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8. Szociális tanácsnok megválasztása. 
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ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2014. október 22.-i alakuló ülésére 

 

Tárgy: Alpolgármester megválasztása. 

. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  74. § (1) 

bekezdése alapján „A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 

minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több 

alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai 

közül választ meg.” 

 

Javaslatom, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata továbbra is egy alpolgármesterrel 

működjön, aki társadalmi megbízatásban látja el e tisztségét. Ezért az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatát e tekintetben nem kell módosítani. 

 

Törvényi kötelezettségemnek eleget téve a képviselő-testület tagjai közül ………………. 

képviselő urat javaslom alpolgármesternek megválasztani. 

 

Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét hatályos SZMSZ-ünk 46. § (3) bekezdésére, 

mely alapján a titkos szavazás lebonyolítására egy legalább háromtagú szavazatszámláló 

bizottságot kell megválasztanunk.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelöltemet támogatni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester 

választására a titkos szavazás lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, 

melynek elnökéül …….. képviselőt, tagjainak ……. képviselőket választja meg 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………… képviselő 

……alpolgármesterré megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester  

 

Szentgotthárd, 2014. október 14. 

 

                                                                                                            

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem: 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 



 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. október  22-i ülésére  
 

Tárgy: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása  

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd város polgármesterét főállású polgármesternek választották meg 2014. október 

12-én. A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos rendelkezéseket a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv. ) és a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (Kttv. )  állapítja meg.A polgármester 

illetménye Mötv. 35. § (4) bek. alapján  közérdekű adat. 

 

A Mötv. 71. §. (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a polgármester illetménye a megyei jogú 

város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez viszonyítottan kerülhet megállapításra:   

 

Mötv.  
 

71. § (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 

megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 

meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából 

álló illetményének összegével.  

 
 71. § (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg  

 

c) az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében - 60%-a;  

  
 

Kttv.  
 

224. § (1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap  kilencszerese.  

           (2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény  

50%-a.  

(3) A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.  

 

131. § (1) A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre 

jogosult. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minősül munkáltatói 

intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő illetmény-megállapításnak. 

 

A köztiszviselői illetményalapot a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, melynek jelenleg 

hatályos mértéke 38.650- Ft.  

 

 

A Kttv. 224.§-a alapján a 

helyettes államtitkár 
mértéke összege 

alapilletménye a köztisztisztviselői illetményalap kilencszerese 

(38.650- Ft*9) 

347.850- Ft 

illetménykiegészítése az alapilletmény 50%-a.  173.925- Ft 



 

vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a 226.103- Ft 
összesen:  747.878- Ft 
összesen kerekítve:  747.900- Ft 

 

A polgármester illetménye 1501-10.000 fő lakosságszámú település esetén : 

 

a polgármester illetménye a helyettes államtitkár illetményének 60%-a 448.740- 
a polgármester illetménye 

kerekítve: 
 448.700- Ft 

 

 

 

A Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a polgármester havonta az illetményének  15%-ában 

meghatározott mértékű költségtérítésre jogosult. (448.700- Ft*  15%= 67.305- Ft)  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat  

 

 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor   

foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét 2014. október 13.  napjától   
448.700- Ft /hó összegben állapítja meg.  

 

     Határidő:  azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

 

    2./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor   

foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester  költségtérítését  2014. október  13. 

napjától   illetménye 15%-ában , azaz  67.305-Ft /hó összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

             Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna irodavezető 

 

 

Szentgotthárd, 2014. október 14. 

 

 

 

 
 

        Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                   jegyző 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2014. október 22. -i alakuló ülésére 

 

 

Tárgy:  Az  alpolgármester  tiszteletdíja és egyéb juttatásaik. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az alpolgármester illetménye /tiszteletdíja 

 

 

Az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  80, § (2) bekezdés 

szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíja 90%-ával megegyezõ mértékû tiszteletdíjra jogosult, melynek 

egészérõl vagy meghatározott részérõl a képviselõ-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 

lemondhat. 

 

A múlt ciklusban a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja  172.800.- Ft/hó 

összegben történt megállapításra. 

 
 

 

Az alpolgármester  költségátalánya  

 

A (3) alapján a a fõállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester,  havonta 

az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegû költségtérítésre jogosult. 

   

A múlt ciklusban a  társadalmi megbízatású alpolgármester költségátalánya  35.000.- Ft/hó 

összegben került megállapításra. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat 

 

1./.Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete………………..  

foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét 2014.október 22.  
napjától   ………Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

     Határidő:  azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

              Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető – főtanácsos 
 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  ……………………. 

társadalmi megbizatású alpolgármester  tiszteletdíját 2014. október 22.  napjától  

…………… Ft/hó  összegben állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



             Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2014. október 15. 

 

 

 

                                                                                            
                                                                                            Huszár Gábor 

                                                                                            Polgármester 

 

 

 

 

Ellenjegyzés 

Dr.  Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. október 22-i  ülésére  

 

Tárgy: A polgármester szabadságmegváltása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) a 2014. évi általános 

választások napján hatályát vesztette, de a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 15. § (2 ) 

bek. alapján a hatálya alatt keletkezett  tényekre és jogviszonyokra a hatályvesztését követően 

is alkalmazni kell.  

A Pttv. 2. §. (1) és (3) bekezdése és az Alaptörvény 35. § (3) bekezdése kimondja, hogy a 

polgármester tisztsége és foglakoztatási jogviszonya az új polgármester megválasztásával 

mindenképpen megszűnik, még akkor is,  ha őt jelöltként újraválasztották.  

 

A Pttv.  5. §-a alapján a   foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap 

alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult. 

 

A Pttv. 3. § (1) bekezdése alapján a  polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően 

alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. ( Kttv. ) 107. §-át, 

mely kimondja, hogy a jogviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot 

nem adta ki, azt meg kell váltani. Mindezek alapján  a polgármesteri tisztség, illetve 

foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor – újraválasztás esetén is – a ki nem adott 

szabadságot pénzben meg kell váltani.  

Huszár Gábor  polgármester  2014. október 12. napjáig időarányosan járó 2014. évi 

szabadsága :  

 
 

2013.  évről áthozott szabadsága 

 

41       nap 

2014. évi időarányosan járó alap- és 

pótszabadsága összesen 

30 nap 

Mindösszesen: 71 nap 

    

A szabadság-nyilvántartás szerint Huszár Gábor polgármester jogviszonya megszűnéséig  25 

nap szabadságot vett ki. Az igénybe nem vett  szabadságnapok száma így 46 nap . A hatályos 

jogszabályok figyelembe vételével Huszár Gábor polgármestert  46 nap szabadság pénzbeli 

megváltás illeti meg a jogviszony megszűnésekor. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat szíveskedjen 

megtárgyalni. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Szentgotthárd  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  elrendeli Huszár Gábor 

részére a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 2. §. (1) és (3) bekezdései, 

valamint a Kttv.107. § (2) bekezdése alapján a  2014. október 12-i foglalkoztatási 

jogviszonya megszűnéséig igénybe  nem vett 46  nap szabadságmegváltásaként járó 



bruttó 1.010.327- Ft illetménye  kifizetését. A szabadságmegváltás fedezete az 

önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

     

 

 

Szentgotthárd, 2014. október 14.  

 

 

 

 

      Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E LŐ T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2014. október 22-i ülésére 

Tárgy: Képviselők tiszteletdíjának megállapítása, természetbeni juttatások, költségtérítések.  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  szabályozza a 

képviselők tiszteletdíját a következők szerint:  

35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a 

bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni 

juttatást állapíthat meg. 

(1a) A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagjai számára közgyűlési 

tagságukért tiszteletdíjat, költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat meg.  

(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, 

számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő 

számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező 

feladatai ellátását. 

(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-

testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek 

kifizetését a polgármester engedélyezi. 

(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat. 

A fent idézett 35.§(1) bekezdésében említett önkormányzati rendelet  a  többször módosított 

2/1995. (I. 12.) önkormányzati rendelet - ez szabályozta a képviselők tiszteletdíját. 

A képviselői tiszteletdíj alsó/felső határát a törvény nem határozza meg, azonban azt előírja, 

hogy a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai 

ellátását.  

 A bizottság elnöke, tagja, a tanácsnok tiszteletdíjára vonatkozó sajátos szabály az, hogy 

annak mértéke az önkormányzati képviselői tiszteletdíjnál magasabb lehet. Ennek a mértékét 

sem szabályozza a törvény. 

 A képviselők részére az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége esetenként 

téríthető meg, ha az a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a 

polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggően keletkezett . A fenti 

rendelkezésekből fakad, hogy számukra költségátalány nem állapítható meg.  

 

A 2010-2014.évi választási ciklusban a fent említett önkormányzati rendelet a képviselők 

tiszteletdíját a következőképpen került megállapításra: 

„A képviselő tiszteletdíja(alapdíj)           44.400,- Ft/hó 
 
A bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíj          45%-a/hó (20.000,-Ft/hó) 

A bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíj      90 %-a/hó (40.000,-Ft/hó) 

     A tanácsnok tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a/hó (20.000.- Ft/hó). 

 

A képviselőket és bizottsági tagokat valamint a tanácsnokot az önkormányzati munkával 

összefüggően, Szentgotthárd város közigazgatási határán kívüli utak esetében -a vonatkozó 

jogszabályok alapján- kiküldetési költségtérítés illeti meg. A kiküldetést esetenként a 

polgármester engedélyezi és a Polgármesteri Hivatalban használatos kiküldetési rendelvényen  

számolható el.” 

 

Mivel a korábban e kérdést szabályozó törvényben – ahol a település lakosságszámától és egy 

tól –ig megadott szorzószámtól függően lehetett a tiszteletdíjakat megállapítani így ma az 

egyik út lehet az, hogy az eddigi tiszteletdíjak mértékéből indulunk ki és vagy meghagyjuk 



ezeket, vagy valahány %-kal változtatunk rajtuk. Természetesen más megoldás is 

elképzelhető, a mai szabályozás lehetővé tesz más megoldásokat is. 

Abban az esetben, ha egy képviselő több bizottságban is tag lenne célszerű volna ezt a kérdést 

is szabályozni. Az előterjesztett rendelet-tervezet ezt is szabályozás tárgyává teszi.   

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 

képviselőtestületi munka kapcsán a képviselők tiszteletdíjával foglalkozni kell. Amennyiben a 

testület tiszteletdíj megállapítása mellett dönt, akkor a tiszteletdíjról rendeletet kell alkotni. A 

rendeletnek költségvetési kiadási oldala van, természetesen ez az önkormányzatnak pénzébe 

kerül.  

A változásnak társadalmi kihatása: a település teljes társadalmára a tiszteletdíj megállapuitása 

nincs kihatással. 

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A tiszteletdíj fizetéséhez, számfejtéséhez, 

könyveléséhez adminisztációt igényel, ez azonban közvetlen többletkölétséggel viszont nem 

jár. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi 

előírásokkal.  

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását illetve ha szükséges a képviselői tiszteletdíjakról szóló 

rendelet módosítását. 

 

Szentgotthárd, 2014. október 15. 

 

                                                                                             Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                   jegyző 

 



  

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

----/----. (----) önkormányzati rendelete 

A képviselő - testület, valamint bizottságai részére megállapított 

tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról és költségtérítésről 

szóló 2/1995. (I. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A képviselő - testület az Mötv. 35 .§. (1) bekezdés alapján a települési önkormányzat 

képviselő - testületének és bizottságok tagjainak, illetve tanácsnokok részére tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást és költségtérítést megállapító 2/1995(I.12.) önkormányzati rendelete a 

következők szerint módosul: 

 

1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ”A képviselő - testület, 

valamint bizottságai részére megállapított tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról 

és költségtérítésről szóló 2/1995. (I. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban 

Rendelet)  2. §-a a következők szerint módosul:  

 

„2.§ (1)  A képviselő tiszteletdíja(alapdíj)           ………… Ft/hó 

(2)
 
A bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíj          

......%-a
/hó (………..-Ft/hó) 

(3)
 
A bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíj      

…
.. %-a/hó (…….,-Ft/hó) 

     (4) A tanácsnok tiszteletdíja az alapdíj                … %-a/hó (…...- Ft/hó).” 

 

      (5) Amennyiben egy képviselő több bizottságnak is tagja, akkor a második bizottsági 

tagságáért járó tiszteletdíja …………. 

 

 

2.§ A jelen rendeletmódosítás kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                          Jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

    jegyző 

 

 

 

 

 

Indoklás: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  35. § (1) 

bekezdése szerint  a képviselői  tiszteletdíjak mértékét, természetbeni juttatásokat csak 

önkormányzati rendeletben lehet megállapítani .  Értelemszerűen a módosítása is 

önkormányzati rendeletben történik. 

 



 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. október 22-i alakuló ülésére 

Tárgy: SZMSZ módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat működésének egyik alaprendelete a szervezeti és működési szabályzat, 

amely  az önkormányzat szerveinek a működését illetve szervezeti felépítését szabályozza. Az 

alakuló ülés során azokban a kérdésekben kell a szabályzatot módosítani amely szabályok 

módosítása nélkül  az új képviselő-testület új felállása nem tud létrejönni. Ilyen a bizottságok 

száma, a bizottságok elnevezése, illetve a tanácsnoki feladatokkal kapcsolatos változások. 

Ezt követő hónapokban majd sort kell keríteni az SZMSZ átfogó áttekintésére és annak 

esetleges módosítására is amennyiben az önkormányzat működéséhez az esetleges új 

elképzelésekhez ez szükséges lesz. 

Az alakuló ülésen az egyik legfontosabb módosítás ahhoz az új elképzeléshez kapcsolódik, 

mely szerint a továbbiakban a jelenlegi kettő helyett három állandó bizottság végezné a 

bizottsági feladatokat. A bizottságoknak elsősorban a testületi döntések előkészítésében van 

szerepe illetve feladata lehet önálló döntések meghozatala is egyes, az SZMSZ-ben 

meghatározott kérdésekben továbbá lehet feladata a döntések végrehajtásában illetve azok 

ellenőrzésében is.  

A javasolt három bizottság: Pénzügyi, Városüzemeltetési , Idegenforgalmi és Jogi Bizottság, 

az Önkormányzati erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága valamint  a Fejlesztési, 

Vagyongazdálkodási, és Energetikai  Bizottság. A bizottságok feladatköreit a rendelettervezet 

tételesen tartalmazza. Ezekből kiemelve:  

A javaslat szerint az elsőként említett bizottságnál valamennyi pénzügyi tárgyú feladat, 

valamennyi a város üzemeltetésével kapcsolatos feladat, az idegenforgalom mint különösen 

nagy figyelmet igénylő terület és valamennyi jogi jellegű feladat kerülne.  

A második bizottság átfogná a kultúra, az egészségügy, az oktatás, a sport, a szociális terület 

és a külkapcsolatokat. Nem tartalmazná azonban a lakásügyeket.  

A harmadikként megjelölt bizottsághoz a fejlesztési kérdések tartoznának legyen az 

gazdaságfejlesztés, illetve a fenntartható fejlődés összes kérdése beleértve a 

környezetvédelmet is. Ide kerülnének az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos ügyek – benne 

a lakásgazdálkodás is, az önkormányzati vagyonnal benne az intézményi vagyonnal, 

önkormányzati vállalkozásaink vagyonával kapcsolatos ügyek ideértve  az ehhez kapcsolódó 

ellenőrzések is.  A nevében is kiemelnénk az energetikával kapcsolatos területeket. 

 

A javaslat másik része a tanácsnoki kérdés. A jelenlegi környezetvédelmi tanácsnoki pozíció a 

javaslat szerint  megszűnik, a javaslat a szociális tanácsnok kinevezését tartalmazza tekintettel 

arra, hogy a szociális kérdések, köztük a bérlakások építése, az önkormányzati tulajdonba 

került  kethelyi laktanya átalakítása során a szociális lakások kialakítása, ezáltal a városban a 

szociális lakások rendszerének átalakítása, a fiatal házasok otthonának a létrehozasa, az 

idősek gondozására alkalmas körülmények kialakítása illetve az esélyegyenlőség kérdéseinek 

várható előtérbe kerülése  miatt mindez egy tanácsnok  kinevezését indokolja. 

is szabályozni. Az előterjesztett rendelet-tervezet ezt is szabályozás tárgyává teszi.   

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. 



A gazdasági, költségvetési hatása: amennyiben eggyel több bizottság jön létre, akkor ennek 

a képviselői és bizottsági tiszteletdíjak miatt lehet költségvetési hatása. Amint az a 

rendelettervezetből kiolvasható 3 bizottság esetén 15 bizottsági tagról beszélünk az eddigi 11 

helyett ami a költségek emelkedését jelenti.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: mérhető többletköltséggel és jelentősebb 

munkaerőt igénylő többletmunkával a változás  nem jár. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: a jelenlegi bizottsági struktúra marad melynek keretei 

között a testületi munka tovább tud folyni 

Szentgotthárd 2014. október 16.  

                                                      Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                             Jegyző 



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/…(….) önkormányzati rendelete a  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti 

és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 13/2013.(III.28.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 Szentgotthárd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. Cikk (1) a pontjában kapott 

felhatalmazás alapján a Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

43.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint szervezetének és működésének részletes szabályait 

a következők szerint módosítja: 

 

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról 

valamint mellékleteiről szóló 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban 

Rendelet) 7.§ h) pontja helyébe a következő szövegrész lép: (Az Önkormányzat szervezete ) 

„h) szociális tanácsnok” 

 

2.§ A Rendelet 9.§ (1) bekezdése  a következők szerint módosul:  

„9.§ (1) A képviselő-testület - meghatározott önkormányzati feladatok ellátásra - állandó  

bizottságot választ. A képviselő-testület állandó jelleggel az alábbi bizottságokat hozza létre: 

a) Pénzügyi, Városüzemeltetési , Idegenforgalmi és Jogi Bizottság – 5 fő, 

b) Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága – 5 fő. 

c) Önkormányzati Fejlesztési, Vagyongazdálkodási, és Energetikai  Bizottság – 5 fő” 

 

3.§ A Rendelet 25. § (1) bek. így módosul: 
„25. § (1) Testületi ülésre előterjesztés tételére bármely önkormányzati kérdésben a polgármester, 

az alpolgármester, a jegyző, a Közös Önkormányzati Hivatal illetékes vezetője, a bizottság 

feladatköreibe tartozó témákban bármely állandó-, ideiglenes bizottság képviseletében a bizottság 

elnöke, a nemzetiségi önkormányzatok által kezdeményezett előterjesztések esetében a 

nemzetiségi önkormányzat nevében annak vezetője, a városrészt érintő, de a város egészére 

hatással nem lévő ügyekben a városrészi önkormányzat képviseletében annak vezetője, bármely 

kérdésben bármely települési képviselő, szociális kérdésben a szociális tanácsnok jogosult.” 

 

4.§ A Rendelet 96.§ (1) bek. b) pontja a következők szerint módosul: 

„96.§ (1) E rendelet mellékletei a következők:  

b) 2. melléklet: az Állandó Bizottságok valamint a Szociális tanácsnok feladat- és hatáskörei,” 
 

5.§ A Rendelet Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok részletes jegyzékét, a 

bizottságok hatásköreit tartalmazó 2. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete szerinti 

melléklet lép. 

56. § (1) az SZMSZ 2.. melléklete rögzíti. 

 

6.§ E rendelet 2014. október 22-én ………….. óra ……. perckor, kihirdetésekor lép hatályba. 

Kihirdetési záradák: 

Huszár Gábor                                                                          Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                                 Jegyző 

Ez a rendelet 2012. október 22-én …… óra ….. perckor kihirdetésre került.  

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző



1. melléklet a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletének módosításáról 
„2. Melléklet 

Az állandó bizottságok, valamint a szociális tanácsnok feladat- és hatáskörei  
 

1. Pénzügyi, Városüzemeltetési , Idegenforgalmi és Jogi Bizottság – 5 fő, 

1.1. véleményezi a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet tervezetét és figyelemmel 

kíséri annak hatályosulását, indokolt esetben indítványozza módosítását, vagy kiegészítését;  

1.2. véleményezi a Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egysége kialakítására 

vonatkozó javaslatot;  

1.3. véleményezi az intézmények, az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok és az 

alapítványok alapító okiratait, SzMSz-eit;  

1.4. figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek hatályosulását és kezdeményezi azok 

módosítását, kiegészítését, vagy hatályon kívül helyezését  

1.5. ellátja a képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyrendi feladatokat, előkészíti és 

lebonyolítja a titkos szavazásokat;  

1.6. figyelemmel kíséri a képviselő-testületi ülés határozatainak törvényességét, vizsgálja a 

testületi határozatok végrehajtását;  

1.7. véleményezi az önkormányzat rendelet-tervezeteit  

1.8. döntésre előkészíti a Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjének a képviselő-testületi ülés 

határozat törvényességével kapcsolatban tett felhívását;  

1.9. figyelemmel kíséri az átruházott önkormányzati hatáskörök és hatósági jogkörök gyakorlását;  

1.10. előkészíti a képviselő-testület hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi és fegyelmi ügyeket;  

1.11. részt vesz az önkormányzatot érintő jelentősebb polgári jogi szerződések előkészítésében, a 

jogügyletekben szakmai véleményt nyilvánít;  

1.12. az önkormányzat polgári peres ügyeiben szakmai véleményt nyilvánít;  

1.13.. előterjeszti a polgármester illetményére és az alpolgármester tiszteletdíjára és jutalmazására 

vonatkozó javaslatot  

1.14. állást foglal a hatályos jogszabályok, a szervezeti és működési szabályzat, vagy az 

önkormányzati rendeletek értelmezésével kapcsolatosan felmerült kérdésekben;  

1.15. a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző 

kezdeményezésére szakvéleményt nyilvánít - végzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, 

nyilvántartja és ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat, az SZMSZ-ben szabályozottak szerint;  

1.16. előzetesen véleményezi az éves költségvetésről szóló koncepciót és rendelet tervezetét, 

valamint a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket;  

1.17. kapcsolatot tart a jogszabályban erre feljogosított önkormányzati szakmai érdekképviseleti 

szervezetekkel, kölcsönösen megállapítják együttműködésük tartalmát és kereteit;  

1.18. pénzügyi szempontból véleményezi a rendezési programokat és rendezési terveket;  

1.19. véleményezi az éves költségvetési koncepciót;  

1.20. előzetesen véleményezi a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

készített  rendelettervezeteket;  

1.21. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;  

1.22. felülvizsgálja és véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót;  

1.23. véleményezi a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket;  

1.24. pénzügyi szempontból  véleményezi a költségvetési szervek, az önkormányzat által alapított 

gazdasági társaságok alapításáról, átszervezéséről és megszüntetéséről szóló testületi 

előterjesztéseket;  

1.25. véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját;  

1.26. megtárgyalja az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait;  

1.27. javaslatot tesz téma-, cél- és utóvizsgálatok megtartására;  



1.28. vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a 

pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesülését;  

1.29. javaslatot tehet az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására;  

1.30. ellenőrzi az éves költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtását;  

1.31. a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester kezdeményezésére 

szakvéleményt nyilvánít az önkormányzatot érintő pénzügyekben;  

1.32. javaslatot tesz az éves költségvetés tervezésekor a külkapcsolatok, az idegenforgalom és a 

kereskedelem támogatásának pénzügyi fedezetének biztosítására;  

1.33. pénzügyi szempontból véleményezi a rendezési programokat és rendezési terveket;  

1.34. ellenőrzi a sportegyesületeknél az önkormányzati támogatás felhasználását;  

1.35. véleményezi az önkormányzat vállalkozási koncepcióját;  

1.36. pénzügyi szempontból véleményezi a Közös Önkormányzati Hivatal által előkészített 

önkormányzati gazdasági vállalkozásokat;  

1.37. Javaslatot tesz az önkormányzatnak hitel felvételére. 

1.38. véleményezi a tisztségviselők, a bizottságok és a Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági 

kihatású, és az önkormányzat vagyonát érintő javaslatait, előterjesztéseit; véleményezi az éves 

költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet valamint a végrehajtásról szóló féléves 

beszámolót.  

1.39. véleményezi az önkormányzat által alapított gazdasági társaság, vagy intézmény alapítását, 

átalakítását, illetve megszüntetését;  

1.40. véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját;  

1.41. a bizottságok, a polgármester, az alpolgármester, vagy a képviselő-testület 

kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít gazdasági és vagyoni kérdésekben;  

1.42. figyelemmel kíséri és ellenőrzi a privatizációs folyamatokat;  

1.43. véleményezi az önkormányzati tulajdonban lévő vagyont érintő vállalkozásokat;  

1.44. ellenőrzi az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységeket;   

1.45. kezdeményezheti a képviselő-testületnek hitelfelvételét a célok és a nagyságrend 

meghatározásával;  

1.46. figyelemmel kíséri és értékeli a szakterületéhez tartozó önkormányzati döntések gyakorlati 

végrehatásának alakulását;  

1.47. javaslatot tesz a bérlakás-privatizációból a lakásalapba befolyó pénzeszközök 

felhasználására;  

1.48. véleményezi a város idegenforgalmi koncepcióját;  

1.49. javaslatot tesz az idegenforgalom fejlesztése érdekében más önkormányzatokkal kötendő  

megállapodások, szerződések megkötésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága  

2.1. kidolgozza az önkormányzat kötelező feladatát képező szociális alapellátás koncepcióját;  

2.2. véleményt nyilvánít, vagy kezdeményez az önkormányzat tulajdonában lévő szociális 

intézmény alapítása, átszervezése vagy megszüntetése tárgyában;  

2.3. javaslatot tesz a költségvetésről szóló rendeletben a szociális ellátási célokra meghatározott 

előirányzatok felhasználására és figyelemmel kíséri azok végrehajtását;  

2.4. együttműködik az egyházakkal, karitatív szervekkel, és a szociális gondoskodás területén 

tevékenykedő társadalmi szervezetekkel  

2.5. javaslatot tesz konkrét szociális jellegű helyi intézkedésekre;  

2.6. figyelemmel kíséri a városban a hátrányos helyzetben lévő néprétegek helyzetének, élet- és 

munkakörülményeinek alakulását;  

2.7. vizsgálja a veszélyeztetett kiskorúak helyzetét, a gyermek-, és ifjúságvédelmi tevékenységet;  

2.8. meghallgatja és véleményezi a városi szociális intézmény vezetői munkakörére pályázókat;  

2.9. a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester kezdeményezésére 

szakvéleményt nyilvánít a szociális kérdésekben;  

2.10. javaslatot tesz az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez költségvetési fedezet biztosítására;  

2.11. javaslatot tesz konkrét egészségügyi ellátást javító helyi intézkedésekre;  

2.12. meghallgatja és véleményezi az egészségügyi intézményvezetői munkakörre pályázókat;  

2.13. véleményezi az egészségügyi ellátással kapcsolatos szervezési javaslatokat; ;  

2.14. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása;  

2.15. javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi alapjának felhasználására;  

2.16. javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására;  

2.17. javaslatot tesz a helyi jelentőségű természeti értékek megóvására, őrzésére, fenntartására, 

bemutatására és helyreállítására;  

2.18. véleményezi a külföldi utazásokat, összeállítja és a képviselő-testületi ülés elé terjeszti a 

nemzetközi kiutazási tervet;  

2.19. a nemzetközi kapcsolatok alakulásától függően kezdeményezi a testvérvárosi kapcsolatok 

létrehozását;  

2.20. véleményezi a testvérvárosi szerződések tervezetét, figyelemmel kíséri és értékeli a 

testvérvárosokkal kötött szerződések végrehajtásának alakulását;  

2.21. dönt a testület által a bizottság rendelkezésére bocsátott pénzeszköz felhasználásáról;  

2.22. kezdeményezi a városi intézményhálózat adta lehetőségek idegenforgalmi célú 

hasznosítását;  

2.23. előzetesen véleményezi az éves költségvetésről szóló koncepciót és rendelet-tervezetét, 

valamint a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket;  

2.24. figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzat nevelési és oktatási intézményeinek 

jogszabályszerű működését, gazdálkodását, az önkormányzat határozatainak végrehajtását;  

2.25. javaslattételi véleményezési és részvételi joga van a közoktatást érintő minden kérdésben;  

2.26. elkészíti, illetve véleményezi az óvodai, az alapfokú iskolai, a középfokú iskolai és a 

diákotthoni ellátás biztosítását szolgáló önkormányzati előterjesztéseket;  

2.27. előkészíti nevelési-oktatási intézmény alapítását, összevonását, megszüntetését;  

2.28. véleményezi a nevelési-oktatási intézményvezetői állások betöltésére kiírandó pályázatokat;  

2.29. véleményezi a nevelési-oktatási intézmények működésének biztosítását szolgáló épületek, 

épületrészek vagy helyiségek más célra, vagy szervnek történő bérletbe, illetőleg használatba 

adását;  

2.30. kapcsolatot tart a jogszabályban erre feljogosított önkormányzati szakmai érdekképviseleti 

szervezetekkel, kölcsönösen megállapítják együttműködésük tartalmát és kereteit; 2.31. 

véleményezi a nevelési-oktatási intézmények névhasználatát;  

2.32. véleményezi a nevelési intézmények dolgozóinak kitüntetésre történő előterjesztését;  

2.33. javaslatot tesz a nevelési-oktatási intézményvezetők kitüntetésére;  

2.34. állást foglal a város alapfokú és középfokú nevelési-oktatási kérdéseiben;  



2.35. a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester kezdeményezésére a 

nevelési és  

oktatási kérdésekben szakmai véleményt nyilvánít;  

2.36. vizsgálja a veszélyeztetett kiskorúak helyzetét, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet;  

2.37. véleményezi a rendezési programokat és rendezési terveket;  

2.38. kidolgozza az önkormányzat kulturális koncepcióját;  

2.39. véleményezi a művészeti alkotás közterületen, önkormányzati tulajdonban illetve nem 

önkormányzati tulajdonban álló épületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását;  

2.40. javaslatot tesz a közterületek elnevezésére és emlékmű állítására;  

2.41. kezdeményezi, vagy véleményezi a kulturális, a művészeti önkormányzati intézmények 

alapítását, átalakítását vagy megszüntetését;  

2.42. ellenőrzi és koordinálja az önkormányzati, közművelődési intézmények szakmai 

tevékenységét;  

2.43. véleményezi az önkormányzat által kiírt, a város művészeti, kulturális életének gazdagítását 

szolgáló pályázatokat;  

2.44. javaslatot tesz a költségvetésben a kulturális előirányzatok felhasználására;  

2.45. javaslatot tesz a kulturális, a művészeti intézmények vezetői munkakörei betöltésére 

kiírandó pályázat feltételeire;  

2.46. meghallgatja és véleményezi a kulturális, művészeti vezetői munkaköre pályázókat;  

2.47. a képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester és a bizottságok kezdeményezésére 

szakmai véleményt nyilvánít kulturális, művészeti, sport és testnevelési kérdésekben;  

2.48. javaslatot tesz kulturális, művészeti rendezvényekre;  

2.49. javaslatot tesz az állami, a nemzeti és önkormányzati ünnepek programjára, és részt vesz az 

ünnepségek rendezésében;  

2.50. jóváhagyja az óvodai nevelési programot (feltétele: előzetes szakértői vélemény beszerzése);  

2.51. jóváhagyja a pedagógiai programot (feltétele: előzetes szakértői vélemény beszerzése);  

2.52. jóváhagyja a minőségirányítási programot;  

2.53. dönt az intézményi SZMSZ-ek, a házirendek, a nevelési, illetve pedagógiai programok, a 

minőségirányítási programok benyújtási határidejének a törvényben meghatározottaktól előbbre 

hozása kérdésében;  

2.54. kidolgozza az önkormányzat testnevelési és sporttevékenységének koncepcióját;  

2.55. kezdeményezi, vagy véleményezi a testnevelés- és sportjellegű önkormányzati intézmények 

alapítását, átalakítását, vagy megszüntetését;  

2.56. ellenőrzi a sportegyesületeknél az önkormányzati támogatást;  

2.57. véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására, 

elidegenítésére, használatára vonatkozó terveket, koncepciókat, előterjesztéseket;  

2.58. javaslatot tesz a költségvetésben a sportcélú előirányzatok felhasználására;  

2.59. a képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester és a bizottságok kezdeményezésére 

szakmai véleményt nyilvánít sport és testnevelési kérdésekben;  

2.60. javaslatot tesz sportrendezvényekre.  

 



3. Önkormányzati Fejlesztési, - Vagyongazdálkodási és Energetikai Bizottság  

3.1. véleményezi és ellenőrzi a közüzemi és kommunális szolgáltatást végző önkormányzati 

érdekeltségű gazdasági társaságok tevékenységét;  

3.2. javaslatot tesz az éves költségvetésben a városfejlesztési és városrendezési célokra megjelölt 

előirányzatok felhasználására;  

3.3. meghallgatja a közüzem vezetői munkaköreire pályázókat;  

3.4. a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester kezdeményezésére 

szakvéleményt nyilvánít városfejlesztési és városrendezési kérdésekben.  

3.5. előkészíti a városfejlesztésben jelentős súllyal bíró területek hasznosítására kiírt pályázatokat; 

3.6. közreműködik a városfejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakításában;  

3.7. véleményezi a rendezési terveket, kezdeményezi módosításukat;  

3.8. figyelemmel kíséri a rendezési tervek végrehajtásának menetét;  

3.9. véleményezi a közterületek rendjének kialakítását;  

3.10. figyelemmel kíséri a város-rekonstrukciót, a műemlék, illetve műemlék jellegű ingatlanok 

hasznosítását;  

3.11.figyelemmel kíséri és értékeli a szakterületéhez tartozó önkormányzati döntések gyakorlati 

végrehatásának alakulását; 

3.12. véleményezi az önkormányzat vállalkozási koncepcióját;  

3.13. véleményezi a Közös Önkormányzati Hivatal által előkészített önkormányzati gazdasági 

vállalkozásokat;  

3.14. véleményezi a tisztségviselők, a bizottságok és a Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági 

kihatású, és az önkormányzat vagyonát érintő javaslatait, előterjesztéseit;  

3.15. véleményezi az intézmények, az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok és az 

alapítványok alapító okiratait, SzMSz-eit;  

3.16. véleményezi a rendezési programokat és rendezési terveket;  

3.17. véleményezi az éves költségvetési koncepciót;  

3.18. elkészíti az éves lakásfelújítási címjegyzékre vonatkozó előterjesztést;  

3.19. javaslatot tesz a bérlakás privatizációból a lakásalapba befolyó pénzeszközök 

felhasználására. 

3.20. véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, valamint a 

végrehajtásról szóló féléves beszámolót;  

3.21. véleményezi a költségvetési szervek, az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok 

alapításáról, átszervezéséről és megszüntetéséről szóló testületi előterjesztéseket;  

3.22. véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját;  

3.23. megtárgyalja az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait;  

3.24. javaslatot tesz téma-, cél- és utóvizsgálatok megtartására;  

3.25. véleményezi a rendezési programokat és rendezési terveket;  

3.26. véleményezi a belterületi határvonal megállapítására vonatkozó előterjesztést;  

3.27. véleményezi a tisztségviselők, a bizottságok és a Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági 

kihatású, és az önkormányzat vagyonát érintő javaslatait, előterjesztéseit;  

3.28. javaslatot tesz a képviselő-testületnek hitel felvételére, azok céljának és nagyságának 

meghatározására;  

3.29. véleményezi az önkormányzat által alapított gazdasági társaság, vagy intézmény alapítását, 

átalakítását, illetve megszüntetését;  

3.30. véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját;  

3.31. a bizottságok, a polgármester, az alpolgármester, vagy a képviselő-testület 

kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít gazdasági és vagyoni kérdésekben;  

3.32 véleményezi az önkormányzati tulajdonban lévő vagyont érintő vállalkozásokat;  

3.33. ellenőrzi az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységeket;  

3.34. javaslatot készít a város kereskedelmi fejlesztési koncepciójához  

3.35. véleményezi a tisztségviselők, és a bizottságok kereskedelmi kihatású javaslatait, 

előterjesztéseit;  



3.36. kidolgozza a város területére vonatkozóan a kereskedelmi alapellátás biztosításának 

szempontjait és javaslatot tesz az ellátatlan területek kereskedelmi célú beruházásainak 

önkormányzati támogatására;  

3.37. javaslatot tesz illetve véleményezi az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, vagyoni értékű 

jogok kereskedelmi célú hasznosításával kapcsolatos terveket, koncepciókat, előterjesztéseket;  

3.38. ellenőrzi az önkormányzat kereskedelemmel kapcsolatos vállalkozásainak tevékenységét;  

3.39. kapcsolatot tart a területileg illetékes gazdasági kamarákkal, érdekképviseleti szervekkel;  

3.40. figyelemmel kíséri és értékeli a szakterületéhez tartozó önkormányzati döntések gyakorlati 

végrehatásának alakulását;  

3.41. A fenntartható fejlődés városi programját végrehajtja, a végrehajtását ellenőrzi  

3.42. Véleményt nyilvánít a Zöld Szentgotthárd díj odaítélése előtt a pályázatokról 

3.43.- Közreműködik a fenntartható fejlődés városi programjának továbbfejlesztésében 

3.44- szervezi és ellenőrzi a környezetvédelem terén hozott jogszabályok végrehajtását  

3.45. véleményez minden településfejlesztési tevékenységet környezetvédelmi szempontból;  

3.46. kapcsolatot tart a területileg illetékes természet- és környezetvédelmi szakhatósággal;  

3.47. véleményezi a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítását, az avar és kerti 

hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó 

szabály-tervezeteket;  

3.48. a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester kezdeményezésére 

szakmai véleményt nyilvánít a környezet- és természetvédelmi kérdésekben;  

3.49. javaslatot tesz a helyi jelentőségű természeti értékek megóvására, őrzésére, fenntartására, 

bemutatására és helyreállítására;  

3.50. véleményezi az önkormányzat lakásgazdálkodásáról szóló rendelet-tervezeteket;  

3.51. véleményt nyilvánít az önkormányzati bérlakásokat érintő kérdésekben;  

3.52. a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester kezdeményezésére 

szakmai véleményt nyilvánít az önkormányzati bérlakásokat érintő vitás kérdésekben;  

3.53. javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi alapjának felhasználására;  

3.54. kezdeményezésére környezet- és természetvédelmi szempontból szakvéleményt nyilvánít 

városfejlesztési és városrendezési kérdésekben  

3.55. javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására;  

3.56. közreműködik a városfejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakításában;  

3.57. figyelemmel kíséri és értékeli a szakterületéhez tartozó önkormányzati döntések gyakorlati 

végrehajtásának alakulását;” 
 

 
 

4. Szociális tanácsnok  

4.1.- szervezi és ellenőrzi a szociális terén hozott jogszabályok végrehajtását  

4.2. véleményez minden fejlesztési tevékenységet szociális szempontból;  

4.3. kapcsolatot tart a területileg illetékes szociális területen működő szakhatóságokkal;  

4.4. véleményezi a helyi esélyegyenlőségi terv megvalósítását, ennek a cselekvési tervében 

foglaltak megvalósítása érdekében bekapcsolódik azok végrehajtásába 

4.5. a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester kezdeményezésére 

szakmai véleményt nyilvánít szociális kérdésekben;  

4.6. a volt rábakethelyi  lakranya átalakítása során bekapcsolódik ennek munkájába: 

közreműködik  ott megfelelő Fiatal Házasok Otthona, megfelelő szociális bérlakások vagy 

megfelelő, idősek ellátásra szolgáló bentlakásos otthon kialakításában, ennek szervezésében. E 

projekt keretében a végrehajtásba tevőlegesen is bekapcsolódik 

4.7. A rábakethelyi laktanyában kialakítandó szociális bérlakások hasznosítása, kiutalása után 

részt vesz, vezető szerepet vállal a település szociális bérlakásainak az új rendszerhez igazodó 

átalakításában.  
 



ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2014. október 22-i alakuló ülésére 

 

Tárgy: Bizottsági elnökök és tagok megválasztása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

. 

 

Az SZMSZ-nek megfelelően, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény  58. § (1) bekezdésében megfogalmazott követelményt szem előtt tartva– 

miszerint „a bizottság elnökét és tagjainak több, mint a felét a települési képviselők közül kell 

választani” .  

A megválasztott képviselők mellé lehetőség van nem képviselő – testületi tagokat is 

választani.  Őket az SZMSZ-ünk 9.§ (3) bekezdése szerint a bizottság elnökének és a 

polgármesternek együttes javaslata alapján választja meg a képviselő – testület.   

 

SZMSZ-ünk úgy fogalmaz, hogy nem képviselő tagok esetén arra kell törekedni, hogy a 

megválasztandó tagok a bizottságok által ellátott feladatok közül minél több területen 

rendelkezzenek tapasztalatokkal.  

 

Az általam bizottsági elnöknek és képviselő bizottsági tagoknak javasolt személyekkel illetve 

képviselő- testületen kívüli javasolt tagokkal  tárgyaltam, vállalják a jelölést és 

megválasztásuk esetén a bizottsági elnöki tisztet, illetve a bizottsági tagságot.  

Bár a határozati javaslatban egy „tömbben” került megfogalmazásra a szavazásra feltenni 

javasolt szöveg, célszerű lehet a bizottsági elnöki és tagi posztokról személyekre lebontva, 

egyenként szavazni. 

 

A fentiekre való tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák 

javaslatomat. 

 

Határozati javaslat: 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……. Bizottság  elnökének 

…………..képviselőt, képviselő tagjainak ……………………. képviselőket választja meg. 

    képviselő-testületen kívüli tagjainak ……. Szentgotthárd, ……..… szám alatti lakost és 

…………, Szentgotthárd, …..… szám alatti lakost választja meg. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2014. október 15. 

 

                                                                                                            
 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem:  

 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 

ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2014. október 22-i alakuló ülésére 

 

Tárgy: Szociális tanácsnok megválasztása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

. 

 

Az SZMSZ-nek megfelelően, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben megfogalmazottakkal összhangban lehetőség van tanácsnok 

választására is.  

A javaslat a szociális tanácsnok kinevezését tartalmazza tekintettel arra, hogy a szociális 

kérdések, köztük a szociális bérlakások építése, az önkormányzati tulajdonba került  kethelyi 

laktanya átalakítása során a szociális lakások kialakítása, ezáltal a városban a szociális 

lakások rendszerének átalakítása, a fiatal házasok otthonának a létrehozatala, továbbá egy az 

idősek gondozására alkalmas ingatlan kialakítása illetve az esélyegyenlőség kérdéseinek 

várható előtérbe kerülése  miatt egy szociális tanácsnok  kinevezését indokolja. 

 

Az általam szociális tanácsnoknak javasolandó képviselővel  tárgyaltam, vállalja a jelölést és 

megválasztása esetén a szociális tanácsnoki feladatot ellátja 

A fentiekre való tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák 

javaslatomat. 

 

Határozati javaslat: 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Szociális tanácsnokává  …………..képviselőt választja meg. 

     

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2014. október 15. 

 

                                                                                                            

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem:  

 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E LŐ T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2014. október 22-i ülésére 

 

Tárgy: Településrészi önkormányzatok vezetőinek megválasztása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (2) 

bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő- testület és 

szervei biztosítják. A képviselő - testület szervei közé tartozik a részönkormányzat is. 

A képviselő-testület – szervezeti és működési szabályzatában – leszabályozta , hogy Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának közigazgatási területén városrészi önkormányzatok működnek 7 

városrészen  a következő elnevezéssel: 

a) Jakabháza Városrészi Önkormányzata, 

b) Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata, 

c) Farkasfa Városrészi Önkormányzata, 

d) Zsida - Zsidahegy Városrészi Önkormányzata, 

e) Rábakethely Városrészi Önkormányzata, 

f) Rábafüzes Városrészi Önkormányzata, 

g) Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata. 
 

A városrészi önkormányzat vezetőjét a polgármester javaslatára a képviselő-testület választja 

meg; tagjait pedig  a településrész lakossága lakossági fórumon választja majd meg. 

 

Ha alpolgármestert nem számoljuk, éppen hét települési képviselőnk van, azaz 

mindegyiküknek fel kell vállalnia egy településrészt. 

 

Az SZMSZ értelmében a városrészi önkormányzatok vezetőjévé a polgármesternek 

elsősorban azt a települési képviselőt kell jelölnie, aki a városrészi önkormányzat 

megalakításakor az adott városrészben lakik. Ez alapján (a polgármester és az alpolgármester 

nélkül): 

 

Rábakethely városrészen:,Dr. Haragh László 

Rábatótfalu városrészen: Virányi Balázs 

 

SZMSZ-ünk szerint ezen túlmenően településrészeken elsősorban azt a képviselőt kell jelölni, 

aki a városrészen a legtöbb szavazatot kapta. 

Amennyiben egy képviselő több településrészen is a legtöbb szavazatot kapta, úgy elsősorban 

neki van joga megválasztani, hogy melyik településrészen fogadja el a jelölést.  

 

Az egyes településrészek eredményei a kapott szavazatok sorrendjében (mindenhol 

vastagon jelölve azt a képviselőt, aki SZMSZ-ünk értelmében elsősorban az adott 

településrészi önkormányzat vezetője lehet): 

 

 

Farkasfa: Dr. Haragh László, Labritz Béla, Kardosné Kovács Márta,Dömötör Sándor, 

Dr.Sütő Ferenc, Virányi Balázs 

Jakabháza: Labritz Béla, Dr. Haragh László , Kardosné Kovács Márta, Szalainé Kiss Edina, 

Dömötör Sándor, Virányi Balázs 



Máriaújfalu: Dr. Sütő Ferenc, Labritz Béla, Dr. Haragh László,Virányi Balázs, Kardosné 

Kovács Márta, Lábodi Gábor 

Rábafüzes: Dr. Haragh László, Kardosné Kovács Márta,  Labritz Béla, Dömötör Sándor, 

Virányi Balázs, Szalainé Kiss Edina 

Rábakethely: Virányi Balázs, Dr. Sütő Ferenc, Szalainé Kiss Edina, Labritz Béla,Dömötör 

Sándor, Dr. Haragh László 

Rábatótfalu: Labritz Béla, Virányi Balázs, Dr. Haragh László, Szalainé Kiss Edina, Dömötör 

Sándor, Dr. Sütő Ferenc 

Zsida-Zsidahegy: Kardosné Kovács Márta, Labritz Béla, Dr. Haragh László, Virányi Balázs , 

Dömötör Sándor, Lábodi Gábor 

 

 

 A városrészi önkormányzatok vezetőjévé . amennyiben az itt felsorolt sorrend szerint az itt 

említett képviselői körből nem lehet vezetőt jelölni vagy a jelölhető képviselő a jelölést nem 

fogadja el, akkor bármely képviselő jelölhető. 

(5) A kapott szavazatok figyelembe vételekor a rábakethelyi városrészen a két szavazókör 

szavazatait össze kell adni. 

A városrészi önkormányzat a városrészi önkormányzat vezetőjén kívül további 2-4, a 

városrészben állandó lakcímmel rendelkező, ténylegesen ott lakó tagból áll. Városrészi 

önkormányzati tag nem lehet települési képviselő, 

polgármester, alpolgármester, a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője, állandó 

bizottság külső tagja.  

Ha a megválasztott városrészi képviselő a városrészből elköltözik, megbízatása megszűnik és 

helyére új városrészi képviselőt kell választani. Ezt a tényt a városrészi önkormányzat 

vezetője haladéktalanul köteles írásban jelezni a polgármester felé. 

 

Hogy a leendő városrészi vezetőknek mi lesz a feladatuk, arra az SZMSZ-ünk adja meg a 

választ. Eszerint a vezető folyamatos kapcsolatot tart a városrészi önkormányzattal, szükség 

szerint, de legalább évente négy alkalommal városrészi önkormányzati ülést hív össze, évente 

a decemberi ülésen írásban beszámol a képviselő-testületnek a városrészi önkormányzat évi 

munkájáról, kivéve a helyhatósági választások évét, amikor a választást megelőző utolsó 

ülésen kerül erre sor. 

 

Végül tájékoztatom a leendő városrészi vezetőket, hogy a képviselő településrészi 

önkormányzati vezetői megbízatása megszűnik képviselői mandátuma megszűnésével, a 

képviselő-testületi tagsága megtartása melletti lemondással és annak a testület általi 

elfogadásával, a Képviselő-testület bármely tagjának kezdeményezésére történő testület általi 

visszahívással illetve képviselői újraválasztása esetén az új városrészi önkormányzati vezető 

megválasztásával. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a fent javasolt településrészi önkormányzati vezetők 

megválasztását! 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrészi önkormányzatok 

vezetőinek az alábbi képviselőket választja meg: 

Farkasfa Városrészi Önkormányzata:  



Jakabháza Városrészi Önkormányzata: … 

Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata: … 

Rábafüzes Városrészi Önkormányzata: … 

Rábakethely Városrészi Önkormányzata:  

Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata:  

Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata:  

Határidő közlésre: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2014.október 15. 

                                                                                                                            

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem: 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. október 22-i ülésére 

 

Tárgy: Közbeszerzési Bizottság megválasztása. 

 

Tisztelt Képviselő-testüket! 

 

 

Közbeszerzési Bizottsági tagok megválasztása 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) a 22. § (1) 

értelmében az ajánlatkérő – jelen esetben Szentgotthárd Város Önkormányzata -  köteles 

meghatározni a közbeszerzési eljárásai körében az eljárás során hozott döntésekért felelős 

személyt, személyeket, vagy testületeket. 

Fenti jogszabály előírásai szerint az Önkormányzat közbeszerzési-, és beszerzési eljárásainak 

szabályait a Képviselő-testület által jóváhagyott szabályzat rendezi. 

Szabályzatunk „A” FEJEZET, I. Általános rendelkezések (5) c) pontja rögzíti, hogy az  

„Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban döntéshozó szervként a Közbeszerzési Bizottság (KB) 

jár el”.  

A (6) bekezdés a) pontja szerint,  

„a KB. 5 főből áll, tagjait, Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

tagjai közül - minősített szótöbbséggel választja meg. Személyükre a Képviselő-testület tagjai 

tehetnek javaslatot”. 

 

Javaslom, hogy a következőkben a Képviuselő.-testület bizottsági elnökei és az 

alpolgármester alkossák a közbeszerzési bizottságot és a bizottság tagjainak száma 4 fő 

legyen. 

 

A 2014. október 12-i helyhatósági választásokat követően a 2014. október 22.-én megalakuló 

új Képviselő-testületnek a Szabályzat hivatkozott rendelkezéseit javaslom módosítani és 

ennek alapján javaslom  a KB tagok megválasztását.  

 

Határozati javaslat: 

 

„A” variáció: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Szentgotthárd 

Város Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési eljárásának szabályzata  A” FEJEZET, I. 

Általános rendelkezések (6) bekezdés a) pontját a következők szerint módosítja:   

„a KB. 4 főből áll, tagjai Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 

bizottsági elnökei és alpolgármestere.  

Ennek alapján a Közbeszerzési Bizottság tagjai: 

…………………………. alpolgármester 

……………………….. bizottság elnöke 

……………………….. bizottság elnöke 

……………………….. bizottság elnöke 

 

„B” variáció: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Közbeszerzési 

Bizottságába a  



1. …….. képviselőt, 

2. …….. képviselőt 

3. …….. képviselőt 

4. …….. képviselőt 

5. …….. képviselőt választja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 

 

Szentgotthárd, 2014. október 15. 

 

                                                                                                     Huszár Gábor 

                                                                                                        Polgármester 

Ellenjegyzés: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E L Ő T E R J E SZ T É S 
 

a Képviselő-testület 2014. október 22-i  ülésére 

 

Tárgy: Vis maior pályázathoz testületi határozat  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Városunk úthálózatát és csapadékvíz elvezető rendszerét a 2014. szeptember 13-i rendkívüli 

időjárási körülmények és a szokatlanul nagy 48 – 92 mm/m
2
 intenzitású záporok 

következtében jelentős kár érte.  A Széchenyi utcai hidat a víz elsodorta, az útburkolatokban, 

utak padkájában, vízelvezető árkokban, átereszekben tetemes kár keletkezett, melyeket döntő 

részben a zavartalan közlekedés biztosítása érdekében, a lehető legrövidebb időn belül helyre 

kell állítani.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2014. szeptember 13-i út,- híd és vízkár esemény 

tárgyában, a védekezési és helyreállítási költségek vonatkozásában vis maior igénybejelentést  

nyújtott be a 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján, a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter által működtetett ebr42 rendszerben meghirdetett vis maior keret terhére. 

Az igénybejelentésünk után az előírásoknak megfelelően az érintett szervezetek 2014. 

október 01-én helyszíni vizsgálatott tartottak. A helyszíni vizsgálat alapján csaknem 

teljes mértékben elfogadták a káreseményekkel kapcsolatos igénybejelentésünket a 

Dobó István utca kivételével, itt csak részben fogadták el az általunk jelzett károsodás 

mértékét.  

A helyszíni vizsgálaton tett megállapítások figyelembe vételével a vis maior 

pályázatunkat 2014. október 29-ig kell benyújtanunk, amelynek kötelező melléklete a 

Képviselő-testület határozata. A képviselő-testület 2014. szeptemberi ülésén már hozott 

ezzel kapcsolatban egy határozatot, de a helyszíni vizsgálat eredményeként ezt nem lehet 

figyelembe venni, helyette a jelen Előterjesztés határozati javaslatát kellene elfogadni. 

Ez már a Dobó István utca miatti csökkentés ismeretében csökkentett  műszaki 

tartalommal és ezzel csökkentett helyreállítási költségekkel készült.  

 

A káresemények helyszíneit és helyrajzi számait a határozati javaslat tartalmazza. 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok eFt-ban 

Megnevezés 
2014. 

év 
% 

Saját forrás
 24 033 325,- 30 

Biztosító kártérítése 0,- 0 

Egyéb forrás 0,- 0 

Vis maior igény 56 077 758,- 70 

Források összesen 80 111 083,- 100 

 

A károk helyreállításának (szakértői vizsgálatok) tervezett összköltsége 80 111 083,- Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat csak kis mértékben tudja biztosítani a fentiek szerint. A 

2014. szeptemberi képviselő-testületi ülésen hozott határozatban a károk helyreállításának 

tervezett összköltsége 83.350.724,- Ft volt, amelyhez 25.005.217,- Ft saját forrás kellett 

biztosítani. 



 

A Képviselő-testületnek nyilatkozni kell arról, hogy a káreseménnyel érintett híd, utak, árkok, 

átereszek az önkormányzat tulajdonát képezik. 

 

Az önkormányzat a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.27.) 

számú költségvetési rendeletében a működési és fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 

 

Kérem, hogy a Képviselő- testület hatalmazza fel a polgármestert az igénybejelentés 

benyújtására. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter által működtetett ebr42 rendszerben meghirdetett vis maior keret terhére 

pályázatot nyújt be. 

 

A káresemény megnevezése: „Szentgotthárd 2014. szeptember 13.-i ”. rendkívüli esőzések 

következtében keletkezett híd, út, árok és átereszek helyreállítása többletkiadásainak 

támogatása.  

 

Helye: 

1. Szentgotthárd, Széchenyi út, híd helyreállítása                           hrsz.1226, 1231, 1228. 

2. Szentgotthárd, Alsópatak út, árok, áteresz helyreállítása            hrsz.3761, 3767, 0841. 

3. Szentgotthárd, Felsőpatak út, árok, áteresz helyreállítása               hrsz.3911.  

4. Szentgotthárd, Szépvölgyi út, árok, áteresz helyreállítása               hrsz.1601. 

5. Szentgotthárd, Zöldlomb utca, árok iszapolása                                hrsz.822. 

6. Szentgotthárd, Erdei út, árok, áteresz helyreállítása                         hrsz.794. 

7. Szentgotthárd, Zsidai út kétoldali padka helyreállítása                    hrsz.828  

8. Szentgotthárd, Mikes Kelemen u. árok és padka helyreállítása        hrsz.375., 090/66. 

9. Szentgotthárd, Felső u. egyoldali padka helyreállítása                     hrsz.421. 

10. Szentgotthárd, Bem József u. padka helyreállítása, árok iszapolása hrsz.217.  

11. Szentgotthárd, Toldi u. burkolat helyreállítás                                   hrsz.2294. 

12. Szentgotthárd, Babits u. burkolat helyreállítás, árok iszapolás         hrsz.2328.   

13. Szentgotthárd, Kodály Zoltán u burkolat és padka helyreállítása     hrsz.2389. 

14. Szentgotthárd, Dobó u. burkolat helyreállítás                                   hrsz.2397. 

15. Szentgotthárd, Déryné út, padka, árok     hrsz.: 2237. 

16. Szentgotthárd, Váci M. u. árok burkolat helyreállítása   hrsz.3727. 

17. Szentgotthárd, Hegyi utca burkolat, padka, árok     hrsz.3141. 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás
 24 033 325,- 30 

Biztosító kártérítése 0,- 0 

Egyéb forrás 0,- 0 

Vis maior igény 56 077 758,- 70 



Források összesen 80 111 083,- 100 

A károk helyreállításának (szakértői vizsgálatok) tervezett összköltsége 80.111.083,-Ft 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.  

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek  Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.  

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatos híd, út, áteresze az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik*. 

 

Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt. 

 

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem 

tudja ellátni. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját forrás összegét a 2014. évi 

költségvetéséről szóló 6/2014.(II.27.) számú Költségvetési rendeletében a működési és 

fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete  felhatalmazza polgármestert a vis 

maior pályázat benyújtására. 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:    Fekete Tamás városüzemeltetési vezető  

 

Szentgotthárd, 2014. október 22. 

 

                                                                                               Huszár Gábor 

                                                                                                polgármester 

 

 

 

Ellenjegyzem : Dr Dancsecs Zsolt 

                                   jegyző 

  

                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


