek is tekinthető, amely mellé vagy mögé, de
felsorakoznak az emberek és a szervezetek egyaránt.
A digitalizálásra vonatkozó képviselő-testületi döntés véleményem szerint nem csak
pótolhatatlan értéket mentett, hanem egyben komoly lehetőségeket is teremtett.
Ma már talán nem kérdés, hogy megérte-e a vetítéstechnikát modernizálni. Az már annál
inkább foglalkoztatja a közvéleményt, hogy 2014. január 1-től mi következik?
Tavaly májusban elkezdődött egy új korszak, majd szeptembertől egyre intenzívebbé váltak a
folyamatok, és év végére megmutatkozott egy tendencia. Tapasztalataim alapján a
centenárium nem csak általános értelemben erősítette a város ismertségét és elismertségét,
hanem szakmai - elsősorban mozi üzemeltető és programszervező - körökben is.
Mindenki nyertesnek tekinthető. A kedvezmények, a meglepetések és az élmények szintjén a
vendégek jártak a legjobban; a presztízs tekintetében a tulajdonos önkormányzat, hiszen
megmentett egy - a maga nemében kuriózumnak számító - 100 éves intézményt a bezárástól;
a SZET Kft. üzemeltetőként bizonyította azt, hogy az „eszközkezelés és a településfejlesztés”
kategóriájába innovatív módon még a filmkultúra támogatása és az annak helyet adó
közösségi tér hatékony menedzselése is belefér; a mozit - és annak vendéglátó részét működtető Alvállalkozó pedig szintén több bevételt könyvelhetett el, mert a nézőszám
emelkedése az éves bónuszára és a büféje forgalmára egyaránt kedvező hatással volt.
A 100 nap alatt nagyon sok olyan hiteles információ birtokába jutottam, amelyeket összesítve
megalapozott javaslatot tudok tenni a lehetséges folytatásra is.
7. LEHETŐSÉGEK
Próbaképpen a magánszemélyeknek tavaly októberben - limitált kiadásban - jubileumi
emlékjegyet kínáltunk, amely az év végéig volt érvényes bármelyik filmre; a cégeknek pedig
novemberre jubileumi havi bérletet ajánlottunk. Az összes jegy elfogyott, és csak az Opel vett
bérletet.
Most pedig - január közepére - a következő igények fogalmazódtak meg: az emberek szívesen
vennének - persze nagyon kedvező áron - bérletet; az Opel pedig - mivel „…a bérletsorozat
sikeresnek könyvelhető el…” - egy nagyobb tétel jegyet vásárolna.
A decemberi ígéretnek megfelelően a moziba betérők továbbra is számíthatnak
kedvezményekre és meglepetésekre, de egyelőre nem akkora volumenben, mint a
centenárium alatt, ugyanis 2014. január 1-től a jegyárak gyakorlatilag visszaálltak a tavaly
májusban meghatározott szintre.
Esetenként azonban 10-25% engedmény jár, minden 100. vendég ajándékot kap (a szerencsés
továbbra is ingyen nézheti meg azt a filmet, amelyre jegyet váltott volna), és az erkély sem
feláras.

Jelentős mértékű az árcsökkentés a gyermekeknek 6 éves korig, és a „páros kedvezmény”
szintén igénybe vehető, azaz minden másodikként megvásárolt belépő olcsóbb.
Most úgy látom, hogy az elmúlt esztendő utolsó hónapjának eredménye magasra tette a
képzeletbeli mércét, amelyet újra elérni vagy meghaladni csak akkor lehet, ha továbbra is
komplex módon, összehangoltan és egymást erősítve történnek a szükséges - esetenként
innovatív - lépések.
A legnagyobb fejlesztést mindenképpen az jelentené, ha a névadó ünnepségen bemutatott
terveknek megfelelően az épület kívül és belül egyaránt felújításra kerülne még ebben az
esztendőben. Amennyiben szeptemberre megtörténne, akkor egy újabb „100 nap - 100
élmény” programsorozattal minden bizonnyal újabb néző és bevételi rekordokat lehetne
felállítani, és valójában azzal kezdődhetne el a legújabb - és remélhetőleg még
eredményesebb - korszak.
A mozinak megint egy olyan aktív közösségi térré kellene válnia, mint amilyen 100 évvel
ezelőtt is volt. Nem csak vetítésekre korlátozódott a funkciója, hanem egyéb rendezvényeket
szintén lebonyolítottak a falai között.
Ma Szentgotthárdon igazából még mindig nincs olyan épület, amely alapvetően a fiatalok
kulturált és fogyasztási kényszer nélküli találkozóhelyeként szóba jöhetne, ahova a szülők
nyugodtan elengedhetnék serdülőkorú gyermekeiket.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a filmszínházba alapvetően a
fiatalabb korosztályok képviselői járnak.
A látványtervek alapján egy modern és dinamikus épület valósulna meg, amelynek galériáján
egy kávézó vagy teázó, a földszintjén pedig előtér és potenciálos kontaktpont alakítható ki.
Kint pedig a Rába felöli oldalon a füves és/vagy térkövezett részen padokkal és egyéb kültéri
bútorokkal - átvitt és gyakorlati értelemben egyaránt - egy ifjúsági teret lehetne berendezni.
A filmszínház rendszeres látogatói elsősorban - természetesen az olcsó jegyárak mellett - azt
szeretnék, ha nem kellene sokat állniuk a pénztárnál (nyugta van a jegy mellé, amelyet meg
kell írni, sőt 3D-s szemüveg vásárlása esetén külön bizonylat készül).
Gyakran előfordul, hogy a meghirdetettnél jóval később kezdődik a szombat vagy vasárnap
délutáni film vetítése, és aki korán megvette a belépőjét és már beült a nézőtérre, annak
bizony elég sokat kell várnia a kezdésre. Ez még több nehézséget jelent, amennyiben
kisgyerekkel van az érintett. Ha időben jelentősen „csúszik” a délutáni vetítés, akkor ez az esti
filmre érkezőknek szintén kellemetlenséget okoz.
Egy pénztárgép beszerzése, továbbá önálló Weboldal létrehozása, valamint az internet alapú
jegyelővétel vagy -foglalás lehetőségének megteremtése lényegében kiküszöbölné az említett
problémát. Az utóbbi bevezetése a távolabbról érkezőknek is garantálná azt, hogy meg tudják
nézni a kiválasztott alkotást.
Ezzel összefüggésben a nézőtéri széksorok és az ülőhelyek megszámozása ugyancsak
indokolttá válna.

Nagy előrelépést jelentene az is, ha az illemhelyek komfortosabbak és könnyebben
megközelíthetők lennének. A felújítás erre is megfelelő megoldást kínálna.
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy rossz idő esetén, de főleg télen a kabátok
megfelelő elhelyezése nem megoldott, és ez bizony jelentős mértékben rontja a vendégek
komfortérzetét. Az épület esetleges átalakítása során erre ugyancsak oda kell majd figyelni.
Természetesen az egyik legfontosabb kérdés továbbra is az, hogy mi történik a nézőtéren,
vagyis mit és mikor lehet ott megnézni.
A rendszeresen moziba járók még mindig úgy látják, hogy bár sokkal előbb érkeznek meg
Szentgotthárdra a premierfilmek, több esetben azonban mégis akár másfél-két hónapig kell
várni egy-egy alkotásra.
Jelenleg havi műsor-összeállítás készül, ha azonban megtörténne az áttérés a kéthetes
ciklusokra (erre lenne terv), akkor valószínűleg még előbb érkezhetnének a filmek. Ehhez
azonban a már említett pénztárgép-beszerzés megvalósítása és internet alkalmazások
biztosítása elengedhetetlen feltétel.
Az általános iskolások szervezett formában általában elmennek a moziba, viszont a
középiskolásokra ez nem jellemző, ezért ezen mindenképpen változtatni szükséges.
A tanév során a szünetekben még azokon a napokon is indokolt lenne gyerekeknek szóló
filmeket bemutatni, ha egyébként az előadási rend szerint nem történne vetítés.
Tapasztalataim szerint a középkorúak és a nyugdíjasok is szívesen járnak moziba, különösen
akkor, ha az életkorukhoz kapcsolódó film van műsoron, vagy olyan az alkotás, amely a
fiatalabban megélt éveiket idézi fel.
A 2013. májustól december végéig tartó időszak adatait figyelembe véve összeállítható egy
„műsorrecept” is: a filmek fele lehetőleg 3D-s alkotás legyen, de minimum 4 db térhatású
alkotásra van szükség: 2 db gyermekeknek és 2 db felnőtteknek szólóra. Az említett filmek
egymást kövessék, vagyis az egyik hétvégén legalább egy ilyen szóljon a legfiatalabbaknak, a
következő hétvégén pedig az idősebbeknek. Csak gyermekeknek vagy csak felnőtteknek szóló
3D-s filmekből álló hónap nem tekinthető ideálisnak.
Több magyar film is megjelenhetne a kínálatban, és nem önmagában, hanem inkább
közönségtalálkozóval egybekötve.
A Filmklub keretében szervezett vetítéseket indokolt folytatni, mert van rá igény. Lehetőség
szerint tavasszal és ősszel egyaránt jó lenne egy-egy sorozatot indítani.
A mozinak folyamatosan benne kell lennie a köztudatban, ezért ehhez minden információs
csatornát fel kell használni. Az a legjobb, ha maga a néző tapasztal olyat, amely a filmszínház
jó hírét viszi. Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a meglepetésekre, például olyan
hosszabb-rövidebb ideig tartó akciókra, amelyek akár alkalomszerűen, akár rendszeresen, de
jelentős kedvezményt adnak a belépőjegy árából.
Mint korábban már említettem, a klasszikus - és ezáltal szűkített - értelemben vett mozi
fogalmát Szentgotthárdon is indokolt újragondolni. Több funkcióval rendelkező közösségi

térré kellene átalakulnia, amely a környezetével állandóan aktív és együttműködő viszonyban
áll, partnere az embereknek és a különböző szervezeteknek az igényeik kielégítésében.
Indokolt lenne felvenni a kapcsolatot a nemzetiségek képviselőivel, továbbá a turizmus
területén működő, valamint a civil szférában tevékenykedő szervezetekkel is.
Napjainkban egyre inkább kezd elterjedni az úgynevezett alternatív tartalmak bemutatása
(például sportesemények, koncertek, színházi előadások vetítése akár élőben is). Egy
viszonylag kisebb összegű technikai fejlesztéssel erre ugyancsak lehetőség nyílna.
A komolyabb és nívósabb kulturális események közvetítését azonban csak akkor szabad
elkezdeni, ha megtörtént a felújítás, mert akkor az igényes vendég már egy modern épületbe
érkezik (fűtött az előtér, van könnyen megközelíthető illemhely stb.), és amennyiben az
előadás után pozitív élményekkel távozik, akkor remélhetőleg máskor is szívesen visszatér.
A mozi bármilyen irányú fejlesztése a vendégek számának növekedésével fog járni, ha
összehangoltan történnek a szükséges lépések az átalakítás és a működtetés során egyaránt.
A megújult épület és a szélesebb programkínálat a megfelelő ösztönző elemekkel együtt a
jelenleginél mindenképpen több nézőt és jegybevételt fog eredményezni. Kényes kérdés, de
számításba kell venni azt is, hogy a tulajdonos városnak és az üzemeltető SZET Kft-nek
milyen újabb bevételi lehetőségei adódhatnak a felújítás után.
Új és jelentős forrásnak tekinthető az épületben kialakított vendéglátóhely pályázat útján
történő bérbe adása, de érdemes végiggondolni a saját működtetés alternatíváját is.
A centenárium alatt számtalan mozis szakemberrel találkoztam, és bizony meglepődtem azon,
hogy a bevételük jelentős része - pontosabban a hasznuk - alapvetően nem a nézőtéren, hanem
inkább előtte, a büfében képződik. A jegy ára ugyanis 27 % ÁFA-t tartalmaz, és a nettó
jegybevételnek közel a felét megkapja a forgalmazó.
Még a szombathelyi Cinema City vezetője is úgy nyilatkozott, hogy a belépők ára szinte csak
a rezsire elég, a haszon inkább abból van, amit a vendéglátás során eladnak. A legnagyobb
üzlet pedig a pattogatott kukorica!
Jelenleg az Alvállalkozó a mozi büféjét saját költségén és saját hasznára üzemelteti, bérleti
díjat nem fizet. Amennyiben a SZET Kft. - mint profitorientált cég - továbbra is aktívan vesz
részt a mozi üzemeltetésében, anyagilag akkor jár jobban, ha a büfé vonatkozásában szintén
bevételre tesz szert.
Ha a megújult filmszínházba sokan fognak járni, akkor a vállalkozásoknak megéri majd ott
pénzért hirdetni vagy reklámozni (jegyen, plakáton stb.). Egy megkeresés már érkezett.
Azzal, hogy 100 éves lett a mozi, és ma is ott áll, ahova építették, sőt még mindig vetítenek
benne; bekerült a városmarketing eszköztárába, és speciális településfejlesztési eszközként
nem csak Szentgotthárd, hanem az egész térség turisztikai vonzerejét - mint épület és mint
rekreációra alkalmas hely - is tovább növeli.
A legközelebbi komoly vetítőhely gyakorlatilag 60 kilométerre van, ezért reálisan egy 30
kilométer sugarú kör által határolt terület potenciális piacnak tekinthető.

A Csákányi László Filmszínház teljesen felújítva a jelenleginél még több értéket és
lehetőséget hordozna.
A SZET Kft. megbízásából a mozi-centenárium volt az első projektem. Köszönöm a
megtisztelő lehetőséget.
Amennyiben továbbra is a filmszínház menedzselése lesz a fő feladatom, akkor az előző
oldalakon ismertetett elképzelések megvalósításában szeretnék aktívan közreműködni.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére
Tárgy: Köztéri wi-fi hálózat kialakítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat a tavalyi évben is különített el a költségvetésében idegenforgalmi alapot,
összegszerűen 1 M forintot, amelyből 794.000,- forint megmaradt. 2013. decembberében úgy
döntött a Képviselő-testület, hogy ezt az összeget a 2014. évi költségvetésében is fenntartja
arra, hogy ebből – a Képviselő-testület jóváhagyó döntését követően - a belvárosi WI-FI
hálózat kiépítése valamint a térségi turisztikai honlap telefonos alkalmazása
megvalósulhasson.
Ahogy arról a korábbi előterjesztésben már írtunk, többen szerencsésnek tartanánk, ha
ingyenes köztéri Wi-Fi szolgáltatást tudnánk nyújtani a hozzánk érkező turisták és a helyi
lakosok számára Szentgotthárd belvárosában. A szolgáltatással közvetlenül meg tudnánk
szólítani a turistákat, olyan időpontokban – napi 24 órában - és olyan helyeken is, amire
eddig nem volt lehetőség. A szolgáltatás keretében a városközpontban (a szűken értelmezett
belvárosban: Széll Kálmán tér, barokk kert, OTP előtti tér, Kossuth L. út eleje, Hunyadi út
eleje) laptop, okos telefon, stb. segítségével lehetne ingyenes interneteléréshez jutni és ennek
segítségével főképp turisztikai, idegenforgalmi és egyéb (köz)szolgáltatások információjához
hozzáférni. Nagy méretű fájlokat nem lehetne letölteni, de böngészni, levelezni korlátozott
időtartamig lehetne, emellett pedig olyan információkra tudnánk felhívni a turisták és a
járókelők figyelmét, mint pl. programok, szállások, vendéglátóhelyek, akciók, más hasznos
információk. A gyakorlatban szemléltetve: a belvárosban sétáló turista jelzést kap, hogy
ingyenes wi-fi hálózatra csatlakozhat, a csatlakozás során pedig a készülő turisztikai honlap
okostelefonos változata jelenik meg elsőként a telefonján, rajta az aktuális helyi
programokkal, a látnivalókkal, nyitvatartási időkkel, illetve egyéb olyan hasznos
információkkal, amelyek érdekelhetik.
A programok / információk kapcsán ez a helyieknek is hasznosnak bizonyulhatna, de a
szolgáltatás alkalmas lenne arra is, hogy egyfajta visszacsatolást / visszajelzést kapjunk a
hozzánk látógatóktól.
A köztéri wi-fi szolgáltatásra építve további cél lehet egy tematikus városnéző séta
alkalmazás (egyfajta túravezető szoftver) megvalósítása is, elsősorban pályázati lehetőségek
igénybevételével. Ennek keretében egy virtuális városnéző séta lenne elérhető az
okostelefonokkal / tabletekkel rendelkező látogatók számára: a program a helyi
érdekességeket kiemelve úgy vezet végig a városon, mint egy valódi idegenvezető, mintha
személyes túravezetője mutatná meg – magyar és idegen nyelveken - a legfőbb
nevezetességeket és látná el bennfentes információkkal a közkedvelt helyekről.
Számos városban valósult már meg az utóbbi időben ingyenes köztéri wi-fi hálózat kiépítése,
legutóbb Hajdúszoboszlón, de pl. Budapesten több kerületben is, pár hónapja az V.
kerületben, ahol Rogán Antal polgármester nemrég arról nyilatkozott, hogy folyamatosan
szeretné kiterjeszteni ezt a hasznos szolgáltatást.
Az Önkormányzati (Kistérségi) Társulás finanszírozásával és a TDM közreműködésével
aktuálisan készül a városi-térségi turisztikai weboldal, ehhez nem kell már támogatást
biztosítania az Önkormányzatnak. Finanszírozás csak arra kell, hogy a hálózat kiépítése és

ennek a turisztikai oldalnak az okostelefonra való alkalmazása (hogy telefonon is látni-olvasni
lehessen) megvalósulhasson.
1. A wi-fi hálózat kiépítésére több helyről kértünk be ajánlatokat, helyi vállalkozó
mellett egy szombathelyi és egy zalaegerszegi céget is megkerestünk: a legkedvezőbb
ajánlat szerint bruttó 445.000,- Ft összegből megvalósítható lenne.
2. A térségi turisztikai weblap telefonos alkalmazását a honlapot készítő cég bruttó
150 ezer forintból tudná megvalósítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban
állásfoglalást kialakítani szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A. / Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat a belvárosi WI-FI hálózat kiépítésének valamint a térségi turisztikai
honlap telefonos alkalmazásának elkészítésének költségét a 2013. évi idegenforgalmi
alapból fennmaradt összegből (794.000,- Ft) biztosítsa.
Határidő: azonnal, kiépítésre: 2014. év tavasz
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
B. / Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván köztéri wi-fi
szolgáltatást kiépíteni a (bel)városban.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2014. január 21.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárd 26.hrsz-ú ingatlan (Polgármesteri hivatal épülete) tulajdonjoga
átvételi szándékának a megerősítése
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata a 182/2011. számú határozatával kezdeményezte a
Szentgotthárd 26.hrsz-ú Polgármesteri hivatal épületét is tartalmazó volt ciszteri kolostor
ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását önkormányzatunk részére a vagyonkezelő
MNV Zrt-nél.
A vagyonkezelő az MNV/01/37457/3/2013. számú levelében (1.számú melléklet) értesítette
önkormányzatunkat, hogy a Kormány az „Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba
adásáról” szóló 1762/2013. (X.25.) Korm. határozatban döntött az ingatlan nyilvántartásban
Szentgotthárd 26 helyrajzi számon felvett ingatlan Szentgotthárd Város Önkormányzata
részére történő ingyenes tulajdonba adásáról (A Kormányhatártozat a 2.számú mellékletben,
az ingatlan tulajdoni lapmásolata a 3. számú mellékletben található)
Az ingyenes tulajdonba adást lehetővé tevő 2007. évi CVI törvény 36.§. (2) bekezdés, a
254/2007. (X.4.) Korm. rendelet VIII. fejezete 50.§, az 1762/2013. (X.25.) Korm. határozat
tartalmazta a feltételeket, jogszabályi előírásokat és a vagyonkezelő, MNV/01/37457/3/2013.
számú levelében leírtakat önkormányzatunknak vállalnia kell a tulajdonjog átjegyzése
érdekében.
A vagyonátadási szerződést az MNV Zrt készíti, amely az átadás feltételeként a Korm.
határozat 3/a)-3/i) pontjainak megfelelően – többek között - tartalmazza a szentgotthárdi
1428.hrsz-ú kivett tűzoltóság nevű ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes
tulajdonba adását, a szentgotthárdi 26 hrsz-ú ingatlan önkormányzatunk általi
tehermentesítését, a Járási Hivatal ingyenes elhelyezésének vállalását az épületben és
ingyenes helyiség biztosítását a Vas Megyei Kormányhivatal kormányablak projektjének. Az
előírások között 15 éves elidegenítési tilalom is szerepel.
Javasoljuk a T. Képviselő-testületnek, hogy a csatolt, ingyenes tulajdonba adási döntésről
tájékoztató MNV Zrt levele és az 1762/2013. (X.25.) kormányhatározat alapján készülő
átadás-átvételi szerződés aláírására a T. Képviselő-testületnek határozatban hatalmazza fel
Szentgotthárd polgármesterét.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 26.hrsz-ú
Polgármesteri Hivatal megnedvezésű ingatlan Szentgotthárd Város Önkormányzata részére
történő ingyenes tulajdonba adását a Kormány 1762/2013. (X.25.) Korm. határozatában
szereplő feltételekkel tudomásul veszi és elfogadja, egyidejűleg felhatalmazza Szentgotthárd
város polgármesterét az MNV Zrt által szerkesztett szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2014. január 20.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:

1.sz. melléklet:

2.sz. melléklet:

3.sz. melléklet:

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2014. január 29.-i ülésére
Tárgy: 3/2013.(II.28) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület !
A 2013.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. 1967/2013. (XII.17.) Kormány határozat alapján támogatás az önkormányzat
Által ellátandó feladatok biztosítására.
Fejlesztési céltartalék
500 000 e/Ft
Ebből kötelező fel
210 000 e/Ft
Nem kötelező fel. 290 000 e/Ft
Fedezete: Egyéb központi támogatások
500 000 e/Ft
Ebből kötelező fel
210 000 e/Ft
Nem kötelező fel. 290 000 e/Ft
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja
Többcélú Kistérségi Társ. Előlegének beszámítása
Egyéb központi támogatás
Ebből: kötelező fel
-597 e/Ft
Központosított működési célú ei. /kötelező fel/
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
Működési célú támogatásértékű bevétel /kötelező fel./
Fedezete: Működési céltartalék zárolás /bérkompenzáció/

- 597 e/Ft
1 e/Ft
595 e/Ft
- -1 e/Ft

3. A 2012.évi CCIV. Tv. 2.sz. mellékletében egyes jövedelempótló támogatások
Egyéb működési célú központi támogatás./kötelező fel/
Központi kvi.befiz. /kötelező fel/
4. Többcélú Kistérs.Társ. megszűnéséből adódó kerekítési kül.
Egyéb központi támogatás /kötelező fel/ .
Működési célú központi támogatások /kötelező fel/
5. Rendsz. gyermekvédelmi támogatás /Erzsébet utalvány/
Egyéb központi támogatás /kötelező fel/

96 e/Ft
96 e/Ft

349 e/Ft
- 349 e/Ft
992 e/Ft
992 e/Ft

6. Képviselő-testületi határozatok
Kiadási pótelőirányzat
- 193/2013.sz. határozat NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma szobor pályázat
NKA szobor pályázat /dologi kiadás/
109 e/Ft
Fedezete: Működési céltartalék zárolás /pályázati alap/
- 109 e/Ft
- 247, 297/2013. sz határozat Gotthárd-Therm Kft tagi kölcsön, tartozás átvállalás
Működési kölcsön
34 325 e/Ft

Műk.c.végl.p.eszk.átadás áll.h.kív /tartozás átvállalás
6 725 e/Ft
Fedezete: Működési céltartalék /pályázati alap/
- 10 000 e/Ft
Vasivíz Zrt részvény leértékelés
31 050 e/Ft
- 243/2011.sz. határozat Sztg. Horgászegyesület Hársastó ivóvízhálózat
Pályázat támogatás megelőlegezés
Sztg. Horgászegyesület Hársastó ivóvízhálózat /Felhalm.c.p.e.átadás/
2 838 e/Ft
Fedezete: Működési céltartalék /pályázati alap/
- 1 563 e/Ft
Hársastó szenyvízelv. Építés /beruh.k./
- 1 275 e/Ft
- 222/2013. sz. határozat Műfüves labdarugó pálya építés pályázat
- Műfüves labdarugó pálya építés /berzházási kiadás/
405 e/Ft
Fejlesztési céltartalék zárolás /pály.önrész Mújfalú szenyvíz
- 405 e/Ft
- 28/2013. sz. határozat KEOP napelemes f. pályázat
Napelem pályázat /felújítási kiadás/
200 e/Ft
Fejlesztési céltartalék zárolás /pály.önrész Mújfalú szenyvíz
- 200 e/Ft
7. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
- Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl.
Ebből : Támogatás értékű m.k..
16 e/Ft
Működési céltartalék zárolás /Közc.fogl.pály.önrész/
- Szenyvízhálózat építés Mújfalú
Ebből beruházási kiadás
3 160 e/Ft
Dologi kiadás
64 e/Ft
Intézményi működési bevétel
Fejlesztési céltartalék zárolás
- Rába sztg-i szakasz árvízvéd.fejl.
Ebből beruházási kiadás
7 129 e/Ft
Dologi kiadás
1 912 e/Ft
Felhalm.k.kapcs.ford.Áfa befiz 27 588 e/Ft
Személyi jutt.
787 e/Ft
Munkaa.terh.jár.
213 e/Ft
Fedezete: : Felhalm.k.kapcs. ford.ÁFA bevétel
Fejl.célt.Mújfalú szenyvíz önrész

16 e/Ft
- 16 e/Ft
3 224 e/Ft

64 e/Ft
3 160 e/Ft
37 629 e/Ft

27 588 e/Ft
10 041 e/Ft

8. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményeitől 2013.évi
Zárolás, illetve pótelőirányzat
Városi Gondozási központ /nem kötelező feladat/
Jelzőrendsz.házi segítségnyújtás - 2 803 e/Ft
Támogató szolg.
147 e/Ft
Közösségi ellátás
- 147 e/Ft
Fedezete: Működési céltartalék /pályázati alap/
Városi Gondozási központ /nem kötelező feladat/
Támogató szolg.
1 686 e/Ft
Közösségi ellátás
1 650 e/Ft
Fedezete: Támogatásért.műk.bev.fejezettől
9. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat
módosítása
a./ Önkormányzat
- Intézményi takarítás, karbantartás /dologi kiadás/
Fedezete: Intézményi műk.bev

2 803 e/Ft

2 803 e/Ft
3 336 e/Ft

3 336 e/Ft

1 720 e/Ft
1 720 e/Ft

- Önkorm.vagyonnal kapcs.gazd.fel /dologi kiadás/
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /dologi kiadás/
Fedezete: Intézményi műk.bev
- Nem lakóing. Bérbea., üzemelés /dologi kiadás/
Fedezete: Intézményi műk.bev
- Önkormányzatok igazg.tev. /dologi kiadás/
Fedezete: Intézményi műk.bev
- Város és községgazd.
Ebből: műk.c.p.e.á.államh.kívülre 150 e/Ft
Dologi kiadás
365 e/Ft
Társ.szoc.pol.ell
- 130 e/ft
Fedezete: Intézményi műk.bev
Közvilágítás /dologi kiadás/
- Folyóirat időszaki kiadvány kiadása /nem kötelező feladat/
Ebből: személyi jutt.
- 60 e/Ft
Munkaa.terh.jár.
- 15 e/Ft
Dologi kiadás
151 e/Ft
Fedezete: Közvilágítás /dologi kiadás/
- Jubileumi rendezvény /Nem köt.fel/
Ebből: személyi jutt.
39 e/Ft
Munkaa.terh.jár.
106 e/Ft
Dologi kiadás
- 361 e/Ft
Műk.c.p.e.á.államh.kív.-re 595 e/Ft
Fedezete:Műk.c.p.e.átvétel vállalkozástól
- Központi kvi.befiz. /dologi kiadás/
- 2013. évi folyószámla hitel kamat /dologi kiadás/
Fedezete: Intézményi műk.bev / kamat bev/
Működési céltartalék /pályázati alap/
- Farkasfa Fővég u. csap.víz elvezetők felújítása
Fedezete: Ár év belvízéd. /dologi kiadás/
- Időskorúak járadéka / Társ.szoc.pol.ell/
Ápolási díj / Társ.szoc.pol.ell./
Átmeneti segély / Társ.szoc.pol.ell./
Átmeneti segély / dologi kiadás./
Temetési segély / Társ.szoc.pol.ell/
Köztemetés
Ebből: dologi kiadás
85 e/Ft
Társ.szoc.pol.ell
1 203 e/Ft
Fedezetük: Intézményi műk.bev
Működési céltartalék /pályázati alap/
- Köztemető fennt. és műk. /dologi kiadás/
Fedezete: Közvilágítás /dologi kiadás/
- Oktatási intézmények fennt.
Ebből: személyi jutt.
239 e/Ft
Munkaa.terh.jár
59 e/Ft
Dologi kiadás
- 298 e/Ft
- Farkasfa ivóvízmin.jav.
Ebből: Felhalm.k.kapcs.ford.Áfa befiz.10 260 e/Ft
Beruházás
499 e/Ft

316 e/Ft
- 150 e/Ft
166 e/Ft
1 370 e/Ft
1 370 e/Ft
2 500 e/Ft
2 500 e/Ft
385 e/ft

164 e/Ft
- 221 e/Ft
76 e/Ft

- 76 e/Ft
379 e/Ft

379 e/Ft
4 e/Ft
4 373 e/Ft
1 000 e/Ft
- 3 377 e/Ft
881 e/Ft
- 881 e/Ft
17 e/Ft
1 206 e/Ft
151 e/Ft
88 e/Ft
- 420 e/Ft
1 288 e/Ft

1 666 e/Ft
- 664 e/Ft
850 e/Ft
- 850 e/Ft

10 759 e/Ft

Fedezete: Felhalm.k.kapcs. ford.ÁFA bevétel
Felhalm.kiad.kapcs.Áfa visszatér.
- Út felújítások
Fedezete: Várkert kerékpárutak javítása /felúj.k./
Önkorm.ing., bérlemények felúj.
Városközpont épületek külső felújítása
Városrészi kulturházak felújítása
- Utasváró ép. /Füzesi út/
Fedezete: Hivatal épületének szenyvízbekötése /beruházás/
- Mozi digitalizációja /Beruházási kiadás/
Felhalm.k.kapcs.Áfa visszaig.
b./ Közös Önkormányzati Hivatal
- START-munkaprogram téli közfoglalkoztatás
Ebből : személyi jutt.
295 e/Ft
munkaa.terh.j.
41 e/Ft
Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.alapoktól
- Felhalmozási kiadás rendezése
Önkorm.igazg.tev. /beruházási kiadás/
Fedezete: Önkorm.ig.tev. /dologi kiadás /
- Intézményi takarítás, karbantartás /dologi kiadás/
Fedezete: Intézm.műk.bev.
.
- Nem lakóingatlan bérbeadása /dologi kiadás/
Fedezete: Intézményi műk.bev.
- Tűzoltás, műszaki mentés /dologi kiadás/
Fedezete: Közvilágítás /dologi kiadás/
- Város, községgazdálkodás /dologi kiadás/
Fedezete: Közvilágítás /dologi kiadás/
- Közterület rendjének fenntartása
ebből személyi juttatás
130 e/Ft
munkaadót terh.jár.
- 164 e/Ft
dologi kiadás
34 e/Ft
- Adó kiszabása, beszedése
ebből személyi juttatás
132 e/Ft
munkaadót terh.jár.
- 5 e/Ft
dologi kiadás
1 e/Ft
Fedezete: Önkorm. igazgatási tev.
ebből személyi juttatás
- 127 e/Ft
dologi kiadás
- 1 e/Ft
c./ Móra F. Városi Könyvtár
- TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0087
Ebből : személyi jutt.
93 e/Ft
munkaa.terh.j.
22 e/Ft
Dologi kiad.
- 115 e/Ft
- TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0001
Ebből : dologi k.
103 e/Ft
Fedezete: Műk.c.tám.ért.bev.fej-től EU
Intézményi működési bev.

10 260 e/Ft
499 e/Ft
40 400 e/Ft
- 2 000 e/Ft
- 18 700 e/Ft
- 18 700 e/ft
- 1 000 e/Ft
782 e/Ft
- 782 e/Ft
159 e/Ft
159 e/Ft

336 e/Ft

336 e/Ft
180 e/Ft
- 180 e/Ft
217 e/Ft
217 e/Ft
38 e/Ft
38 e/Ft
2 e/Ft
- 2 e/Ft
40 e/Ft
- 40 e/Ft

128 e/Ft

- 128 e/Ft

103 e/Ft
99 e/Ft
4 e/Ft

- Könyvtár/Könyvtári áll.gyar.,nyilv.
Ebből : munkaa.terh.j.
3 e/Ft
Személyi juttat.
- 3 e/Ft
- Könyvtár/Könyvtári szolg.
Ebből : munkaa.terh.j.
2 e/Ft
Személyi juttat.
- 2 e/Ft
d./ Rendelőintézet
- TÁMOP-6.1.2/-11/3-2012-0011
Ebből : személyi jutt.
1 021 e/Ft
munkaa.terh.j.
267 e/Ft
dologi k.
1 259 e/Ft
Fedezete: Műk.c.tám.ért.bev.fej.kez.-től.
- Háziorvosi Ügyeleti ellátás
Ebből : személyi jutt.
22 e/Ft
munkaa.terh.j.
312 e/Ft
dologi k.
1 514 e/Ft
Fedezete: Tám.ért.műk.bev.Társ.bizt.Alaptól
Intézményi működési bevétel/Fogl.eü.alap
Háziorvosi alapellátás /dologi kiadás/
- Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Ebből : személyi jutt.
809 e/Ft
munkaa.terh.j.
273 e/Ft
dologi k.
-209 e/Ft
Fedezete: Intézményi működési bevétel
- Fizikó terápiás szolg.
Ebből : dologi k.
120 e/Ft
Fedezete: Tám.ért.műk.bev.Társ.bizt.Alaptól
- IV.sz. Háziorvosi körzet
Ebből : személyi jutt.
61 e/Ft
munkaa.terh.j.
10 e/Ft
Dologi kiad.
- 71 e/Ft
- Ifjúság-eü. gondozás
Ebből : személyi jutt.
381 e/Ft
munkaa.terh.j.
117 e/Ft
Dologi kiad.
- 9 e/Ft
Fedezete
Család és nővéd.eü.gond
Ebből: Személyi juttat.
- 381 e/Ft
Munkaa.terh.j.
- 108 e/Ft
- Képalkotó diagnosztika
Ebből : személyi jutt.
-171 e/Ft
munkaa.terh.j.
-32 e/Ft
dologi k.
925 e/Ft
Fedezete: Tám.ért.műk.bev.Társ.bizt.Alaptól
Intézményi működési bevétel
Járóbeteg gyógyító szakellátás / Dologi kiad./.

2 547e/Ft

2 547 e/Ft
1 848 e/Ft

187 e/Ft
998 e/Ft
- 663 e/Ft
873 e/Ft

873 e/Ft
120 e/Ft
120 e/Ft

489 e/Ft

- 489 e/Ft

722 e/Ft

519 e/Ft
18 e/Ft
- 185 e/Ft

- Egészségügyi laboratóriumi szolg.
Ebből : személyi jutt.
610 e/Ft
munkaa.terh.j.
146 e/Ft
dologi k.
-71 e/Ft
Fedezete: Intézményi működési bevétel
Járóbeteg gyógyító szakellátás / személyi jutt./.
- Járóbeteg gyógyító gondozás
Ebből : személyi jutt.
-350 e/Ft
munkaa.terh.j.
-88 e/Ft
dologi k.
719 e/Ft
Fedezete: Intézményi működési bevétel
Járóbeteg gyógyító szakellátás / Dologi kiad./.

685 e/Ft

340 e/Ft
- 345 e/Ft
281 e/Ft

161 e/Ft
- 120 e/Ft

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy a
költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni
szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni a gazdasági – pénzügyi folyamatokat. A követés
naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek.
A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.
Környezeti és egészségi következménye: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot
A jogalkotás elmaradásának esetén: a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi
előírásokkal.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2013. évi költségvetés
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.
Szentgotthárd, 2014. január 17

Dr Dancsecs Zsolt
Jegyző

1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzaa Képviselő-testületének
…/…..(…) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ -ban foglalt
feladatkörében eljárva Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és
gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik:
1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II.28.)
önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 2.850.180,9 e/Ft-ban, azaz kettőmilliárd-nyolcszázötvenmillióegyszáznyolcvanezer kilencszáz forintban,
b) bevételi főösszegét 2.850.180,9 e/Ft azaz kettőmilliárd-nyolcszázötvenmillióegyszáznyolcvanezer kilencszáz forintban,
állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„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
2.130.768,9 e/Ft
a) intézményi működési bevételek:
204.856 e/Ft,
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele
993.663 e/Ft
c) Működési támogatások:
733.341,9 e/Ft
d) Egyéb működési bevételek:
198.908 e/Ft
(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
b) Felhalmozási támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek
(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.
(5) Költségvetési bevételek összesen:

229.742 e/Ft
46.843 e/Ft
8.837 e/Ft.
174.062 e/Ft
0 e/Ft
2.360.510,9 e/Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 489.670 e/Ft
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:
301.422 e/Ft
aa) működési pénzmaradvány
98 608 e/Ft,
ab) felhalmozási pénzmaradvány
202.814 e/Ft.
(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási
bevétel 188.248 e/Ft, hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 188.248 e/Ft, ebből
a)rövid lejaratű müködési hitel felvétele
188.248 e/Ft
(8) Finanszírozási bevételek összesen:
489.670 e/Ft”
3.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a) működési kiadások előirányzatra
1.307.706,8 e/Ft-ot,
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
699.039 e/Ft-ot,;
c) támogatások kölcsönök nyújtására
54 325 e/Ft-ot,
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
508.579,1 e/Ft-ot,
e) hiteltörlesztésre
280.531 e/Ft-ot
határoz meg.”
4.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) személyi juttatások előirányzata
280.491 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
70.521 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
599.629,8 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
357.065 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
218.362 e/Ft
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre
103.638 e/Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
35.065 e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
0 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata összesen:
1 307 706,8 e/Ft.
(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. 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
1.000 e/Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete
0 e/Ft,
ab) katasztrófa alap
1.000 e/Ft,
ac) általános tartalék
0 e/Ft;
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 507.579,1 e/Ft összegben, az alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék:
4.021,1 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék:
503.558 e/Ft.
(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Civil Alap
0 e/Ft
Pályázati alap Működési
1 688,1 e/Ft
Intézménykarbantartás
0 e/Ft
Pannon Kapu rendezv.
0 e/Ft
Környzetvédelmi alap
1.000 e/Ft
Közcélú fogl.dologi
0 e/Ft
Közcélú fogl.pályázati önrész
287 e/Ft
Pannon Kapu idegenfor.marketing kts 1.000 e/Ft
Városi rend.30 éves város
0 e/Ft
Bérkompenzáció
46 e/Ft

(5) A (3) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a) Pályázati alap
0 e/Ft
b) Játékvár Óvoda felújítása
2.364 e/Ft
c) Pályázati önrészek fejl.(szennyvíz) 1.194 e/Ft
d) Gotthard Therm Kft kötvény
kezességváll.
0 e/Ft
e) 1967/2013 (XII.17) Kormány hat. 500 000 e/Ft
(6) A céltartalékban tervezett 507.579,1 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a) A 5.§ (4) bekezdés (a-j) testületi döntés alapján
b) A 5.§ (5) bekezdés a) testületi döntés alapján
c) A 5.§ (5) bekezdés b) és c) pályázat elnyerésekor
d) A 5.§ (5) bekezdés d) a banki kötelezés szerint”
5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi
feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen
167 296 e/Ft működési célú központi támogatásban, 36 030,9 e/Ft Központosított működési
célú támogatásban, 17 410 e/Ft a szociális juttatásokhoz kapcsolódóan tervezhető működési
célú központi támogatásban, 512 605 e/Ft egyéb működési célú központi támogatásban, 8.837
e/Ft egyéb felhalmozási célú központi támogatásban részesül.”
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Kihirdetve:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§.
A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-,
változásával foglalkozik.
2.§.
A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi.
3.§.
A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, támogatások-,
kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként.
4.§
A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként,
valamint a tartalék változását mutatja be.
5.§.
Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be.

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére.
Tárgy: A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület !
Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és
temetkezésről szóló többször módosított 35/2000. (X.26.) számú önkormányzati rendelet
(továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik. Legutóbb a képviselő-testület 2013.
novemberében foglalkozott a helyi rendelet felülvizsgálatával.
A módosítás legfőbb indoka az volt, hogy a parlament 2013. szeptember végén elfogadta a
temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: TeTv)
módosítását, amely bevezeti a szociális temetést. Majd ezt követően a Kormány 2013.
október végén elfogadta a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: TeR.) módosítását,
amelyben a szociális temetéssel kapcsolatos részletszabályok meghatározása mellett
pontosította a sírboltokra, urnafülkékre vonatkozó szabályokat, továbbá felhatalmazza a
temetők üzemeltetőit, hogy a temetőszabályzatnak nem megfelelő sírjeleket megszüntessék.
Emellett egyszerűsítette a lezárt temetők, parcellák újbóli használatba vételét is. A módosítás
szerint a sírhelyet a korábbi 20, illetve 25 év helyett 10 évre is újra lehet váltani.
Az országgyűlés 2013. december 29-én kihírdetett a fejlesztéspolitikával összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCLI. törvény 27. §-ban módosította a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013.
évi CXXXVIII. törvényt. A törvény módosítás alapján a szociális temetésre vonatkozó
szabályok hatályba lépését a korábbi 2014. január 01. időpontról kitolták 2015. január
01-re.
Mivel a törvény kihirdetése után (december 30. és 31-én) már nem volt képviselőtestületi
ülés, ezért a január 01-én hatályba lépő rendeletünkben a szociális temetés hatályba lépését
nem tudtuk 2015-re módosítani, így a rendeletünk mindenestül hatályba lépett – ezek után
mást nem lehet tenni, mint a hatályba lépett §-t hatályon kívül kell helyezni. A szociális
temetés szabályainak elfogadására 2014. második felében vissza fogunk térni.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása,
környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A
jogalkotás elmaradásának esetén törvénysértő módon szabályoznánk olyan jogintézményt
aminek törvényi alapja nincsen.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés
meghozatalát.

Szentgotthárd, 2014. január 07.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának ...../….. (…..) önkormányzati rendelete
a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. (X.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.
§ (1) bekezs az azt módosító 2013. évi CCCdése alapján kapott felhatalmazás szerint, a
13.§(1) bek. 2. pontja szerinti feladatának ellátása során, az 1999. évi XLIII. tv. 6.§ (4)
bekezdés szerinti felhatalmazás alapján a 2013. évi CXXXVIII. törvény éés az azt módosító
2013. évi CCLI. tv. 27.§-a alapján a következőket rendeli el:
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000.
(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet
2.§, 3.§, 5.§, 6.§ és 7.§-a hatályát veszti.
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kihirdetés napja:

Huszár Gábor

Dr. Dancsecs Zsolt

Polgármester

jegyző

Indokolás
1.§-hoz: a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi
CCLI. törvény 27. §-a alapján a szociális temetésre vonatkozó szabályok 2015. január 01-től
lépnek hatályba ezért ezeket a szakaszokat hatályon kívül kell helyezni.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére
Tárgy: Szociális rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
2013. január 1-jétől a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. végzi
Szentgotthárdon a temetkezési szolgáltatást. A cég megállapította a 2014. évre vonatkozó
temetkezési díjakat, ezért módosítani kell a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendeletünk önkormányzati
segéllyel kapcsolatos rendelkezései között az erről szóló 9. § (2) bekezdést. A SZET Kft. által
közölt adatok minimális árnövekedést mutatnak, így a hamvasztásos temetés szolgáltatási díja
az eddigi 184.145,- Ft-ról 185.195,- Ft-ra, a földbetemetés (koporsós temetés) szolgáltatási díja
pedig az eddigi 164.376,- Ft-ról 164.625,- Ft-ra emelkedik.
Ezen kívül egy tavaly áprilisban elfogadott módosítás hatályon kívül helyezése is szükséges,
mivel megállapítottuk, hogy központi jogszabályba ütközik. Az önkormányzati rendeletünk 10.
§ (4) bekezdése szerint ugyanis:
„(4) Ha a temetésre kötelezett személy ez irányú kötelezettségét nem teljesíti, Szentgotthárd
Város Jegyzője felszólítja 8 napon belüli teljesítésre. Ha a temetésre kötelezett ennek nem tesz
eleget, az elhunytat közköltségen kell eltemetni.”
Ezzel szemben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:
„(1) Azt, aki törvény alapján a temetésre kötelezett és a kötelezettségét nem teljesíti, az
elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző felszólítja 15 napon belüli
teljesítésre. Ha a kötelezett a felszólításnak nem tesz eleget, az elhunytat közköltségen kell
eltemetni.”
Ezt a kérdést tehát központi jogszabály rendezi, azt helyi rendeletben szabályozni nem kell/nem
lehet.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye,
adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a
fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának
esetén egyrészt nem a valós költségek alapján kerülne kiszámításra a temetési költségek
enyhítésére kért önkormányzati segély összege, másrészt fennmaradna egy központi
jogszabályba ütköző helyi rendelkezés. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen!
Szentgotthárd, 2014. január 14.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003.
(IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) Temetési költségként a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.
által évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell figyelembe venni.
Szentgotthárdon a legolcsóbb földbetemetés költsége bruttó 164.625,- Ft; a legolcsóbb
hamvasztásos temetés költsége bruttó 185.195,- Ft.”
2. § Hatályát veszti a Rendelet 10. § (4) bekezdése.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. év ……
hó …-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás:
1. §-hoz: A módosítást a Szentgotthárdon temetkezési szolgáltatást végző cég 2014. évre
vonatkozó ármegállapítása indokolja.
2. §-hoz: A bekezdés hatályon kívül helyezését a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdésével való ütközése indokolja.
3. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére.
Tárgy:

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület !
Szentgotthárdon jelenleg 16 db közterületi szelektív hulladékgyűjtő sziget működik,
amelyeken lehetősége van a papír, a PET palackok és az üveg hulladékok szelektált formában
történő gyűjtésére. A konténerek ürítését a Müllex Közszolgáltató Kft. végzi. A szelektív
hulladékgyűjtő szigetek környezetében elszórt hulladék összegyűjtését megállapodásunk
alapján pedig a SZET Szentgotthárdi Kft. végzi.
Sajnos a hulladékgyűjtő szigeteknél folyamatosan problémát jelent, hogy azt egyesek illegális
hulladéklerakónak gondolják és ott hagyják hátra a hulladékaikat. Információink szerint a
szentgotthárdi hulladékgyűjtő szigetekre rendszeresen raknak le hulladékot nem
Szentgotthárdon hanem a környező településeken élő, ám ott valami miatt hulladékgyűjtő
edénnyel nem rendelkező polgárok is. Változatlanul gondot jelent, hogy többen az edénybe
helyezés szándékával visznek hulladékot a szigetekre ám ott szembesülnek azzal, hogy az
odavitt hulladék nem fér bele az edénybe és ilyenkor ott hagyják a szemete4t. Ezek miatt a
hulladék elhelyezések miatt láthat a város utcáin közlekedő időnként hulladékhegyeket a
szigeteken. A Közterület-felügyelet dolgozói szinte minden héten készítenek erről fotókat, és
bár fordult elő hogy sikerült megtalálni a szemetelőket akikkel szemben intézkedtek is de a
szemetelők többsége felderítetlen marad. Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat illetve a
SZET Szentgotthárdi Kft a hátrahagyott illegális hulladékot akár hetente többször is
összeszedi de ennek természetesen költségei vannak illetve a szeméthalmok látványa sajnos
pénzben nem kifejezhető kárt jelent.
Az elmúlt években több hulladék-gyűjtő sziget áthelyezését kellett kezdeményeznünk, mivel a
szigetek környezetében ezek az áldatlan és kezelhetetlen állapotok kialakultak.
Volt olyan áthelyezés, amely elérte célját (pl. a Deák F. u. 17. udvarába áthelyezett sziget a
volt tekepálya mellől) és azóta a sziget környezetében már rendezettebb állapotok vannak, de
sajnos vannak olyan helyek, amelyeknél nem értük el a célunkat, ezeket sokan még mindig
illegális hulladék-lerakónak gondolják.(A sportpálya mellől a Kossuth L. u. másik oldalára
áthelyezett sziget) továbbá volt olyan, amelyiket már meg is kellett szüntetni a kezelhetetlen
állapotok miatt (Arany J. u. – Széchenyi u. sarka; Dózsa Gy. u. – Tompa M. u. sarka).
Szentgotthárdon 2013. április 01-től új hulladékszállítási és –kezelési rendszer került
bevezetésre, amelynek legfontosabb változása az volt, hogy kötelezővé lett téve a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés. Az új rendszer kialakításakor is jeleztük már, hogy a
hulladék-gyűjtő szigetek sorsát az új hulladékgyűjtési rendszer bevezetését követően át kell
gondolni, hiszen a házhoz menő kötelező szelektív gyűjtés bevezetésével akár meg is lehetne
szüntetni ezeket a szigeteket az üveggyűjtő konténereken kivül, mivel az üveghulladékot
zsákba nem lehet gyűjteni. Ugyan tapasztalataink szerint még mindig sokan használják ezeket
a szigeteket úgy, hogy a csaladi házak esetén nem a sárga zsákba, tömbházak esetén nem a
sárga fedelű konténerbe dobják a szelektíven gyűjtött hulladékot hanem elviszik a szigethez
de az új rendszerrel megoldott és könnyebb, kényelmesebb a házhoz menő szelektív gyűjtés.
A közterületi szelektív hulladék-gyűjtő szigetek jelenlegi helyszínei:

1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch – Club 3-as közötti terület)
2. az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti tömbbelső)
3. az 50. hrsz-ú terület (Kossuth L. utca parkoló eleje)
4. az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.)
5. az 1478.hrsz-ú terület (Gárdonyi G. utca vasútállomás előtt)
6. a 0115. hrsz-ú terület (Zsidahegyi beköt út mentén)
7. a 955/1. hrsz.-ú terület (Árpád út vége, parkoló)
8. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca Felső u. kereszteződése)
9. a 2240.hrsz-ú terület (Rábafüzes Déryné utcai park)
10. a 2523. hrsz-ú terület (Jakabháza bolt parkoló)
11. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu Kulturház mellett)
12.a 2968.hrsz-ú terület (Máriaújfalu bolt előtti parkoló)
13.a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa autóbusz-forduló melletti terület)
14. a 862. hrsz-ú terület (Zsida bolt melletti terület)
15. az 1066. hrsz-ú terület (Kossuth L. utca sportteleppel szemben)
A felülvizsgálat során az alábbi szempontokat kívántuk figyelembe venni:
- Az új rendszer kialakításakor megfogalmazott koncepció figyelembe vétele, amely
alapján a megmaradó szigetek koncentrálása azoknak a tömbházaknak a
környezetében történjen, ahol a tömbház műszaki adottsága nem engedi meg a házon
belüli szelektív gyűjtést, ott továbbra is közterületen elhelyezett szelektív
hulladékgyűjtő szigeteken történjen a gyűjtés. A szolgáltató tájékoztatása szerint a
tömbházak vonatkozásában csak egy esetben, a Mártírok út 2-6. számú tömbházak
esetén kellett közterületen a hulladékgyűjtő szigetet kialakítani, a többi tömbháznál
házon belül történik a szelektív gyűjtés,
- az üveg hulladék gyűjtését továbbra is közterületen kihelyezett hulladékgyűjtőkben
kell biztosítani,
- a megmaradó szigetek (üveg visszagyűjtési pontokat) kulturált, megközelíthető és
illegális hulladékelhelyezésre nem csábító környezetben legyenek kialakítva. Végleges
helyüket célszerű szilárd burkolattal, elkerítve kialakítani.
A szolgáltató – Müllex-Közszolgáltató Kft. – javaslatát is kikértük a felülvizsgálattal
kapcsolatban, amelyet az előterjesztéshez mellékelünk. A szolgáltató egyetértett a fenti
szempontokkal és egyben javasolta néhány gyűjtősziget azonnali megszüntetését, mivel
ezeken folyamatosan szabálytalan hulladékelhelyezés történik. Ilyenek a kft levelében írott
helyek is, de tapasztalataink szerint valójában három helyen vannak kritikus állapotok: a két, a
szolgáltató által megszűntetésre javasolt szigeten a Zsidahegyi bekötőút mellett és a Kossuth
L. utca Kethelyi út melletti végén a sportpályával szemben továbbá a Kossuth L. utcában a
zöldséges előtti területen. Ezek teljes megszüntetését egyelőre mégsem javasoljuk
üveggyűjtési pontként való működtetésüketlátjuk jobbnak továbbra is míg Zsidahegyen
megpróbálunk új helyet keresni mivel a jelenlegi helyén egyetlen üveggyűjtési edény is
csábító lehet a hulladéklerakásra hiszen az most az erdőben található amire senki nem láthat
rá, viszont teljes felszámolása esetén Zsidahegyen nem tudnák az ott élők az üveghulladékot
elhelyezni - mi szeretnénk, hogy a városrész ne maradjon gyűjtőpont nélkül.
Az alábbiak szerint a szolgáltató kérését is figyelembe véve javasoljuk a városban
közterületeken elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezésének felülvizsgálatát,
amely alapján hulladékgyűjtő sziget a tömbházak környezetében maradna (jelen esetben egy
helyen a Mártírok út 2-6. számú tömbházak közötti területen), a többi helyszínen üveggyűjtési
pont kialakítására kerülne sor.

Javasolt közterületi üveg visszagyűjtési pontok / tömbházak környezetében kialakított
szelektív hulladék gyűjtőpont(ok) helyszínei (megszűnő szigetek áthúzott betűtípussal):
Tömbházak környezetében lévő szelektív hulladékgyűjtési pont:
1. a 1298/3. hrsz.-ú terület (Mártírok út 2-6. számú tömbházak közötti terület)
Üvegvisszagyűjtési pontok:
1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch – Club 3-as közötti terület)
2. az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti tömbbelső)
3. az 50. hrsz-ú terület (Kossuth L. utca parkoló eleje)
4. az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.)
5. a 2015. hrsz.- ú terület (Zsidahegyi utca 7-13. közötti osztatlan közös tulajdonban területet
(önkormányzati tulajdon 1200/7200 rész)
6. a 955/1. hrsz.-ú terület (Árpád út vége, parkoló)
7. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca Felső u. kereszteződése)
8. a 2240.hrsz-ú terület (Rábafüzes Déryné utcai park)
9. a 2523. hrsz-ú terület (Jakabháza bolt parkoló)
10. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu Kulturház mellett)
11. a 2968.hrsz-ú terület (Máriaújfalu bolt előtti parkoló)
12.a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa autóbusz-forduló melletti terület)
13. a 862. hrsz-ú terület (Zsida bolt melletti terület)
14. az 1066. hrsz-ú terület (Kossuth L. utca sportteleppel szemben)
15. az 1478.hrsz-ú terület (Gárdonyi G. utca vasútállomás előtt)
A fentiekben részletezett változások miatt a helyi környezetvédelem szabályairól szóló
22/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendeletünket (továbbiakban: helyi rendelet) is
melléklet szerint módosítani kell. Egyrészt a helyi rendelet 2/A. §-át a hulladékgyűjtő
szigetekre vonatkozó szabályokat, illetve a 3. mellékletét a helyszínekről.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdése alapján a környezetvédelmi tárgyú rendeleteket véleményeztetni kell a területileg
illetékes környezetvédelmi felügyelőséggel és tájékoztatásul meg kell küldeni a szomszédos
önkormányzatoknak is.
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 révén egy új korszerű
hulladékgyűjtési rendszer kerül bevezetésre aminek jelentős szemléletformáló hatása lesz az
emberekre. Ennek révén változik a környezetvédelemhez, a jövőhöz való hozzáálllása az
embereknek.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: az új rendszer bevezetése esetén
a költségvetési hatása az önkormányzat költségvetésére pozitív lesz, hiszen csökkenhetnek a
hulladégyűjtő szigetek környezetének takarítási költségei.
Környezeti és egészségi következménye: jelentős, amennyiben e rendeletnek is
köszönhetően jelentősen megnövekedhet a hasznosítható hulladék mennyisége; ezzel együtt
csökken a vegyes hulladék mennyisége, jelentősen csökkenhet a környezetterhelés

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: bizonyos adminisztrációs terhek nőnek, mások
csökkennek. Helyenként új adminisztrációs terhek jelennek majd meg elsősorban a szállítást
végző szervezetnél.
A jogalkotás elmaradásának esetén: nem változik a hulladékgyűjtés és kezelés rendje, ami
anyagi, költségvetési és környezetterhelési szempontból egyaránt komoly hátrányt jelent.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés
meghozatalát
Szentgotthárd, 2014. január 16.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
Környezetvédelmi tanácsnok ellenjegyzése:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../---. /---./ önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló
22/2001. /VI.28./önkormányzati rendelet
módosításáról.
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 helyi
környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. /VI.28./ önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 2/A. § (1), illetve (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„2/A § Hulladékgyűjtő szigetek
(1)Az üveggyűjtési pontok és a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív
hulladékgyűjtő pontok felsorolását a R.3.számú melléklete tartalmazza.
(2) Az üveggyűjtési pontok és a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív
hulladékgyűjtő pontokon 1100 l. űrtartalmú speciális szelektív, zárral ellátott hulladékgyűjtő
konténereket kell elhelyezni. Az üvegvisszagyűjtési pontokon csak üveg-, a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteken pedig papír-, üveg-, és PET-palack gyűjtő konténer(ek)t kell
elhelyezni. A konténeren az abba bedobható hulladék fajtáját jól láthatóan és olvashatóan
jelezni kell.”
1.§ A R. 2/A. § (4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„(4) Az üveggyűjtési pontokon kell a megfelelő konténerbe elhelyezni a képződő
üveghulladékot, a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő
pontokon kell - az érintett tömbház lakóinak - a megfelelő konténerekben elhelyezni a
képződő papír-üveg-PET-palack(műanyag palack)-hulladékot. Az egyes hulladékfajták csak
az arra rendszeresített konténerekbe rakhatók. A konténerekbe más hulladék egyéb dolog
bedobása, beöntése TILOS! Ha a bedobni kívánt hulladék a konténer nyílásán bármilyen
okból nem fér be, azt a hulladékgyűjtő szigeten hagyni tilos, azt tulajdonosa köteles
visszaszállítani.”
3.§ A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4.§ E rendelet. 2014. április 01-én lép hatályba.

Huszár Gábor

Dr. Dancsecs Zsolt

Polgármester

jegyző

Kihirdetés napja:

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

Az üveg visszagyűjtési pontok, illetve a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív
hulladék-gyűjtő pontok elhelyezkedése Szentgotthárdon:
Tömbházak környezetében lévő szelektív hulladékgyűjtési pont:
1. a 1298/3. hrsz.-ú terület (Mártírok út 2-6. számú tömbházak közötti terület)
Üvegvisszagyűjtési pontok:
1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch – Club 3-as közötti terület)
2. az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti tömbbelső)
3. az 50. hrsz-ú terület (Kossuth L. utca parkoló eleje)
4. az 1400/17. hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.)
5. a 2015. hrsz-ú terület (Zsidahegyi utca 7-13. közötti ingatlan)
6. a 955/1. hrsz.-ú terület (Árpád út vége, parkoló)
7. a 319., ill. 316. hrsz-ú terület (Zrínyi M. utca Felső u. kereszteződése)
8. a 2240.hrsz-ú terület (Rábafüzes Déryné utcai park)
9. a 2523. hrsz-ú terület (Jakabháza bolt parkoló)
10. a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu Kulturház mellett)
11. a 2968.hrsz-ú terület (Máriaújfalu bolt előtti parkoló)
12.a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa autóbusz-forduló melletti terület)
13. a 862. hrsz-ú terület (Zsida bolt melletti terület)
14. az 1066. hrsz-ú terület (Kossuth L. utca sportteleppel szemben)
15. az 1478.hrsz-ú terület (Gárdonyi G. utca vasútállomás előtt)

Indokolás
1.-2. §-hoz: az üveggyűjtési pontok és a tömbházak környezetében elhelyezett szelektív
gyűjtési pontok használatának szabályait írja elő
3.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. A lakossági tájékoztatás és
átrendezése miatt célszerű ebben az időpontban

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére.
Tárgy: A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület !
A szilárd hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos helyi szabályokkal jelenleg a
41/2001. (XI.29.) önkormányzati rendeletünk (továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik.
A helyi rendelet áttekintése során tapasztaltuk, hogy annak 9., 10., ill. 10/A. §-ban vannak a
támogatásokkal, kedvezményekkel kapcsolatos szabályok, amelyben egyrészt a
hulladékkezelési díj alóli mentességet szabályozzuk, illetve a támogatásokkal kapcsolatban
utalunk arra, hogy ebben az esetben a helyi szociális rendeletünk előírásai szerint kell eljárni.
A hulladékról szóló 2011. évi törvény 35.§ e) pontja értelmében helyi rendeletben többek
között csak az esetleges kedvezményeket kell szabályozni, ezért véleményünk szerint a helyi
rendeletünk mentességgel, támogatásokkal kapcsolatos szabályait hatályon kívül kell
helyezni. A támogatás kérésével kapcsolatos szabályok fölöslegesek, mivel úgyis a helyi
szociális rendeletünkre utalunk csak.
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: nem releváns, mivel a hatályon kívül
helyezett részek – melyek bizonyos támogatások igénybe vételét teszik lehetővé – ezek
továbbra is változatlan feltételekkel megmaradnak a szociális ellátásokat szabályozó
rendeletünk alapján.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: nem releváns.
Környezeti és egészségi következménye: nincsen.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen.
A jogalkotás elmaradásának esetén: a törvényi előírásokkal ellentétes szabályozás marad az
önkormányzati rendeletben.

Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés
meghozatalát.
Szentgotthárd, 2014. január 20.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának ...../….. (…..) önkormányzati rendelete
a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2002. /XI.29./ önkormányzati
rendelet módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.
§ (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás szerint, a 13.§ (1) bek. 19. pontja szerinti
feladatának ellátása során, a 2012. évi CLXXXV. tv. 35.§ szerinti felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról
szóló 41/2002. /XI.29./ önkormányzati rendelet 9. § (2)-(3) bekezdése, a 10. §-a , valamint a
10/A §-a hatályát veszti.
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kihirdetés napja:

Huszár Gábor

Dr. Dancsecs Zsolt

Polgármester

jegyző

Indokolás
1.§-hoz: A hulladékról szóló 2011. évi törvény 35.§ e) pontja értelmében helyi rendeletben
többek között csak az esetleges kedvezményeket kell szabályozni, ezért ezeket a szakaszokat
hatályon kívül kell helyezni.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2014 január 29.-i képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Kocsis Balázsné kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
A Hársas-tó Szentgotthárd egyik gyöngyszeme – szívesen mutatjuk meg, mint a város egyik
legszebb természeti értékét. Az elmúlt években nagy figyelmet is fordítottunk rá. A tavat
körbejárhatóvá tettük sétányok kialakításával, mobil WC-ket helyeztünk el a strandolók
érdekében, tavaly a vizet is odavezettük; értő fenntartóval kötünk szerződést a tó kezelésére.
Egy a város szélén lévő turisztikai, sportközponttá lett az elmúlt évek során. Mindig ara
törekedtünk, hogy megmaradhasson szép természet közeli értékünknek. Megint tovább
kellene lépnünk ezen a téren, hiszen Kocsis Balázsné 9900 Körmend Nádaljai u. 7. szám
alatti lakos a mellékelt (1. sz. melléklet) kérelemmel fordult a T. Képviselő-testülethez,
melyben kéri hogy a Hársas Tó strandján egy faházat helyezhessen el büfé céljából, ahol 10
éven keresztül kapjon kizárólagos értékesítési lehetőséget és mindezekért cserébe vállalja a
strand üzemeltetését is ugyanezen időszakban. Hozzá kell tennünk, hogy a kérelmező hosszú
évek óta nyaranta a tónál használati díj ellenében területet bérel és azon lakókocsiból árusít
ami a mai követelményeknek nehezen felel meg – ebből a helyzetből szeretne ő is előbbre
lépni és kultúráltabb, tájba illőbb épületben végezni a munkáját – kihasználva a szükséges
vezetékes víz adta előnyöket.
A 2013. decemberi ülésen az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságától
előzetes állásfoglalást kértünk azért, hogy a kérelem elbírálásának előkészítése során milyen
irányba induljunk el.A bizottság álláspontja és a hivatal álláspontja gyakorlatilag megegyezik,
a bizottság döntése a következő volt:
Határozatuk:
41/2013. számú Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága határozata:
Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága Kocsis Balázsné (9900
Körmend, Nádaljai u. 7.) kérelmét, melyben a szentgotthárdi, 0596/20 hrsz-ú Hársas Tó
strandján kizárólagos joggal büfé üzemeltetéséhez és ehhez szolgáló faház tartós
elhelyezéséhez kéri és vállalja a strand üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását
- elvi hozzájárulását adja azzal hogy a kérelemben felvetettek részletes kidolgozására felkéri a
műszaki osztályt, javaslatokat kér a bizottság.
Lehetőség szerint egyetlen környezetbe illő épület kerüljön építésre, mely az önkormányzat
tulajdonát képezné, hasznosításáról pedig a képviselő testület dönt.
A létesítés feltételei:
E határozat birtokában kezdtük meg az előkészítő munkálatokat, megkérdeztük az építési
hatóságot, a főépítészünket, a területen hatáskörrel rendelkező szervezeteket.
Építési hatóság/Városi főépítész:

A Hársas-tó és környezete vonatkozásában helyi építési szabályzattal, szabályozási tervvel
egyelőre nem rendelkezünk. Az illeszkedési főszabályt figyelembe véve – városi főépítészi
támogatással – elvileg, egy legfeljebb 20 nm hasznos alapterületű, fa szerkezetű vendéglátó
tevékenység (kizárólag büfé jellegű) folytatására alkalmas rendeltetésű épület a szentgotthárdi
0596/20 hrsz-ú telken létesíthető.
Mivel a telek természeti oltalom alatt áll, az Őrségi Nemzeti Park része, Natura 2000-es
terület, az épület elhelyezését, megjelenését a természetvédőkkel egyeztetni kell.
Az épület gyakorlatilag a mozgó büfé helyére kerülne, amely terület erdő művelési ágú, ezért
az elhelyezés előtt az Erdészeti hatóságnál igénybevételi eljárást kell kezdeményezni. A
kérelemhez mellékelni kell egy földmérő által készített vázrajzot, a tervezett épület
kordinátáival. Az eljárás várható időtartama 2-2,5 hónap. Erdővédelmi járulék várható díja:
kb. 10 e forint.
A Népegészségügyi- Tisztiorvosi és az Állategészségügyi hatósággal előzetesen
egyeztettünk. Álláspontjuk szerint a létesítés nem kizárt, feltétel, hogy az épületben az
ivóvizet a közhálózatról kell biztosítani, a keletkező szennyvizet zárt szennyvízgyűjtő
tartályban kell összegyűjteni, egy WC helyiséget kell biztosítani kizárólag a büfé személyzete
számára ( lehetséges megoldás a mobil WC is) Az energiaellátást a bérlők az eddigi módon –
agregátorral –biztosítják.
Ezeket követően a következőket terjesztjük elő:
A hatályos általános szabályozók lehetővé teszik 20 nm hasznos alapterületig a kereskedelmi,
vendéglátó rendeltetésű épületek építési engedély nélküli építését.
Elképzeléseink szerint önkormányzati megvalósítás esetén, az Önkormányzat a vízvezeték
meghosszabbításának, a zárt szennyvízgyűjtés megoldásának és az épület építésének munkáit
vállalná, a berendezések biztosítása a bérlő feladata. (tervezett technológiai leírás, alaprajzzal
2.sz. melléklet)
Költségbecslés (nettó):
1. építésztevező díja:
150 eFt
2. földmérő díja:
60 eFt
3. engedélyezési, eljárási díjak: 50 eFt
4. vízvezeték:
100 eFt
5. zárt szennyvízgyűjtő:
500 eFt
6. épület (mobil WC-vel) : 3.500 eFt
Esőbeálló építmény építése:
A korábbi években a tavat látogatók részéről felmerült a tó környezetében egy 30-40 fő
befogadására alkalmas fedett-nyitott építmény létesítésének igénye. Itt kizárólag fából épített,
tetővel ellátott, az oldalán nyitott objektum elhelyezéséről lehet szó azért, hogy a Hársas-tó
látogatottsága kevésbé legyen kitéve az időjárás gyors változásának. Kívánatos lenne, ha a
tónál jelen lévő nagyobb számú vendég egy hirtelen kitörő nyári zivatar esetén gyorsan
biztonságos helyre tudna behúzódni illetve fedett helyen megpihenhetne bárki aki a tóhoz
érkezik. Ilyenre jelen pillanatban nincs lehetőség. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet
elviekben támogassa az építmény megépítését.

A Hársas - tó környezetének megőrzését szem előtt tartva az alábbi intézkedések megtételét
javasoljuk:
A leghatásosabb helyi építési megoldás a helyi építési szabályzat elkészítése lenne. Amíg ez
meg nem születik, addig javasoljuk:
 az Önkormányzat határozattal mondja ki, hogy a tulajdonában levő
Szentgotthárd 0596/20 hrsz-ú ingatlanon legfeljebb egy darab max. 20 nm
hasznos alapterületű kereskedelmi/vendéglátó épület létesíthető


az Önkormányzat rendelje el a településképi bejelentési eljárásról szóló
40/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet hatályának a Hársas-tó
környezetében levő telkekre való kiterjesztését



Elkészítettük a Hársas-tó Rendtartása cínű dokumentumot is az
Előterjesztés 3. számú melléklete szerint – javasoljuk ennek elfogadását is.
Ezzel a dokumentummal a Helyi Építési Szabályzat elfogadásáig javasoljuk
biztosítani az önkormányzat által kívánatosnak tartott állapot megőrzését.
Ennek lényege, hogy a most elfogadott építményeken túl további épület a
Hársas tó környezetében – beleértve az azt körülvevő területeket is – nem
létesíthető, a terület ebből a célból nem parcellázható fel.

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd
0596/20 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaként kinyilatkoztatja, hogy az ingatlanon
egy darab, legfeljebb 20 nm hasznos alapterületű kereskedelmi/vendéglátó épület
és egy darab 30-40 fő befogadására alkalmas fedett-nyitott esőbeálló építhető.
Egyetért azzal, hogy az ingatlanon egy darab, legfeljebb 20 nm hasznos
alapterületű kereskedelmi/vendéglátó rendeltetésű épületet és egy 30-40 fő
befogadására alkalmas fedett – nyitott esőbeálló épületet Szentgotthárd Város
Önkormányzata építsen fel és a kereskedelmi/vendéglátó épületet bérbeadás
útján hasznosítsa.
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
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
4. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd
0596/20 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaként nem járul hozzá, hogy az ingatlanon
vendéglátó épület építésére kerüljön sor.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2014. január 17.

Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt- jegyző

Környezetvédelmi Tanácsnok ellenjegyzése:

1.számú melléklet

2.számú melléklet

3.számú melléklet

A Hársas-tó környezetének Rendtartása:
1.) A Hársas-tó környezetében az önkormányzat által a szentgotthárdi 0598/20 helyrajzi
számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon létrehozandó építményeken: egy
kereskedelmi/vendéglátó tevékenység végzésére alkalmas önkormányzati építményen és egy
legfeljebb 40 fő befogadására alkalmas fedett-nyitott esőbeállón kívül további (újabb)
építmény elhelyezésére a jövőben nincs lehetőség.
2.) A Hársas-tó környezetében csak az önkormányzat tulajdonát képező erre a célra kialakított
kereskedelmi/vendéglátó építményben végezhető vendéglátó/kereskedelmi tevékenység
3.) A Hársas-tó környezetében a jelen pillanatban már álló építmények helyébe a jelenleginél
nem nagyobb, ugyanolyan rendeltetésű építmény helyezhető csak el
4.) Az önkormányzati tulajdonú helyiség kereskedelmi/vendéglátó tevékenység célra történő
bérbeadására az önkormányzat pályázatot ír ki.
4.) A Hársas-tó környezetében csak tájba illő fából készült építmény helyezhető el a
településképi bejelentési eljárásról szóló 40/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet előírásai
szerint.
……..
Szentgotthárd 2018. február 01.
Huszár Gábor
Polgármester

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2014. január 29-i ülésére
Tárgy: Termelői Piac földhasználati jog alapítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. áprilisi ülésén tárgyalta a
termelői piac ügyét, s akkor a 81/2013. számú Képviselő-testületi határozat és ennek alapján
az érintett terüeltekre egy használati megállapodás született ami a következőket tartalmazta:
- Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a RA-HU-MI 2012. KFT
Szentgotthárd, Hunyadi u. 21. alatti gazdasági társaság kérelmét támogatja és egyetért azzal,
hogy a szentgotthárdi 1377/3 és szentgotthárdi 1377/5 hrsz-ú, Szentgotthárd Város
Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanokon a kft termelői piacot működtessen.
- Ennek alapján a KFT-vel a területekre használati megállapodást kötöttünk. A KFT vállalta
hogy a termelői piacot megszervezi, az értékesítéshez szükséges elárusító helyet kialakítja és
a termelői piacot a megállapodásban írtak szerint üzemelteti. A termelői piac
megszervezésével működtetésével kapcsolatos valamennyi feladatot a kft látja el.
- A Képviselő-testület elvi hozzájárulást adott ahhoz, hogy a területeken a termelői piacként
használt területrészen kívül a KFT a későbbiek során saját nevében is kereskedelmi
tevékenységet folytasson – az ehhez szükséges feltételeket kialakítsa – mindezt a termelői
piac mindenkori biztosítása mellett. A további fejlesztések előtt a Képviselő-testülettel
egyeztetni szükséges. A további fejlesztések esetén a terület használati díjára visszatér.
A 2013. április hó 28-n létrejött megállapodás az Önkormányzat és a RA-HU-MI Kft közt az
1. sz. mellékletben olvasható.
A piac kialakításához szükséges volt a két, 1377/3 és 1377/5 hrsz-ú ingatlan összevonása is,
mely földhivatalnál is átvezetésre került.
A piacot működtető RA-HU-MI Kft. ügyvezetője most a 2. sz. mellékletben található önálló
ingatlan feltüntetéséhez szükséges, földhasználati jog alapítására vonatkozó Szerződést
nyújtotta be (Változási vázrajz 3. sz. melléklet). A szerződés alapján a „termelői piacnak”
nevezett terület közepén, a KFt 84 m2 alapterületű, 172,2 m2 térlefedettségű pavilont
(felépítményt) létesített a saját költségén és a saját kivitelezésében (ez a termelői piac
elárusító építménye), Ezt szeretnék tulajdonjogilag is önálló ingatlanként, 1377/5/A hrsz.
alatt feltüntetni. A fölterület továbbra is az önkormányzat tulajdona marad, a RA-HU-MI
2012 Kft-nek az ingatlanra továbbra is ingyenes használati joga lesz, maga az elárusító
építmény kap saját helyrajzi számot (1377/5/A) és a földhivatalban ez az építmény lesz a kft
nevén.
Kérjük a szerződés tervezet megvitatását.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete hozzájárul az előterjesztés 2.
számú mellékletét képező, szentgotthárdi 1377/5 hrsz-ú, kivett épület udvar megnevezésű
ingatlanra vonatkozó, „önálló ingatlan létesítésére, valamint földhasználati jog alapítására”
vonatkozó Szerződés Önkormányzat részéről történő aláírásához, felhatalmazza. Dr. Reisinger
Richárd alpolgármestert annak aláírására

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az előterjesztés 2. számú
mellékletét képező, szentgotthárdi 1377/5 hrsz-ú, kivett épület udvar megnevezésű ingatlanra
vonatkozó „önálló ingatlan létesítésére, valamint földhasználati jog alapítására” vonatkozó
Szerződés alábbi módosításokat követő aláírásához hozzájárul, felhatalmazza Dr. Reisinger
Richárd alpolgármestert annak aláírására.
Módosítások:
…………………………………………………………………………………………………
………
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2014. január 21.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1.sz. melléklet:

2.sz. melléklet:

3.sz. melléklet:

JELENTÉS
a Képviselő-testület 2014. január 29.-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-ben tovább folytatja munkáját. Az idei év legfőbb feladata a
szentgotthárdi csata 350. évfordulójának méltó megünneplése. Természetesen e mellett a
hagyományoknak megfelelő egész éven át tartó rendezvények és programsorozatok lesznek.
2014. január 10-én ismét összeült a Jubileumi Munkacsoport. Ez alkalommal a bizottság
2014. év rendezvénytervét beszélte át és készítette el az alábbiak szerint.

SZENTGOTTHÁRD
RENDEZVÉNYTERV 2014.
IDŐPONT
2014. január 22.

RENDEZVÉNY
Kultúra

Napja

–

köreműködnek

HELYSZÍN
a

Takáts

Zeneiskola növendékei

Jenő

SZERVEZŐ

Színház (Szentgotthárd, Széll

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Kálmán tér 11.)

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

2014. február 23.

Megacsillag tehetségkutató verseny

Színház (Szentgotthárd, Széll

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Kálmán tér 11.)
Színház ( Szentgotthárd, Széll
2014. március 01.

Farsang gyermekeknek

Kálmán tér 7.)

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Több helyszínen
2014. március 21-től

Tavaszköszöntő Fesztivál a kultúra jegyében

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

április 15.
2014. március 15.

Ünnepi megemlékezés a Vörösmarty Mihály

Színház (Szentgotthárd, Széll

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Gimnázium közreműködésével

Kálmán tér 11.)

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

Színház (Szentgotthárd, Széll
2014. április 11.

Költészet napi rendezvény

2014. május 01.

Civil nap

Kálmán tér 11.)
Színház

2014. május 05.

Gotthárd napja
-

szoboravatás a kolostorparkban

és

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
környéke

(Szentgotthárd, Széll Kálmán

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

tér 11.)

Szentgotthárdi Civil Fórum

Széll

Kálmán

tér

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

(Szentgotthárd, Széll Kálmán

Tel: 06/94/553-019

tér 7.)

www.szentgotthard.hu

2014. május 15-17.

Nemzetközi

Lipa konferenciaterem

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

„Szentgotthárd Vasvár 1664 – Háború és béke

(Szentgotthárd, Gárdonyi út

Tel: 06/94/553-019

Zrínyi Miklós korában” címmel

1.)

www.szentgotthard.hu

-

Tudományos

Konferencia

23 meghívott előadó szerte Európából
Pannon Kapu Kulturális Egyesület

2014. május 16./17.

Állandó

kiállítás

megnyitása

az

1664-es

szentgotthárdi csatáról

Pável Ágoston Helytörténeti és

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum,

Szlovén Nemzetiségi Múzeum

Helytörténeti

(Szentgotthárd,

Önkormányzati Hivatal

Hunyadi

út

Klub,

Szentgotthárdi

Közös

6.)
2014. május

Ifjúsági nap ( SZIN)

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
Színház

2014. május 25.

Gyermeknap

és

környéke

(

Szentgotthárd, Széll Kálmán

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

tér 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

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

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
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

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum (

(Szentgotthárd,

Széll Kálmán tér 2.), Színház

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.)

(Szentgotthárd, Széll Kálmán
tér 7. )
2014. augusztus 20.

Államalapítás ünnepe

Nagyboldogasszony templom

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

(Szentgotthárd, Széll Kálmán

Tel: 06/94/553-019

tér)

www.szentgotthard.hu
Pannon Kapu Kulturális Egyesület

2014.augusztus vége

Országos Főépítészi Konferencia

Színház ( Szentgotthárd, Széll

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Kálmán tér 11.), Refektórium

Tel: 06/94/553-019

( Szentgotthárd, Széll Kálmán

www.szentgotthard.hu

tér 11. )
2014. szeptember 13.

Zöld

Szentgotthárd

–

Környezetvédelmi,

gasztronómiai és kulturális fesztivál

Színház

és

környéke

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

(Szentgotthárd, Széll Kálmán
tér 11.)

2014. október 01.

Idősek Világnapja

Színház (Szentgotthárd, Széll

Városi Gondozási Központ

Kálmán tér 11.), Gondozási
Központ

(Szentgotthárd,

Arany J. u.1-3.)
2014. október 04.

Zene Világnapja
Haloween – Tökparty

2014. október 24.

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
Színház

és

környéke

(

Szentgotthárd, Széll Kálmán

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

tér 7. )
Színház
2014. november 8.

Márton nap

és

környéke

(

Szentgotthárd, Széll Kálmán

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

tér 7. )
Színház
2014. november 29december 20.

Adventi rendezvények
-

november 29. adventi hangverseny

-

december 6. Mikulás

-

december 20. Karácsonyváró kinn is, benn is

és

környéke

(

Szentgotthárd, Széll Kálmán
tér 7. )

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Városüzemeltető ügyek:
Két ülés között történtek
2014. január



Megtörtént a Szentgotthárd, Füzesi úti utasváró helyreállítása (új utasváró telepítése).
Kivitelező: ALMA-REND Kft. Hódmezővásárhely



Eredményes beszerzési eljárás alapján új szolgáltatóval kötöttünk szerződést
Szentgotthárd város közigazgatási területén a közvilágítási berendezések aktív elemeinek
teljes körű karbantartására és üzemeltetésére. Az eljárás nyertese a Villkász Kft.
(Szombathely) lett. Szerződés időtartama: 2014. január 01 – től – 2014. december 31 – ig.
Az új szolgáltató megkezdte az egyedi közvilágítási hibák elhárítását. A közvilágítási
szakaszhibák és a passzív hálózaton előforduló meghibásodások elhárítása továbbra is az
E.ON Zrt. feladata. Villkász Kft. hibabejelentési elérhetőségei: Munkaidőben: 06/30/85048-02, 94/505-100, 0-24 órában: villkasz@t-online.hu



Lezárult a megrendelt időszakra - másfél hónapra - a város központi területén tartózkodó
galambok, élve befogó csapdák alkalmazásával történő befogása. 2013. december 19-ig
összesen 206 db galamb befogására került sor. A befogott galambok az állatvédelmi
jogszabályok betartását figyelembe véve a Magyar Solymász Egyesület tenyésztőihez
kerülnek. Sajnos továbbra is problémát okoz, hogy a Széll Kálmán tér 18. magastetős
épület tetején korábban csak a reggeli órákban észlelt további közel kétszáz fős
galambcsapat befogását részben sikerült elérni a szomszédos épületekre kihelyezett
csapdákkal, mivel a Széll Kálmán tér 18. számú épületre, a beépítése miatt nem tudtak
elhelyezni csapdákat. Továbbá ezeknek a galamboknak az egyrésze már éjszakára kezd
áttelepedni a Művelődési Házra és Kossuth u. 4. szám alatti társasházra. Kivitelező:
ANIMALX WILDLIFE Bt. Székesfehérvár



Folyamatban van a közétkeztetési feladatok ellátására kiírt új közbeszerzési eljárás. Az
eljárás részvételi szakaszában egy szervezet nyújtotta be jelentkezését. Az eljárás jelenleg
az ajánlattételi szakaszban van. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott
személy: Dr. Bíró J. Judit hivatalos közbeszerzési tanácsadó



A támfal építés kiegészítő építési munkái elnevezésű közbeszerzési eljárás eljárási
bírságával kapcsolatban a Közbeszerzési Döntőbizottság ellen benyújtott bírósági
felülvizsgálatunk ügyében az eljáró bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság végzését
megváltoztatta és bírság összegét 50 %-kal leszállította (100.000,- Ft-ra).



Folyamatban van az „ÁROP-1.A.5-2013-2013-0001, Önkormányzati szervezetfejlesztés
megvalósítása Szentgotthárdon című projekthez kapcsolódó szakértői szolgáltatás
ellátása” elnevezésű szolgáltatás beszerzése közbeszerzési eljárás alapján.



Megtörtént a Szabadság tér 1-4. társasház mögötti, illetve a Szentgotthárd 1573. hrsz-ú
közterületen (Sztg., Hunyadi út 5. mögötti terület) lévő kavicsolt felületű parkolók
helyreállítása. Kivitelező: UTPLAN ‟95 Kft. Zalaegerszeg



Megtörtént a Szentgotthárd-Rábatótfalu Kultúrház előtti járdaszakaszok helyreállítása.
Kivitelező: UTPLAN ‟95 Kft. Zalaegerszeg



Megrendeletük a Szentgotthárd, Kossuth L. utcai parkolóban a társasház bejárójától a
Kossuth L. utca irányába elrendelt megállási tilalom jobb érvényesítése érdekében a
Kossuth L. utca felől is 1 db megállni tilos jelzőtábla (derékszögű oszlopra) kihelyezését;
a Szentgotthárd, Szépvölgyi utcában az Apátistvánfalvai út felőli végén hiányzó
elsőbbségadás kötelező jelzőtábla kihelyezését; a Szentgotthárd, Szépvölgyi utcában az
Apátistvánfalvai út felőli részén hiányzó Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos
jelzőtábla kihelyezését; és a Szentgotthárd, Hunyadi út volt selyemgyár előtti
kerékpárúton 2 db leszakadt csapadékvíz összefolyó helyreállításáról.
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház építésére kiadott engedélyek száma:
Lakóház használatbavételi engedélyek, használatbavétel tudomásul
vételi eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel
tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.):
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel
tudomásul vételi eljárások száma:
Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma:
Építésrendészeti eljárások száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:

0
1
1
2
3
1
0

Pénzügyi ügyek:
Költségvetési feladatok:
Bevétel – kiadás alakulása
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Önkormányzatunk folyószámla- és munkabér
hitellel nem rendelkezik. A folyószámla- és a munkabérhitel jelentősége a következő
időszakokban felértékelődik, hiszen az önkormányzat mindenkori tényleges bevételeiből kell
hogy fizesse a kiadásokat – közöttük a munkabért is. Mivel az önkormányzat bevételei
meglehetősen ciklikusan, elsősorban az adó befizetésekhez koncentrálódik, a számlákat,
munkabéreket azonban nem lehet attól függően fizetni hogy jött-e önkormányzati bevétel.

A 2014. évi költségvetési tervezési munkák során különös tekintettel kell lenni a Képviselőtestület 118 /2012., valamint 186 /2012. Képviselő-testületi határozatban elfogadott, az
Állami Számvevőszék jelentésére tett Intézkedési tervére.
Adóhatósági munka:
A 4. negyedéves zárás elkészítése, átadása a MÁK-nak
Zárási összesítő adatok átadása a költségvetésnek.
Adatszolgáltatások a Magyar Államkincstár felé.
Gépjárműadó bevétel 60 %-ának elutalása a MÁK számlájára. Tételes kimutatás elkészítése a
gépjárműadó bevételekről, visszautalásokról, és a kimutatás megküldése a MÁK –ba.
2013 november havi új és forgalomból kivont gépjárművekről a gépjárműadó határozatok
kiküldése
A beérkező helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés (feltöltés) bevallások feldolgozása.
A parkolóbérlethez igazolások kiadása.
Új ONKADO programváltozások feldolgozása.
Adószámlákra beérkező befizetések folyamatos átvezetése költségvetés részére.
Állandó feladatok:
A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik.
Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.
A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása
folyamatosan történik.
Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra, 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 határozatok hozatala
folyamatosan történik.
Hatósági és Koordinációs ügyek:
Szentgotthárd Város Önkormányzata, a Szentgotthárdon működő három nemzetiségi
önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80. §-ában meghatározott nemzetiségi önkormányzati működés személyi-tárgyi
feltételeinek biztosítására, valamint az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására
2012. június 1-jei hatállyal együttműködési megállapodást kötöttek. A megállapodást a felek
2013. július 16-án módosították a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttével
kapcsolatos szervezeti változások és az államháztartásról szóló törvény, valamint az annak
végrehajtásáról szóló kormányrendelet módosítása okán.
A nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § (2) bekezdése kimondja, hogy a megállapodást
minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014 januárjában elvégezte, ennek során megállapította, hogy jelenleg
nem szükséges a megállapodás módosítását kezdeményezni, illetve erre irányuló igény a
megállapodásban résztvevő többi féltől sem érkezett. A felek között az együttműködés a
megállapodásban foglaltak szerint zajlik.

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:
-

Az 1/2013.(I.31.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2012. évi
költségvetésről szóló rendelete értelemszerűen módosítást nem igényel.

- A 2/2013.(I.31.) rendelet : a Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
szóló önkormányzati rendelet a mostani képviselő-testületi ülésen kerül módosításra.

III. Tájékoztatók:

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2013. november és december havi információs jelentése
2013. október 21 - 2013. november 20.:
Munkaerő-piaci helyzet jellemzése
Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 447 fő, 30 fővel kevesebb, mint az előző
időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 6,6 %.
Tárgyidőszakban 81 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba. A belépők száma az előző
időszakhoz képest 42 fővel csökkent. Ágazat szerint legtöbben feldolgozóiparból (17 fő);
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (6 fő); Szállítás, raktározás (3 fő); 40 főről nincs adat,
ill. területen kívüli szervezetből érkezett. A többi belépő száma egyenletesen oszlik a többi
ágazat között.
A nyilvántartott pályakezdők száma 41 fő, számuk az előző időszakhoz képest nem változott.
Tárgyidőszakban kilépők száma: 112 fő, 40 fővel több, mint az előző időszakban. 18 fő
helyezkedett el önállóan, 5 fő közvetítéssel, 66 fő közfoglalkoztatásban helyezkedett el, 20 főt
zártunk ki statisztikából. Nem támogatott álláshelyekre, adott munkáltató nagyobb létszámban
nem léptetett be regisztrált álláskeresőket.
Bejelentett álláshelyek száma 322 fő, az előző időszakhoz képest 296 fővel nőtt. A támogatott
álláshelyek száma: 164 fő, ebből 160 fő közfoglalkoztatás. A nem támogatott álláshelyek
száma 158 fő. Az újonnan bejelentett nem támogatott munkahelyek többsége a feldolgozóipar

(18 fő); Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (56 fő); Adminisztratív és szolgáltatást
támogató tevékenység (66 fő) ágazatokból származik.
Álláskeresők létszámadatai
Szentgotthárd
2013.07.20
és kistérsége
Álláskeresők
aránya a
gazdaságilag
6,8
aktív
népességen
belül (%)*
Regisztrált
munkanélküliek
463
és nyilvántartott
álláskeresők (fő)
- változás az
előző havi
-3,9
adatokhoz képest
(%)
Ebből:
pályakezdő
munkanélküliek
38
és nyilvántartott
pályakezdő
álláskeresők (fő)
- változás az
előző havi
22,6
adatokhoz képest
(%)
Rendszeres
szociális
segélyben
11
részesülő
munkanélküliek
(fő)
Tartósan (egy
éven túl) reg.
122
munkanélküli**
Tartós
munkanélküli
26,3
arány (%)
Álláskeresési
52
járadék (fő)
Álláskeresési
11
segély (fő)
Foglalkoztatás
helyettesítő
112
támogatás (fő)

2013.08.20

2013.09.20

2013.10.20

2013.11.20

6,4

6,3

7,0

6,6

435

426

477

447

-6,0

-2,1

12

-6,3

41

41

41

41

7,9

0

0

0

11

11

11

11

123

119

120

114

28,3

27,9

25,2

25,5

40

46

55

56

12

12

13

14

96

103

119

116

2013. november 21 - 2013. december 20.:
Munkaerő-piaci helyzet jellemzése
Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 390 fő, 57 fővel kevesebb, mint az előző
időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 5,7 %.
Tárgyidőszakban 77 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba. A belépők száma az előző
időszakhoz képest 4 fővel csökkent. Ágazat szerint legtöbben feldolgozóiparból (15 fő);
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (6 fő); Kereskedelem, gépjárműjavítás,
Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás (5-5 fő); építőipar, Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás (4-4 fő); 34 főről nincs adat, ill. területen kívüli szervezetből
érkezett. A többi belépő száma egyenletesen oszlik a többi ágazat között.
A nyilvántartott pályakezdők száma 29 fő, számuk az előző időszakhoz képest 12 fővel
csökkent.
Tárgyidőszakban kilépők száma: 133 fő, 21 fővel több, mint az előző időszakban. 16 fő
helyezkedett el önállóan, 11 fő közvetítéssel, 59 fő közfoglalkoztatásban, 6 fő támogatással
helyezkedett el, 26 főt zártunk ki statisztikából. Nem támogatott álláshelyekre, adott
munkáltató nagyobb létszámban nem léptetett be regisztrált álláskeresőket.
Bejelentett álláshelyek száma 195 fő, az előző időszakhoz képest 127 fővel csökkent. A
támogatott álláshelyek száma: 159 fő, ennek nagy része közfoglalkoztatás. A nem támogatott
álláshelyek száma 36 fő. Az újonnan bejelentett nem támogatott munkahelyek többsége a
feldolgozóipar (18 fő); Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (56 fő); Adminisztratív és
szolgáltatást támogató tevékenység (66 fő) ágazatokból származik.
Álláskeresők létszámadatai
Szentgotthárd
2013.08.20
és kistérsége
Álláskeresők
aránya a
gazdaságilag
6,4
aktív
népességen
belül (%)*
Regisztrált
munkanélküliek
435
és nyilvántartott
álláskeresők (fő)
- változás az
előző havi
-6,0
adatokhoz képest
(%)
Ebből:
pályakezdő
munkanélküliek
41
és nyilvántartott
pályakezdő
álláskeresők (fő)
- változás az
7,9

2013.09.20

2013.10.20

2013.11.20

2013.12.20

6,3

7,0

6,6

5,7

426

477

447

390

-2,1

12

-6,3

-12,8

41

41

41

29

0

0

0

- 29,3

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

11

11

11

11

11

123

119

120

114

107

28,3

27,9

25,2

25,5

27,4

40

46

55

56

49

12

12

13

14

14

96

103

119

116

97

V. Válasz képviselői felvetésekre
Dr. Haragh László: A kethelyi út karbantartási hiányosságaira levélben hívtuk fel au
útkezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt figyelmét.
A Színház melletti út burkolat hibáit a 2014. évi út – híd keret terhére kijavíttatjuk.

Szentgotthárd, 2014. január 21.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

VII. Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2014. január
13-án

CÍME

SzentgotthárdFarkasfa
településrész
ivóvízminőségjavítása

KIÍRÓ

KEOP-2009-1.3.0
Ivóvízminőségjavítása

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

1F: 242.550,Elnyert
2F:
Elszámolható
támogatás:
3.045.000,költségek –
1F:
132/2009.
nettó:
1.374.450,179/2010.
ÁFA (25 %):
1F:1.617.000,Ft
1F: 404.250,2F: 30.450.000,2F:
2F:
27.405.000,7.612.500,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

3.045.000,Ft

MEGJEGYZÉS

A próbaüzem lezárult, a
kivitelezés befejeződött,
ünnepélyes projektzáró
rendezvény: 2014.01.23.

Nyert!

Benyújtva 2013.10.11-én,
elbírálás folyamatban.

CÍME

KIÍRÓ

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

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

57/2011.

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

Vízügyi
Igazgatósággal
konzorciumi
pályázat

268/2011.

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 szemle
- Ft
időpontja: 2014.01.30. Vízjogi
317.713.678,üzemeltetési engedély
folyamatban.
13.011.505,Ft

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,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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

44.702.019,-

7.888.590,-

Nyert! Támogatási
Szerződéskötés
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! Támogatási
Szerződéskötés
folyamatban.

2.160.000,-

Nyert!

1.289.050,-

0,-

Nyert!

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,-

MVH 57/2013.
(III.22.)
Közleménye

-

25 000 000,-

0,-

Benyújtva!

0,-

Nyert!
Támogatási szerződéskötés
megtörtént, előleg igénylés
megtörtént.

LEADEREgyüttműködés a
béke nevében
(Vasvárral)
ÁROP 1.A.5-2013
„Önkormányzati
szervezetfejlesztés
megvalósítása
Szentgotthárdon”

Államreform
Operatív Program

160/2013.

21 999 956,-

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 Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott
pályázatok helyzete 2014. január 13-án
CÍME
Lelki egészség
megőrzése

KIÍRÓ
SzlovéniaMagyarország
2007-2013

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
165/2008.
Önk.

174.908.-euro

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

nyert

8.744.-euro

MEGJEGYZÉS
A projekt megvalósult,
jelentés beadásra került.

záró

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

2.600.000.Ft/év
-

2013.
június
befejeződött.

30-án

CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

„NYDOP-5.1.1/B11

SZEOB Tótágas
Bölcsőde felújítása

Szociális
alapszolgáltatások
és gyermekjóléti
alapellátások
infrastrukturális
fejlesztése”

47/2011. TT
határozat

87.940.705.-

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

-

SZEOB óvodai
intézményegységének
„óvodafejlesztés”
pályázata

-

Az
Óvodafejlesztés”
30/2012. TT
(kódszám: TÁMOP- határozat
3.1.11-12/2)

10% + az
óvodai
79.146.634. feladatellátási
-Ft
hely
felújításának
költségeinek
100%-a

MEGJEGYZÉS
Kivitelezés
befejeződött.
Műszaki átadás-átvétel: 2013.
november 7-én zajlott le.
Ünnepélyes
projektzáró
rendezvény: 2013. december
11-én. Záró Beszámoló, Záró
kifizetési igénylés benyújtása
folyamatban.

-

-

100%
támogatási
intenzitású

Nyert! Konzorciumi
szerződéskötés megtörtént.
Támogatási szerződéskötés
megtörtént.

100%
támogatási
intenzitású

forráshiány
miatt
nem
részesülhetett támogatásban,
tartaléklistára került.

Kerekerdő Tagóvoda
(Rönök) tetőcsere és
homlokzat
hőszigetelése

A belügyminiszter
8/2013.(III.29.)
BM rendelete, „Az
egyes
önkormányzati
Tapsifüles Tagóvoda
feladatokhoz
(Gasztony)
kapcsolódó
fűtéskorszerűsítés,
fejlesztési
hőszigetelés,
támogatás
vizesblokk felújítása,
igénybevételének
épület külső és belső
részletes
felújítása, tornaszoba
szabályairól”
kialakítása

80/2013. KT
Szentgotthár
d határozat
21/2013.
Rönök
Önk.hat.
30/2013.
Gasztony
Önk.hat.

29.999.946,0,-

Mindkét pályázat elutasítva,
forráshiány miatt.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére
Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése
Tisztelt Képviselő-testület!
2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei.
A helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás
feltételei és módjai is megváltoztak. Szigorúbb gazdálkodási szabályok, forrás-struktúra
megváltoztatás, kötöttebb finanszírozás, szigorodó külsőforrások bevonási lehetőségei léptek
életbe. Az új feltételek mellett is biztosítandó közszolgáltatások megfelelő színvonalú
ellátásának alapja a pénzügyi gazdálkodást megalapozó, stabil alapokra épülő költségvetés.
Az éves költségvetésben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan
meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
A költségvetést költségvetési rendeletben kell megállapítani.
A 2014. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a
legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:
 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. CCXXX: évi. Törvény
(továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény),
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.),
 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
 rendelet (továbbiakban: Ávr),
2013. december 17-én került kihirdetésre a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
szóló 2013. évi CCXXX. törvény. (ktsv tv)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§ (2) bekezdése értelmében a jegyző által
előkészített költségvetési rendelet tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló
törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Hivatkozott rendelkezésnek megfelelően került a rendelet-tervezet – első tárgyalásra előterjesztésre.
A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2)
bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi
önkormányzat által irányított költségvetési szervek- ide értve az önkormányzati hivatalt is -,
bevételeit és kiadásait .
A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések
értelmében a költségvetési rendeletben külsőfinanszírozású működési célú költségvetési
hiány nem tervezhető.
Megjegyezzük, hogy az előterjesztett rendelet tervezet tárgyalási alap, az újraszabályozott
Áht.ban, az Ávr.-ben előírtak szerint azonban csak a februári testületi ülésre kerül végleges

formába. Ugyanakkor a költségvetési rendelet tervezetünk tartalmazza mindazokat, amik a
költségvetés elfogadásához szükségesek, tehát a tárgyalásnak akadálya nincsen.
A költségvetési törvény rögzíti az önkormányzatokat megillető állami támogatásokat. Fentiek
alapján az állami támogatás 316.141 e/Ft.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályi előírásoknak
megfelelően a város 2014. évi költségvetési tervezetét 2013. novemberi ülésén elfogadta a
részletes tervezőmunka alapjául, és hozzájárult ahhoz, hogy a 2014. évi költségvetés tervezési
munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak:
Prioritások:
1. A 2013. áprilisi koncepcióban, novemberi tervezetben megfogalmazott és elfogadott
iránymutatások be kell tartani:
- az ÖKV végelszámolásból adódó kötelezettségeket a 2014.évi költségvetésben tervezni kell.
végelszámolásával kapcsolatban készüljön részletes költségvetés
- mindenképpen maradjanak meg a feladatok az intézmények vonatkozásában
2. A működési költségeket minden intézmény legfeljebb a 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata erejéig tervezheti meg, kivéve, ha 2013. évben olyan többlet feladatot engedélyezett
a Képviselőtestület, mely többlet kiadással jár
3. Amennyiben egy intézménynél többlet költségek mutatkoznak, illetve többlet feladatot
kíván vállalni, illetve belső átcsoportosítást hajt végre a feladatellátásában, úgy az intézmény
gazdasági-hatékonysági számításokat köteles benyújtani a Testület elé. (A Rendelőintézet
többletigényeinek indokolását az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.)
4. Az intézményeknél a személyi juttatásokat a kötelezően biztosított juttatási elemek, az ágazati, a törvényjavaslatban szereplő illetményalapok és bértáblák figyelembe vételével kell
megtervezni.
5. Tervezni kell az új számviteli rendszer bevezetése miatt a könyvelési programot kb 2 millió
forint értékben.
6. Tervezni szükséges a vízi közmű vagyonértékelés elvégzésére kb 20 millió forintot.
(Tervezésre 10 millió forint került.)
7. Civil szervezetek támogatása a 2013. évi előirányzat erejéig tervezhető.
8. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalba a sportszervező és ifjúsági referens
álláshelyen kívül pályázatírói feladat ellátásához 1 fő műszaki végzettségű létszám bérének
tervezése
9. Szolgáltatások, bérletek díját meg kell emelni az infláció mértékével
10. Új helyi adó bevezetését, építményadó/magánszemélyek kommunális adóját nem tervez
11. Idegenforgalmi adó emelése 399 Ft-ról 455 Ft-ra
12. Telekadó emelése 1Ft/m2 illetve 100Ft/m2-ről 1,50.Ft/m2-ra és 150 Ft/m2-re
13. Egyéb vagyon értékesítését nem tervezi.
14. Üzletrész értékesítését engedélyezi.
15. Ha további kiadás csökkenés szükséges, akkor elsősorban a nem kötelező feladatok
működését és szükségességét kell felülvizsgálni.
16. Városi Gondozási Központ létszám kérelmét 2.127 e/Ft értékben engedélyezi.
17. A SZEOB kérelmében a címpótlékot ( havi 15.000 Ft) engedélyezi.
18. A tekeszakosztály kérelmét támogatja, 22-23 millió forint az ún szegmenses pályára
tervezés-re kerüljön. (Ezt a tételt nem tartalmazza a tervezet.)

19. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Gotthard-Therm Kft működési és felújítási
kiadásaihoz tagi kölcsönt 60+40 millió /Ft összegben támogatja.
20. ÁSZ jegyzőkönyvnek megfelelően eszközpótlást tervezni kell a működési költségvetés
kiadási összegének 1%-ig.
21. ÁSZ jegyzőkönyvnek megfelelően tartalék képzése a kiadási főösszeg 1%-ig
22. 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a Magyarország 2014.
évi központi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, 2014. február 15-ig a
bizottságok véleményével be kell nyújtani.
Önkormányzati forrásszabályozás
Szentgotthárd Város önkormányzatának 2014. évi célja is az kell, hogy legyen, hogy az
önkormányzat működőképességét megőrizze, biztosítsa az eddigi szolgáltatások
színvonalának megőrzését, valamint a fejlesztési lehetőségek , ésszerű, szükségletekhez
igazodó, biztos forrásokra alapozott kihasználását.
Önkormányzati bevételek alakulása
A helyi önkormányzatok 2014. évi gazdálkodásában az állami költségvetésből származó
támogatások az előző éviekhez hasonló mértékű. A változást az okozza, hogy 2013. július 1től a Társulási intézmények állami támogatásának igénylője a székhely önkormányzat.
Állami támogatás (feladatfinanszírozás) az alábbi jogcímeken illeti meg a helyi
önkormányzatokat az elkövetkező költségvetési évben:
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (önkormányzati hivatal
működésének támogatása, település – üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
zöldterület gazdálkodás, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása/
- ezen támogatások összegét csökkenti az elvárt bevétel, amely a 2012. évi iparűzési adóalap
0,5 %-a. Ezen a jogcímen nem kapunk támogatást.
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodák
bértámogatása, óvodaműködtetés)
4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása
5. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz)
6. Idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szakosított feladatok támogatása (nem
részesülünk ilyen támogatásban)
7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési
és múzeumi feladatok támogatása)
Ugyanakkor átengedett adók közül csak a gépjárműadó és annak is csak a 40 %-a képezheti a
források egy részét.
Továbbra is a helyi önkormányzatok rendelkezésére állnak a központosított támogatások
A költségvetési törvényben a központosított állami támogatások között szerepel az IFA
utáni 1,5 Ft, amelyet ismereteink szerint havi lebontásban a 2012. évi teljesülés alapján
fognak utalni. Előirányzatként a MÁK által kiadott értesítőn szerepelt. A támogatás a
települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. Ezen összeget
forrásként szerepeltetjük a tervezetben.
2013. év végén 1967/2012. (XII.17.) Kormányhatározattal 500 millió forint állami
támogatást kaptunk a város feladatainak biztonságos finanszírozásához, amellyel

szigorú szabályok szerint el kell számolnunk. Ezen összeg önkormányzati fejlesztési
célokat szolgál, pályázatok önerejét, felújítási feladatokat, gép beszerzést.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi helyi bevételei, helyi adók alakulása
Bevételeink másik formája a helyben képződő bevétel, melyek realitáson alapuló
meghatározása, megtervezése kiemelkedő jelentőségű. Alapvetően fontos, hogy valamennyi
számba vehető bevételi lehetőségünk teljes mértékben kihasználásra kerüljön és a lehető
legmagasabb összegben teljesüljön, ugyanakkor csak a nagy biztonsággal beszedhető
bevételek kerüljenek tervezésre.
Azon túl, hogy saját bevételeink biztosítják a feladatok ellátásához szükséges forrást, állami
támogatások kiesése esetén azok pótlását, egyes kiadási többletek forráshiány-fedezetét is
biztosítaniuk kell.
Az önkormányzati működés stabilitásának megőrzése érdekében meghatározó cél, hogy a
saját bevételek beszedésre kerüljenek, minimálisra csökkenjenek a kintlévőségek. Saját
bevételeink közül nagy jelentősége a helyi adóbevételeknek van.
Mivel a következő előttünk álló év rengeteg bizonytalansági faktort tartalmaz, egyes
feladataink újragondolása a költségvetési tervezet megalkotását követően is elengedhetetlen.
Meg kell vizsgálnunk, hogy azok végrehajtása nélkülözhetetlen-e, esetleg más formában
gazdaságosabban megoldható-e.
Az önkormányzat 2014. évi bevételeinél a bizonytalansági tényezőkre tekintettel bővüléssel
nem számolunk, csak az elfogadott jogszabályokban szereplő biztonsággal tervezhető
források kerülhetnek be a költségvetésbe, melyek teljesülését folyamatosan figyelemmel kell
követni.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi kiadásai
Költségvetésünk kiadási oldalát részben meghatározza az önállóan működő önkormányzati,
illetve egyelőre a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás fenntartása alá tartozó
intézményeink finanszírozása, az oktatási intézményünk (korábban SZOI) működtetése,
valamint az önkormányzati székhelyű oktatási intézmények tanulóinak étkeztetési kiadásai.
A Városi Gondozási Központ a személyi feltételek hiányosságát orvosolta a tervezet. A
Képviselő-testület 1 fő létszámbővítését engedélyezte az intézménynek.
Az elkövetkező évre megfogalmazandó elvárás a szigorú takarékosság, költséghatékonyság,
fenntarthatóság, a megkezdett projektek folytatása.
További feladat továbbra is csak akkor vállalható, ha az ahhoz szükséges forrás
rendelkezésre áll, illetőleg annak megvalósítása nem veszélyezteti a működést és a kötelező
feladatok ellátását
A jelentősen bizonytalan a költségvetési rendelettervezet összeállítása során figyelembe kell
venni, hogy
- a gazdálkodás folyamatai átívelnek a naptári éveken,
- a Képviselő-testület több évre hozott döntései meghatározzák az éves tervjavaslatot
- a költségvetés feladatvállaló képességét a reálisan számításba vehető bevételek korlátozzák,
- az önkormányzat felelős a kötelezően nyújtandó szolgáltatások biztonságáért.
Mindezekre tekintettel a 2014. évi költségvetés tervezésénél szükség lesz – a gazdasági
stabilitás megőrzése érekében – hatékonyságot növelő intézkedések megtételére,
feladatvállalásainknál az önkormányzat anyagi teherbíró képességének vizsgálata elsődleges
szempont kell, hogy legyen, ennek érdekében szükséges feladataink áttekintése, a prioritások
meghatározása.
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
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 szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet előírásai szerint a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatala végzi.

Tisztelt Képviselő-testület!
2014-ben sem lesz tervezhető működési hiány az önkormányzat költségvetési rendeletében
(2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól – 111.§). Mindezekre
tekintettel csak a bevételek teljesülése mellett vállalhatók a kiadási kötelezettségek.

Nagyon fontos, hogy a Képviselő-testület döntéseinek meghozatalánál mindig vegye
figyelembe azok jövőbeni hatását, hiszen nem csak egy költségvetési évben kell
gondolkodnunk, hanem a jövőbeni működést, működtetést, a hatályba lépő új
rendelkezéseknek való megfelelést is szem előtt kell tartani!
A Képviselő-testületnek olyan működésre alkalmas, takarékos, fegyelmezett gazdálkodással
tartható költségvetést kell megalkotni és elfogadni, amely a partnereink – pénzintézetek,
szállítók – számára garanciát jelent a fizetőképességünkre.
A költségvetési rendelethez kapcsolódóan a további, döntést igénylő kérdéseket terjesztjük a
T. Képviselő-testület elé:
A 2014. évi költségvetési tervezet megvitatása után kérem a T. Képviselő-testületet hozza
meg határozatát!
HATÁROZATI JAVASLAT
1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításához az 1. sz. mellékletben
foglaltakat fogadja el – a rendeletmódosítást ezek alapján kell előkészíteni:
Határidő: a rendelettervezet előkészítésére a 2014. februári ülés
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2.Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetén a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírásának megfelelően a cafetéria - juttatás
mértékét 2014. évben bruttó 200.000- Ft /fő összegben határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján 2014. évre vonatkozó költségvetési
tervezetét megvitatta és azt elfogadja az alábbi módosításokkal
a) …………………………………………………..
b)……………………………………………………
c)……………………………………………………………………….
Határidő: 2014. februári Képviselő-testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2014. január 10.
Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt
jegyző
Huszár Gábor
polgármester

1.sz. melléklet
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet ( a
továbbiakban: R. ) R. 10.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:
A Hivatal köztisztviselője 2014. december 30-ig alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű
illetménykiegészítésre jogosult.

2. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
…../…. .(……..) önkormányzati. rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésről

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ -ban foglalt
feladatkörében eljárva Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről és
gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére
(a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, Szentgotthárd Város Önkormányzata
intézményeire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. A címrend
2. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésének címrendjét a
15. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje
3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 2.828.452 e/Ft-ban, azaz forintban,
b) bevételi főösszegét 2.828.452 e/Ft azaz 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. A normatív állami hozzájárulások, valamint a
normatív kötött felhasználású támogatásokat a 6. melléklet részletezi.
(5) A költségvetésben a beruházások és felújítások kiadásait a 4. melléklet feladatonként és
kiemelt előirányzatonként mutatja be.
(6). Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegeit az 8. melléklet tartalmazza
(7). Az Önkormányzat hitelterheit a 7. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 9.
melléklet, az Önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 13. melléklet mutatja.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 10. mellékletben
részletezettek, a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét 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
1.900.289 e/Ft
a) intézményi működési bevételek:
aa) Rendelőintézet
ab) Móra Ferenc Városi Könyvtár

178.020 e/Ft, ebből
18.800 e/Ft,
2.030 e/Ft,

ac) Közös Önkormányzati Hivatal
adÖnkormányzat
ae)Ingatlan eladásÁFA;Áfa visszatér.felh
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele
ba) helyi adók
bb) átengedett központi adók
cc) bírságok, pótlékok

6.821 e/Ft,
146.853 e/Ft,
3.515 e/Ft
1.160.500 e/Ft, ebből
1.137.500 e/Ft,
21.000 e/Ft,
2.000e/Ft;

c) Működési támogatások:
ca) műk.célú központi támogatások
cb) központosított előirányzatok
cc) műk.célú központi támogatások (tervezhető)

316.141 e/Ft, ebből
288.837 e/Ft,
7.650 e/Ft,
19.654 e/Ft;

d) Egyéb működési bevételek:
da) támogatásértékű működési bevétel
db) működési célú pénzeszk. átvét.államh. kívülről
dc) előző évi költségvetési kieg. visszatér.

246.956 e/Ft, ebből
244.356 e/Ft,
2.600 e/Ft,
0 e/Ft;

(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.
ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. bev.
ac) pénzügyi befektetések bevételei

406.251 e/Ft
149.500 e/Ft, ebből
146.500 e/Ft,
3.000 e/Ft,
e/Ft;

b) Felhalmozási támogatások
ba) Központosított ei.-ból fejlesztési célú
bb)fejlesztési célú támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek
ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel
cb) felhalm. célú pénzeszk. átvét államh. kívülről
(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.
a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről
(5) Költségvetési bevételek összesen:

0 e/Ft.
0 e/Ft
0 e/Ft
256.751 e/Ft
256.751 e/Ft
e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
2.307.867 e/Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 503.478 e/Ft
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:
e/Ft
aa) működési pénzmaradvány
2.188 e/Ft,
ab) felhalmozási pénzmaradvány
501.290 e/Ft.
(7) Finanszírozási bevételek összesen:

503.478 e/Ft

5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a) működési kiadások előirányzatra
1.504.284 e/Ft-ot, ebből
aa) Oktatási intézmény működési kiadás
740 e/Ft,
ab) Rendelőintézet működési kiadás
291.418 e/Ft,
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás
45.279 e/Ft,

ad) Önkormányzati Társulás Intézményei működési kiadás
375.922 e/Ft,
ae) Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadás
247.524 e/Ft,
af) Önkormányzat működési kiadás
528.026 e/Ft,
ag) folyószámla-hitel kamat
12.000 e/Ft,
ah) Arany J. villamos felúj. hitel kamat
0 e/Ft,
ai) felhalm. bevét után fiz. ÁFA
e/Ft
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
1.013.902 e/Ft-ot, ebből
ba) beruházási kiadások
482.596 e/Ft,
bb) felújítási kiadások
228.782 e/Ft,
bc) egyéb felhalmozási kiadás
302.524 e/Ft;
c) támogatások kölcsönök nyújtására
0 e/Ft-ot,
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
193.159 e/Ft-ot,ebből
da) általános tartalék
26.000 e/Ft,
db) Működési céltartalék
21.440 e/Ft,
dc) fejlesztési céltartalék
145.719 e/Ft;
e) Befektetési célú részesedés
100.000 e/Ft
f) hiteltörlesztésre
e/Ft-ot, ebből
ea) működési célú hitel törlesztés
e/Ft,
eb) felhalmozási célú hitel törlesztés
e/Ft;
határoz meg.
6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) személyi juttatások előirányzata
301.784 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
78.580 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
648.301 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
426.052 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
379.404 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:
1.488.909 e/Ft.
(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a következők:
a) Rendelőintézet
aa) személyi juttatások előirányzata
ab) munkaadót terhelő járulékok előir.
ac) dologi kiadások előirányzata

291.418 e/Ft,
115.808 e/Ft,
30.251 e/Ft,
143.359 e/Ft;

b) Móra Ferenc Városi Könyvtár
ba) személyi juttatások előirányzata
bb) munkaadót terhelő járulékok előir.
bc) dologi kiadások előirányzata

45.279 e/Ft,
21.931 e/Ft,
5.740 e/Ft,
17.608 e/Ft;

c) Önkormányzati Társulás Intézményei
támogatás értékű működési kiadás

375.922 e/Ft,
375.922 e/Ft,

d) Közös Önkormányzati Hivatal
da) személyi juttatások előirányzata
db) munkaadót terhelő járulékok előir.
dc) dologi kiadások előirányzata

247.524 e/Ft,
135.185 e/Ft,
35.317 e/Ft,
54.430 e/Ft,

e) Önkormányzat
ea) személyi juttatások előirányzata
eb) munkaadót terhelő járulékok előir
ec) dologi kiadások előirányzata
ed) egyéb működési kiadás
ee) ellátottak pénzb.jutt.

528.766 e/Ft,
28.860 e/Ft,
7.272 e/Ft,
430.904 e/Ft,
50.130 e/Ft,
11.600 e/Ft

f) folyószámla-hitel kamat
g) Arany J. villamos felúj. hitel kamat
h) felhalm. bevét után fiz. ÁFA

12.000 e/Ft,
0 e/Ft,
2.565 e/Ft

(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez
26.000 e/Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete 1.000 e/Ft,
ab) katasztrófa alap 1.000 e/Ft,
ac) általános tartalék 24.000 e/Ft;
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez e/Ft összegben, az alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék:
21.440 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék:
145.719 e/Ft.
(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
k) Civil Alap
4.000 e/Ft
l) Pályázati alap Működési
1.000 e/Ft
m) Intézménykarbantartás
3.000 e/Ft
n) Pannon Kapu rendezv.
1.000 e/Ft
o) Környzetvédelmi alap
1.000 e/Ft
p) Közcélú fogl.dologi
500 e/Ft
q) Közcélú fogl.páláyzati önrész
1.100 e/Ft
r) TDM tagdíj+tám. (szerz.alapj.)
1.000 e/Ft
s) Jubileumi keret
7.000 e/Ft
(5) Az (3) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik
meg:
e) Pályázati alap
75.973 e/Ft
f) Mújfalu szennyvíz
56.404 e/Ft
g) Mújfalu szennyvíz (el nem ismert)
1.500 e/Ft
h) Gotthard Therm óvadéki szerz.
11.842 e/Ft
(6) A céltartalékban tervezett e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
e) A 6.§ (4) bekezdés (a-i) testületi döntés alapján
f) A 6.§ (5) bekezdés a) testületi döntés alapján
g) A 6.§ (5) bekezdés b) és c) pályázat elnyerésekor

h) A 6.§ (5) bekezdés d) a banki kötelezés szerint
7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi
feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve a szociális juttatásokhoz
kapcsolódóan tervezhető kötött felhasználású támogatás 316.141 e/Ft. A normatív állami
támogatásból 209.051 e/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 – SZET Kft: 5.820
e/Ft
b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 33.270 e/Ft
4. Költségvetési létszámkeret
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Közös Hivatal létszámkeretét 2014. január 1jén 42 főben rögzíti. A létszámkeretből 1 fő polgármester, 3 fő ügykezelő, 1 fő
gépkocsivezető, 37 fő köztisztviselő munkakörben foglalkoztatott.
(2) A költségvetési szervek jelen rendelet 10. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet nem
léphetik túl.
(3) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét
2014. évre 3 főben rögzíti.
5. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
10.§ (1) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei a Képviselő-testület által
jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályok előírásaira és belső
szabályzataikra tekintettel gazdálkodnak a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség
szempontjait figyelembe véve.
11.§ (1) A költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosítására,
valamit a kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosítására a jogszabályokban
meghatározott esetekben és módon van lehetőség
(2) A költségvetési szervek bevételeinek elmaradása nem eredményezi az önkormányzati
támogatás növelését. Amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak, a tervezett kiadások nem
teljesíthetők.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során, az egyes szakfeladaton
keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb
15 %-kal haladják meg. Ebben az esetben a költségvetési rendelet módosítására utólag, a
költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó bevétel többlet felhasználásáról a Képviselő-testület a
költségvetési szerv kérelme alapján dönt. Ezen bevételi többletek felhasználására a Képviselő-

testület döntését követően van lehetőség. A bevételi többlet összegével a költségvetési
rendeletet a soron következő rendelet módosítás keretében módosítani kell. Amennyiben a
bevételi többlet felhasználását a Képviselő-testület nem engedélyezi azt az önkormányzat
költségvetésébe a döntést követően azonnal be kell fizetni.
(5) A költségvetési szervek eredeti előirányzat szinten jutalmat – kivéve a jogszabály alapján
biztosított jubileumi jutalom – nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások
előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető. A feladat elmaradásból származó
személyi juttatás maradvány jutalmazásra nem használható.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat
munkavállalót, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a
szükségesnek tartott létszámintézkedést megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétele
nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját
bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati
támogatás terhére nem finanszírozhatók. Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új
munkaszerződés, vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre
vonatkozóan történhet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi
döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet
módosítását a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni.
(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését
rendeletmódosítással a Képviselő-testület változtathatja meg. A költségvetési szervek a
Polgármesteri Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig köteles közölni az
előirányzatot érintő módosításokat. A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület
negyedévente módosítja.
(4) Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a központi
támogatásokat csökkenti, vagy zárolja, vagy törli, az intézkedést követően a költségvetési
rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
13.§ (1) A költségvetési szerv pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmet csak akkor nyújthat
be, ha a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványát nem használja fel személyi
juttatás kifizetésére, hanem azt más kiemelt előirányzat teljesítésére, elsősorban dologi
kiadásokra fordítja.
(2) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelem benyújtásának határideje tárgyév szeptember
10. A benyújtott kérelemhez csatolni kell a költségvetési szerv 1-8 havi gazdálkodásának
adatait, az addig saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások
kimutatását, az igényelt pótelőirányzat részletes, számszaki adatokkal történő indoklását,
valamint a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szervezet gazdasági vezetőjének
véleményét.
(3) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmeket felül kell vizsgálni, és a belső ellenőr írásos
állásfoglalását is a kérelemhez csatolni kell.

14.§ A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő
fejlesztéshez, pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A
költségvetési szervek kötelesek az ágazatilag érintett bizottságok véleményét a 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 2.500 e/Ft összegben
kötelezettséget vállaljon,
b) a polgármestert, hogy 1.000 e/Ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget
vállaljon.
17.§ (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport-, és egyéb
egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az
erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére.
(2) A sportegyesületek támogatására vonatkozóan a döntési hatáskört az SZMSZ az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságra ruházta át.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatások folyósítására a támogatott
szervezettel az Önkormányzat nevében megkötött támogatási szerződés aláírását követően
kerülhet sor. A támogatási szerződésnek rendelkezni kell legalább a támogatás
felhasználására, elszámolására, a nem cél szerinti felhasználás jogkövetkezményeire
vonatkozóan.
(3) A támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet írásbeli nyilatkozatában arról is köteles
nyilatkozni, hogy köztartozás nem terheli, valamint megfelel a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
18.§ (1) A polgármester a hatályos jogszabályi előírások szerinti gyakorisággal és
időpontokban beszámol az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről.
(2) A Képviselő-testület a zárszámadás keretén felülvizsgálja a költségvetési szervek
pénzmaradványát.
(3) A 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 Iroda javaslata alapján a Polgármester dönt.
(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról a Képviselő-testületet a gazdálkodással
kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.
21.§ (1) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul
maximum 150.000
e/Ft erejéig folyószámlahitel, valamint maximum 20.000 e/Ft
munkabérhitel igénybevételéhez 2014. szeptember 30-ig.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített hitelek tekintetében a Képviselő-testület azok
visszafizetésére kötelezettséget vállal, kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a kapcsolódó
terheit a költségvetésében megtervezte.
22.§ A Képviselő-testület a 21.§-ban rögzített hiteleken kívüli rövidlejáratú, valamint hosszú
lejáratú hitel felvételéről esetenként külön dönt.
23.§ Az intézmények finanszírozása a kiskincstár keretében, a számlavezető pénzintézet útján,
megállapodás alapján történik.

7. Vegyes rendelkezések
24.§ A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó
költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a 30 napot, mértékét tekintve a
költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri
és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Egyúttal elrendeli, hogy az
intézménynek tartozás állományukról negyedévi rendszerességgel, a rögzített mérték elérése
esetén pedig azonnal kötelesek tájékoztatást adni az irányító szerv részére.
25. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a 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 2014. évi költségvetési
rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat
teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
8. Záró rendelkezések
27. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1.
napjától kell alkalmazni.

…………………………………
polgármester

……………………………….
jegyző

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.
7.§
Az állami költségvetésből járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is
rendezi.
8.§
A költségvetési rendeletben az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, és
közcélú foglalkoztatottak létszámkeretét rendezi – erre külön mellékletek is szolgálnak.

9.§- 14.§
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,
 a gazdálkodásról készülő beszámolók és pénzmaradvány felhasználás és jóváhagyás
előírásainak szabályai kerülnek itt rögzítésre.
15-18.§
A pénzellátás, pénzgazdálkodás szabályi kerülnek itt meghatározásra.
A rendelet itt szabályozza a számlavezető bank megnevezését, az átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötését, a folyószámlahitel felvételének, a rövid-, és hosszúlejáratú hitelek
felvétele esetén az eljárás rendet.
3. számú melléklet

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2014. 01. 29-i ülésére
Tárgy: Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. évre – melybe beletartozik a 2014. év januárja is – fő napirendi témának
fogadtuk el “Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata” című kérdés
megvizsgálását. A téma napirendre tűzésekor a javaslattevőket az vezethette, hogy az
önkormányzatunk folyamatosan figyelemmel kíséri a város életét és időről időre
körüljárja a legfontosabb területeket azért hogy megnézze, hogy azokon vannak-e
olyan jelenségek, olyan felmerült problémák, melyekkel érdemes lenne mélyebben is
foglalkozni, azt érdemes lenne szabályozni, vagy abban kapcsolódási pontokat keresni.
Az egyházak jelenléte Szentgotthárdon jelentösnek mondható; hatásuk és kihatásuk
széles rétegeket érint.
Ennek ellenére magunk is meglepetéssel tapasztaltuk, hogy Szentgotthárd
önkormányzatának 24 éve alatt egyetlen egyszer sem került még ez a kérdés
tárgyalásra.
A rendszerváltást megelőző évtizedekben az akkori politikai nézetek szerint ilyen
kérdések fel sem merülhettek – így azután azt is állíthatjuk, hogy Szentgotthárd
településen nagy valószínűséggel ez a legelső alkalom, hogy terítékre kerül az
egyházak és a város kapcsolatának vizsgálata.
Az egyházakkal kapcsolatos legátfogóbb szabályozás ma “A lelkiismereti és
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról” szóló 2011. évi CCVI. törvényben olvasható. Ennek melléklete
tartalmazza az ú.n. “Bevett egyházak” listáját. Ezek azok melyeket a Magyar állam
elismer és számukra lehetőséget és teret biztosít akár az oktatás, akár a szociális ellátás,
akár az állami támogatások vagy az adózás területén. E 27-es lista első három helyén
ezt olvassuk:
„A bevett egyházak[1]
A
1

Magyar Katolikus Egyház

2

Magyarországi Református Egyház

3

Magyarországi Evangélikus Egyház

Szentgotthárdon olyan formában, hogy ennek szervezeti formái is léteznek ez a három
közösség létezik.
A 2011. évi népszámlálási adatok szerint a felekezeti hovatartozásra Szentgotthárdon ezek a
válaszok születtek: Római katolikus 5494 fő, evangélikus: 168 református: 309, „más
felekezethez tartozik: 62, ateista 58. Ez az ún. szenzitív adat olyan amelyre a válaszadás nem
kötelező így azután volt még 2205 fő aki erre a kérdésre nem adott választ.
Kérdőívet is készítettünk e három egyházközösség részére, melyben az önkormányzathoz való
kapcsolódásukat tudakoltuk. A válaszok az Előterjesztés 1. számú mellékletében olvashatók.
Feltett kérdéseink ezek voltak
KÉRDŐIV
Az önkormányzat és az egyház kapcsolata
című előterjesztéshez
1.) Egyház megnevezése, elérhetőségei, képviselőjének megnevezése:
2.) Az egyház és az önkormányzat jelenlegi kapcsolatának értékelése

2.1. Az eddigi együttműködés formái:
2.2. Az eddigi együttműködés értékelése, annak megítélése:
3.) Az egyház és az önkormányzat 2013. évben megtartott közös rendezvényei
4) 4.1.) Milyen lehetőségeket lát az egyház és az önkormányzat jövőbeni
együttműködésére?
4.2.) Mely területek azok, ahol az önkormányzattól kérnének/várnának segítséget a
jövőben?
4.3.) Mely területek azok, ahol az egyház tud segítséget nyújtani azt önkormányzatnak
a következő években?
5)Az egyház azon karitatív szervezeteinek megnevezése amelyek Szentgotthárdon is
működnek:
E szervezetek által 2013-ban Szentgotthárdon végzett karitatív tevékenység rövid
leírása:
6) Az egyház részéről egyéb felvetendő problémák, kérések stb:
……………………………………………..
egyház képviselője
:
Visszatekintve a rendszerváltást követő évekre elmondhatjuk, hogy az 1990-ben
megválasztott önkormányzat és a helyben lévő egyházak eléggé korán megkezdték az
együttműködés keresését. Történhetett ez azért is, mert az első képviselő-testületben az akkori
Kereszténydemokrata Néppárt is adott két képviselőt, illetve az Evangélikus Egyház
szentgotthárdi vezetője képviselői mandátumot szerzett. Jelentős erőként léptek színre az
egyházakhoz közelálló szervezetek mint a szentgotthárdi Cserkészcsapat illetve ekkor vett
lendületet a helyi KARITÁSZ szervezet is. felekezethez tartozik: 62, ateista 58. Ez az ún.
szenzitív adat olyan amelyre a válaszadás nem kötelező így azután volt még 2205 fő aki erre a
kérdésre nem adott választ.
Néhány az önkormányzat és az egyházak közötti kapcsolódást felidéznénk – a teljesség
igénye nélkül::
Római Katolikus Egyházközséggel való kapcsolataink:
- Brenner János Emlékhely Alapítvány létrehozása és a Brenner Kápolna felépítéséhez
segítség nyújtása
- Plébániaépítés Rábakethelyen melynek eredményeképpren Rábakethely városrészen máig az
egyetlen közösségi helyiség (közösségi ház) a Plébánia épülete.
- Farkasfa városrészen templomépítés támogatása.
- Segítségnyújtás a Máriaújfalu városrészen lévő kápolna felújításához (nem mellékes, hogy
tulajdonjogilag ez a kápolna Szentgotthárd Város Önkormányzatáé.)
- Anyagi hozzájárulás a Szentgotthárdi Barokk templom felújításához
- Közös pályázat benyújtása a Barokk templom és Kolostorépület felújítása érdekében.
- Rábakethelyen az edgyházi temetőt önkormányzati működésbe vette át Szentgotthárd Város
Önkormányzata – mentesítve ezzel az egyházközséget a fenntartás nehézségei alól.
Evangélikus Egyházközséggel való kapcsolataink:
- Hozzájárulás a József A. utcában lévő templom felújításához
Református Egyházközséggel való kapcsolatunk:
- Terület biztosítása a református templom építéséhez.

Egyéb együttműködések:
- A Római Katolikus egyházközség nyaranta hittantábort szervez ami jelentős a szentgotthárdi
gyermekek nyári elfoglaltságának segítéséhez
- Az önkormányzat rendezvényeinek egy részéhez egyházi segítséget kérünk és kapunk pl.
ökumenikus szentmise formájában, vagy teret kapunk az augusztus 20-I városi megemlékezés
megszervezésekor a szentmise keretében
- Beruházásaink felavatásakor segítséget kapunk a szentgotthárdon működő egyházi
közösségek vezetőitől amennyiben kérésünkre a létesítményt áldásban részesítik.
- Szent Kristóf szobrának felállítása a Rábafüzesi Várorésznél a 8-as Főút mellett melyet az
Egyházközség biztosított és az önkormányzat állíttatott fel.
- Nepomuki Szent János szobrának visszaállítása annak eredeti helyére még a Hunyadi úti
beruházás során kialakítva annak eredeti helyén egy építményt majd abba beállítva az
önkormányzat által elkészíttetett új szobrot – az eredeti szobor másolatát.
- A katolikus Egyházhoz tartozó civil szervezet (Keresztény Megmozdulásokért Egyesület
Szentgotthárd) révén Szentgotthárd is a Magyarországi Mária út állomása lehetett ami a
vallási turizmus egyik fontos formája lehet a jövőben.
- A KARITASZ szervezet bevonása a szegény, ellátásra szorulók feltérképezésébe, számukra
adományok gyűjtésébe és a rászorulók segélyezésébe.
- A család- és gyermekvédelmi feladatot ellátó koordinációs bizottságba az egyház
képviselőjének bevonása – amíg a feladat az önkormányzathoz tartozott.
- A Barokk templomban található egyházi (ciszter) dokumentumok Szentgotthárd Város
Önkormányzatának rendelkezésre bocsátása
- A Barokk templom épületében lévő helyiség rendelekzésre bocsátása szentgotthárdi civil
szervzet részére - és ezáltal szentgotthárdi közösségi (kulturális - célra
A jövő:
Szentgotthárd Város Önkormányzsata a jövőben is szorosan együtt kíván működni a
szentgotthárdi bevett egyházi közösségekkel. Fontosnak tartja azt a munkát amit az egyházak
végeznek a szentgotthárdiak és ezálltal Szentgotthárd Városa számára.
A barokk templom és kolostor felújítása közösen, egyház és önkormányzat összefogásával
állami és európai uniós források bevonásával képzelhető csak el. Ehhez szoros együttműködés
szükséges a pályázati előkészítés során és a kivitelezés során is. Szentgotthárd Város
Önkormányzata a jövőben is anyagi lehetőségei függvényében anyagilag is támogatni kívánja
a Barokk templom felújítását.
Közös cél az épületegyüttes (templom és kolostor) együttes felújítása és ennek végén a két ma
még fizikailag szétválasztott épület eredeti állapot szerinti egybenyitása. Ezáltal egy olyan
különleges szakrális – kulturális – közösségi tér, egy olyan különös dolog jön létre aminek
nem sok példája van a világban: egy működő templom (és a benne működő Egyházközösség)
valamint egy vele összeépített volt kolostorépületben működő közigazgatási szerv
(Önkormányzati Hivatal és vele együtt egy működő állami hivatal mint Járási Hivatal)
továbbá a kolostor épületében további kulturális funkciókat működtető önkormányzati
intézmény dolgozik majd benne együtt. A kolostorépület tereit az egyházközség is igénybe
veheti – és mindezeket idegenforgalmi szempontból pedig közösen üzemeltetjük. A kolostor
épületében különböző kulturális terek jönnek létre ahol egyházi kiállítások is megvalósulnak;
egyházi könyvtár működik benne és nagy hangsúlyt kap a két épület közös egyháztörrténeti
múltja.
Felismerve azt a tényt is, hogy az egyházközségekhez kötődő civil szervezetek is milyen
jelentős erőt és segítséget adhatnak az önkormányzat számára is feladatok ellátásában, így az
önkormányzat kiemelt figyelmet fordít ezeknek a civil szervezetnek a támogatására is.
Határozati javaslat

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyházak és az
Önkormányzat kapcsolata című előterjesztést elfogadja. Köszönetét fejezi ki a
Szentgotthárdon működő Katolikus Egyházközségnek, az Evangélikus Egyháznak és a
Református Egyháznak az önkormányzattal való együttműködésért.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudatában van az
egyházközségek városon belüli jelentőségével és erejével és a jövőben is szeretne velük
szoros kapcsolatban maradni, velük együttműködni.
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közeljövőben a
szentgotthárdi barokk épületegyüttes felújítása kapcsán különösen szoros együttműködést kér
a Katolikus Egyház képviselőitől a pályázsatok előkészítésében, azok megvalósításában. A
Képviselő-testület jóváhagyja a Barokk templom építésének támogatását 5.000.000.- Ft
értékben.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete aí 2014. évi költségvetésében
2.000.000.- Ft-ot különít el a szentgotthárdi barokk templom felújításának céljaira.
Határidő: az 1.) pontban a közlésre azonnal, a 2)- 3) pontokban folyamatos
Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester
a támogatások utalásáért Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna Pénzügyi vezető
Szentgotthárd 2013. január 20.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzés:

