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Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.
Elismerés adományozása
Tekepálya vezérlőpult javítás.
Mozi vetítéstechnikai berendezésének garancia hosszabbítása.
Szentgotthárdi VSE Labdarúgó Szakosztály kérelme (TAO önrész).
A beszerzési szabályzat módosítása.
Szociális rendelet módosítása étkezési térítési díjváltozás miatt.
A bölcsődei gondozás térítési díj rendeletbe foglalása.
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Belterületbe vonás (Alessia 2004 Kft. (9921 Vasalja 070/1 hrsz.).
Sztg. 3980/5 hrsz- ú Autóbusz váró ügye.
Ingatlanvásárlás (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság).
A termelői piac, üzlethelyiségek.
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon, a kábítószer-fogyasztás elleni
fellépés tapasztalatai.
Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének zárszámadása.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésére
Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak
nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) különített el az Önkormányzat
2016. évi költségvetésében 5.000.000,- Ft értékben.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2016. számú határozatában
elfogadta a 2016. évre vonatkozó Civil Alap Szabályzatát, amely jelen előterjesztés 1. számú
melléklete.
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Szabályzat értelmében egy-egy
döntésnél csak az adott pályázati időszakban megvalósuló programokra nyújthatnak be
kérelmet a civil szervezetek, illetve városrészek. Ezért fontos, hogy a kérelmek elbírálásánál
körültekintően járjanak el és figyeljenek arra, hogy minden időszakban álljon rendelkezésre
megfelelő összeg a támogatások odaítéléséhez.
A beérkezett kérelmek:
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek
érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt
Képviselő-testület elé:
1. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelme:
Az „Életet az Éveknek” Országos Szövetség szervezésében 2016. június 4-én
Székesfehérváron kerül sor a Nyugdíjas Népzenei Kórusok Országos – Nemzetközi
találkozójára, amelyre Vas megyéből a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület keretein
belül működő Békefi Antal Népdalkör kapott meghívást. A kórus fontosnak tartja a
találkozón való részvételt, mivel így egyrészt képviselhetik a várost, másrészt
nemzetközi kapcsolatokat alakíthatnak ki.
A több mint másfél évtizede működő kórus rendszeresen fellép különböző zenei
rendezvényeken, színesítik a város kulturális életét.
A találkozón való részvétel útiköltségéhez 134.000,- Ft támogatást igényelnek a Civil
Alap terhére, további költségeiket a kórustagok maguk fedezik.
Hangsúlyozzuk, hogy a Szabályzat szerint elsősorban a helyben megvalósuló
programokat kell támogatni, viszont fontos szempont, hogy Szentgotthárdot képviselik
a fellépésen.
Az igényelt támogatás összege: 134.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: kb. 600 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. c)/
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2. Evangélikus Egyházközség:
Az Egyházközség az idei nyári hittantábor költségeihez igényel támogatást a Civil
alap terhére. A nemcsak evangélikus vallású gyermekek számára szervezett hittantábor
célja, hogy a gyermekek hasznosan töltsék szabadidejüket, mozogjanak, megtanulják
egymás elfogadását, s mindezt keresztény szellemiségben és gyakorlatban. A táborban
a munkában, illetve a foglalkozások, kinti, benti játékok során 4-4 segítő vesz részt. A
gyerekek részére kirándulást is szerveznek az Őrségbe, ahol az ottani evangélikus
gyülekezeti tagok programokkal teszik emlékezetessé a látogatást. Idén praktikussági
okokból külön szerveznek tábort az alsós és a felsős gyerekeknek. Az Egyházközség
100.000,- Ft támogatást igényel az Önkormányzattól
Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 28 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.2. b)/
3. Szentgotthárd-Rábatótfalu városrészi önkormányzatának kérelme:
A városrészi önkormányzat Anyák napi ünnepséget szervez a szlovén
önkormányzattal közösen. A program keretében a városrészen élő édesanyákat,
nagymamákat szeretnék apró ajándékokkal meglepni, illetve a résztvevőket
megvendégelni. A rendezvényt a Májusfa-kitáncolás helyett szervezik. A Civil alap
terhére 30.000,- Ft-ot igényel az önkormányzat, amely a városrész 200.000,- Ft-os éves
keretéből rendelkezésre áll.
Az igényelt támogatás összege: 30.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 80-100 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/
4. Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület:
Az Egyesület idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, amelyről április 9-én
emlékeztek meg. Anyagi lehetőségeik szűkösek, mivel az elmúlt hat évben semmilyen
támogatást nem kaptak, ennek ellenére minden városi rendezvény biztosítását ellátják.
Az évfordulós rendezvényen túl az országos polgárőr napon való részvételhez is
igénylik a támogatási összeget, amely összesen 100.000,- Ft.
Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 40-50 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f-g)/
5. Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület kérelme:
Idén ünnepli 110. évfordulóját Szentgotthárd Város Fúvószenekara, amelynek
megünneplésére 2016. június 25-én nagyszabású Nemzetközi Fúvószenekari
Találkozót szerveznek. A zenekar rendszeresen képviseli a várost különböző zenei
programokon, részt vesznek a városi rendezvényeken, tavalyi minősítő koncertjükön
pedig C kategóriában Arany minősítést kaptak.
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Az évforduló programjához az Önkormányzattól 369.200,- Ft-ot igényelnek.
Javasoljuk, hogy a Civil alap terhére 200.000,- Ft-ot biztosítson az Önkormányzat, a
fennmaradó 169.200,- Ft-ot pedig az éves rendezvénykeretből finanszírozzuk.
Az igényelt támogatás összege: 369.200,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 800 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. c)/
6. Szentgotthárdi Kerékpáros Egyesület kérelme:
Az Egyesület a Rába-völgyi Nemzetközi Kerékpáros Találkozó szervezéséhez
igényel támogatást a Civil alap terhére. A résztvevők az Egyesület által vezetett
túrákon vesznek részt, ahol a nehézségi fokozattól függően megismerkedhetnek a
Rába, a Lapincs és Őrség vidékeivel. Időjárás és érdeklődés függvényében szerveznek
egy Jennersdorf-Szentgotthárd vízitúrát is.
Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: kb. 50 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.8. a)/
7. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesületének kérelme:
Az Egyesület a Széchenyi Emlékévhez kapcsolódóan tervezi az általuk patronált
tanulók nagycenki kirándulásának szervezését. A kirándulással az a céljuk, hogy az
eltérő tantervű oktatásban részesülő gyermekek számára maradandó élményt
nyújtsanak, mindezt úgy, hogy közben tanulmányaikat is erősítsék. A programon az
eltérő tantervű gyermekek, a gyógypedagógusok és az Egyesület tagjai vesznek részt.
Az Egyesület tizenöt éve patronálja a tagozat tanulóit, segítik őket a tanulásban, és
minden évben szerveznek kirándulásokat, programokat számukra.
Az igényelt támogatás összege: 115.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 47 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.2. c)/

8. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület:
Az Egyesület már öt éve áll kapcsolatban a szlovákiai Alistalban működő kerékpáros
egyesülettel. Idén június 24. és 26. között lesznek a SZEKERE vendégei, amelyhez az
Egyesület is csatlakozik, ugyanis jakabházi programon is részt vesznek majd a
vendégek. Az Egyesület Parasztzenekara ad kulturális műsort, majd megvendégelik
a szlovákiai kerékpárosokat. A Civil alap terhére 100.000,- Ft-ot igényel az
Egyesület, amely a városrész 200.000,- Ft-os éves keretéből rendelkezésre áll.
Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 60 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.8. a)/
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9. ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány kérelme:
Az Alapítvány a honfoglalás-kori magyar kultúra kutatása, ápolása, átörökítése
céljából működik. Fontos feladatnak tekintik a fiatalok oktatását, ennek érdekében élő
történelem órákat és bemutatókat tartanak a kistérség általános iskoláiban. Mindezt
autentikus eszközökkel és módszerekkel teszik, így például a gyerekek felpróbálhatják
a felszereléseket, illetve felügyelet mellet kipróbálhatják a visszacsapó íjakat is. A
Civil alap terhére 200.000,- Ft támogatást igényelnek nyílvesszők vásárlásához.
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 1000 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. g) és 6.2. c)/
10. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány kérelme:
Az Alapítvány idén is szervez gyermeknapot az Arany János 1-4. Évfolyamos
Általános Iskolában. A gyermeknapi programmal szeretnének lehetőséget biztosítani a
szabadidő hasznos, tartalmas eltöltésére. Programjukat a gyermekek életkori
sajátosságainak, érdeklődésüknek megfelelően állították össze. Lesz népi kézműves
foglalkozás, korongozás, aszfaltrajzverseny, arcfestés, ugrálóvár, mentő- és
tűzoltóbemutató, stb. A rendezvény megvalósításához 135.000,- Ft támogatást
igényelnek a Civil alap terhére.
Az igényelt támogatás összege: 135.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 334 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. b)/

11. Pannon Kapu Kulturális Egyesület:
Az Egyesület a Szentgotthárdi Fotóklub sárvári kiállításának költségeihez igényel
támogatást. A Sárvári Fotóklub biztosított lehetőséget arra, hogy a szentgotthárdiak is
kiállíthassák fotóikat. A program összköltségét a fotók kidolgozása, utazási költség és
fogadás teszi ki.
A Civil alapból összesen 72.548,- Ft támogatást igényelnek.
A Fotóklub rendszeresen fotózza a városi rendezvényeket, illetve a városi
kiadványokban szereplő fotók egy részét is ők biztosítják.
Az igényelt támogatás összege: 72.548,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 15 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/

12. Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme:
A Fórum minden évben megrendezi a Civil Nap és Kistérségi Forgatag
rendezvényeket, előbbit április 30-án és május 1-jén, utóbbit június 6-án.
Hagyományos programelemekkel találkozhatunk idén is: májusfaállítás a
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Városkapunál, főzőverseny, szórakoztató, kulturális műsorok várják majd az
érdeklődőket. Az önkormányzattól a főzőversenyhez szükséges alapanyagok
beszerzésére kérnek támogatást. A májusfa-állításhoz szükséges egy állandó,
biztonságos hely kialakítása – egy betonba elhelyezett vascső költségeivel is
számolnak.
A Kistérségi Forgatag idei programján Rábagyarmat lesz a kiemelt település, a közel
120 résztvevő számára gulyás és üdítő biztosításához igényelnek támogatást.
Az igényelt támogatás összege: 235.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 300 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. a) és 6.9./
13. Horgász Egyesület Szentgotthárd kérelme:
Az Egyesület egyesületi, Opel és IPA (rendőrség) horgászversenyek szervezéséhez
igényel támogatást a Civil alap terhére. Több évtizede szervezik a tagjaik számára az
egyesületi versenyeket, ahol az eredményhirdetéskor saját főzésű egytálétellel látják
vendégül a résztvevőket. Ez szerves része a tagság összekovácsolásának. Közel tíz éve
a helyi Opel gyár felkérésére, illetve a rendőrség (IPA) részére is szerveznek versenyt.
Az Egyesület vállalt feladata a Hársas-tó karbantartása, üzemeltetés és fűnyírás.
Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 100 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.5. a)/
14. Szentgotthárdi Civil Fórum határidőn túl érkezett kérelme:
A Harmónia Egészségvédő Kör idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, a
jubileumi ünnepségen bemutatják receptfüzetüket. A kiadás költségeihez és az ünnepi
programhoz igényelnek 150.000,- Ft támogatást a Civil alap terhére.
Az Egészségvédő Kör az egyik legaktívabb szervezet a városban, szinte minden városi
programba bekapcsolódnak.
Az igényelt támogatás összege: 150.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 150 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f) és 6.3.a)/

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat
Civil
szervezet/Városrész
Szentgotthárdi
Nyugdíjas Egyesület
Evangélikus
Egyházközség
Rábatótfalu vár.rész.
önk.

Program/Feladat

Igényelt összeg

Civil referens
javaslata

Békefi Antal Népdalkör
székesfehérvári fellépése

134.000,-

100.000,-

Hittantábor

100.000,-

100.000,-

Anyák napi program

30.000,-

30.000,-
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Évfordulós program,
részvétel az Országos
Polgárőr Napon

100.000,-

100.000,-

Évfordulós program

369.200,-

200.000,-

Rába-völgyi Nemzetközi
Kerékpáros Találkozó

100.000,-

80.000,-

Nagycenki kirándulás

115.000,-

115.000,-

Szlovák kerékpárosok
vendégül látása

100.000,-

100.000,-

ŐR-NYÉK Alapítvány

Íjak vásárlása

200.000,-

200.000,-

Iskolánk Tanulóiért
Alapítvány

Gyermeknap

135.000,-

135.000,-

Pannon Kapu Kult. Egy.

Fotóklub sárvári kiállítása

72.548,-

72.548,-

Szentgotthárdi Civil
Fórum

Civil Nap, Kistérségi
Forgatag

235.000,-

235.000,-

Horgász Egyesület

Horgászversenyek szervezése

100.000,-

100.000,-

Szentgotthárdi Civil
Fórum

Harmónia Egészségvédő Kör
jubileumi programja

150.000,-

150.000,-

Szentgotthárdi Polgárőr
Egyesület
Szentgotthárd
Fúvóskultúrájáért
Egyesület
Szentgotthárdi
Kerékpáros Egyesület
Nyugdíjas Pedagógusok
és Barátaik
Egyesületének
Jakabházi Falusz. és
Hagy.őrz. Egyesület

A kérelmek elbírálásához szükséges egyéb információk:

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy az Alapban lévő, felosztható összeg: 5.000.000,- Ft,
A beérkezett kérelmek igény szerinti összege összesen: 1.940.748,- Ft.

Egyéb információk
A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.
Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek
igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött
beszámoló postai feladóvényét az anyag terjedelme miatt nem küldjük ki, de a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők.
A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az
előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
Hatásvizsgálat
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi
alap”-nak nevezett pénzügyi keretet különített el az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésében 5.000.000,- Ft értékben, amelyet ez év folyamán szét kell osztani a
városrészek és a civil szervezetek között.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Igen.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns. Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az
önkormányzatnak mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összegek
felhasználására – így azokat akik nem számolnak el vagy a támogatást nem arra
használják fel amire kapták, így a következő évben nagy valószínűséggel nem
kaphatnak támogatást. A finanszírozás ebből a nézőpontból fenntartható.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően
használják fel a támogatást vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az
elszámolás – a hivatali kontroll.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A szentgotthárdi civil szervezetek támogatásának elmaradása esetén nem vagy csak
nehézségek árán valósulnak meg a tervezett civil tevékenységek. Mivel 2015-ben a
támogatás nyújtását próbáltuk önkormányzati feladatok ellátásához is kapcsolni, így ha
a civil támogatások elmaradnak ez valamilyen szinten az önkormányzatot is
hátráltatja.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak, majd
az utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző
köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret
terhére a
a.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Békefi Antal Népdalkör székesfehérvári
fellépésének finanszírozására irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a
Pénzügy 2016. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
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Elszámolási határidő: 2016. június 30.
b.) Evangélikus Egyházközség nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét ……..
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. június 15-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. július 31.
c.) Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat Anyák napi program
szervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. A városrészi önkormányzatnak
a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított
számlákat legkésőbb 2016. június 15-ig kell a Pénzügy részére benyújtani.
d.) Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület évfordulós program szervezésére és az Országos
Polgárőr Napon való részvételre irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az
összeget a Pénzügy 2016. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. június 30.
e.) Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 110. évfordulós programjának
szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016.
május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. július 15.
f.) Szentgotthárdi Kerékpáros Egyesület Rába-völgyi Nemzetközi Kerékpáros
Találkozó szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a
Pénzügy 2016. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. július 31.
g.) Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete nagycenki kirándulás szervezésére
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. május 31-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. június 30.
h.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szlovákiai kerékpárosok
vendégül látására irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy
2016. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. július 31.
i.) ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány íjak beszerzésére
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. május 31-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. június 30.
j.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány gyermeknapi program szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. május 31-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. június 30.
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k.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület Fotóklub sárvári kiállításának finanszírozására
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. május 31-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2015. június 30.
l.) Szentgotthárdi Civil Fórum Civil Nap, Kistérségi Forgatag szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. május 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. június 30.
m.) Horgász Egyesület horgászversenyek szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal
támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet
részére.
Elszámolási határidő: 2016. július 31.
n.) Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő Kör évfordulós programjának
szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016.
május 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. június 30.

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével.
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
civil szervezetek elnökei
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Szentgotthárd, 2016. április 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez a csatolt pdf
állományban találhatóak.
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1. sz. melléklet
Szabályzat
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi
költségvetése Civil Alap (a továbbiakban: Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet
tartalmaz, amelyből első sorban szentgotthárdi civil szervezetek, valamint városrészek
számára nyújtható támogatás, amely a településrészeken jelentkező önkormányzati
feladatok elvégzésének finanszírozását is szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására
csak külön önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet
sor. A támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.
2.) Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és osztja
fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az
előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.
3.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati

Hivatal

(a

továbbiakban:

Hivatal)

honlapján

a

„Civilek

és

az

Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált Támogatásigénylő
lap kitöltésével, a hozzá tartozó mellékletek csatolásával és határidőre a Hivatalba, a civil
referenshez történő eljuttatásával. Kizárólag egy pályázatban, az adott megvalósítási
időszakban

rendezendő

programokra,

rendezvényekre,

feladatokra

nyújthatnak

be

kérelmet.
4.) Támogatást kérhet első sorban az a bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy alapítvány,
melynek a székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban együtt említve őket: civil
szervezet) és eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban
meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. A bírósági bejegyzést és a beszámoló
letétbe helyezését igazolni kell a pályázat benyújtásával egyidejűleg A beszámoló kapcsán
a törvényben előírtaknak megfelelő időpontban megtett legutolsó letétbe helyezést kell
igazolni. Ennek megfelelően a május 31. előtt beadott pályázat esetén a 2015-ben történt
letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott pályázat esetén a 2016-ban megtett
letétet kell igazolni. Amennyiben a pályázat benyújtása még május 31. előtt megtörténik,
de a kifizetésre csak ezt követően kerül sor, úgy a 2016. évi letétbe helyezést még a
kifizetés előtt igazolni kell. A beszámoló letétbe helyezésének igazolására utólag, a
pályázat beadását követően nincs mód.
5.) Az Alap egy részére a településrészi önkormányzatok, a településrészeken működő
civil szervezetek pályázhatnak maximum évi 200.000,- Ft értékben a településrészen
megvalósuló programokra. Az összeg a negyedévi döntések alkalmával lehívható (akár egy
összegben, akár részletekben). A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és
kötelező mellékletei mögé a városrési önkormányzat, illetve civil szervezet köteles a
megvalósítandó programokról, elvégzendő feladatokról részletes költségvetést
csatolni.
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6.) A civil szervezetek, alapítványok a helyben megvalósuló társadalmi, kulturális életét
színesítő tevékenységek támogatására, programok szervezésére, feladatok ellátására
pályázhatnak, az alábbiak szerint:
6. 1. Kulturális feladatok
a) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése
b) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése
c) Hangversenyek, zenei programok szervezése
d) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése
e) Adventi, karácsonyi programok szervezése
f)

Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.)

g) Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése
6.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása
a) Iskolai versenyek szervezése
b) Nyári táborok szervezése
c) Egyéb oktatási feladatok szervezése
6.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok
a) A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló egészségfejlesztő,
egészségre nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós előadások szervezése, stb.)
6.4. Ismeretterjesztő feladatok
a) Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait érintő
ismeretterjesztő előadások szervezése
6.5. Szabadidősport szervezése
a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények
szervezése a szabadidő sport területén
6.6.

Városi

értékmentés:

Szentgotthárd

értékeinek

feltárása,

bemutatása,

fejlesztése
a)

a

város

intézményeinek,

nevezetességeinek,

természeti

és

egyéb

értékeinek

fejlesztésére irányuló tevékenységek,
b)
c)

a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló tevékenységek,
helytörténeti

kutatások

folytatására

és

annak

eredményeinek

közzétételére,

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek.
6.7. Környezetvédelem
a)

A

környezet

megőrzése

és

fenntartásában,

a

Zöld

Szentgotthárd

program

megvalósításában való szerepvállalás
6.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli
településeken
a) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése
6.9. Civil Iroda működtetése
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7.) A pályázat benyújtásához szükséges a támogatásigénylő lap, írásos kérelem a
megvalósítandó program, ellátandó feladat részletes leírásával, valamint egy írásos
beszámoló a civil szervezet elmúlt évi – a város kulturális, sport és civil életét színesítő
– tevékenységéről. A pályázatok elbírálása során a Testület különös figyelmet fordít a
civil

szervezetek

rendezvényeinek,

ellátott

feladatai

hatékonyságának,

jellegének

vizsgálatára, továbbá előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek a lakosság jelentős
részét érintik.
8.) A civil szervezet támogatási igényéhez mellékelnie kell a közpénzekből nyújtott
támogatások

átláthatóságáról

összeférhetetlenség,

illetve

szóló

2007.

érintettség

évi

CLXXXI.

fennállásáról

törvény

vagy

szerinti

hiányáról

szóló

nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1)
bekezdése szerinti érintettségről, továbbá a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a értelmében az Országos
Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló feladását igazoló postai
feladóvény másolatát.
9.) Amennyiben nem szentgotthárdi illetve településrész vonatkozásában nem településrészen
működő civil szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a kérelmet fokozott
figyelemmel kell megvizsgálni.
10.) A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező
kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni
kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés
kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. Amennyiben a Fórum
nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.
11.) A Fórum mint bejegyzett szentgotthárdi civil szervezet szintén nyújthat be kérelmet. A
Fórum kérelmét a Fórum nem véleményezi.
12.) A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő
összegről.
13.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az
Önkormányzat és a Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok
megvalósítását vállalja fel.
14.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a
2016. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az
abban az időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni:
1. megvalósítási időszak: 2016. április 1. – 2016. június 30.
Benyújtási határidő: 2016. április 13. 16.00 óra
2. megvalósítási időszak: 2016. július 1. – 2016. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2016. június 10. 12.00
3. megvalósítási időszak: 2016. október 1. – 2016. december 31.
Benyújtási határidő: 2016. szeptember 9. 12.00 óra
15.) A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét.
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16.) Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi csoportja
gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget.
17.) Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a
támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket,
támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló
beszámolót

átveszi,

a

Pénzüggyel

együtt

értékeli,

szükség

esetén

ellenőrzést

kezdeményez.
18.) A

támogatásban

részesült

szervezet

a

kapott

támogatást

kizárólagosan

a

kérelmében megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak
megfelelően bizonylatokkal és írásos beszámolóval – településrészek esetében
legalább írásban benyújtott beszámolóval - köteles igazolni. Amennyiben a megkötött
támogatási szerződésben foglalt határidőig, illetve az első írásos felszólításig a támogatott
szervezet nem számol el a felhasználásról akkor a támogatást köteles az Alapba
visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a támogatást az Alapba, ha a
2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének
törvényes határidőben nem tesz eleget. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a
jegybanki

alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított

kamattal együtt köteles visszafizetni.
19.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet,

a.)
b.)
c.)
d.)

amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,
amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,
amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak,
amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll
fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az
ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,

e.)

amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját
határidőben nem helyezte letétbe.

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a 50/2016. számú határozatában
fogadta el 2016. március 31-én.
Szentgotthárd, 2016. március 31.

Huszár Gábor
polgármester
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2. sz. melléklet
Ikt. sz.: ……/2016.
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11.,
képviselője: Huszár Gábor polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat,
másrészről …… (székhelye: ………, adószáma: ……………, bankszámlaszáma: …………, képviselője:
…………) – a továbbiakban Támogatott
között az alábbiak szerint:
1.) A Támogatott civil szervezet, mely az Önkormányzattól a 2014. évi „Civil szervezeteket
és városrészeket támogató Alap” keretből (a továbbiakban: Alap) támogatást igényelt.
2.) Az Önkormányzat …... számú Képviselő-testületi határozata ….. pontja értelmében
az Alap terhére a Támogatott részére egyszeri ………,- Ft

azaz …… 00/100

forint

támogatást nyújt a ………………………………………… programhoz.
Az

összeget

az

Önkormányzat

………-ig

átutalja

a

Támogatott

által

megjelölt

bankszámlára.
3.) A támogatás feltétele, hogy a Támogatott
a.) a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt célra fordítja,
b.) a támogatás tényét honlapján, a támogatott rendezvénnyel kapcsolatban megjelenő
szórólapjain, plakátjain, sajtóanyagaiban, interjúiban megjeleníti és
c.) eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről

és

támogatásáról

szóló

2011.

évi

CLXXV.

törvény

30.

§-ban

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének.
4.) A Támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal
köteles igazolni, továbbá köteles igazolni beszámolója letétbe helyezésének tényét.
A pénzügyi elszámolás végső határideje: ………………
Amennyiben eddig a határidőig a Támogatott nem számol el a felhasználásról, akkor a
támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a
támogatást az Alapba, ha jelen megállapodás 3. c.) pontjában foglalt feltételnek törvényes
határidőben nem tesz eleget. A Támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki
alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt
köteles visszafizetni.
5.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet,
a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,
b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,
c.) amely

nem

felel

meg

az

Önkormányzat

50/2016.

számú

Képviselő-testületi

határozatával elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil
szervezeteket

és

városrészeket

támogató

Alap

felosztásáról

szóló

szabályzat

előírásainak,
d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll
fenn,
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e.) amelyik a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét
az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte vagy
f.) amelyik az előző évi beszámolóját határidőben nem helyezte letétbe a 2011. évi
CLXXV. törvényben előírtak szerint.
6.) A szerződő felek a jelen magállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv előírásait

tekintik irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján

lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek, az erről szóló …………………… kelt nyilatkozat a jelen
megállapodás elválaszthatatlan melléklete.
A szerződő felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Szentgotthárd, ………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Szentgotthárd Város Önkormányzata

…………………

Képviseli: Huszár Gábor polgármester

Képviseli: …………………

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………………………………………

……………………………………………

Dr. Dancsecs Zsolt

Somorjainé D. Zsuzsanna

jegyző

pénzügyi vezető

3. sz. melléklet
Szentgotthárdi Civil Fórum
Szentgotthárd
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Széll K. tér 7.
Tárgy: kérelmek véleményezése

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentgotthárd

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

A Képviselő-testület 2016. márciusi ülésén fogadta el Szentgotthárd Város
Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét és
Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról szóló
szabályzatot. A programterv és szabályzat biztosítja, a Civil Alap szabályozott keretek
közti felosztását.
A szabályzat 3. pontja szerint: Döntésenként egy civil szervezet/városrész
kizárólag egy programra, rendezvényre, feladatra irányuló kérelmet nyújthat be.
A
Szabályzat 10. pontja értelmében a civil szervezetektől érkező kérelmeket, a
Szentgotthárdi Civil Fórummal, a Képviselő-testület döntését megelőző előkészítő
szakaszban előzetesen véleményeztetni kell.
A Szabályzat 13. pontja szerint a kérelmek elbírálása során előnyben kell
részesíteni azt a civil szervezetet, amely az önkormányzat és a Civil Fórum közös
éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja fel.
A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége áttekintette a pályázatokat és
kialakította javaslatát. A
véleményezésnél figyelembe vettük,
hogy a
kérelmező szervezet milyen aktivitást mutat, a városban megvalósuló
programokban való részvétel tekintetében, továbbá milyen a kapcsolódása a
Szentgotthárdi Civil Fórumhoz.
A kérelmező civil szervezetek tagjai a Civil Fórumnak, tevékenységükre nagy
aktivitás a jellemző.
A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok
vonatkozásában a következő javaslatot teszi:

figyelembevételével,

a

kérelmek

1. A Szentgotthárdi Civil Fórum kérelmében a város májusfája fölállítása és
kitáncolása köré szervezi a Civil Nap és Kistérségi Forgatag programokat, mely
megvalósításához kért 165 000,- Ft támogatást, továbbá a fa helyének
végleges kialakítását 70 000,- Ft összegben. A programok a szabályzat
szerint is támogatásra javasoltak, így a 235 000,- Ft megítélését javasoljuk.
Táborok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak:
2. Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány a tervezett gyermek megvalósításához kér
támogatást. A támogatását javasoljuk a kért 135 000,- Ft összegben.
3. Szentgotthárdi Evangélikus Egyházközség hittantábor megvalósításhoz kér
támogatást, a kért 100 000,- Ft összeget javasoljuk megadni.
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4. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület tanulmányút Nagycenkre
programját javasoljuk támogatni 115 000,-Ft összegben.

Kulturális programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak:
5. Pannon Kapu Kulturális Egyesület Fotóklub kérelmét, melyben a Sárvári
kiállítás költségére kér támogatást, javasoljuk megadni 72 548,- Ft értékben.
6. Őrnyék Alapítvány kérelmében íjjak beszerzéséhez kér támogatást, amely segíti
a hagyományőrző programjaik megvalósítását. Javasoljuk az 200 000,- Ft
megítélését.
7. Szentgotthárdi Fúvós Egyesület alapításának 110. évfordulója alkalmából
rendezett
Jubileumi programját javasoljuk városi nagyrendezvényként
támogatni. A programra kért támogatás nagyon megterhelné a Civil
Alapot.
8. A Szentgotthárd Nyugdíjas Egyesület kérelmében Nyugdíjas Népzenei Kórusok
Országos-Nemzetközi Fesztiváljány való részvételre kér támogatást, javasoljuk
megadni 134 000,- Ft összegben

Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok a szabályzat szerint is támogatásra
javasoltak:
9. Harmónia Egészségvédő Kör Jubileumi ünnepségre és receptfüzetre kért
támogatását 150 000,- Ft összegben javasoljuk megítélni.

Környezetvédelemi és sport programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak:

10. Horgász Egyesület részére horgászversenyek megrendezésre kért 100 000,- Ft
támogatást javasoljuk megadni.
11. Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896. Rába-völgyi Nemzetközi Kerékpáros
Találkozóját 100 000,- Ft összegben javasoljuk támogatni.
Városrészi és egyéb programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak:
12. Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata Anyák Napja programra kért
30 000,- Ft támogatást javasoljuk megítélni.
13. A Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kérelmében városrészi
programokra kér támogatást javasoljuk elfogadni 100 000,- Ft összegben.
14. Polgárőr Egyesület 20. éves évfordulós
javasoljuk támogatni.

Szervezet neve
Szentgotthárdi Civil Fórum

programját 100 000,- Ft összegben

Összeg Ft-ban
235 000,-
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Iskolánk Tanulóiért Alapítvány
Evangélikus Egyház
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület
Pannon Kapu Kulturális Egyesület -Fotóklub
ŐR-NYÉK
Hagyományőrző
és
Harcművészeti
Alapítvány
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
Harmónia Egészségvédő Kör
Horgász Egyesület
Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896
Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
Polgárőr Egyesület
Összesen

135 000,100 000,115 000,72 548,200 000,-

Civil Alap maradványa

3 428 452,-

134 000,150 000,100 000,100 000,30 000,100 000,100 000,1 571 548,-

Szentgotthárd, 2016. április 18.
Tisztelettel:
Cziráky László
SZCIF elnök

ELŐTERJESZTÉS
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a Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésére
Tárgy: Elismerés adományozása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Tűzoltók Napja május 4., Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének az ünnepe.
Ezen a napon a tűzoltók kapnak elismerést országszerte. Szentgotthárdon önálló
tűzoltóparancsnokság letelepítését ugyan nem sikerült elérni de ennek „kiváltása” egy
helyben, helyileg az OPEL Gyár területén elhelyezett jól felszerelten, állandóan működő
tűzoltó őrssel megoldották. Ez az őrs ellátja a tűzvédelem kapcsán felmerülő feladatokat is a
később az átszervezések következtében Katasztrófavédelmi Őrssé átalakult szervezetként
pedig ellátja a katasztrófavédelmi egyéb feladatokat is. Első lépcsőben ez az őrs el tudja látni
ezeket a feladatokat.
Az 1. sz. melléklet szerinti kérelemmel a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kirendeltség vezetője keresett meg bennünket azzal, hogy
a Szentgotthárdi
Katasztrófavédelmi Őrsön szolgálatot teljesítők közül két fő jutalmazásához segítséget
kaphasson (támogatást). Mivel az Őrs két évtizede működik, feladatát Szentgotthárd számára
megfelelően látja el, így javaslom, hogy a T. Testület ehhez a támogatását megadni
szíveskedjen – azzal, hogy ugyanakkor a 2016. évi költségvetésünkben ilyen célra keretet nem
különítettünk el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmendi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetőjének kérelmét támogatja és a Szentgotthárdi Katasztrófavédelmi
Őrsön dolgozók közül két személy Magyar Tűzoltók Napja alkalmából történő
jutalmazásához …….. Ft támogatást biztosít.
Támogatás fedezete: …..
Határidő: 2016. május 4.
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2016. április 20.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Előterjesztés
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a Képviselő-testület 2016. április 20-i ülésére
Tárgy: Tekepálya vezérlőpult javítás
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat közel 25 millió forint értékben 2014. júliusában új, négysávos tekepályát
szerzett és épített be a szentgotthárdi sporttelepen található tekéző épületében. A beépített
tekepálya berendezés kizárólagos tulajdonosa az Önkormányzat. A pálya üzemeltetésével,
ezen belül annak karbantartásával, üzemkész állapotban tartásával 2014. decemberétől a
Schvarcz Vendéglátó Kereskedő és Szolgáltató Betéti Társaságot bízta meg az Önkormányzat.
A szerződés szerint a vállalkozó teljes felelősséggel tartozott a tekepálya működtetéséért és a
berendezés épségének a megőrzéséért. Amint ez a kialakult állapotokból látható, a vállalkozó
ennek a kötelezettségének sem tett eleget. Az üzemeltetési szerződésben foglaltak be nem
tartása miatt a szerződést 2016. februárjában mondta fel az Önkormányzat.
A VSE tekeszakosztályának vezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselőtestülethez (lásd: 1. számú melléklet). Már az átadás-átvételt megelőzően is tapasztalható
volt, hogy a tekepálya irányítópultját megrongálták. A VSE teke szakosztályának vezetője
ajánlatot kért az irányítópult megjavítására, az ajánlat az előterjesztés mellékletében található:
(bruttó) 1340 EURO = 415.400,- Ft.
A javítást nagy valószínűség szerint el kell végeztetnünk, hiszen egy 25 millió Ft-os
berendezés megfelelő működtetésének az egyik előfeltételéről van szó. Annál is inkább
fontosnak látszik ez, mivel 2016. május 07-08-án már a szentgotthárdi tekepálya ad otthont a
Magyarország – Szerbia teke válogatott mérkőzésnek, ahol a világ legjobb tekejátékosainak
egy része is versenyezni fog de más jeles események is helyszíne lesz a pálya. Mindezekre
tekintettel fontos lenne, hogy a vezérlőpultot mielőbb megjavíttassuk.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
1. Mi indokolja a kérelem teljesítését, miért szükséges?
Lásd: előterjesztésben. A pálya vezérlőpultja megrongálódott, javítása szükséges.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésében nem terveztünk ilyen kiadást.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nem releváns.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A tekézőben a vezérlőpult a rongált állapotában marad. Mindez a pályára és ezáltal
Szentgotthárdra nézve is rossz fényt vetne, tekintettel az itt megrendezendő, közelgő
válogatott mérkőzésre és egyéb sporteseményekre is.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Megrendelés, szerződéskötés, átadás-átvétel.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen!

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát
képező szentgotthárdi tekepálya vezérlőpultjának megjavításához 1340 EURO-t biztosít a
sportlétesítmény üzemeltetési keret terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2016. április 20.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésére
Tárgy: Mozi vetítéstechnikai berendezésének garancia hosszabbítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat 2013-ban döntött a mozi vetítéstechnikájának digitalizációja mellett és
ezzel párhuzamosan – közbeszerzési eljárás keretében – be is szerezte a DCI megfelelésű 2D
és 3D vetítőrendszert. A digitális vetítéstechnikára való átállás jó döntésnek bizonyult, az
átállás évről-évre kimagasló nézőszámot eredményezett a helyi filmszínházban, továbbá
hozzájárult ahhoz, hogy a leglátogatottabb helyi kultúraközvetítővé a mozi vált a térségben. A
Csákányi László Filmszínház ma már egy olyan izgalmas és aktív közösségi tér, ahol egyéb
más rendezvények (estek, fesztiválok, közönségtalálkozók, beszélgetések, ünnepségek stb.) is
rendszeresen helyet kapnak.
A vetítéstechnika szállítóval (DNN Professional Graphics Kft.) megkötött szerződés alapján a
szállító teljes körű jótállási és szavatossági feltételeket vállal az általa leszállított
vetítőrendszerre az üzembe helyezést követő 36 hónapig. A garancia ennek megfelelően 2016.
május 02. napig érvényes. A teljes körű garanciavállalás keretében a szállító szavatolta, hogy a
berendezés alkalmas a rendeltetésszerű használatra. A garanciavállalás a helyszínen
érvényesíthető, a szállító legkésőbb a bejelentést követő 3 munkanapon belül a helyszínen
megkezdi a hiba kijavítását illetve a hiba jellegétől függően a szükséges javításokat a
helyszínen vagy szervizben elvégezteti, melynek egyetlen költségeleme sem terhelhető a
tulajdonos Önkormányzatra.
Közeledve a garancia lejártának időpontjához, megkerestük a szállítót abból a célból, hogy
milyen feltételekkel meghosszabbítható a garancia - a kiterjesztés az alábbi pénzügyi
feltételek mellett lehetséges:
1 évre nettó 2546 EURO (bruttó 1 M Ft)
2 évre 2546 EURO x2 = 5092 EURO (max. 2 évre lehet még garanciát kapni)
A Képviselő-testület a 82/2013. számú határozatával a szentgotthárdi mozi üzemeltetésével a
Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft-t bízta meg 2013. május 01.
időponttól. Az Önkormányzat és a SZET Szentgotthárdi Kft. között megkötött üzemeltetési
megállapodás alapján az Önkormányzat bérbe adta a tulajdonát képező mozi (2D + 3D)
vetítéstechnikai berendezését a SZET Szentgotthárdi Kft-nek. A szerződés 3.4. pontja
rendelkezik arról, hogy a SZET fizeti a berendezés karbantartásával, üzemkész állapotban
tartásával kapcsolatos valamennyi olyan költséget, amelynek összege nem haladja meg az 50
ezer forintot - az 50 ezer Ft feletti költségeket az Önkormányzat fizeti.
A SZET Szentgotthárdi Kft kérelme az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. A kérelemben
olvasható, hogy a vetítő egység több nagy értékű alkatrészből áll, melyek esetleges
meghibásodása/cseréje akár milliós költséget is jelenthet. Minderre tekintettel, mint

23

üzemeltető, arra kéri az Önkormányzatot, hogy a mozi zökkenőmentes működése érdekében a
vetítőgép garanciális időszakát minimum 1 évvel meghosszabbíttatni szíveskedjen.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
7. Mi indokolja a kérelem teljesítését, miért szükséges?
A mozi vetítéstechnikájának garanciája hamarosan megszűnik. Amennyiben a
garancia meghosszabbításra kerülne, az esetleges meghibásodás esetén a szállító
gondoskodik annak javításáról, szükség szerint a meghibásodott alkatrész cseréjéről.
Az üzemeltető tájékoztatása alapján a berendezés több nagy értékű alkatrészből áll,
melyek esetleges meghibásodása / cseréje akár milliós költséget is jelenthet. A
javítással, alkatrész cserékkel járó költségeket ebben az esetben nem a tulajdonos
Önkormányzatnak, hanem a garanciát adó szállítónak kell biztosítania.
8. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésében nem szerepel ilyen célú kiadás.
9. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns.
10. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
A kockázata az ilyen esetekben szokásosnak mondható: előfordulhat az, hogy a
garancia ideje alatt semmiféle meghibásodás nem következik be így a
meghosszabbításért kiifzetett összeg „elvész”. Ugyanakkor az egyre idősebb
berendezésnél nem ennek van nagyobb esélye hanem épp az ellenkezőjének.
11. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Garancia nélkül a vetítéstechnikai berendezés esetleges meghibásodása esetén a
javítással, alkatrész cserékkel járó költségeket az Önkormányzatnak kell
finanszíroznia.
12. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Megrendelés, szerződéskötés, utalás.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csákányi László Filmszínház
digitális vetítéstechnikája (Solaria CP2220) garancia kiterjesztését
A. / 1 évre meghosszabbítja és az ehhez szükséges 2546 EURO-t biztosítja a
…………………. terhére.
B. / 2 évre meghosszabbítja és az ehhez szükséges 5092 EURO-t biztosítja a
…………………. terhére.
C. / nem támogatja, ahhoz fedezetet nem biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
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Szentgotthárd, 2016. április 14.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
9970 Szentgotthárd, Széll. K. tér 11.
Dr. Gábor László
Önkormányzati és Térségi Erőforrások

Tárgy: meghosszabbítási kérelem

Tisztelt Dr. Gábor László,
a szentgotthárdi Csákányi László Filmszínházba 2013. májusában Önkormányzati
finanszírozással DCI megfelelésű 2 D és 3D vetítő rendszer került beépítésre.
2016. május 10-én lejár a DCI vetítő berendezésre vonatkozó garanciális időszak. A vetítő
egység több nagy értékű alkatrészből áll, melyek esetleges meghibásodása és cseréje akár
milliós költséget is jelenthet. Például a képelőállító egység meghibásodása esetén 1.700.000,Ft körüli összeg befektetése szükséges ahhoz, hogy a Mozi üzemelni tudjon.
A SZET Szentgotthárdi Kft. mint üzemeltető, azzal a tisztelet teljes kéréssel fordul
Szentgotthárd Város Önkormányzatához, hogy a Csákányi László Filmszínház
zökkenőmentes működésének biztosítását figyelembe véve, a fent nevezett DCI vetítőgép
garanciális időszakát minimum 1 évvel meghosszabbíttatni szíveskedjenek.
Szentgotthárd, 2016. április 18.

A további sikeres együttműködés reményében, üdvözlettel:

……………………..………..
Czotter-Szukics Mónika
ügyvezető
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésére
Tárgy: Szentgotthárdi VSE Labdarúgó Szakosztály kérelme (TAO önrész)

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdi VSE szakosztály vezetője és elnökségi tagja a csatolt kérelemmel fordul a
Tisztelt Képviselő-testülethez. (Lásd: 1. számú melléklet.)
Az Egyesület TAO támogatásból és a hozzá biztosított Önkormányzati önrészből több
fejlesztést is megvalósított már a korábbi években is: automata pályaöntöző rendszer
kiépítését, pályakarbantartó fűnyíró beszerzését, mélyfúrású vízkút és ellátórendszer
kivitelezését, labdafogó háló beszerzést, illetve kerítésjavítást és áthelyezést, fűnyíró.
A TAO támogatásnak köszönhetően a Labdarúgó Szakosztályának az idei évben is lehetősége
nyílik a működéshez alapvetően szükséges feltételek megteremtésére. A pályázat komoly
segítséget jelentene az Egyesület számára, hogy megfelelő körülmények között, megfelelő
felszerelésekkel hatékony utánpótlás nevelést, tehetség kiválasztást és gondozást végezhessen,
ezáltal megfelelő utánpótlásbázist hozzon létre a térségben. Ezzel a támogatással az egyesület
az utánpótlás csapatai (U19, U16, U14, U13 A-B, U11, U9, U7) működését tudná biztosítani.
Az Egyesület utánpótlás nevelésének a minőségét jelzi, hogy a Szentgotthárd VSE 2014-ben
sportszakmai együttműködést kötött a szombathelyi Illés Akadémiával illetve a Haladás KFTvel, aminek eredményeként 6 szentgotthárdi labdarúgó vesz részt heti rendszerességgel az
akadémia edzésein, valamint a korábbi években 5 labdarúgó már az akadémia játékosa. Az
egyesület kérvényéből megtudhatjuk azt is, hogy több mint 100 utánpótláskorú labdarúgóval
működik az egyesület, amelynek a létszáma évről évre növekszik.
A pályázat összegének felhasználásához azonban önrész szükséges, amelyet az Egyesület saját
kereteiből nem tud előteremteni:
- közvetlen TAO támogatás összege: 7.830.429,- Ft
- a megvalósításhoz szükséges önrész: 1.234.582,- Ft
A Szakosztály arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges önrészt, azaz összesen 1.234.582 Ft,- forintot az Egyesület számára biztosítani
szíveskedjen.
A Szakosztály a kérelme mellett az előterjesztés tartalmazza az MLSZ határozatát a
sportfejlesztési programmal kapcsolatban (lásd: 2. számú melléklet).
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetésben 5 millió
forintot különítettünk el ilyen irányú kérelmek finanszírozására.

HATÁSVIZSGÁLAT

27

13. Mi indokolja, miért szükséges?
A TAO egy olyan támogatási lehetőség, amely nem minden egyesület számára áll
rendelkezésre – így aki azt igénybe tudja venni, annak jelentősen könnyebbé,
finanszírozhatóbbá válik a munkája. A megfelelő versenyeztetéshez biztosít segítséget,
lehetővé teszi, hogy nyugodt körülmények között mehessen tovább az egyesület működése.
A kért támogatás az önerőt biztosítja a pályázattal elérhető pénzhez.
14. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Az önrész biztosításának anyagi feltételeivel az Egyesület nem rendelkezik, az
Önkormányzat a 2016. évi költségvetésében ugyanakkor terveztünk ilyen, a TAO
pályázatokhoz önrészt biztosító keretet.
15. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns kérdés.
16. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nincsen kockázati tényező.
17. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Ha nem biztosított az önrész, az Egyesület elesik a támogatástól - 7.830.429,- forinttól ami ismerve a sportra rendelkezésre fordítható önkormányzati forrásokat, különösen
jelentősnek mondható.
18. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának ellenőrzése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE Labdarúgó
Szakosztály kérelmét támogatja és ………………… forintot biztosít a támogatási kérelemben
szereplő feladatok megvalósítására a tartalék (egyéb szervezetek pályázati önrésze) terhére,
azzal, hogy
- a támogatás utalásának feltétele a támogatási megállapodás aláírása,
- a Szakosztály a rendelkezésére álló felületeken az Önkormányzatot támogatóként
megjeleníti/feltünteti.
Határidő: utalásra: a szerződéskötést követően
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2016. április 27.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésére
Tárgy:

A beszerzési szabályzat módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem
tartozó beszerzésekre vonatkozó szabályzatot az önkormányzat legutóbb 2014. decemberi
ülésén módosította. 2015. november 01-én új Kbt. lépett hatályba, ezért az önkormányzat és a
közös önkormányzati hivatal közbeszerzési szabályzatait a képviselő-testület 2015. decemberi
ülésén már felülvizsgálta és új szabályzatokat fogadott el. Az új Kbt. hatálybalépésével a
beszerzési szabályzatunkat is felül kell vizsgálni, illetve pontosítanunk kell. Továbbá
javasljuk azon beszerzési tárgyak kivételi körben történő szerepeltetését szabályzatunkban,
amelyek a Kbt. szerint is kivételi körbe esnek (Kbt. 111. § a-t) pontjai), tehát közbeszerzési
eljárást sem kell lefolytatni ezeknél a beszerzési tárgyaknál. A csatolt szabályzatban eltérő
(piros) színű betűtípussal jelöltük a pontosítások és a javasolt módosítást. A mellékletben
egyben olvasható a teljes szabályzat.
Határozati javaslat

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szóló
Szabályzatot az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja/ a követekző
kiegészítésekkel hagyja jóvá: …………………..
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

Szentgotthárd, 2016. április 18.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
SZABÁLYZAT
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó
beszerzésekről
I.
(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) beszerzéseinek egységes előkészítése és
lebonyolítása céljából, a költségvetési kiadások ésszerűsítése és a verseny tisztaságának
érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.)
hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó szabályokat a következők szerint határozza
meg.
(2) A szabályzat hatálya:
a.) A Szabályzat hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzata, a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös önkormányzati hivatal)
és
Szentgotthárd Város Önkormányzatának részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerveinek, így
• a Móra Ferenc Városi Könyvtár - Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. és
• a Rendelőintézet - Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. (továbbiakban intézmények)
beszerzéseire.
b.) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az intézmények beszerzései során, ha
annak értéke árubeszerzés, szolgáltatás és építési beruházás megrendelés esetén a 1.500.000
Ft-ot meghaladja, de a Kbt. szerinti értékhatárokat nem éri el köteles e Szabályzat előírásai
szerint eljárni.
c.)A Kbt. Harmadik Rész XVII. fejezete (uniós értékhatár alatti eljárások szabályainál) a Kbt.
111. § a-t) pontjai szerinti kivételi körbe tartozó beszerzések esetén nem kell alkalmazni jelen
beszerzési szabályzatot.
(3) A szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések:
a.) Árubeszerzés: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba
vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatra, ill. hasznosítására vonatkozó jognak a
megszerzése, beleértve a beállítást és az üzembe helyezést is.
b.) Építési beruházás: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya az építés és a mélyépítés
körébe tartozó tevékenységekhez kapcsolódó munka kivitelezése, esetleg tervezéssel együtt,
vagy bármely más építmény kivitelezése tervezéssel, vagy anélkül. Az építési beruházás
magába foglalja a felújítást és a korszerűsítést is.
c.) Szolgáltatás: megrendelése olyan visszterhes szerződés, amely nem minősül
árubeszerzésnek, vagy építési beruházásnak, általában valamely tevékenység megrendelésére
irányul.
d.) Vegyes tárgyú beszerzések esetén a meghatározó értékű beszerzési tárgy alapján dönthető
el a beszerzés tárgya. (a továbbiakban együttes említés esetén: beszerzés)
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II.
A beszerzési érték és az értékhatárok
(1) A beszerzés értékének meghatározása:
a.) A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg
kínált - általános forgalmi adó nélkül számított - legmagasabb összegű ellenszolgáltatást kell
érteni.
b.) A beszerzés megkezdésén a beszerzést megindító hirdetmény feladásának időpontját,
ajánlat kérés esetén az ajánlati felhívás megküldésének időpontját kell érteni.
(2) A beszerzések értékhatárai:
a.) A Szabályzat hatályának vizsgálatánál az I. (2).b.) pontban meghatározott értékhatárokat
kell figyelembe venni.
b.) A beszerzések értékhatárának megállapításakor a közbeszerzési értékhatárok az irányadók,
amelyeket a hatályos költségvetési törvény határoz meg.
III.
A beszerzési eljárások szabályai
(1) A beszerzéssel kapcsolatos feladatok:
a.) Az e Szabályzat szerinti beszerzési eljárás ajánlatkérés vagy pályázatkiírás alapján
folytatható le.
b.) A beszerzési eljárás kezdeményezése, az előkészítés koordinálása, valamint a feladatok
megszervezésével és megvalósításával kapcsolatos teendők ellátása az érintett vezető,
intézményi beszerzés esetén az intézményvezető feladata.
c.) Ezen szabályzatban meghatározott beszerzések vonatkozásában döntési joggal a V.
részben foglalt esetek kivételével a Beszerzési Munkacsoport (továbbiakban BM) rendelkezik.
(2) Beszerzési Munkacsoport (BM):
a.) A BM tagjai:
- a jegyző,
- a pénzügyi vezető,
- a városüzemeltetési vezető,
- önkormányzati és térségi erőforrás vezető
- intézményi beszerzés esetén az érintett intézmény vezetője.
b.) A BM vezetője a jegyző, akadályoztatása esetén saját hatáskörben gondoskodik
helyettesítéséről.
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c.) A BM ülésein a BM tagjai, a jegyzőkönyvvezető és a BM elnöke által meghívottak
vehetnek részt.
d.) A BM üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a BM elnöke / távolléte esetén helyettese/ és
a jegyzőkönyvvezető hitelesít.
e.) A BM határozatait a tagok egyszerű szótöbbséggel hozza, határozatképes, ha tagjainak
több mint a fele jelen van.
(3) A beszerzési eljárások típusai:
a.) pályázat,
b.) vállalkozói ajánlatkérés.
c.) árajánlatkérés
IV.
Vállalkozói ajánlatkérés, pályázatkiírás, árajánlatkérés szabályai
(1) Ajánlatkérés, pályázat kiírása:
a.) Amennyiben valamely beszerzés esetén jogszabály, vagy egyéb rendelkezés kötelezővé
teszi, vagy a Képviselő-testület illetve a BM elnöke javasolja, pályázatot kell kiírni
b.) Az egyes beszerzéseknél, ha jogszabály vagy egyéb rendelkezés pályázat kiírását nem teszi
kötelezővé, vállalkozói ajánlatkérés, vagy árajánlatkérés alkalmazható.
(2) A kiírás, ajánlatkérés elkészítése:
a.) Az ajánlatkérő nevében a pályázatot, illetve a vállalkozói ajánlatkérést, vagy
árajánlatkérést a BM elnöke, vagy a Jegyző, vagy az érintett vezető, intézményi beszerzés
esetén az intézményvezető írja alá, a kiírást a III/(1)/b. alapján kell előkészíteni.
b.) Amennyiben a beszerzés pályázati forrásból valósul meg, értelemszerűen a jelen fejezet
I/(2)/a) pontban felsoroltak körébe tartozó pályázó / kedvezményezett feladata a pályázat
illetve az ajánlati felhívás kiírása.
Ebben az esetben az intézményi beszerzések során a beszerzési eljárás megindítása előtt a
Beszerzési Munkacsoport előzetes véleményét ki kell kérni, az előkészítési feladatokban ezen
túlmenően a Közös Önkormányzati Hivatal érintett Irodája is közreműködik.
c.) A beszerzési eljárások során biztosítani kell a verseny tisztaságát, nyilvánosságát és az
ajánlattevők esélyegyenlőségét.
(3) A meghirdetés:
a.) A pályázatot a következő médiák valamelyikében kell meghirdetni:
- helyi újság, városi honlap, városi TV, Vas Népe c. napilap, vagy országos napilap.
b.) Vállalkozói ajánlatkérés, vagy árajánlatkérés esetén legalább három ajánlatot kell kérni.
Kivételt képez ez alól az az eset, amikor az adott beszerzés tárgyának sajátos jellege –
elsősorban kizárólagos jogok - , vagy rendkívüli sürgősség (pl.: vis maior) miatt nincs
lehetőség három szolgáltató / kivitelező /szállító megkeresésére. Ilyen esetben az
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ajánlatkérőnek ezt hitelt érdemlően igazolnia kell.
(4) A felhívás:
a.) Az pályázati/ajánlati felhívást (továbbikaban: felhívás) kell készíteni pályázatkiírás, illetve
vállalkozói ajánlatkérés esetén. A felhívást úgy kell megfogalmazni, hogy az alapján az
ajánlattevők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.
b.) A felhívásban meg kell határozni:
- a beszerzés tárgyát és mennyiségét,
- amennyiben a beszerzés részben vagy egészben pályázati forrásból valósul meg a kiírásban
erre történő hivatkozást,
- az ajánlat benyújtásának helyét, módját és időpontját,
- amennyiben a beszerzés jellege indokolja, úgy az ajánlati dokumentáció rendelkezésre
bocsátásának helyét, módját, idejét, ha van költségét, amennyiben ajánlati dokumentáció
kiadása nem szükséges a beszerzés tárgyának műszaki-, szakmai jellemzőit,
- az ajánlatok elbírálásának és amennyiben előírja az ajánlatkérő az eredményhirdetést, annak,
vagy az értesítésnek időpontját.
- a szerződéskötés tervezett időpontját.
(5) Az ajánlattételi dokumentáció:
Amennyiben a beszerzés jellege indokolja ajánlattételi dokumentációt kell készíteni. Az
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza:
-a beszerzés tárgyának részletes műszaki-, szakmai jellemzőit,
- amennyiben a beszerzés jellege indokolja az ajánlattevővel szemben támasztott pénzügyi és
gazdasági-, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit,
- az ajánlattevővel szembeni kizáró okokat,
- amennyiben a beszerzés jellege indokolja a helyszíni bejárás lehetőségét,
- amennyiben lehetséges a beszerzésre vonatkozó szerződés tervezetet.
(6) Az ajánlatok felbontása, elbírálása és a szerződés megkötése:
a.) A Szabályzat jelen fejezetének hatálya alá tartozó esetekben a beérkezett ajánlatok
felbontásával-, minősítésével és elbírálásával kapcsolatos előkészítési feladatokat a III.(1) b.)
pontban említett vezető / intézményvezető látja el.
A pályázatokat/ajánlatokat az
árajánlatkérés kivételével minden esetben úgy kell kérni, hogy azok lezárt borítékban
kerüljenek átadásra vagy beküldésre olyan módon, hogy a lezárt borítékon fel kell tüntetni a
„Pályázati/Ajánlati anyag” megjelölést valamint célszerű feltüntettetni a pályázat/ajánlat nevét
vagy azonosítóját. A lezárt borítékokat a pályázati/ajánlati határidő elteltéig nem szabad
felbontani, a bontás napjáig a borítékon csak az átvétel időpontját kell feltüntetni.
b.) Az ajánlatok bontását a jelen fejezet III. (1) b.) pontja szerinti vezető / intézményvezető a
pályázati/ajánlati felhívásban meghatározott időpontban végzi.
Az ajánlatok felbontásakor meg kell állapítani az ajánlatok érvényességét, illetve meg kell
állapítani, melyek az érvénytelen ajánlatok. Érvénytelen az ajánlat, amelyet:
• az ajánlati felhívásban meghatározott határidő lejárta után nyújtottak be,
• olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult az eljárásban részt venni
• ajánlattevő ajánlatát nem az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban, vagy
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vállalkozó ajánlatkérésben meghatározott feltételek, műszaki paraméterek szerint adta
meg.
A bontást végző feladata az ajánlattevővel szembeni kizáró ok fennállásának magállapítása.
Ki kell zárni az eljárásból azt az ajánlattevőt:
• akivel szemben a pályázati dokumentációban meghatározott kizáró okok állnak fenn,
vagy a kizáró ok az eljárás alatt következik be, illetőleg
• aki hamis adatot szolgáltat.
c.) Amennyiben a beszerzési eljárásban megindításkor eredményhirdetési időpont
meghatározásra került, indokolt esetben az eredményhirdetés időpontját egy alkalommal
legfeljebb 10 nappal a BM elnöke elhalaszthatja. Az eredeti határidő lejárta előtt a
halasztásról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül írásban értesíteni kell.
d.) Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, az érvénytelen és kizárt ajánlattevőkről
jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv mintáját a Szabályzat 5. sz. melléklete tartalmazza.
e.) Az ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott határidő betartásával a BM bírálja el
az ajánlati felhívásban és ha volt, az ajánlati dokumentációban meghatározott szempontok
figyelembe vételével. A bírálatról jegyzőkönyv a BM által hozott döntésről szó szerinti
határozat készül.
f.) Az ajánlatok elbírálásáról szóló döntésről BM elnöke az összes ajánlattevőt egyidejűleg,
közvetlenül írásban értesíti.
g.)Az ajánlatkérő szerződést az eljárás nyertesével köt.
V.
A nettó 5.000.000,- Ft-ot meghaladó beszerzésekre vonatkozó külön szabályok
a.) A Szabályzat ezen V. része csak a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de a nettó
5.000.000,- Ft-ot meghaladó beszerzések esetén alkalmazandó. A jelen V. rész hatálya alá
tartozó beérkezett ajánlatok felbontásával-, minősítésével és elbírálásával kapcsolatos
előkészítési feladatokat a BM végzi. A BM ezen munkájában közreműködik a Közös
Önkormányzati Hivatal érintett vezetője és / vagy ügyintézője.
b.) az V. a.) pont hatálya alá tartozó beszerzések esetén a döntést a KB hozza meg. Az
ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott határidő betartásával a KB bírálja el az
ajánlati felhívásban és ha volt, az ajánlati dokumentációban meghatározott szempontok
figyelembe vételével. A bírálatról jegyzőkönyv, a KB által hozott döntésről határozat készül.
c.) Amennyiben a beszerzési eljárásban megindításkor eredményhirdetési időpont
meghatározásra került, indokolt esetben az eredményhirdetés időpontját egy alkalommal
legfeljebb 10 nappal a KB elnöke elhalaszthatja. Az eredeti határidő lejárta előtt a halasztásról
az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül írásban értesíteni kell.
d.) Az ajánlatok elbírálásáról szóló döntésről a KB elnöke az összes ajánlattevőt egyidejűleg,
közvetlenül írásban értesíti.
e.) Az olyan beszerzés esetén, ami nem tartozik a jelen V. rész hatálya alá, a Szabályzat ezen
fejezetének I-IV. részinek előírásai irányadók.
VI.
A beszerzések lebonyolításának ellenőrzése
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(1) A beszerzési eljárások ellenőrzése:
a.) A beszerzési eljárások ellenőrzésére a Képviselő-testület vagy az általa megbízott
Bizottság, a belső ellenőr, ill. külső ellenőrző szervek jogosultak.
b.) Amennyiben a beszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról a BM elnöke
haladéktalanul tájékoztatja a Képviselő-testületet.
c.) A beszerzési eljárások során keletkezett dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni.

VII.
Egyéb rendelkezések
(1) Jelen szabályzat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyó
záradékával, 2016. május 1-től érvényes.

Szentgotthárd, 2016. április

Huszár Gábor
Polgármester

Záradék:
Jelen szabályzatot Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2009. sz.
határozatával hagyta jóvá.
1

A Szabályzat-módosítást Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
........../2016. sz. határozatával hagyta jóvá, hatályos 2016. május 1-től.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésére
Tárgy: Szociális rendelet módosítása étkezési térítési díjváltozás miatt.
Tisztelt Képviselő-testület!
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulási megállapodásban erre
kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint
rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított
valamennyi (szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata
alkot rendeletet.
A Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésén arról döntött, hogy a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjára vonatkozó javaslatokkal
előzetesen egyetért és elfogadásra javasolja a fenntartó Társulásnak. A javaslatokat a
fenntartó Önkormányzati Társulás szintén 2016. március 31-i ülésén megtárgyalta és
jóváhagyta azzal, hogy az intézményi térítési díjakat és a hozzájuk tartozó kedvezményeket,
mentességeket – a Társulási Megállapodás alapján – Szentgotthárd Város Önkormányzata
foglalja rendeletbe.
2016. január 01-től átalakult a Házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két tevékenységi kör
került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás. A Házi segítségnyújtás szakmai
tartalmának módosításával összefüggésben módosultak a térítési díjra vonatkozó szabályok is.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993.(II.17.)
Korm. rendelet
- 12. § alapján „a házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi
gondozás térítési díjából tevődik össze.
- 3. § (1) b) pontja alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat „házi
segítségnyújtás esetén – szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó –
gondozási órára vetítve kell meghatározni. (Megállapította a 419/2015.(XII.23.) Korm.
rendelet 1. §-a és 3. §-a.)
A fentiek alapján - ezt követően - a fenntartó részéről a házi segítségnyújtás intézményi
térítési díját szociális segítés intézményi térítési díjban és személyi gondozás intézményi
térítési díjban is meg kell határozni.
Az új térítési díjak 2016. május 01. időponttól kerülnek alkalmazásra, az ellátásra jogosultak
személyi térítési díjának felülvizsgálatát 2016. április hónapban elvégzi az érintett intézmény,
a Városi Gondozási Központ.
Előzetes hatásvizsgálat a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjainak” rendelet-tervezethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati
rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat
eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges.
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- A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai:
Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az arra rászorulóknak.
Gazdasági hatása: az érintett rászorulók támogatása
- A rendelet költségvetési hatása:
Az intézmény és Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésében a szükséges
költségvetési fedezet rendelkezésre áll.
- A rendelet tervezet környezeti , egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.
- A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem jelentősek.
- Egyéb hatás:
A rendeletnek egyéb hatása nincs.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítása:
A rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi
feltételt, a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében tervezhető.
-A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége:
A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003.
(IV.30.) Önkormányzati rendelet 20.§-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály is kötelezi
az intézményt és a fenntartót.
-A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat
fizetnek, a rászorulók esetleg nem kapják meg a számukra fontos támogatást.

Jelen előterjesztés célja tehát a térítési díjak rendeletbe foglalása.
Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet
módosítását megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen!
Szentgotthárd, 2016. április 18.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyő
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8. pontjában és a 42.§ 1. pontjában továbbá A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. § Jelen rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.

………………………………
Huszár Gábor
polgármester

………………………………..
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. év április
hó 27-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve:
Szentgotthárd, 2016. ………………….
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet
a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

1. ÉTKEZTETÉS
A./ Intézményi térítési díj
● Ebéd szállítással:
● 750 Ft/nap/adag→Ebéd: 620 Ft
Szállítási díj: 130 Ft
● Ebéd szállítás nélkül:
● 620 Ft/nap/adag
B./ Személyi térítési díj
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

A.
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0
1 - 30000
30001 - 42750
42751 - 57000
57000 - 71250
71251 - 85500
85501 -

A
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0
1 - 30000
30001 - 42750
42751 - 57000
57000 - 71250
71251 - 85500
85501 -

Ebéd
Ft/adag
0
78,74
259,84
354,33
401,57
440,94
488,19

ÁFA
0
21,26
70,16
95,67
108,43
119,06
131,81

C
Ebéd szállítással
Összesen Szállítás
Ft/alkalom
0
0
7,87
100
7,87
330
31,50
450
47,24
510
70,87
560
102,36
620

ÁFA

Összes

0
2,13
2,13
8,50
12,76
19,13
27,64

0
10
10
40
60
90
130

C
Ebéd szállítás nélkül
ÁFA
Összesen
Ebéd
Ft/adag
0
0
0
78,74
21,26
100
259,84 70,16
330
354,33 95,67
450
401,57 108,43
510
440,94 119,06
560
488,19 131,81
620
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2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A./ Intézményi térítési díjak
1. szociális segítés: 500 Ft/óra
2. személyi gondozás: 1000 Ft/óra
B./ Kedvezmények, mentességek:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
A

B

Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jövedelmi sáv
0
1
- 30000
30001 - 42750
42751 - 57000
57001 - 71250
71251 - 85500
85501 -

C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
Szociális segítés
Személyi gondozás
0
0
50
300
100
550
200
600
300
800
400
900
500
1000

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A./ Intézményi térítési díj: 100.-Ft/nap
B./ Személyi térítési díj: 100 Ft/nap

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
A./ Intézményi térítési díj
1.) Személyi segítés óradíja: 750.-Ft
2.) Szállítási kilométerdíj : 130.-Ft

B./ Kedvezmények, mentességek:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

A
Sorsz. Jövedelmi sáv
1.
0
2.
1
- 30000

B

C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
0
300
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3.
4.
5.
6.
7.

30001 – 42750
42751 – 57000
57001 – 71250
71251 – 85500
85501 -

420
530
650
700
750

6. NAPPALI ELLÁTÁS
A./ Intézményi térítési díj
1) Étkeztetés intézményi térítési díj
● ebéd: 620 Ft/fő/nap
● reggeli: 250 Ft/fő/nap
2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj : 190.-Ft
B./ Kedvezmények, mentességek:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye
A
B
C
Sorsz. Jövedelmi sáv
Fizetendő térítési díj
Ebéd – Ft/adag
Tartózkodás Reggeli – Ft/adag
Ft/nap
Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA
1.
0
0
0
0
0
0
0
2.
1
- 30000 30
39,37 10.63 50
78,74 21,26
3.
30001 - 42750 150
157,48 42,52 200
259,85 70,15
4.
42751 - 57000 160
165,35 44,65 210
354,33 95,67
5.
57001 - 71250 170
181,10 48,90 230
401,58 108,42
6.
71251 - 85500 180
188,98 51,02 240
440,95 119,05
7.
85501 196,85 53,15 250
488,19 131,81
190

Bruttó
0
100
330
450
510
560
620
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Indokolás
1. §-hoz: Az egyes ellátásokra vonatkozó, 2016. május 01. időponttól alkalmazandó
intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési
díj megállapításához szükséges kedvezményeket, mentességeket tartalmazza.
2. §-hoz: : Hatályba léptető rendelkezés.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésére
Tárgy: A bölcsődei gondozás térítési díj rendeletbe foglalása

Tisztelt Képviselő-testület!
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról - ha a fenntartó önkormányzati társulás - a társulási megállapodásban erre
kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint
rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított
valamennyi (szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata
alkot rendeletet.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 31-i ülésén tett
javaslatot a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak, hogy a SZEOB
Tótágas Bölcsőde intézményegység által biztosított gyermekek napközbeni ellátása után
mekkora összegű térítési díjat, milyen feltételekkel kell fizetni 2016. május 01. időponttól. A
Képviselő-testület javaslatát a fenntartó Társulás szintén 2016. március 31-i ülésén jóváhagyta
azzal, hogy az intézményi térítési díjakat és a hozzájuk tartozó kedvezményeket,
mentességeket – a Társulási Megállapodás alapján – Szentgotthárd Város Önkormányzata
foglalja rendeletbe.

Jelen előterjesztés célja tehát a térítési díjak rendeletbe foglalása illetve a díj
megállapításával kapcsolatos részletszabályok rendeletbe foglalása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati
rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat
eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges.

Előzetes hatásvizsgálat a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjainak” rendelet-tervezethez:
A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai:
Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az arra rászorulóknak.
Gazdasági hatása: az érintett intézmény bevétele nő, ezzel az önkormányzat működési
kiadásai csökkenthetők.
A rendelet költségvetési hatása:
Az intézmény bevétele nő, ami a költségvetési helyzetét javítja.
A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei:
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A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem ismeretesek.
Egyéb hatás:
A rendeletnek egyéb hatása nincs.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítása:
A rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi
feltételt, mindezekhez a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év
költségvetésében tervezhető.
A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (2),
94.§/A –ban, 104.§-ban, 146.-150.§-ban, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet;
valamint a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
23/2003. (IV.30.) Önkormányzati rendelet 7.§-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály is
kötelez bennünket.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat
fizetnek, az esetleg rászorulók nem kapnak megfelelő támogatást.
A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt
okok indokolják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet rendelet módosítás tervezetének megtárgyalására és
elfogadására.

Szentgotthárd, 2016. április 18.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../…. (….) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről szóló
23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX.tv.23.§ (5) bek. 11. pontja és a 42.§ 1. pontja,valamint A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1)
bek. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről
szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 1.
melléklete lép
2. § E rendelet 2016. május 01. napján lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2016. …………

1. melléklet

49

„A gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6.
mellékletéről
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde
intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2016.
évben: 795,- Ft.
Kedvezmények, mentességek:

Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft)
0 – 37.100,37.101 – 50.000.50.001 – 80.000.80.001 – 95.000.95.001 – 110.000.110.001 – 125.000.125.001-

Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap)
0,100.140.250.450.650.795.-
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Indokolás
1.§.-hoz: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított
gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó, 2016. május 01. időponttól alkalmazandó
intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési díj
megállapításához szükséges kedvezményeket- mentességeket tartalmazza.
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2016. április 27-i ülésére
Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
Tisztelt Képviselő-testület !
A T. Testület márciusi ülésén tárgyalta a lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról
szóló rendelet módosításokat. Azon módosítások a szociális alapon és a piaci alapon bérbe
adott lakásokhoz tartozó jövedelem szintekről szóltak, viszont a testület kezdeményezte a
bérleti díjak emelését is, melyről most kellene rendeletbe foglalással dönteni.
A Testület a Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi Bizottság javaslatát támogatta, amely az
alábbi:
„A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet és a
lakások bérletéről szóló 12/2001 (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása.
A bizottság 4 igen – 0 nem szavazattal a következő javaslatot teszi:
 szociális szintnél 7%-os "B" verziót javasol, a piacinál 2%-os "A" verziót
 a bérleti díj emelését 4,2%.ban javasolja ( 167 FT-ról, 174 Ft-ra)”
I. Bérleti díj meghatározása
Márciusi ülésen erről írtunk:
„2013. márciusában került sor az önkormányzati lakások bérleti díjának módosítására, ekkor
fogadtuk el a 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendeletünk módosítását. A havi lakbér
általános mértéke jelenleg 167 Ft/m2.
Szentgotthárd város önkormányzati bérlakásainak bérleti díjait önkormányzati rendelet
határozza meg, a bérleti díjakat önkormányzati rendelet módosításával lehet szabályozni. A
KSH által közölt elmúlt évi infláció mértéke -0,1 % volt. Ezért idén sem javasoljuk az emelést
de természetesen a T. Testületnek joga van ettől függetlenül emelni.
A rendeletünkben megállapított korrekciók alkalmazásával alakulnak ki a végül különböző
mértékű lakbérek.
A lakásbérleti díjak között vannak magasabb összegek is a többihez viszonyítva, ezek a bérleti
díjak – a rendeletnek megfelelően – a bérlő jövedelmi viszonyához is igazítva vannak és
elsősorban a rendeletben rögzített korrekciós tényezők miatt alakulnak ki.”
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995 (IV.27.) önkormányzati rendelet:

„4.§ (1) Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke
167Ft/m2, ha az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 81.995.Ft-ot vagy a Lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2/A. §
(5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított korrekcióval számított
értéket, 102.490.-Ft-ot.”
Amennyiben a Testület támogatja a Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi Bizottság javaslatát,
úgy a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.sz.
melléklet szerinti módosítása szükséges.

III.
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Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Társadalmi: Az összes lakásbérlőre kihat, nekik többletkiadást jelent. A bérleti díj
emelkedése mindig elégedetlenkedéssel jár, valamint a bérlők ezáltal magasabb szolgáltatást
várnak el, köztük olyanokat is, amelyek az ő feladatuk (pl. csepegő csap javítása - ingyen.), s
azt többen is nehezen veszik tudomásul, hogy ők a piaci körülményekhez képest egy jóval
kedvezőbb rendszerben bérlik a lakást. Továbbá a bérleti díjat nem rendszeresen, ill. nem
fizetők esetében magasabb arányban nő a tartozás.
Gazdasági, költségvetési: Bérbeadói oldalról bevétel növekedést jelent. Nem szerencsés, ha
évek maradnak ki amikor nem emelkedik a bérleti díj hiszen a végén a fizetendő bérleti díj
annyira elmarad a realitásoktól, hogy azt később már nem nagyon lehet rendezni vagy olyan
nagyot kell lépni, ami további elégedetlenséget illetve nehézségeket okoz. Így logikusabb
tűnik a folyamatos, kisebb lépésekben történő emelés.
Környezeti és egészségi következménye: nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az emelés szinte valamennyi lakást érinti, bár
csak egyszeri hatás bérleti szerződések lakbér mértékére vonatkozó részének módosítása
szükséges.
A jogalkotás elmaradásának esetén:
A bérleti díjak a piaci változásokat nem követik.
Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását.
Szentgotthárd, 2016. április 13.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/---. (---- )
önkormányzati rendelete
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42.
§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének a lakbérek
megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. §. (1) bekezdése
helyébe a következő szöveg lép:

„4.§ (1) Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke
174,-Ft/m2, ha az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 81.995.Ft-ot vagy a Lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2/A. §
(5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított korrekcióval számított
értéket, a 102.490.-Ft-ot.”
2.§ Ez a rendelet 2016. május 01. napján lép hatályba.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Huszár Gábor
polgármester

Kihirdetés:
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Indoklás:
1.§-hoz:

A bérleti díjak emelését a Képviselő-testület márciusi ülésén kezdeményezte a Pénzügyi,
Városfejlesztési és Jogi Bizottság javaslata alapján.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésére
Tárgy: Belterületbe vonás (Alessia 2004 kft. (9921 Vasalja 070/1 hrsz.)
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület szeptemberi ülésen tárgyalta az Alessia 2004 kft. kérelmét, s akkor az
alábbi 218/2015. sz. határozat született:
„218/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad ahhoz,
hogy a szentgotthárdi 0284/5 hrsz-ú, 1 ha 4570 m2 területű, kivett vízmosás, rét és szántó
megnevezésű 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában álló külterületi ingatlanból, a
jelen Előterjesztés 3. sz. mellékletét képező Mérőlánc Bt által készítet helyszínrajzon megjelölt
289 m2-es területrész annak leválasztását, s belterületbe vonását követően telekhatár
rendezéssel a szomszédos szentgotthárdi 1653 hrszú, kivett ipartelep megnevezésű
ingatlanhoz átcsatolásra, s az ingatlan tulajdonosa, Alessia 2004 Kft. (9921 Vasalja 070/1
hrsz.) részére értékesítésre kerüljön.
Az ingatlan eladási árát a Képviselő-testület forgalmi értékbecslés alapján a belterületbe
vonást követő ülésen határozza meg.
- A vételáron felül az értékbecslés költsége és a telekalakítással járó összes költség (változási
vázrajzok elkészítésének költsége, belterületbe vonás költsége, tulajdoni lap, térképmásolat
díja, Földhivatali átvezetés költsége,) a kérelmező felet, Alessia 2004 Kft-t. (9921 Vasalja
070/1 hrsz.) terheli.
Az adásvételi szerződés elkészítése a vevő feladata, az ezzel járó ügyvédi és Földhivatali
átvezetés költsége is a vevő felet terheli.”
A 0284/5 hrsz-ú ingatlan megosztása megtörtént, s az ingatlan nyilvántartásban átvezetésre
került, amely során létrejött a 0284/36 hrsz-ú, kivett vízmosás megnevezésű 289 m2 területű
ingatlan. (Vátozási vázrajz 1. sz. melléklet)
Most az ingatlan belterületbe vonása következik, melyről a Képviselő-testületnek is dönteni
kell, s ezután történhet meg a belterületbe vonás.
Az építéshatság véleménye, állásfoglalása a vonatkozó jogszabályok alapján:
A tervezett belterületbe vonást a 280/2004. számú képviselőtestületi határozattal elfogadott
településszerkezeti terv lehetővé teszi.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Szentgotthárd
Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 0284/36 hrsz-ú, 289
m2 területű, kivett vízmosás megnevezésű külterületi ingatlan belterületbe vonását, s annak
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: huszár Gábor polgármester, Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető,

56

Szentgotthárd, 2016. április 15.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető sk.
Ellenjegyzem :
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésére
Tárgy: Sztg. 3980/5 hrsz-ú Autóbusz váró ügye
Tisztelt Képviselő-testület!
Majczán Tibor 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi u. 197. sz. alatti lakos tulajdonát képező
szentgotthárdi 3980/4 hrsz-ú ingatlanon áll egy Autóbusz váró. (Fotó 3.sz. melléklet)
Majczán Tibor a 3980/4 hrsz-ú ingatlant az 1. sz. mellékletben található változási vázrajz
alapján felosztatja, és a megosztást követően az autóbusz váró önálló 3980/5 hrsz-ra kerül.
Előzetes egyeztetés alapján ezen 3980/5 hrsz-ú 47 m2 területű ingatlant eladná az
Önkormányzat számára 200.000.-Ft-ért, a 2. sz. mellékletben található kérelem alapján.
Majczán Tibor kérelmező viseli a változási vázrajz elkészítésének és földhivatali
átvezetésének költségét, ezután pedig az Önkormányzatnak, mint vevőnek a szerződést kell
elkészíttetnie s átvezetni a földhivatalnál.
Javasoljuk az Autóbusz váró területének megvásárlását hasonló problémák elkerülése végett
is, mint Máriaújfaluban, vagy a korábbi „Nyírfa”vendéglő előtt

HATÁSVIZSGÁLAT
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Nem szerencsés az, ha egy közcélú létesítmény magánterületen található.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Az anyagi fedezethez a Testület hozzájárulása szükséges. A költségvetésben ilyen
célra elkülönített keret nincsen, a forrást valamely keret terhére kellene biztosítani.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
A Buszváró karbantartása, felújítása eddig is önkormányzati feladatok közé tartozott,
plusz finanszírozást nem jelent a fenntartása ugyanakkor mostantól a fenntartás saját
ingatlan fenntartását jelentené.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Önmagában a területvásárlásnak kockázata nincsen.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Ha nem vásároljuk meg az ingatlant, a tulajdonos kérheti a Buszváró elbontását,
kezdeményezheti annak bekerítését, használati díjat kérhet – sajnos hasonló
helyzeteket kellett már kezelnünk.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Nem releváns. Támogató döntés esetén adásvételi szerződést kötünk, annak
előkészítése s az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés jelent adminisztrációt.

Határozati javaslat

60

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a szentgotthárdi
3980/5 hrsz-ú, kivett autóbusz váró megnevezésű, 47 m2 alapterületű ingatlan
………….,- Ft áron történő megvásárlásához. Forrás: …………………
A vételi ajánlat elfogadása esetén az eladóval történő adás-vételi szerződés aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Az adásvételi szerződés elkészíttetése Szentgotthárd Város Önkormányzatának feladata
és annak ügyvédi és földhivatali átvezetés költsége is az Önkormányzatot terheli.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3980/5 hrszú, kivett autóbusz váró megnevezésű, 47 m2 alapterületű ingatlan megvásárlását nem
támogatja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos

Szentgotthárd 2016. április 18.
ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető sk.
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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3.sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésére
Tárgy: Ingatlanvásárlás (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság)
Tisztelt Képviselő- testület!
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság azzal a kérelemmel fordult Szentgotthárd Város
Önkormányzatához, hogy a szentgotthárdi 0705/9; 070/16 és a 0696/10 hrsz-ú ingatlanban
lévő Önkormányzat tulajdoni részarányát megvásárolnák a Magyar Állam számára a védett
természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében. (1.- 2 -3. sz. melléklet)
Kiss János erdőgazdálkodóval értékbecslést (4.sz. melléklet) készíttetünk, amit az alábbi
táblázatban szerepeltetünk:
Adatok:
Település

hrsz

Szentgotthárd 0705/9

Terület AK
(ha)
4,6082

Szentgotthárd 0707/16 4,0206
Szentgotthárd 0696/10 1,3549

Műv.ág Tul.
Önkorm. Ajánlott
részarány területe
vételár
(ha)
(Ft)
10,71 erdő,rét 24/72
1,5361
1.193.500
és út
8,44 erdő, út 2880/7920 1,4620
1.372.900
2,85 erdő
1500/3732 0,5446
400.800

Értékbecsült
ár (Ft)
1.198.158
1.374.280
403.400

Az ingatlanok Sztg-Farkasfa városrész dél-nyugati részén találhatók. (térkép 5. sz. melléklet)
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet szerint:
8. § (2) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat elidegeníteni, használati jogot átengedni,
gazdasági társaságba vinni csak a képviselő-testület által meghatározott funkció biztosítása
mellett és kizárólag a képviselő-testület döntésével lehet.
(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó dolgok használatára,
hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó korlátozások.
Védett természeti területek:
Az önkormányzat tulajdonába kerülő védett természeti területek elidegenítéséhez, kezelői
vagy használati jogának átadásához az illetékes miniszter engedélye is szükséges. (Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság)
Erdők:
Értékesítésére csak tulajdonközösség megszüntetése céljából egyszerű, egyéb esetekben
minősített többségű döntéssel van lehetőség.
Erdő művelési ingatlanok értékesítésekor a vagyonrendeletünk szabályozza a külterületi erdő
művelési ágú ingatlanok értékének meghatározását.
20/A§ (3) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdővagyon értéke: az
erdőterület (föld) értékének az ötszöröse + az erdő állomány értékének (kitermelési érték)
összegéből áll.
a) Az erdőterület értékének meghatározása
A földrészleten belül elhelyezkedő erdőrészletek területe és ezen belül a főállományt alkotó
fafaj szerinti célállomány és annak fatermő képessége az ERTI-féle hat fatermési osztálynak
megfelelően kerül meghatározásra a Rendelet 1. sz. Táblázatában foglalt értékek szerint.
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b) Az erdőállomány értékének meghatározása
Az erdőállomány értékét, a Rendelet 2. vagy a 3. táblázatában foglaltak szerinti
számítás alapján kell megállapítani aszerint, hogy a 2. Táblázat alapján kell
kiszámolni az erdőállomány értékét, ha az erdő életkora nem haladja meg a táblázat
szerinti életkort, és a 3. táblázat alapján kell kiszámolni az erdőállomány értékét,
amennyiben , a faállomány életkora a 2. táblázatban jelzett életkort meghaladja.
A Vagyonrendeletünk értelmében :
15. § Vagyon elidegenítése
(2) -25.- M/Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a
helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TVben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való
közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.
Az ingatlanok könyv szerinti bruttó értéke:
0705/9 hrsz: 538.697.-Ft
0707/16 hrsz: 509.893.-Ft
0696/10 hrsz: 190.319.-Ft
Mint látható az értékbecsült ár nagyon csekély mértékben tér el az ajánlott vételártól
javasoljuk a Nemzeti Park által ajánlott vételár elfogadását.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban szereplő
Település

hrsz

Terület AK
(ha)

Műv.ág Tul.
Önkorm. Eladási
részarány területe
ár
(ha)
(Ft)
Szentgotthárd 0705/9 4,6082 10,71 erdő,rét 24/72
1,5361
1.193.500
és út
Szentgotthárd 0707/16 4,0206 8,44 erdő, út 2880/7920 1,4620
1.372.900
Szentgotthárd 0696/10 1,3549 2,85 erdő
1500/3732 0,5446
400.800
külterületi ingatlanokban lévő tulajdoni részarányát, az Önkormányzat vagyonáról szóló
4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon
meghirdeti eladásra az Őrségi Nemzeti Park által megajánlott vételár:

Ajánlatok beérkezési határideje: 2016. május 12.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 10 %-a a bánatpénz! A vételi szándék
bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az
Önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és
az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a
többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat
nélkül visszafizetésre kerül.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2016. májusi testületi ülés.
Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
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Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő
költség a vevőt terheli. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését
követő 60 napon belül. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon
belül egy összegben kell megfizetni.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése és a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján
az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve
ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k).
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2016. április 18.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető sk.
Ellenjegyzem Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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3.sz. melléklet:
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4.sz. melléklet:
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5.sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésére
Tárgy: A termelői piac, üzlethelyiségek
Tisztelt Képviselő-testület!
A Testület a januári ülésén 12/2016. számú Képviselő-testületi határozata alapján az
alábbiakról döntött:
„12/2016. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a termelői piac területén
lévő szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 13,65 m2 és 11,65 m2 területű
üzlethelyiségeket bérbeadásra a helyben szokásos módon és a Panon Lapok Társaságánál
meghirdeti.
Az üzlethelyiség/ek önálló (víz és villany) almérő/vel/kkel rendelkez/ik/nek, a helyiség/ek
fűtése elektromos fűtőpanellel történik.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj:
bármely üzlethelyiség esetén: 2500 - Ft/m2/hó.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2016. február 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. februári testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat.
A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti
szerződés megkötésével egyidejűleg.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó
pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
Amennyiben a fent megjelölt határidőig pályázat nem érkezik, úgy a helyiséget/helyiségeket
folyamatosan, változatlan feltételekkel meg kell hirdetni s pályázat érkezése esetén a soron
következő testületi ülésre elő kell terjeszteni.
Amennyiben bérleti ajánlat 2016. április 15-ig továbbra sem érkezik, akkor áprilisban az
üzlethelyiség/ek ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni. „
A megadott határidőig pályázat nem érkezett. Javasoljuk a helyiségeket továbbra is
meghirdetni. A hirdetés Vas Népében, Szentgotthárd című újság februári, márciusi számában,
Hivatal honlapján is megjelentetésre került. Természetesen lehetőség van a bérleti díjak
mérséklésére is amennyiben esetleg ez lehetne a sikeres bérbeadás előfeltétele
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a termelői piac területén
lévő szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 13,65 m2 és 11,65 m2 területű
üzlethelyiségeket bérbeadásra a helyben szokásos módon és a Panon Lapok Társaságánál
meghirdeti.
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Az üzlethelyiség/ek önálló (víz és villany) almérő/vel/kkel rendelkez/ik/nek, a helyiség/ek
fűtése elektromos fűtőpanellel történik.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj:
bármely üzlethelyiség esetén: 2500 - Ft/m2/hó.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje folyamatos
A pályázatok elbírálásának határideje: a beérkezést követő testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat.
A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó
pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
Amennyiben bérleti ajánlat 2016.09.10-ig továbbra sem érkezik, akkor szeptemberben az
üzlethelyiség/ek ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd 2016. április 15.

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető sk.
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1.sz. melléklet:
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JELENTÉS
a Képviselő-testület 2016. április 27.-i ülésére
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
I. Lejárt határidejű határozatok:
118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok
A 2015. évi költségvetési tervezési munkák során különös tekintettel kell lenni a Képviselőtestület 118 /2012., valamint 186 /2012. Képviselő-testületi határozatban elfogadott
Intézkedési tervre, valamint a 2014. évben elfogadott 307/2014. határozatban foglaltakra:
1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata : 2016. évre a helyi iparűzési adó bevétel esetében a
Képviselő-testület de minimis támogatásban részesítette a vállalkozó háziorvosokat. Helyi
rendeletünket a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája (TVI), mint az állami
támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezethez, hogy adjon állásfoglalást a
helyi iparűzési adórendeletünk megfelel-e a fenti EU-s előírásoknak. A válasz megérkezett, a
helyi iparűzési adórendelet - tervezetünk alkalmas a kihirdetésre, életbe léptettük.
2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. 2016. évben az alacsony infláció
miatt nem került sor emelésre. A lakások bérleti díjának emelése 2016. április ülésen.
3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. Helyi adó, gépjárműadó területén inkasszók
benyújtása, forgalomból kivonások elindítása.
4/ 2015. évi zárszámadás elfogadása várhatóan áprilisi ülésen történik. Eszközök
elhasználódási fokát az előterjesztés az előző évekhez hasonlóan tartalmazni fogja.
5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre kerül február hónapban.
Költségvetési előterjesztés táblázatában a 14. számú melléklet.
6/ A költségvetés tervezése során elkülönített tartalék képzése a pénzügyi egyensúly hosszabb
távú fenntartásához. A 2016. évi önkormányzati költségvetésben egyensúlyi tartalék
képzését forrás hiányában a Képviselő-testület nem képzett.
7/ Az Önkormányzat gazdasági társaságainak pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése
érdekében a társaságok a továbbiakban is havi pénzügyi beszámolási kötelezettséggel
tartoznak. A gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési
tervet kell készíteni, melyet a Képviselő-testülettel ismertetni kell. A társaságaink havonta a
pénzügyi beszámolójukkal együtt nyújtják be, melyet a két ülés közti anyagban tárgyal a
Képviselő-testület.
8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat
kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. A januári költségvetési tervezetben
benyújtásra került.
9/ Adósságot keletkeztető ügyletek – fürdő kezességvállalás- a tárgyévben előírt kötvény tőke
és kamat összege, valamint a szociális étkeztetés feladatellátáshoz beszerzett gépjármű lízing
az aktuális költségvetésben tervezve van. Emiatt a Képviselő-testület a 2016. évi
önkormányzati költségvetés elfogadása során hoz határozatot/dönt az előzetes adatszolgáltatás
benyújtásáról. Költségvetési előterjesztés 2. határozati javaslat. A Képviselő-testület 20 db
lakás kialakításához szeretne beruházási hitelt felvenni. Erről az előzetes
adatszolgáltatás benyújtásra került a Kincstárhoz.
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10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a
Testületnek.
Ebben a negyedévben lejárt szállítói tartozásunk nincs!

Két ülés között történtek
2016. április
Városüzemeltetés:
építéshatósági csoport
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

•

•

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:

0

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi, megszünési eljárások száma:

1

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:

5

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma:

0

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:

0

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma:

2

Kiadott hatósági bizonyítványok száma:

1

Településképi bejelentési eljárások:

0

Nyilatkozatok:

1

Két ülés között történtek
2016. április
A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás korszerűsítése”
elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevővel, az ENERIN Sümeg
Energetikai Kft.-vel a szerződéskötés megtörtént. A beruházás során a város területén
1570 db LED technológiás lámpatest felszerelésére kerül sor. A vállalkozó az
áramszolgáltató engedélyét beszerezte, a kiviteli tervek jóváhagyása folyamatban van a
munkaterület átadása megkezdődik a kivitelezés. A teljesítés határideje a kivitelezéshez
szükséges valamennyi engedély és hatósági hozzájárulás beszerzését követő 2 (kettő)
hónap, de legfeljebb a szerződés aláírásától számított 6 (hat) hónap.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. március 31. ülésén
elfogadta az önkormányzat, illetve az önkormányzati hivatal 2016. évi közbeszerzési
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tervét, valamint döntött az Arany János Általános Iskola energetikai fejlesztése elnevezésű
építési beruházással kapcsolatos, a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti rendkívüli
sürgősséggel indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról.
A Kbt. előírása szerint a Közbeszerzési Hatósághoz is benyújtott rendkívüli sürgőséggel
indított eljárás indokolását a hatóság azonban nem tartotta megalapozottnak, ezért ezt az
eljárást vissza kellett vonni és a műszaki tartalom csökkentése után a Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást kell indítani. (100 mFt alatti becsült értékű
építési beruházás esetén a Közbeszerzési Hatóság előzetes jóváhagyása nélkül indítható
eljárás). Ebben az esetben a megvalósítás költségeinek fedezetéhez szükséges pályázat
benyújtásához nem kell április 15-ig érvényes ajánlatokkal, illetve április 30-ig elbírált
közbeszerzési eljárással rendelkezni.
•

A közvilágítási lámpatestek javításával megbízott vállalkozó 2016. március 16. bejárásán
11 db közvilágítási lámpatest javítását végezte el. Tájékoztatásul közöljük, hogy a város
területén lévő közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű
karbantartására és üzemeltetésére VILLKÁSZ Kft.-vel kötöttünk szerződést. Hiba
bejelentési elérhetőségek: Munkaidőben 07.30 – 16.00 óra között: Kapcsolattartó neve:
Lantai Balázs Telefonszáma: 30/850-48-02; Központi telefonszám: 94/505-100, 0-24
órában: E-mail: villkasz@villkasz.hu.

•

Az önkormányzattal kötött megállapodások alapján a 8-as számú főútvonal mentén
(Kodály Z. utcától a város közigazgatási határáig terjedő szakaszon) a Jakabházi
Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, az Apátistvánfalva felé vezető bevezető
útszakaszon pedig az Őr-Nyék Hagyományőrző Alapítvány közreműködésével megtörtént
az első hulladékgyűjtési akció. Ezúton is köszönjük a civil szervezetek munkáját !

•

Megrendeltük a Kis utcában lévő úthibák (ütőkátyúk) helyreállítását. Kivitelező: SZET
Szentgotthárdi Kft.

•

Megrendeltük a város területén lévő 43 db elhasználódott közterületi hulladékgyűjtő
felújítását (javítás, festés stb.). Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.

•

Folyamatban van a város területén lévő 8 db kiszáradt közterületi fa kivágása, illetve a
zöldterületek fenntartásával foglalkozó SZET Szentgotthárdi Kft. által elkészített
ütemtervnek megfelelő 27 db közterületi fa gallyazása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi
Kft.

•

Az idei lomtalanítás időpontjai: 2016. április 23-án (szombaton): Szentgotthárd
Rába-folyótól keletre eső területe (Füzesi – József A. – Széchenyi – Bethlen G. – Rózsa
F. – Táncsics M. – Mária – Petőfi S. - Kisfaludy S. – Kossuth L. – István király utcák által
határolt terület valamennyi utcája) és Rábakethely városrészen. 2016. május 07-én
(szombaton): Szentgotthárdon a Rába-folyótól nyugatra eső utcákban, így a Pável Á.
ltp-en, Hunyadi, Május 1., Malom, Mátyás király, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Baross
Gábor, Jókai és a Gárdonyi G. utcákban, valamint Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza,
Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida és Zsidahegy városrészeken. Lomtalanítás során a
méretüknél fogva gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok gyűjtését szelektáltan
végzik, külön tehergépkocsikkal a lomokat (pl.:bútor, berendezési tárgy, eszköz stb.),
külön a gumiabroncsot 90 cm átmérőig. Az elektronikai hulladékot idén sem lehet
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kirakni a lomtalanítás során. Az elektronikai hulladékok visszagyűjtése az alábbiak
szerint történik: Az elektronikai hulladékok (szétbontatlan televízió, rádió, mosógép,
hűtőgép stb.) elhelyezésére 2016. április 22-én (pénteken): 9:00 – 16:00 óra között a SZET
Szentgotthárdi Kft. telephelyén (9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8.), illetve 2016. május 6án (pénteken): 8:00 – 9:00 óra között Farkasfán autóbuszfordulóban, 9:00 – 10:00 óra
között Máriaújfaluban labdarúgópályánál, 11:00 – 12:00 óra között Zsidahegyen a volt
vegyesboltnál és 13:00 – 14:00 óra között Rábafüzesen a vegyesboltnál lesz lehetőség.
•

A tekepálya öltöző kivitelezése a szerződéses előírásoknak megfelelően április 30-ig
befejezésre kerül. A gázkazánokkal üzemelő központi fűtés elkészült, a nyomáspróba
megtörtént, a szükséges dokumentációk a gázszolgáltatónak át lettek adva. A gázmérő és
nyomásszabályozó szolgáltató általi felszerelését követően a fűtési és melegvíz szolgáltató
rendszer használatba vehető

Két ülés között történtek - Pénzügy
2016. április
Költségvetési feladatok:
Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások
alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.
Elszámolási számla egyenlege március 1-én:
28 154 720 ,- Ft
Bevételek március 1- március 31.:
714 085 357 ,- Ft
Kiadások március 1- március 31.:
285 909 373 ,- Ft
Elszámolási számla egyenlege március 31-én 456 330 704 ,- Ft.

2015. év végén az Állami Számvevőszék vizsgálódott az önkormányzat 100%-os tulajdonú
Gotthard Therm Kft-jával kapcsolatosan. Az önkormányzati rendeleteket, a Kft-vel
kapcsolatos testületi döntéseket (tagi kölcsön, kötvény) vizsgálta. A Kft-nél az előterjesztés
időszakában folyik a vizsgálat. Első ellenőrzéssel kapcsolatos megbeszélésre december 11-én
került sor. A megbeszélésen „nyers” jelentést, jegyzőkönyvet sem tekinthettünk meg. Az
ellenőrzésről az előterjesztés időpontjáig egyéb információval nem rendelkezünk.

Beszámolók, jelentések:
-

KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk (havi, éves)
2016. havi ÁFA bevallások, 2016. havi Rehab bevallások
MÁK felé adatszolgáltatások küldése: 2016. évi Költségvetés, 2015. évi Zárszámadás,
2015. évi mérlegjelentés. Kincstár által jóváhagyásra került.
Analitikák, kataszteri nyilvántartások
A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormányzatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
Továbbítása Kincstár felé.
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-

Segélyek kifizetése- elszámolása
Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása
Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt)

Adóhatósági munka:
Az adóügyi feladatok végrehajtása elsősorban az állandó feladatokból áll. Jelentős a
gépjárműadó esetében a behajtási tevékenység. A forgalomból kivonásra a Járási Hivatalhoz
benyújtott gépjármű tulajdonosok jelentős része pótolja elmaradásait. Jelentős
ügyfélforgalommal tellett a január az Adóirodában: a szentgotthárdi lakosok parkoló
igazolványának kiállításához adóigazolások kiadása miatt.
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.
A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Az
adóhatóság munkájának két jól elkülönülő része a hátralékkezelés, valamint a tényleges
végrehajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékállomány egy jelentős része az előző
évekről áthozott tartozás.

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 őket.

Rendeletek felülvizsgálata:
-

A 8/2015.(IV.30.) rendelet : a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi
zárszámadásáról szóló rendelete értelemszerűen módosítást nem igényel.

-

A 9/2015.(IV.30.) rendelet : a Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló rendelet módosított rendelete módosításra a mostani, 2016.
április 27.-i ülésre kerül be.
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-

A 10/2015.(IV.30.) rendelet : a gyermekek védelméről szóló rendeletmódosítása:
e rendelet módosításra a mostani, 2016. április 27.-i ülésre kerül a testület elé.

-

A 11/2015.(IV.30.) rendelet: a lakások bérletéről szóló rendelet
módosítása változtatást nem igényel.

-

A 12/2015.(IV.30.) rendelet : a lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítása
változtatására a mostani, 2016. április 27.-i ülésre kerül be.

IV. Válasz képviselői felvetésekre
Válasz képviselői felvetésekre
2016. március
Labritz Béla : A zsidai városrészi temető kerítésének javítása megtörtént. Kivitelező: SZET
Szentgotthárdi Kft.
Dr. Haragh László: A kethelyi városrészi temetőnél az üzemeltető SZET Szentgotthárdi Kft.
sűrűbben fogja üríteni a kihelyezett hulladék-gyűjtőt.
Szentgotthárd, 2016.április 18.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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VII. Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2016. április 18-án

CÍME

SzentgotthárdFarkasfa
településrész
ivóvízminőségjavítása

KIÍRÓ

KEOP-2009-1.3.0
Ivóvízminőségjavítása

HAT.SZÁM

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

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

SzentgotthárdFarkasfa
165/2012.
településrész
Belügyminisztérium
182/2012.
ívóvízminőségjavítása
EU-Önerő Alap
Svájci-magyar
Együttműködési
Szentgotthárd-Luzern
Program
energiaváros projekt Testvértelepülési és
Partnerségi
Pályázati Alap

TELJES
ÖSSZEG

57/2011.

3.045.000,- Ft

20.000.000,- Ft

3.045.000,- Ft

MEGJEGYZÉS

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént.

Nyert!

A projekt lezárult. Záró
18.000.000,kifizetés megtörtént. Záró
Ft
2.000.000,- Ft projektjelentés benyújtása
került. Kifizetés megtörtént.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

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

Vízügyi
Igazgatósággal
konzorciumi
pályázat

268/2011.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
SAJÁT ERŐ
ÖSSZEG
Igényelt
támogatás
Önkormányza
Önk.
önk.:
t:
projektrész: 117.103.547,13.011.505,Ft
130.115.053,-

Teljes:
317.713.678,-

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

20/2013.

Teljes:
304.702.173,Ft

Vízügy:
0,-

MEGJEGYZÉS

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént.

Műszaki tartalom
módosítási kérelem
elfogadásra került. Határidő
módosítási kérelmet nov.
30-ra elfogadták, szállítóiról
0,utósra váltási kérelmet
El nem
elfogadták.
számolható
projekt lezárult, kifizetési
költség a Vasi
kérelmek beadási
215.598.919 Ft 198.365.124Ft
Volán
határideje december 30.
finanszírozása
Záró elszámolás és
által valósul
beszámoló benyújtása
meg.
történik.
A projekt záró ellenőrzése
megtörtént, korrekcióra
április 24-ig van lehetőség
(érintettek: ÉNYKK, GYSEV,
Szakonyfalu)
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CÍME
Helyi hő, és
villamosenergia-igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
KEOP-20124.10.0/A.-Széchenyi
István Általános
Iskola
Helyi hő, és
villamosenergia-igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
KEOP-20124.10.0/A.-SZEOB
Óvoda+Bölcsőde

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Önkormányzati
intézmények
megújuló
energiával
(napelem) való
ellátása

28/2013.

Önkormányzati
intézmények
megújuló
energiával
(napelem) való
ellátása

28/2013.

TELJES
ÖSSZEG

44.702.019,-

24.132.178,-

ELNYERT
ÖSSZEG

44.702.019,-

SAJÁT ERŐ

7.888.590,-

LEADER

134/2013

Kivitelezés befejeződött,
Kifizetési igénylést
benyújtottuk. Helyszíni
ellenőrzés megtörtént. Záró
kifizetés megtörtént.
Projektfenntartási jelentés
beadási határideje
2016.01.30.

4.258.620,-

Kivitelezés befejeződött,
Záró kifizetés megtörtént.

2.160.000,-

Nyert! Játékeszközök
telepítése befejeződött,
minősítési okirat
megérkezett. Helyszíni
ellenőrzésnek megfeleltünk
2015 tavaszán. Az utolsó
kifizetési kérelem is
megtörtént, már az összeg
is megérkezett 2015
áprilisában.

24.132.178,-

8.000.000,Leader- Radnóti úti
gyermek kalandpark

MEGJEGYZÉS
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

1.289.050,-

Leader- Hársas-tó
Információs táblák

Leader

-

LEADEREgyüttműködés a
béke nevében
(Vasvárral)

MVH 57/2013.
(III.22.)
Közleménye

-

0,-

25 000 000,-

0,-

MEGJEGYZÉS
Nyert! Kivitelezés és az
átadó ünnepség is
megtörtént. Az utolsó
kifizetési kérelem 2015.
júniusában pozitív
elbírálásban részesült. Az
összeg a Horgász Egyesület
számlájára érkezett akik ezt
követően továbbították
felénk a korábban
kölcsönként biztosított
összeget.
A pályázat részben
támogatást nyert. A
megvalósítás megtörtént.
Az első kifizetési kérelem
pozitív elbírálásban
részesült. Az összeget
átutalták már.
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CÍME

Leader gyógynövény

KIÍRÓ

Leader

HAT.SZÁM

-

TELJES
ÖSSZEG

500.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

393.700,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

106.300,-

Pályázat egy része nyert
csak. Gyógynövénykert
marketingköltségre
nyertünk el kizárólag
támogatást, amit
megvalósítottunk (előadás
és ehhez kapcsolódó
projektelemek). A
gyógynövénykert
kivitelezését a főpályázó
kezdte el pályázaton kívül
megvalósítani számunkra. A
kifizetési kérelem
benyújtásra került, ami
elfogadásra is került a
Támogatáskezelő által 5%os csökkentéssel, melyet
már el is utaltak
számunkra.
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CÍME

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KIÍRÓ

KEHOP-2.2.1/

HAT.SZÁM

231/2012.
111/2013.
192/2013.

TELJES
ÖSSZEG

364.093.650,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

1477/2014. (VIII.27.)
Korm.hat. alapján a projekt
KEHOP finanszírozásban
részesül.
Konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötésre
került a NEFPI-vel. Pályázat
beadása 2015 augusztus 14-én
várható.
1477/2014 Korm rend. szerint
a projekt elszámolható
összköltsége nettó 355
197 880 Ft, a támogatás
intenzitása 84,397699 %. A
projekt irányító hatóság által
javasolt támogatási összege
nettó 299 778 838 Ft.
307.689.938,- 56.403.712,Támogatási Szerződésének
megkötéséhez szükséges
nyilatkozatok feltöltése
megtörtént az Elektronikus
Pályázó Tájékoztató és
Kommunikációs Rendszeren
(EPTK) keresztül. Időközben
megkezdődött a FIDIC Mérnök
és Műszaki ellenőr
közbeszerzése, amely eljárás
sikeres lezárását követően
megtörténik a Kivitelezési
Szerződés (Ajánlati)
Felhívásának megjelentetése.
Aláírt Támogatási Szerződést
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elektronikusan megkaptuk.

CÍME

KIÍRÓ

A hátrányos
helyzetűek társadalmi
Miniszterelnökség
integrációjának új
ÁROP-1.A.3-2014esélyei a
2014-0050
Szentgotthárdi
Járásban

HAT.SZÁM

252/2014.

TELJES
ÖSSZEG

22.000.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,-

2014. november 6-i nappal
a Közreműködő Szervezet a
pályázatot befogadta és
tartalmi ellenőrzésre
bocsájtotta. A pályázatot a
Támogató 2015.07.03-án
kelt támogató levél szerint
támogatásban részesítette.
A pályázat
megvalósításának
határideje 2015.11.30. A
pályázat keretében 7
kerekasztal ülést, 3
disszeminációs fórumot, 3
energiatakarékos
lakásüzemeltetés lakossági
fórumot, 1 esélyegyenlőségi
napot kell megszervezni a
Járás településeinek, civil
szervezeteinek, oktatási
intézményeinek, stb.
bevonásával. November 30án a projekt lezárult,
kifizetési kérelmeket
december 31-ig lehet
beadni. Záró kifizetési
kérelmet beadtuk.
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CÍME

KIÍRÓ

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi Ágoston
Program)

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
SAJÁT ERŐ
ÖSSZEG
1.500.000,-

MEGJEGYZÉS
Digitális terepasztal szlovén
nyelvű fejlesztése.
A támogatás felhasználásának
véghatárideje 2016. június 30.
A pályázati összeg 2015.09.02án megérkezett az
Önkormányzat számlájára.
Kivitelezővel kapcsolatfelvétel
megtörtént. Az előzetes
árajánlatok alapján 214.500 Ft
önerő szükségessé válhat
2016-ban.

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok
helyzete 2016. április 18-án
ELNYERT
MEGJEGYZÉS
CÍME
KIÍRÓ
HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
SAJÁT ERŐ
ÖSSZEG
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

A projekt zárása megtörtént
2012-ben, a fenntartási időszak
zajlik. A pályázat keretében
kapott előlegből 3819.03,- EUR
8.744.-euro nem került felhasználásra, ezt
2015. júliusában visszautaltuk
a Miniszterelnökség számára a
finanszírozási
szerződés
alapján.

174.908.-euro
Lelki egészség
megőrzése

SzlovéniaMagyarország
2007-2013

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

165/2008.
Önk.

nyert

8.500.000.Ft/év

8.500.000.Ft/év

43/2011

-

8.150.000.Ft/év

43/2011

MEGJEGYZÉS

Szerződéskötés
megtörtént
Megvalósítás szakasza
2015. évre szól

8.150.000.Ft/év

-

Szerződéskötés megtörtént
Megvalósítás szakasza
2015. évre szól
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CÍME
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
pályázat

SZEOB Tótágas
Bölcsőde felújítása

KIÍRÓ
Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
„NYDOP-5.1.1/B11

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
68/2009.

Szociális
alapszolgáltatások
47/2011. TT
és gyermekjóléti
határozat
alapellátások
infrastrukturális
fejlesztése”

1.688.280.Ft/év

87.940.705.-

ELNYERT
SAJÁT ERŐ
MEGJEGYZÉS
ÖSSZEG
1.688.280.Szerződés 2015. december 31Ft/év
ig szól.
Kivitelezés
befejeződött.
Műszaki átadás-átvétel: 2013.
november 15-én zajlott le.
10% + az
projektzáró
óvodai feladat Ünnepélyes
79.146.634.
ellátási hely
rendezvény: 2013. december
-Ft
felújításának 11-én.
Záró
beszámoló
költségeinek benyújtásra került, elbírálása
100%-a
folyamatban. Záró helyszíni
ellenőrzés megtörtént március
13-án.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
-

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

ELNYERT
ÖSSZEG
-

SAJÁT ERŐ

100%
támogatási
intenzitású

MEGJEGYZÉS
Nyert!
Programok megvalósítása
megtörtént. Konzorcium
partnerként vettünk részt a
projektben, minden kifizetési
kérelmünk pozitív elbírálásban
részesült. A projektzárásra
2015. augusztus 31-én került
sor. Szinte minden
vállalásunkat maradéktalanul
teljesíteni tudtuk, jelenleg a
fenntartási időszak zajlik a
Rendelőintézettel és a
Falugondnoki Szolgálattal
közösen.
Helyszíni ellenőrzésre került sor
2016. április 13-án, ami a
Rendelőintézetnél tapasztalt
hiányosságok miatt
félbeszakadt, ezért a
közeljövőben ismét
megtörténik az ellenőrzés. A
minket érintő számlák
ellenőrzése során nem merült
fel probléma.
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CÍME

Közbiztonság
növelését szolgáló
önkormányzati
fejlesztések
támogatása

KIÍRÓ

Belügyminisztériu
m

ELNYERT
ÖSSZEG
23.737.379,- 13.393.066,-

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Nyert!
Támogatási szerződéskötés
megkötésre került 2014
decemberében. A térfigyelő
kamerákat a T-Systems
10.344.313,üzembe helyezte. Összesen 15
kamera került kihelyezésre.
Pénzügyi elszámolás és
beszámoló benyújtásra került a
BM felé.
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CÍME

1. világháborús
szobor felújítás

KIÍRÓ

Közép- és Keleteurópai
Történelem és
Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány

ELNYERT
ÖSSZEG
1.578.610,- Ft 1.000.000,- Ft

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

206/2015

SAJÁT ERŐ

578.610,- Ft

MEGJEGYZÉS
A pályázat keretében az
elhanyagolt, forráshiány miatt
nem megfelelően gondozott
első világháborús emlékművek
állagmegőrző karbantartására
és felújítására lehetett
pályázatot benyújtani.
Szentgotthárd 2015. október
13-án beadott pályázata a
rábakethelyi Brenner János tér
316 hrsz. 1. világháborús
szobor felújítására vonatkozik.
Pályázat NYERT! Azonban a
kivitelezés eredeti határideje
2015. december 31. volt, de
tájékoztatást a döntésről csak
2015. november 27-én
kaptunk, így kérvényeztük a
határidő meghosszabbítását a
kültéri munkálatokra való
tekintettel, március 31-re
vonatkozóan jóváhagytak
számunkra. A pályázat
elszámolása folyamatban van.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
350.000 €

ELNYERT
ÖSSZEG
elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

Kolostorkönyvtár
felújítása
SI-HU
SzlovéniaMagyarország

52.500 €

MEGJEGYZÉS
A projekt magába foglalná a
fagerenda födém, a
mennyezetkép és az oldalfalak
díszítőfestésének restaurálását,
illetve az ablakok, ajtók és a
hajópadlók rekonstrukcióját is.
Szlovén partnerekkel Maribor
vezetésével, illetve a Móra
Ferenc Városi Könyvtár és
Múzeummal és a Pannon Kapu
Kulturális Egyesülettel közösen
vennénk részt, melyben a
kolostorépületünk ciszter
könyvtárának felújítása
történhetne meg. A pályázat
benyújtásra került, ennek
elbírálása folyamatban van.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
94.605,50 €

Refektórium
felújítása

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

Városi Gondozási
Központ gépjármű
és nyomtató
beszerzése

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
megbízásából a
Nemzeti
Rehabilitációs és
szociális Hivatal

ELNYERT
ÖSSZEG
elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

14.191 €

7.900.000 Ft
gépjármű
beszerzés
149.860 Ft
nyomtató
beszerzés

MEGJEGYZÉS
Közösen nyújtunk be pályázatot
szlovén oldalról Apace, Szent
András, Szent Anna, Lenart
településekkel, illetve a Szlovén
Örökségvédelmi Intézettel,
magyar oldalról pedig pedig
Őriszentpéter városával. Ennek
a projektnek a keretében sor
kerülne a Refektórium
épületének oldalsó
faburkolatának
visszaállítására és
restaurálására (lásd: I.
számú melléklet), illetve ehhez
kapcsolódóan - kötelező
elemként - egy kvízjáték is
kidolgozásra kerülne az
idelátogató turisták számára a
Refektórium kapcsán, a ciszter
hagyományokra vonatkozóan.
A pályázat benyújtásra került,
ennek elbírálása folyamatban
van.

elbírálás alatt
0 Ft

A pályázat benyújtási
határideje 2016. április 11.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésére
Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon, a kábítószer-fogyasztás elleni
fellépés tapasztalatai.
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben megtárgyalja
Szentgotthárd közrendjének, közbiztonságának helyzetét. Minden év áprilisában terjesztjük a
képviselő-testület elé ezt a beszámolót, aminek elkészítéséhez kérdőívvel keressük meg
valamennyi érintett szervezetet.
Ennek keretében számol be a Rendőrkapitányság a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján a Képviselő-testületnek a
település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 30. § (5) bekezdése kimondja, hogy a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese
évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat
képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Rajtuk kívül a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatalától mint
szabálysértési hatóságtól, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterületfelügyeletétől, a Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma elnökétől
és a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesülettől kértünk és kaptunk beszámolókat.
I. A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon
1. Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrs (1. melléklet)
A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrs 2015. évben is kiemelt feladatának
tekintette Szentgotthárd város közrend, közbiztonságának a megszilárdítását, az itt élő
állampolgárok számára a nyugodt életkörülmények biztosítását, amit a jogszabályok
tiszteletben tartásával, az emberi és állampolgári jogok garantálásával, az együttműködő
hivatalos és társadalmi szervezetekkel közösen végzett.
Bűnügyi helyzet
Szentgotthárd város közigazgatási területén az ismertté vált bűncselekmények száma az
elmúlt három évben az alábbiak szerint alakult:
2013-ban 141, 2014-ben 125, 2015-ben pedig 127 bűncselekmény történt, ez tehát 2015-ben
egy minimális, 1,6 %-os emelkedést mutat az előző évhez képest, ami jelen esetben a
hatékonyabb felderítő tevékenységnek köszönhető.
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Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is a vagyon elleni jogsértések elkövetése volt a
jellemző.
Kismértékben emelkedett a lakosság biztonságérzetét alapvetően befolyásoló, közterületen
elkövetett bűnesetek száma is, ami közterületi rendőri szolgálatok csökkenésével hozható
összefüggésbe. (A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2013-ban 41, 2014-ben
28, 2015-ben 32 volt, ami 14 %-os növekedést mutat.)
A Szentgotthárdi Rendőrőrs nyomozáseredményességi mutatója 56,52 %-ról 60,14 %-ra
emelkedett.
Bűnmegelőzési tevékenység
Az áldozattá és bűnelkövetővé válás elkerülése érdekében a Rendőrőrs kiemelten kezelte a
gyermek- és ifjúságvédelmet. Ennek érdekében folytatta a rendőrség felvilágosító, biztonságra
nevelő és a megelőző vagyonvédelmi programját, a középfokú oktatási intézményekben
tájékoztatást adott a bűncselekmények megelőzésével kapcsolatban.
Itt említhetjük meg a rendőrségnek az időskorúakat érintő jogsértések megelőzése érdekében
tett figyelemfelhívó, propaganda tevékenységét is.
A Rendőrőrs az év második felétől ellátta a városban működő térfigyelő kamerarendszer
felügyeletét, melynek közbiztonságot fokozó beruházásként szintén jelentős preventív szerepe
lehet.
Rendészeti tevékenység
A Szentgotthárdi Rendőrőrs illetékességi területén a rendőri jelenlétet a Rendőrőrs Rendészeti
Alosztályának állománya biztosította. A szolgálatvezénylések teljes egésze gépkocsizó járőr
volt, akiknek elsődleges feladata az eseményekre való reagálás, a megtett úttal arányos díj
megfizetésének (e-útdíj) ellenőrzése, valamint a 19/24 megyés program végrehajtása volt.
A közrendvédelmi állomány, így a járőrök és a körzeti megbízottak szolgálatának az
összehangolásával, valamint az ORFK által biztosított 19/24 megyés fizetendő túlórakeret
maximális kihasználásával lehetett biztosítani a folyamatos reagáló képességet.
A közterületi rendőri jelenlét mutatói azonban így is mintegy 5%-os csökkenést mutatnak a
2014. évhez viszonyítva, aminek az oka alapvetően az országot érintő migrációs helyzet miatt
az állomány egy részének huzamosabb ideig tartó, déli határszakaszra (Csongrád, BácsKiskun, Baranya és Zala megyébe) történő átrendelése volt.
Közlekedésbiztonsági helyzet
Szentgotthárdon 2015-ben összesen 30 (2014-ben 46) esetben történt közlekedési baleset,
ebből 20 (28) esetben „csak” anyagi kár keletkezett, azonban 6 (13) esetben könnyű, 4 (5)
esetben pedig súlyos sérülés történt. Halálos kimenetelű közlekedési baleset nem volt.
A sérüléses balesetek egy részét a kerékpárosok és gyalogosok, közöttük is a gyermek- és
időskorúak okozták, illetve szenvedték el.
A veszélyeztetett útszakaszok elsősorban a Széll Kálmán tér, a Kethelyi, a Hunyadi és a
Füzesi út.
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A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek fele a kijelölt gyalogos átkelőhelyen
következett be, aminek az oka, hogy a gyalogosok és a járművezetők egyaránt figyelmetlenek
voltak.
2015. évre vonatkozóan a Szentgotthárdi Rendőrőrs legfontosabb célkitűzései között szerepelt
a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek számának és súlyossági fokának
csökkentése, a közlekedési kultúra javítása. A feladatok végrehajtása érdekében a
Szentgotthárdi Baleset-megelőzési Bizottság propaganda tevékenységet folytatott, felhívta a
lakosság figyelmét a kerékpárral és motorkerékpárral történő közlekedés sajátosságaira,
valamint az őszi-téli átállás során a megváltozott út- és időjárási viszonyokra.
Tanévkezdéskor folytatódott az „Iskola Rendőre” program az alsó tagozatos diákok részére. A
közlekedésbiztonság témakörben megtartott foglalkozások, valamint a kiosztott
propagandaanyagok nagy népszerűségnek örvendtek, így az intézmények vezetői továbbra is
igénylik a hasonló jellegű előadások megtartását.
Az év során a közrendvédelmi szolgálati ág rendszeresen ellenőrizte a főbb közlekedési
útvonalakat, részt vett a helyi és megyei akciókban. A Rendőrkapitányság Közlekedési
Osztályával gyakoribbá tették a sebességellenőrzést. A szeptemberi iskolakezdés kapcsán
elrendelt, az iskolák fokozott ellenőrzését célzó akciót a helyi polgárőrökkel a lehetőségekhez
mérten folyamatosan végezték.
A kitűzött célok között a közlekedési balesetek számának és súlyossági fokának
csökkentésében eredményeket értek el, a közlekedési kultúrának a javítása még várat magára.
2016. évben ezen a területen a legfontosabb feladat az ittas járművezetők kiszűrése, valamint
a kerékpárosok folyamatos ellenőrzése, közlekedési moráljuk javítása. Fontos feladat
megértetni a kerékpárosokkal, hogy a láthatósági mellény és a világítás nem csak azért
kötelező, mert a jogszabály előírja, hanem mert az ő biztonságukat szolgálja.
2. Körmendi
Katasztrófavédelmi
Tűzoltóparancsnokság (2-3. melléklet)

Kirendeltség

Körmendi

Hivatásos

A 2015. évben új feladatként jelentkezett az országot érintő illegális migráció kezelésében
való részvétel. A http állománya 2015 szeptemberében Körmenden és Szentgotthárdon vett
részt ideiglenes befogadó hely kialakításában. A befogadó helyeket a felállítás után az
állomány folyamatosan karbantartotta, egészen a 2015. novemberi lebontásig. A 2015.
harmadik és negyedik negyedévében a migrációs feladatokkal összefüggésben történt
berendelések bebizonyították, hogy az állomány elérhetősége biztosított, a berendeltek az
előírt időn belül beérkeztek szolgálati helyükre, és tényleges feladat végrehajtásra bevethetők
voltak.
Szentgotthárd 2015. évi tűzvédelmi statisztikája egy átlagos évnek mondható statisztikát
mutat a tűzestek és a műszaki mentések számában. A településre a HTP és az Őrs állománya
tűzesethez 8 esetben kapott riasztást. Ezek közül 3 eseménynél kellett beavatkozni, 2 esetben
utólagos tűzjelzésről volt szó, 3 esetben pedig téves jelzés generálódott beépített tűzjelző
berendezések hibás működése miatt. Műszaki mentéshez 18 esetben vonultak a készenléti
szerek a településen. Ezen események viharkárok, közlekedési balesetek és személymentések
voltak.
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A viszonylag kevés eseményszámban nagy szerepet játszott az önkormányzat és a
katasztrófavédelem közös feladatvégzése a megelőzés területén. A lakossághoz kijuttatott
tájékoztató anyagok segítették a településen a szabadtéri tűzesetek, kéménytüzek,
szénmonoxid mérgezések megelőzését.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal (4. melléklet)
Szabálysértések elkövetése terén 2014-hez viszonyítva számottevő változás tavaly sem
történt. 2015-ben szentgotthárdi személyek ellen 3 esetben veszélyeztetés kutyával
szabálysértés, 2 esetben csendháborítás szabálysértés, 3 esetben az óvodai nevelésben való
részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése szabálysértés, 1 esetben
köztisztasági szabálysértés, 3 személy ellen becsületsértés szabálysértés elkövetése miatt
indult eljárás. A magánindítványra, becsületsértés szabálysértés elkövetése miatt indult
eljárást a szabálysértési hatóság megszüntette, a többi esetben büntetés kiszabására került sor.
Szentgotthárdon elkövetett szabálysértés miatt 1 esetben indult eljárás külföldi személlyel
szemben, jogosulatlan közterületi értékesítés szabálysértés elkövetése miatt került sor
szabálysértési felelőssége megállapítására.
Az eljárások a becsületsértés szabálysértési eljárás kivételével rendőrségi és lakossági
feljelentésre indultak, a hatóság hivatalból folytatta le eljárásait. Bíróságok és más hatóságok
megkeresései alapján szentgotthárdi személyek ellen lefolytatott alapeljárások vonatkozásában
7 esetben folytatott le végrehajtási eljárást a szabálysértési hatóság.
4. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület Felügyelet (5. melléklet)
Közterület Felügyeletünk az elmúlt évben a közúti közlekedési szabályzat kisebb fokú
megsértése miatt írásbeli figyelmeztetést 11 esetben (7 magyar, 4 külföldi), helyszíni bírságot
19 esetben (11 magyar - 110 000 Ft , 8 külföldi – 80 000 Ft), összesen 190 000 Ft összegben
szabott ki.
Parkrongálás miatt 8 esetben, összesen 90 000 Ft ( 7 magyar – 80 000 Ft , 1 külföldi – 10 000
Ft ) helyszíni bírságot szabott ki. Írásbeli figyelmeztetés 6 alkalommal történt.
Veszélyeztetés kutyával szabálysértés kapcsán 55 esetben figyelmeztetett. 7 kóbor kutyát
fogatott be.
A közúti közlekedés biztonságát elősegítő tevékenységben 82 esetben jelezte a különböző
KRESZ-táblák megrongálódását illetve eltűnését, ami folyamatosan kijavításra illetve pótlásra
került.
5. Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány (6. melléklet)
A Közalapítvány bevételei a riasztó rendszerből befolyt összegekből tevődnek össze, továbbá
az APEH 1 %-os felajánlás keretében 52.204,- Ft bevételre tett szert.
A Közalapítvány a szentgotthárdi Polgárőrséget a szolgálati mobiltelefon fenntartásának
átvállalásával támogatta.
2016 évben is fő feladata lesz a riasztó rendszer további bővítése, valamint az így befolyt
pénzeszközök felhasználása az Alapító céljának megfelelően.
A Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság együttesen 2 alkalommal ülésezett.
6. Polgárőr Egyesület Szentgotthárd (7. melléklet)
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Az elmúlt időszakban az Egyesület tevékenységét az alapszabályban foglaltak szerint végezte,
az Országos Polgárőr Szövetség ajánlásai és a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek
Szövetségének útmutatása alapján.
2015-ben összesen 17 polgárőr volt jelen a közterületen 1659 órában. Ebből összesen 941 óra
volt önálló és 693 óra rendőri szolgálat. A 2014-es évhez képest szolgálati óraszám
visszaesett.
Az Egyesület jelen volt városi rendezvényeken (Hopplá fesztivál, Zöld Szentgotthárd,
Történelmi napok, Városi Sportnap). Az Egyesület helyt állt a migrációs helyzetben is:
megerősítette járőrszolgálatát a város belterületén, ott volt a sátortábor állításánál is. Feladata
nem a tábor építése volt, hanem utat zárt le és élelemmel, meleg itallal szolgálta ki a
katasztrófavédelem munkatársait. A bontásban viszont már részt vett, hogy a sátrakat minél
előbb el tudják szállítani Szlovéniába.
Szeptember-októberben már hosszú évek óta az „Egy iskola - egy polgárőr” programmal
biztosítják az Egyesület tagjai a zebrákat az iskolák közelében.
A jelenlegi 30 fős létszám biztosítja a stabil szolgálat ellátását. 2015 júniusától 2 fővel bővült
a tagság.
A rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel való együttműködését az Egyesület tökéletesnek
értékeli, az önkormányzattal való együttműködési megállapodást szeretné megújítani.

II. A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai.
A rendőrség a középfokú oktatási intézményekben tájékoztatást adott a bűncselekmények
megelőzésével, különösen a kábítószer prevencióval kapcsolatban.
A Rendőrség kiemelten és hatékonyan lépett fel a kábítószerrel visszaélés bűncselekmények
elkövetőivel, különösen a kábítószer terjesztőkkel szemben. 2015-ben 4 kábítószer terjesztőt
fogtak el.
Sajnos a problémát megszüntetni nem lehet, de megfelelő intézkedésekkel, jól megszervezett
akciókkal egy nyomott szinten lehet tartani, amit a rendőrség az elmúlt évek tapasztalatai
alapján jól tud kezelni.
A 2010-es évekre újfajta kábítószerek fogyasztása terjedt el és szorította háttérbe
Magyarországon is a „klasszikus” drogokat. Ezeknek a szereknek általában nem ismert a
pontos összetételük, sem a hatásuk. Nem tudni, pontosan honnan származnak, üzletek is
árusítják, de dílerektől vagy a neten rendelve is beszerezhetőek. Árulják fürdősóként,
illatosítóként, növényi tápszer gyanánt stb.
A törvényi szabályozás szerint egy-egy hatóanyag ideig-óráig legálisnak tekinthető, mert nem
szerepel a kábítószer listán. A designer drog a kábítószer-listákon szereplő anyagokétól kissé
eltérő kémiai szerkezetű (fél)szintetikus pszichoaktív szer. Lényege, hogy ismert kábítószerek
hatóanyagait kémiailag kissé (néha csak minimális mértékben) módosítva új vegyületet
hoznak létre, mely már más anyagnak számít, mint a tiltólistán szereplő vegyület. Ellenőrzés
alá vonásáig jogi következmények nélkül terjeszthető.
Manapság talán a leggyakrabban használt designer drog a herbál, főleg a fiatalok körében
nagyon népszerű. Nem is számít kábítószernek, mivel legális. Egyre elterjedtebb, hogy itthon,
Magyarországon állítják elő, mindenféle növényi zúzalékot használva alapnak. Interneten
rendelik hozzá a „hatóanyagot”, továbbra is többnyire a Távol-Keletről. Oldószerként
használnak aceton mellett számos féle szerves oldószert, emellett egyéb vegyszerekkel is
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szennyeződnek az eladásra kínált termékek, többek között gyomirtó, rovarirtó szerekkel,
műtrágyával stb. Ezek miatt számos, korábban nem észlelt mellékhatás tapasztalható a
használóknál.

Határozati javaslat:
1.

a
Körmendi
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2015. évi tevékenységéről, Szentgotthárd
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Körmendi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Körmendi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága 2015.
évben elvégzett feladatairól, Szentgotthárd tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Járási Hivatal
2015. évi szabálysértési beszámolóját, valamint a Szentgotthárd Közbiztonságáért
Közalapítvány, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyeletének 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2016. április 18.

Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzés:
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Beszámoló
a Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésére
Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
ELŐZMÉNYEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. májusi ülésén tárgyalta az
időskorúak ellátásáról szóló előterjesztést. Az ennek kapcsán elfogadott 123/2008. számú
határozat szerint, annak érdekében, hogy jobban és eredményesebben érvényesüljenek az
idősek érdekei, kezdeményezte a testület a városban egy konzultatív, véleményező,
javaslattevő testület létrehozását. Országos szinten az 1275/2010.(XII.8.) Korm. határozattal
megújításra kerülő Idősügyi Tanács a Kormány konzultatív, véleményező, javaslattevő, a
feladatok meghatározott körében koordináló testület, amelynek célja, hogy a kormányzati
tevékenységben eredményesebben érvényesüljenek az idősek érdekei. Vas Megye Közgyűlése
pedig 2007. január 1-i hatállyal létrehozta a Vas Megyei Idősügyi Tanácsot.
Szentgotthárd Város Önkormányzata is mindig igyekezett kiemelt figyelmet fordítani a
városban élő idősekre, életkörülményeikre, szociális támogatásukra, kulturális lehetőségeik
bővítésére, a Városi Gondozási Központ szolgáltatásain keresztül az intézményi ellátások
biztosítására. A városban számtalan önszerveződés, klub működik, amelyben az idősek
aktívan tevékenykednek.
Képviselő-testületünk 2008. októberi ülésén döntött a szentgotthárdi Idősügyi Tanács
megalakításáról, 240/2008.számú határozatával. A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy
fontosnak tekinti az időskorúak önszerveződésének támogatását, ezért egyetértett azzal, hogy
Szentgotthárd Városban Idősügyi Tanács működjön, jóváhagyta az Idősügyi Tanács
működésével kapcsolatos szabályzatot, amely meghatározta a Tanács összetételét, feladatait,
jogkörét, működési rendjét.
Az Idősügyi Tanács munkájáról megalakulása óta minden évben készült egy értékelő
előterjesztés. Ennek keretében az Idősügyi Tanács elnöke, Szentgotthárd Város polgármestere
számot adott az adott év történéseiről, az egyes üléseken tárgyaltakról, a működés
tapasztalatairól.

AZ ELŐZŐ BESZÁMOLÓ ÓTA TÖRTÉNTEK:
A Tanács továbbra is az általa elfogadott munkaterv alapján dolgozik - a munkatervét a tagok
javaslatai alapján, valamint a Képviselő-testület által tárgyalandó témák figyelembevételével
alakítjuk ki. Alapelv, hogy minden időseket érintő Képviselő-testület elé kerülő témában ki
tudjuk kérni a Tanács véleményét, s visszajelzést kapjunk a testületi döntések fogadtatásáról.
Továbbra is elmondható, hogy az Idősügyi Tanács tagjai mindig nagy érdeklődést tanúsítottak
és tanúsítanak az egyes témák iránt; nagyon aktívak és kezdeményezők; számtalan felvetésük
van.
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Az Idősügyi Tanács tagjai rendszeresen megkapják az időseket érintő Képviselő-testületi
előterjesztéseket, a témákat tárgyaló bizottsági ülésekre meghívást kapnak.
A Tanács munkájáról legutóbb 2015. májusában készült beszámoló a Képviselő-testület
számára - a beszámoló készülte óta az alábbi időpontokban ülésezett az Idősügyi Tanács:
A 2015. szeptember 29-i ülésén a Tanács megtárgyalta a személyes gondoskodást
nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól – különös tekintettel a Városi Gondozási
Központ nem kötelező szolgáltatásairól szóló tájékoztatót, foglalkozott a vállalkozó
háziorvosok, fogorvosok munkájáról és a város környezetvédelmi rendeletének
végrehajtásáról, benne a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokról, lakossági visszajelzésekről
és a környezetvédelmi program felülvizsgálatáról szóló beszámolóval. A felsoroltakon
túl a közétkeztetés ellátásának tapasztalatairól szóló tájékoztatás is napirenden volt
ezen az ülésen.
2015. október 27-én az egyebekben felvetett észrevételeken túl a közlekedés
helyzetével foglalkozott részletesebben az Idősügyi Tanács.
A 2016. január 27-i ülésen több észrevétel és javaslat is született, emellett elfogadták
az Idősügyi Tanács 2016. évi munkatervét is.
2016. március 30-án „A Város Képe”: városépítészet, zöld területek, sétáló utak,
sétányok, parkok, játszóterek, közterületi árusítóhelyek helyzetének áttekintése mellett
foglalkozott a Tanács a közművelődési cselekvési terv megvalósításával és a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület 2015. évben végzett és 2016. évre tervezett
tevékenységével. Téma volt a Szentgotthárd Város Önkormányzata által 2014. óta
megvalósított fejlesztések áttekintése és az Egészségügyi Koncepció felülvizsgálata és
módosítása is, ennek keretében az egészségügyi ellátás helyzetéről, az EFI
működésének tapasztalatairól is szót váltottak a tagok.
Az Idősügyi Tanács üléseihez kapcsolódó anyagok (munkatervek, jegyzőkönyvek) a Hivatal
honlapján megtalálhatók.
Az Idősügyi Tanács tagjait köszönet illeti aktivitásukért, javaslataikért! Továbbra is
számítunk az önkormányzati munkában közreműködésükre, tapasztalatukra,
észrevételeikre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Szentgotthárd Város
Idősügyi Tanácsának munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét fejezi ki az Idősügyi Tanács
tagjainak az aktív munkájukért, a város idős lakossága érdekében végzett tevékenységükért.
Határidő: a határozat közlésére: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
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Szentgotthárd, 2016. április 14.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

106

E L Ő T E R J E SZ T É S
a Képviselő-testület 2016. április 27 –i ülésére
Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi zárszámadása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése
alapján a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a
Képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 89.§-ában foglaltak szerint
elkészítettük Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének számszaki
beszámolóját, mely a 2015. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra.
A Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a
Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét,
kiadását, pénzeszközének változását; a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét,
adósság állományát; vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését
évenkénti bontásban és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.
A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján „Az államháztartás
önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az
irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (5) bekezdése szerint az
államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító
szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható
összegéről.
A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
B) Szentgotthárd Város Önkormányzata és Önkormányzati Hivatala 2015. évi számviteli
beszámolójának értékelése
C) Intézmények 2015. évi gazdálkodásának elemzése
A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait
2015. évben is el tudta látni, az intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal működését
biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.
A 2015. évben folytatódtak a korábban elkezdett pályázati projektek. Új beruházási projekt
keretében a „Máriaújfalui szennyvízelvezetés” került újra beadásra. Ez a pályázat
konzorciumi szerződés alapján kerül megvalósításra várhatóan a következő évben.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2012. évtől kezdődően a költségvetési rendeletben és
a könyvelésben egyaránt elkülönítetten kell kimutatnunk az Önkormányzat és a Közös
Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait. Ennek megvalósításához az önkormányzati
törvény előírásai szerint elkülönítésre kerültek az Önkormányzat és a Hivatal által végzett
feladatok. A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a pénzforgalmi teljesítések adatai a
szétválasztott tevékenységeknek megfelelően kerültek meghatározásra.
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Az Önkormányzat és a Hivatal az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel
rendelkezik. A Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat költségvetési intézményeként
működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja
rendelkezésére.
Államháztartási Belső Kontrollok
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartási
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) az államháztartási
belső kontrollok működtetését írták elő 2015. évben a költségvetési szervek tekintetében.
Az államháztartási belső kontrollok működésére vonatkozó részletes intézményenkénti
beszámolót – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. mellékletében rögzített szempontok szerint - az
előterjesztéshez mellékeljük.
Az államháztartási belső kontrollok működtetésének célja, hogy biztosítsa az intézményeknél:
a tevékenységek szabályszerű, etikus, gazdaságos, hatékony és eredményes működését,
teljesítsék az elszámolási kötelezettséget,
a működésük megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak,
a szervezetek forrásainak védelme biztosított legyen.
Az államháztartási belső kontrollok működését hatékonyan segítette, ill. beépült a teljes
kontroll rendszerbe a belső ellenőrzés, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos
vezetői ellenőrzés (FEUVE).
2015. évben a FEUVE szabályzatnak és egyéb belső szabályzatainknak megfelelően a
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés folyamatai dokumentáltak,
ellenőrzöttek voltak.
A 2015. év folyamán a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II.26.)
önkormányzati rendeletet többször módosította.

B) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi számviteli beszámolójának értékelése
I. Bevételi források és azok teljesítése
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési módosított bevételi előirányzatának főösszege
3 886 969 eFt.
Az év folyamán összesen 3 323 354eFt bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz
viszonyítva a teljesítés 85,5%.
I.1. Adóbevételek alakulása
A helyi adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételét növelik, abból állami
elvonás nincs. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók (gépjárműadó,
talajterhelési díj, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, adók módjára kimutatott
helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő
mértékben, szintén az önkormányzat bevételeit gyarapítják.
2015. évre az adóbevételi előirányzat 1 618 500 ezer forint (gépjárműadó nélkül). Az
önkormányzat adóbevételei a tervezett előirányzathoz képest 100%-ban teljesültek. Mivel az
eredeti bevételi előirányzat szerinti bevételek nem teljesültek, ezért az előirányzat nélküli
tételekhez felvittük az adóbevétel többleteket.

Jogcím

2015. évi
módosított
adóbevétel

2015. év teljesült
adóbevétel

%
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ezer Ft

ezer Ft

Gépjárműadó

25 711

25 711

100

Telekadó

16 194

16 194

100

Idegenforgalmi
adó

10 536

10 536

100

Iparűzési adó

1 590 356

1 590 356

100

Pótlékok,
bírságok

10 492

10 492

100

Talajterhelési díj

1 414

1 414

100

Összesen

1 618 500

1 618 500

100

Az önkormányzatot megillető adójellegű bevételek legjelentősebb része a helyi iparűzési
adóból befolyó összeg.
I.1.1 Adónemek részletezése
Helyi iparűzési adó
A helyi iparűzési adóból származó bevétel a helyi adóbevételek 98,2%-a, ezért a helyi adók
között meghatározó súlya van.
2015. évre a módosított bevétel 1 618 500e Ft, melyből 1 618 500 e Ft teljesült, ami 100%-os
teljesítést jelent. Az adóalanyok száma 941.
Telekadó
A telekadó módosított bevétele 16 194e Ft, melyből 16 194 e Ft teljesült, mely 100%-os
teljesítést jelent. Az eredeti előirányzat 82 000 eFt volt, melyet évközben csökkentettünk.
Az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában 2015. december 31-i állapot szerint az
adózók száma 41.
Idegenforgalmi adó
Idegenforgalmi adó a módosított bevétel 10 536 e Ft, melyből 2015. évben 10 536 e Ft
teljesült, mely 100%-os teljesítést jelent. Az idegenforgalom igen alacsony, Szentgotthárd egy
szállodával rendelkezik, a többi inkább panzió vagy hotel jellegű, kisebb vendégszámot
befogadó kereskedelmi szálláshely. A szálloda 2015. év nagy részében zárva volt.
Idegenforgalmi adót fizetők száma fő, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként
455 Ft.
Talajterhelési díj
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a környezetterhelési díj
2004. január 1-jén került bevezetésre. A talajterhelési díj bevezetésével a törvényalkotó célja
az volt, hogy senkinek se legyen előnyösebb a környezet szempontjából rosszabb megoldást
választani és a jelentős költségvetési támogatással megépült közművekre rá nem kötő lakosok
talajterhelési díjat fizessenek. Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A beszedett talajterhelési díj az
önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és ezt az önkormányzat a talaj,
valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. 2015. évben ez
az összeg 1 414 e Ft volt.
Az adóbírság és a késedelmi pótlék
A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tervezett bevétele 10 492 e Ft,
melyből 10 492 e Ft teljesült, mely 100%-os teljesítést jelent. Az adóhatóság szankciók
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csökkentését engedélyezte az egyébként tőke tartozásokat megfizető vállalkozásoknak,
magánszemélyeknek.
Az adóbírság és a késedelmi pótlék tekintetében a bevétel növekedése a hátralék beszedésének
köszönhető.
Követelés és hátralékkezelés
A hátralék és követeléskezelés fontos részét képezi az adóigazgatási munkának. Az alapvető
célkitűzés a hátralék keletkezés növekedési ütemének lassítása, illetve megállítása, a
hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazásával.
A végrehajtási feladatok során a hátralékkal rendelkező adózókat differenciáltan kezeljük,
meghatározott prioritás mentén. A hátralékállomány egy jelentős része az előző évekről
áthozott tartozás. Jelentős azoknak a tartozásoknak az aránya, amelyek a behajtandó
állományban vannak nyilvántartásainkban, azonban valós eredmény a végrehajtás során
elhanyagolható mértékben várható, mivel a cég már nem működik, vagyona nincs, vagy nem
található meg, ám felszámolási eljárás még nem indult vele szemben, vagy nem fejeződött be.
2015. évben az adóhatóság által indított végrehajtási cselekmények (inkasszó, felszólítás,
munkabér-, nyugdíjletiltás) eredményeként 27 714 eFt adótartozás került behajtásra.
I.2. 2015. évi közvetett támogatások
Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat be kell mutatni a helyi
adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként.
Szentgotthárd Város Képviselő-testületének helyi adó rendelete telekadóban, iparűzési adóban
és talajterhelési díjban tartalmaz adókedvezményeket, mentességeket.

Szentgotthárd

Adóelengedés
méltányosságból
(Ft)

önkormányzati
adókedvezmény (Ft)

elévülés és
behajthatatlanság
miatti törlés (Ft)

2015. adóév

db

összeg

db

db

összeg

Helyi iparűzési
adó

3

107 550

13

77 175

Gépjárműadó

2

257 977

159

1 095 571

Késedelmi
pótlék

2

85.771

339

1 295 566

Összesen:

7

451 298

511

2 432 852

összeg

Telekadó

Az adóelengedés részletszabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény (Art.)
szabályozza. Tekintettel arra, hogy meglehetősen magas hátralékállomány alakult ki az év
során és az adózók igen sok fizetési könnyítést célzó kérelmet nyújtottak be az adóhatósághoz,
így többnyire feltételhez kötötten engedélyeztünk fizetési halasztást, részletfizetést.
A fizetési könnyítésben érintett adó nem minősül adóelengedésnek, így e tételek a követelés
elengedésben nem szerepelnek, azokkal a bevételeket nem szükséges korrigálni.
I.3. Önkormányzatoknak átengedett központi adók
Gépjárműadó
Gépjárműadó tervezett bevétel 25 711 eFt, melyből 25 711 eFt teljesült, mely 100%-os
teljesítést jelent.
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Az adózók száma 3081fő.
I.4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása
A 2013. évtől bevezetésre került feladatfinanszírozási rendszer teljes mértékben átalakította az
önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatási struktúráját. A korábbi
normatív finanszírozási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer. A finanszírozási
rendszer módosítása mellett változtak az önkormányzat által ellátott feladatok is. Az ellátandó
feladatok csökkenésével csökkent az önkormányzat számára biztosított központi költségvetési
forrás összege is. A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2015. évben a központi
költségvetés az önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat.
adatok e Ft-ban
Eredeti
Teljesítés
Megnevezés
előirányzat
1. Önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak támogatása
1.

2.

I. Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása
(Bérkompenzáció)
II. Egyes köznevelési feladatok tám.

1 085

153 915

151 142

III. Szociális, gyermekjóléti és
3. gyermekétkeztetési feladatok
támogatása

97 607

108 494

Kulturális feladatok támogatása
4. IV. A tel. önkormányzatok kulturális
feladatainak tám.

14 837

16 509

2. Működési célú támogatások
3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatás

4.

Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított
támogatás

23 503

5. Egyéb működési célú központi támogatás
6.

Felhalmozási célú önkormányzati
támogatás

7.

Egyéb különféle felhalmozási célú
központi támogatás

Központi költségvetéstől kapott költségvetési
támogatása

3 500

266 359

304 233

Az eredeti előirányzatként tervezett 266 359 e Ft-hoz képest a 2015. év folyamán 304 233 e Ft
összegben kerültek megállapításra többletforrások az önkormányzat részére az egyéb központi
források terhére.
I. 5. Egyéb bevételi források
Felhalmozási jellegű bevételek
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A Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részét képezik a Tárgyi eszköz és inmateriáis javak
és részesedés értékesítése bevételei, amely 2015. évben 7 421 eFt összegben teljesült.
Támogatási bevételek
Az önkormányzat költségvetésben jelentős összeg, összesen 245 893 eFt működési és 143 010
eFt felhalmozási támogatás érkezett az önkormányzathoz.
Finanszírozási bevételek:
Ezen a címen a pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege szerepel
460 952 eFt összegben.
II. Kiadások alakulása
II.1. Kiadások elemzése
Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege 3 886 969 eFt, melyből
3 078 113 eFt teljesült, ez 79,2%-os teljesítésnek felel meg.
Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet - tervezet 1-2-3-4. melléklete
tartalmazza. Legjelentősebb részét a működési kiadások képezik.

Önkormányzati szinten a kiadások a következőképpen alakultak:

Kiadási jogcímek

2015. év (e Ft)

kiadások
1. Személyi juttatások

312 132

2. Munkaadókat terhelő járulékok

89 192

3. Dologi kiadások

707 585

4. Ellátottak pb juttatása
Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.
5.
ell.
Támogatásértékű kiadások áh belülre

16 438

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

70 361

Pénzeszközátadások EU-ba

1 184

Műk.c.tám.kölcsön államh.kívülre

91 914

Felhalmozási kiadások

1 387 641

Finanszírozási kiadások

8 766

VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 078 113

392 900
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A felhalmozási kiadások között az önkormányzat az alábbi jelentősebb beruházásokkal
kapcsolatban teljesített kiadásokat a 2015. év folyamán:
eFt
Útfelújítások
107 091
Ipari Park vásárlás
98 808
Belterületi vízrendezés
20 471
Önkormányzati bérlemények felújítása
14 973
Parkoló bővítés
31 977
Közösségi közlekedés fejlesztése (pályázat)
34 060
Műfüves labdarúgó pálya
37 789
Térfigyelő rendszer kiépítése
28 497
Zeneiskola födém megerősítés
21 207
Állatmenhely építése
25 564
Tekepálya fejlesztés (berendezés beszerzése)
15 701
Mozi fejlesztése
5 319
Színház
10 767
SZOI felújítások
39 008
Városrészi kultúrházak
10 751

A támogatásértékű kiadások tartalmazzák az intézmények és a Társulás részére történő
pénzeszközátadást.
Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadások az előző évhez képest emelkedett.
Ennek oka, hogy a CHF árfolyama a két részlet fizetésekor magas volt. Éves összege:
321 728 eFt.
A szociális kiadások : Az eseti támogatások és a nem kötelező ellátások esetén a felhasználás
az előirányzatoknak megfelelően alakult.
Az önkormányzat 2015. december 31-én fennálló részesedéseit, az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok vonatkozásában a 7. melléklet szemlélteti.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának hitelállományának alakulását a 10. melléklet mutatja
be.
II.2. Finanszírozási műveletek
A 2015. évi zárszámadási rendelet összességében 460 952 eFt finanszírozási bevételt
tartalmaz. Az összeg a következő tételeket foglalja magában:
a 2014. évi pénzmaradványt 450 716 eFt összegben.
államháztartáson belüli megelőlegezést 10 236 eFt összegben
II.3. Pályázati forrásból megvalósított feladatok:
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete
CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

Szentgotthárd térségi
közösségi közlekedés
fejlesztése
NYDOP-3.2.1/B-12

Konzorciumi pályázat:
konzorcium vezetőSzentgotthárd
tagok: Vasi Volán,
Gysev, Alsószölnök,
Felsőszölnök,
Kétvögy,
SzakonyfaluKonzorciu 20/2013.
mi pályázat:
konzorcium vezetőSzentgotthárd
tagok: Vasi Volán,
Gysev, Alsószölnök,
Felsőszölnök,
Kétvögy, Szakonyfalu

Helyi hő, és
villamosenergia-igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
KEOP-2012-4.10.0/A.Széchenyi István Általános
Iskola

Önkormányzati
intézmények megújuló
28/2013.
energiával (napelem)
való ellátása

ELNYERT
ÖSSZEG

215.598.919 Ft

198.365.124Ft

44.702.019,-

44.702.019,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,El nem
számolható
költség a Vasi
Volán
finanszírozása
által valósul
meg.

Műszaki tartalom módosítási
kérelem elfogadásra került. Határidő
módosítási kérelmet nov. 30-ra
elfogadták, szállítóiról utósra váltási
kérelmet elfogadták.
projekt lezárult, kifizetési kérelmek
beadási határideje december 30.

7.888.590,-

Kivitelezés befejeződött, Kifizetési
igénylést benyújtottuk. Helyszíni
ellenőrzés megtörtént. Záró kifizetés
megtörtént.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

Helyi hő, és
villamosenergia-igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
KEOP-2012-4.10.0/A.SZEOB Óvoda+Bölcsőde

Önkormányzati
intézmények megújuló
28/2013.
energiával (napelem)
való ellátása

ELNYERT
ÖSSZEG

24.132.178,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

4.258.620,-

Kivitelezés befejeződött, Záró
kifizetés megtörtént.

24.132.178,-

8.000.000,Leader- Radnóti úti gyermek
kalandpark
LEADER

134/2013

2.160.000,-

1.289.050,Leader- Hársas-tó
Információs táblák

Leader

LEADER- Együttműködés a MVH 57/2013.
béke nevében (Vasvárral)
(III.22.) Közleménye

-

-

0,-

25 000 000,-

0,-

Nyert! Játékeszközök telepítése
befejeződött, minősítési okirat
megérkezett. Helyszíni
ellenőrzésnek megfeleltünk 2015
tavaszán. Az utolsó kifizetési
kérelem is megtörtént, már az
összeg is megérkezett 2015
áprilisában.
Nyert! Kivitelezés és az átadó
ünnepség is megtörtént. Az utolsó
kifizetési kérelem 2015. júniusában
pozitív elbírálásban részesült. Az
összeg a Horgász Egyesület
számlájára érkezik, akik ezt
követően továbbítják felénk a
korábban kölcsönként biztosított
összeget.
A pályázat részben támogatást nyert.
A megvalósítás megtörtént. Az első
kifizetési kérelem pozitív
elbírálásban részesült. Az összeget
átutalták már.
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CÍME

Leader gyógynövény

KIÍRÓ

Leader

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

-

500.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

393.700,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

106.300,-

Pályázat egy része nyert csak.
Gyógynövénykert
marketingköltségre nyertünk el
kizárólag támogatást, amit
megvalósítottunk (előadás és ehhez
kapcsolódó projektelemek). A
gyógynövénykert kivitelezését a
főpályázó kezdte el pályázaton kívül
megvalósítani számunkra. A
kifizetési kérelem benyújtásra
került, ami elfogadásra is került a
Támogatáskezelő által 5%-os
csökkentéssel, melyet már el is
utaltak számunkra.
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CÍME

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KIÍRÓ

KEHOP-2.2.1/

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

231/2012.
111/2013.
192/2013.

364.093.650,-

ELNYERT
ÖSSZEG

307.689.938,-

SAJÁT ERŐ

56.403.712,-

MEGJEGYZÉS
1477/2014. (VIII.27.) Korm.hat.
alapján a projekt KEHOP
finanszírozásban részesül.
Konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötésre került a
NEFPI-vel. Pályázat beadása 2015
augusztus 14-én várható.
1477/2014 Korm rend. szerint a
projekt elszámolható összköltsége
nettó 355 197 880 Ft, a támogatás
intenzitása 84,397699 %. A projekt
irányító hatóság által javasolt
támogatási összege nettó 299 778
838 Ft.
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CÍME

KIÍRÓ

A hátrányos helyzetűek
Miniszterelnökség
társadalmi integrációjának új
ÁROP-1.A.3-2014esélyei a Szentgotthárdi
2014-0050
Járásban

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

252/2014.

22.000.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,-

2014. november 6-i nappal a
Közreműködő Szervezet a
pályázatot befogadta és tartalmi
ellenőrzésre bocsájtotta. A
pályázatot a
Támogató 2015.07.03-án kelt
támogató levél szerint támogatásban
részesítette.
A pályázat megvalósításának
határideje 2015.11.30. A pályázat
keretében 7 kerekasztal ülést, 3
disszeminációs fórumot, 3
energiatakarékos lakásüzemeltetés
lakossági fórumot, 1
esélyegyenlőségi napot kell
megszervezni a Járás településeinek,
civil szervezeteinek, oktatási
intézményeinek, stb. bevonásával.
November 30-án a projekt lezárult,
kifizetési kérelmeket december 31ig lehet beadni. Záró kifizetési
kérelem beadási határideje 2016.
január 31. A számlát nem
tartalmazó záró kifizetési kérelmek
benyújtási határideje 2016. február
28.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG
1.500.000,-

SAJÁT ERŐ

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi Ágoston Program)

174.908.-euro
Lelki egészség megőrzése

SzlovéniaMagyarország
2007-2013

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

165/2008.
Önk.

nyert

8.500.000.-Ft/év

43/2011

8.744.-euro

MEGJEGYZÉS
Digitális terepasztal szlovén nyelvű
fejlesztése.
A támogatás felhasználásának
véghatárideje 2016. június 30.
A pályázati összeg 2015.09.02-án
megérkezett az Önkormányzat
számlájára. Kivitelezővel
kapcsolatfelvétel megtörtént. Az
előzetes árajánlatok alapján 214.500
Ft önerő szükségessé válhat 2016ban.
A projekt zárása megtörtént 2012ben, a fenntartási időszak zajlik. A
pályázat keretében kapott előlegből
3819.03,- EUR nem került
felhasználásra, ezt 2015. júliusában
visszautaltuk a Miniszterelnökség
számára a finanszírozási szerződés
alapján.

8.500.000.-Ft/év

-

Szerződéskötés megtörtént
Megvalósítás szakasza
2015. évre szól
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CÍME

KIÍRÓ

A támogató szolgáltatás és a
közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről
szóló 191/2008. (VII.30)
Kormányrendelet alapján
NRSZH
benyújtott
a Pszichiátriai betegek
közösségi ellátása
szolgáltatás pályázat
Szociális és
Jelzőrendszeres házi
Gyermekvédelmi
segítségnyújtás pályázat
Főigazgatóság

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
8.150.000.-Ft/év

43/2011

-

MEGJEGYZÉS

Szerződéskötés megtörtént
Megvalósítás szakasza
2015. évre szól

1.688.280.-Ft/év

1.688.280.-Ft/év

68/2009.
-

Egészségre nevelő és
szemléletformáló
életmódprogramok a
TÁMOP-6.1.2/11/3
Szentgotthárdi kistérségben

ELNYERT
SAJÁT ERŐ
ÖSSZEG
8.150.000.-Ft/év

69/2012. KT
határozat
20/2012. TT
határozat

-

Szerződés 2015. december 31-ig
szól.

100%
támogatási
intenzitású

Nyert!
Programok megvalósítása
megtörtént. Konzorcium
partnerként vettünk részt a
projektben, minden kifizetési
kérelmünk pozitív elbírálásban
részesült. A projektzárásra 2015.
augusztus 31-én került sor. Szinte
minden vállalásunkat
maradéktalanul teljesíteni tudtuk,
jelenleg a fenntartási időszak
elindítására várunk a
Miniszterelnökség részéről.

-
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
23.737.379,-

Közbiztonság növelését
szolgáló önkormányzati
fejlesztsek támogatása

Belügyminisztérium

Magyar
Vetőmag pályázat rászoruló
Élelmiszerbank
személyek számára
Egyesület

ELNYERT
ÖSSZEG
13.393.066,-

SAJÁT ERŐ

10.344.313,-

MEGJEGYZÉS
Nyert!
Támogatási szerződéskötés
megkötésre került 2014
decemberében. A térfigyelő
kamerákat a T-Systems üzembe
helyezte. Összesen 15 kamera került
kihelyezésre.
Az Élelmiszerbank 2015.03.16-án
vetőmag adományt adott át
ingyenesen Szentgotthárd Város
Önkormányzata számára azzal a
céllal, hogy az Önkormányzat a
létminimum közelében élő
rászorulók ellátására fordítsa azt.
A vetőmagok a szentgotthárdi
Pszichiátriai Betegek Otthonának
földterületén kerültek elvetésre.
Cukkíni termény ingyenes
szétosztására július hónapban került
sor.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
124.052.047,-

Műfüves pálya pályázat

MLSZ

ELNYERT
ÖSSZEG
86.836.433,-

SAJÁT ERŐ

37.215.614,-

MEGJEGYZÉS
A pálya építése 2015. szeptember
végére befejeződik. Ezt követően
fenntartási költségek merülnek fel.
A pálya körül járda kialakítása
szükséges az állagmegóvás miatt.
Esős, sáros időben a játékosok
felhordhatják a sarat a pályára, mely
rontja a pálya minőségét, növeli a
fenntartási költségeket. Az MLSZ
nyilatkozata szerint van lehetőség a
viacolor járda utólagos telepítésére,
melyre a kivitelező megküldte
árajánlatát. Az új teljes beruházási
költség a kivitelezői és lebonyolítói
díjjal növelve 129 026 789 Ft lesz.
A költségek növekedése miatt
szükség lesz az együttműködési
megállapodás 2. számú
mellékletének módosítására.
Aláírást követően az
önkormányzatnak a többlet
különbözetet ki kell fizetnie, amely
1 467 104 Ft.
A vízelvezető árok és a járda
kivitelezése folyamatban.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
2.753.360,- Ft

1. világháborús szobor
felújítás

Közép- és Keleteurópai Történelem és
Társadalom
206/2015
Kutatásáért
Közalapítvány

ELNYERT
ÖSSZEG
elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

753.360,- Ft

A pályázat keretében az
elhanyagolt, forráshiány miatt nem
megfelelően gondozott első
világháborús emlékművek
állagmegőrző karbantartására és
felújítására lehetett pályázatot
benyújtani. Szentgotthárd 2015.
október 13-án beadott pályázata a
rábakethelyi Brenner János tér 316
hrsz. 1. világháborús szobor
felújítására vonatkozik. Pályázat
NYERT! Azonban a kivitelezés
eredeti határideje 2015. december
31. volt, de tájékoztatást a döntésről
csak 2015. november 27-én
kaptunk, így kérvényeztük a
határidő meghosszabbítását a
kültéri munkálatokra való
tekintettel, ami jelenleg
folyamatban van.

A Máriaújfalu szennyvízelvezetése pályázatot elutasították, majd 2015. évben újra benyújtásra került. A pályázat megvalósítása konzorciumi
szerződés keretében történik.
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III. Maradvány alakulása
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi felhasználható maradványát a 6. melléklet
tartalmazza.
Az alábbi táblázat tartalmazza a maradvány összesített adatait:
Móra Ferenc
Közös
Városi
Megnevezés
Önkormányzat Önkormányzati Rendelőintézet
Könyvtár és
Hivatal
Múzeum
Összes maradvány

220 457

8 727

14 757

1 300

Felhasználható maradv.

220 982

8 727

14 479

1 053

8 727

14 479

1 053

2016. évi költségvetésben
tervezve
200 000
Felhasználható
maradvány

20 982

Közp.ktsv-be befizetés
2015. évi elszámolás

552

Vasivíz szennyvíz
haszn.díj

20 430

OEP támogatás
maradványa, EFI
irodafenntartás
maradványa,
Szabad maradvány

9 162
0

8 727

5 317

1 053

A 2016. évi költségvetés tervezése alkalmával a 2015. évi kötelezettségvállalások áthúzódó
tételeit az Önkormányzat kiadási előirányzatai meghatározásakor részben már figyelembe
vettük: előző évi maradvány igénybevételeként a 2016. évi eredeti költségvetésbe 200 000
eFt épült be a bevételi és a kiadási előirányzatok közé. Az önkormányzat fennmaradó
maradványa 2016-tól kötelezően a vízi közmű beruházásokra elkülönített számlára kerül. Itt
további 10 026 m/Ft van szükségünk, melyet a társulási intézmények – szentgotthárdi
önkormányzatot illető - elvont maradványából szeretnénk kipótolni.
A Hivatal szabad maradványa az közös hivatal működtetéséhez kapcsolódik: személyi,
munkáltatót terhelő járulék 6 727 e/Ft, valamint 2 000 e/Ft dologi kiadásra. A Rendelőintézet
szabad maradványa: a szakrendelésekhez kapcsolódóan elsősorban az elavult informatikai
háttér korszerűsítésére, egyéb eszköz beszerzésekre fordítható. A Móra Ferenc Városi
Könyvtár szabad maradványából 390 e/Ft a munkáltatói járulékra, a fennmaradó rész dologi
kiadásokra fordítható.
A 2016. évi eredeti költségvetésben már szereplő áthúzódó kötelezettségvállalások tételeit a
2015. évi beszámolóban a kötelezettséggel terhelt maradvány összegének meghatározásánál
vettük figyelembe.
A hatályos jogszabályok alapján megállapított intézményi a fenntartó önkormányzat által
elvonásra kerülnek. Az elvont maradvány összeget a jogszabályi előírások alapján a 2016. évi
költségvetési hiány finanszírozására kell fordítani, a fennmaradó maradvány összeg a
költségvetési tartalékba kerül.
IV. Mérlegtételek alakulása
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Az önkormányzat vagyonának alakulása
Vagyonmérleg adatok 2015. év Nyitó állomány
Eszközök:
A Befektetett eszközök:
A/I. Immateriális javak
A/II/1.Ingatlanok
A/II/2.Gépek, berendezések,
járművek
A/II/4.Beruházások, felújítás
A/II/5.Tárgyi eszköz
értékhelyesbítése
A/II. Tárgyi eszközök össz.
A/III. Befektetett pénzügyi
eszközök
A)Nemzeti vagyonba tartozó
befektetett eszk. Össz.
B/1/1 Vásárolt készletek
B/I. Készletek
C/II/1 Forintpénztár
C/III/1 Kincstáron kívüli
forintszámlák
C/IV/1 Kincstáron kívüli
deviza számlák
C. Pénzeszközök összesen
D/I .Ktsv-i évben esedékes
követelések
D/II. Ktsv-i évet követően
esedékes követelések
D/III.Követelés jellegű sajátos
elsz.
D) Követelések
E) Egyéb sajátos eszközoldali
elsz.
F) Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
G/I. Nemzeti vagyon
induláskori értéke
G/II. Nemzeti vagyon
változásai
G/III. Egyéb eszközök
induláskori értéke
G/IV. Felhalmozott eredmény
G/V. Eszközök
értékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti

Záró
állomány

Változás
növekedés csökkenés

3 642
6 222 495
125 663

9 231
6 787 552
207 937

5 589
565 057
82 274

108 986

77 871

6 457 144
868 509

7 073 360
1 237 175

647 331
368 666

31 115

7 329 295

8 319 766

1 021 586

31 115

166
452 238

680
251 247

514

12 729

7 928

465 178
84 887

259 855
73 262

514

1 655 103

1 918 455

263 352

304

7 505

7 201

1 740 294

1 999 222

270 553

11 625

10 578 843
9 676 564

1 292 653

1 623
264 800

301 670

301 670

16 223
9 550 990
9 676 564

31 115

201 036
4 801

691 366

691 366

-2 007 657

-1 539 609

468 048

468 048

576 475

108 427

205 837
11 625
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eredmény
G) Saját tőke
H/I. Ktsv-i évben esedékes
követelések
H/II. Ktsv-i évet követően
esedékes követelések
H/III. Kötelezettség jellegű
sajátos elszámolások
H) Kötelezettségek
J) Passzív időbeli
elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN:

8 828 321
4 480

9 706 466
388

878 145

45 889

66 227

20 338

19 908

33 037

13 129

70 277
652 392

99 652
772 725

33 467
120 333

4 092

9 550 990

10 578 843

1 031 945

4 092

4 092

IV.1. Eszközök- források állományának alakulása
A költségvetési évben esedékes követelések mérlegsor egyenlege 1 547 e Ft. Költségvetési
évben esedékes kötelezettségként 4 742 e Ft-ot tart nyilván az Önkormányzat. A
pénzeszközök záró értéke 2015. december 31-én 18 331e Ft. Az önkormányzat könyveiben
szereplő pénzeszköz tartalmazza 2016. évben felhasználandó összegeket is. A követelésekre
vonatkozóan a Számviteli Politikában meghatározottak alapján értékvesztés elszámolására
került sor.

Részlet az Állami Számvevőszék jegyzőkönyvéből:
Az Önkormányzat zárszámadási előterjesztésében be kell mutatni az eszközök
elhasználódása, amortizációja mekkora forrást igényel.
Az eszközök elhasználódási fokát az alábbi mutatószám jelzi:
Eszközök értékcsökkenése/Eszközök bruttó értéke.
Az önkormányzat és intézményei eszközeire vonatkozóan az elhasználódás fokát jellemző
mutatót az egyes számviteli kategóriák szerinti megbontásban az alábbi táblázat mutatja:
Számviteli kategória

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések,
felszerelések, járművek
Eszközök összesen

Értékek
(e Ft)
Bruttó érték

87 033

Értékcsökkenés
Elhasználódási
fok

77 802
89,4%

Bruttó érték

9 032 548

Értékcsökkenés
Elhasználódási
fok
Bruttó érték

2 178 202

Értékcsökkenés
Elhasználódási
fok
Bruttó érték

24,1%
565 398
357 462
65%
9 681 900
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Értékcsökkenés
Elhasználódási
fok

2 613 466
27%

Az eszközök elhasználódása foka összességében 27 %-on alakul. Kedvező, ha értéke minél
közelebb van a 0 %-hoz. Ha túl magas, akkor a fokozott meghibásodások miatt az
működtetési költségek jelentősen nőnek, ami előrevetíti a fejlesztések szükségességét az
önkormányzatnál.
Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében felújításokra 414 801 e/Ft-ot, egyes
beruházásokra 635 658 e/Ft-ot teljesített, melynek célja a város színvonalas működtetésének
megőrzése.
A 2015. évi költségvetésben sajnos nem tudtunk a pótlásra tartalékot tervezni, csak a
legszükségesebbekre. A 2016. évi költségvetésben sem állt módjában az önkormányzatnak e
célra tartalékot képezni.
IV.2. Hitelfelvételből, pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek alakulása
A hitelek és lízing állományának alakulását a zárszámadási rendelet 10. mellékletében
részletezésre került a hitelek és lízing állománya.
Az önkormányzat 2015. évben a Gotthard Therm Kft-nek 90 000 eFt tagi kölcsönt is
biztosított. 2015. évben az Önkormányzat a Kft részére bocsátott a jegyzett tőke emelésre 100
eFt-ot, tőketartalékba pedig 270 371 eFt-ot a korábban nyújtott meg nem fizetett tagi
kölcsönökből. A garancia és kezességvállalás keretében a kötvényre 321 708 e/Ft-ot fizetett az
önkormányzat
C) Intézmények 2015. évi gazdálkodása
A 2015. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 1-2-3-4-5.számú mellékletében
bemutatásra kerültek az intézmények tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai
A saját bevételek az eredetileg tervezett 27 944 e/Ft-hoz képest 30 610 e/Ft-os összegben
teljesültek.
A kiadások az eredetileg tervezett 531 027 e/Ft, a módosított 592 334 e/Ft előirányzathoz
képest 564 295e/Ft-ban (95,3%) realizálódtak. A kiemelt előirányzatok közül a személyi
kiadások növekedtek a legjelentősebb mértékben. A személyi kiadások eredeti előirányzata
nem tartalmazta a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait, amely az eredeti költségvetésben
a céltartalékok között került megtervezésre, majd a tényadatok ismeretében került a személyi
juttatások és járulékok közé átcsoportosításra.
A kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények jelentős része az
önkormányzati társulás fenntartása alá tartozik. A társulási intézmények a Városi Gondozási
Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (2016. január 1-től Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ), valamint a Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár
Óvodája, és a Tótágas Bölcsőde intézmény. Az intézmények vezetőinek beszámolóját is
csatoljuk az előterjesztéshez.
Az intézmények 2015. évi pénzügyi szöveges beszámolóit az előterjesztés 2. számú
melléklete tartalmazza. (önkormányzati intézmények, társulási intézmények)
A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
Hatásvizsgálat rendelethez:
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható
következményeit, és megállapítottuk, hogy
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a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a törvényekben előírt egyik
legfontosabb, a költségvetést érintő rendelet, ami számot ad az előző évi gazdálkodásról.
Fontos jelzés ez a társadalmi, gazdasági élet többi szereplőjének is.
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a törvényekben előírt egyik legfontosabb, a
költségvetést érintő rendelet, ami számot ad az előző évi gazdálkodásról. Fontos jelzés ez a
társadalmi, gazdasági élet többi szereplőjének is.
ab) környezeti és egészségi következményei: közvetlen hatása nincs
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a zárszámadás elkészítése és a rendeletben
előírtak elkészítése jelentős adminisztrációs terhet jelent, az elfogadást követően
adminisztrációra jelentősen növelő hatása nincs. Önkormányzatunk zárszámadása
könyvvizsgáló által auditálva van.
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: a rendelet megalkotása kötelező, annak elmaradása jelentős szankciókkal
jár, így elfogadása kötelező
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek :
rendelkezésre állnak a feltételek
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.
Bevételeink elsősorban az adóbevételek kedvező alakulása miatti többletforrások lehetővé
tették, hogy 2015. évben megvalósuljanak a költségvetésben tervezett feladatok, biztosított
legyen az intézmények működtetése, folytatódjanak a megkezdett beruházások és felújítások.
illetve új pályázatok benyújtásával és saját források igénybevételével megteremtődjenek a
további fejlesztések lehetőségei. Gazdálkodásunkat finanszírozási gondok nem nehezítették, a
költségvetési egyensúly megteremtéséhez és megtartásához külső források bevonására nem
volt szükség.
V. Éves belső ellenőrzési jelentés
A 2015. évi Éves ellenőrzési jelentés a jelen előterjesztés 3. számú mellékleteként olvasható.
A mellékletben szereplő jelentés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-ában előírtak
szerinti éves ellenőrzési jelentés – melynek elfogadását javasoljuk Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testülete számára.

Összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházásaink és felújításaink döntő
többségét sikerült megvalósítanunk, illetve a kivitelezés ütemének megfelelően
megkezdenünk és előkészítenünk. Elláttuk az igazgatási, kommunális és városüzemeltetési
feladatainkat, biztosítottuk az intézmények működőképességét.
Kérem a Tisztelt Testületet az éves belső ellenőrzési jelentés elfogadását tartalmazó határozati
javaslat elfogadására, valamint a zárszámadási rendelet-tervezet megtárgyalását és
elfogadását!

Határozati javaslat
1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi éves ellenőrzési
jelentést az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint megismerte, az abban leírtakat elfogadja.

Határidő:
Felelős:

a közlésre azonnal
a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Szentgotthárd, 201. április 16.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt jegyző
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
…./…. .(……..) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbá az államháztartásról szóló többször módosított
2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a többször módosított,
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.26.)
Képviselő-testületi rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi
költségvetésének
a.) kiadási főösszegét 3 078 113 e/Ft-ban azaz forintban,
b.) bevételi főösszegét 3 323 354 e/Ft-ban azaz forintban,
állapítja meg.
(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének összevont mérlegadatait
az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
2.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi
költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg:
3 287 512 e/Ft,
eredeti bevételi előirányzat:
módosított bevételi előirányzat:
3 886 969 e/Ft,
bevételi teljesítés:
3 323 354 e/Ft
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:
e/Ft
Bevételi jogcím
Eredeti előirányzat
Módosított előir.
Intézményi működési 188 868
223 030
bevételek
Önkormányzatok
1 514 000
1 654 703
sajátos működési
bevételei
Működési
266 359
300 733
támogatások
Egyéb működési
197 524
251 193
bevételek
Felhalmozási és
248 911
109 175
tőkejellegű bevételek
Felhalmozási
3 500
támogatások

Teljesítés
219 474
1 654 703

300 733
245 893
7 421
3 500
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Egyéb felhalmozási
bevételek
Támogatási
kölcsönök visszat.
igénybevét.
Költségvetési hiány
belső finanszírozása:
pénzmaradvány
ig.vét.
Államháztartástól
kapott előleg
Összesen:

459 030

590 262

139 510

22 820

293 421

291 168

390 000

450 716

450 716

10 236

10 236

3 886 969

3 323 354

3 287 512

(3) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 5. mellékletek tartalmazzák. A központi költségvetés
támogatását a 13. melléklet részletezi.
3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi
költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat:
3 287 512 e/Ft,
módosított kiadási előirányzat:
3 886 969 e/Ft,
kiadási teljesítés:
3 078 113 e/Ft
(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:
e/Ft
Módosított előir.
Teljesítés
Kiadási jogcím
Eredeti előirányzat
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
jár.
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni
jutt.
Egyéb működési
kiadás
Felhalmozási kiadás
Felújítási kiadás
Egyéb felhalmozási
kiadás
Támogatási
kölcsönök nyújtása
Tartalék
Finanszírozási kiadás
Hitelek/Lízing
Összesen:

296 765
83 816

321 981
93 205

312 132
89 192

644 812
20 507

751 383
21 534

707 585
16 438

452 004

466 304

464 445

997 219
379 901
312 024

1 271 725
473 627
337 182

635 658
414 801
337 182

62 032

93 087

91 914

29 600
8 038
794
3 287 512

37 873
18 274
794
3 886 969

8 038
728
3 078 113

(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1., 2., és 4. mellékletek
tartalmazzák.
4.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a .
melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján:
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Eszközök:
Források:

10 579 e/Ft
10 579 e/Ft-ban állapítja meg.

5.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi maradványa 245 241 e/Ft, melyből
200 000 eFt tervezve a 2016. évi költségvetésben. A felhasználható maradványt
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési szervenként a 6.
melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá:
Intézmény

Önkormányzati Közös Hivatal
Rendelőintézet
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
Önkormányzat
Pénzmaradvány összesen:

Felhasználható
maradvány (e/Ft)
összesen
8 727
14 479
1 053
220 982
245 241

6.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának az állami támogatások elszámolását követően
552 e/Ft visszafizetési kötelezettsége van
7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatását a 7. melléklet
tartalmazza.
8.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015.
évi létszámkeretet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre
átszámított létszámát a 8. melléklet tartalmazza.
9.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2015.
évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 9. melléklet szerint fogadja el.
10.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által
felvett hitelek állományát lejárat és célok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.
11.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves
kihatással járó felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 12. melléklet szerint
fogadja el.
12.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak megfelelően mint az államháztartás szervezete
közérdekű adatait az Ávr. 8. melléklete szerint köteles közzétenni.
13.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
Indokolás a Rendelettervezethez:
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1.§:
A zárszámadási rendelet kiadási és bevételi főösszegei, a hiány mértéke, és annak
finanszírozási kérdései kerülnek itt rendezésre, mind a pénzmaradvány (belső finanszírozás),
mind a hitelek (külső finanszírozás) útján. Az összevont mérleg adatait az 1-2. melléklet
tartalmazza.
2.§
A rendelet tervezet ezen szakaszában a bevételek részletezése történik meg jogcímenként /
kiemelt előirányzatonként, eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.
A bevételek részletezését az 1. melléklet - összevont mérlegadatok, a 2. melléklet - összevont
mérlegadatok működési-, és felhalmozási bontásban, és az 5. melléklet – bevételek címenként
és feladatonkénti bontásban mutatja.
A 5. melléklet tartalmazza az intézményi működési bevételek, az önkormányzati sajátos
működési bevételek, a támogatások, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, a
támogatásértékű bevételek, a véglegesen átvett pénzeszközök, a támogatási kölcsönök
visszatérülése és igénybevétele, a hiány belső-, és külső finanszírozásának forrásait eredeti-,
módosított előirányzat és teljesítés bontásban.
3. §
A rendelet-tervezet ezen szakasza a kiadásokat részletezi eredeti-, módosított előirányzat és
teljesítés bontásban.
A kiadások részletezését az 1. melléklet - összevont mérlegadatok, a 2. melléklet - összevont
mérlegadatok működési-, és felhalmozási bontásban, a 3. melléklet –a működési kiadásokat
címenkénti, intézményenkénti és feladatonkénti bontásban, a 4. melléklet a felhalmozási és
felújítási kiadásokat is bemutatja címenkénti, intézményenkénti és feladatonkénti bontásban.
4.§
A rendelet tervezet itt rendelkezik az eszközök és a források állományáról.
5.§
A pénzmaradvány alakulására – felhalmozási, működési – és a felhasználható
pénzmaradványra vonatkozó rendelkezések kerülnek itt rögzítésre, meghatározva az
intézményenként felhasználásra jóváhagyandó pénzmaradvány összegeit.
A 6. melléklet részletezi a pénzmaradvány alakulását intézményenként.
6.§
Az Önkormányzat állami költségvetésbe történő befizetési kötelezettség, ill. az
Önkormányzatot megillető járandóság kerül itt rögzítésre az év végi elszámolások alapján
7.§
Az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a rendelet
8. §
Az önkormányzat, ill. költségvetési szervei létszámkeretét rögzíti a 8 mellékletben rögzített
bontásban. Ugyancsak a 8. mellékletben kerül bemutatásra a közfoglalkoztatottak létszámának
alakulása.
9. §
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazza a jogszabályban rögzített
szempontoknak megfelelően a 9. mellékletben.
10. §
Az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról rendelkezik lejárat és célok szerinti
bontásban amit a 10. melléklet részletez.
11.§
Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 12. mellékletben foglaltakra tekintettel
rendezi.
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12.-13.§
Technikai előírásokat fogalmaz meg a zárszámadási rendelet közzétételére és a hatályba
lépésre vonatkozóan.
Az Önkormányzat költségvetési zárszámadásának elfogadását az Áht. 53.§(1) .bekezdése teszi
szükségessé, amelynek értelmében a Képviselő-testület határozatot hoz a 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról.
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2. számú melléklet
NYILATKOZAT
(370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerint)
A) Alulírott Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (9970
Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015. évben az általam vezetett költségvetési
szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes működéséről.
Gondoskodtam:
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem, hogy
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően,
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó
kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a
hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a
vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni
tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül
folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem
eleget:
Kontrollkörnyezet:
Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és
működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben,
belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem.
Aktualizálásra került a SZMSZ a jogszabályi változások eredményeként bekövetkezett
változásoknak megfelelően. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek
megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.
Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú
munkavégzés lehetősége biztosított volt.
A teljesítményértékelés keretében az egyes dolgozóknál az erkölcsi elismerés biztosított, ill.
szükség szerint a fejlesztendő területek megismerhetők voltak.
Kockázat értékelés:
A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves
működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és
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alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt.
Kontrolltevékenységek:
A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket szerveztem,
a Képviselő-testület döntése alapján működtetett negyedéves kontrollmegbeszéléseken az
irányítás alá tartozó költségvetési szervekkel a magas kockázatú területekre – jogszabályi-,
szervezeti-, személyi-, változások, pályázati támogatások felhasználása, közbeszerzési
eljárások - vonatkozó egyeztetések megtörténtek. Mindennek következtében a felmerülő
problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni A pénzügyi folyamatokban a FEUVE jól
működött. A folyamatokban törekedtünk a megfelelő dokumentáltság biztosítására.
Információ és kommunikáció:
Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások,
vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések,
apparátusi értekezletek útján biztosítottam.
A Hivatalon belül működő belső információs rendszer mindenki számára hozzáférhető volt, a
gyors információáramlást – oda-vissza – biztosította.
Monitoring:
A működés során a hatóságok-, külső szervek (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár,
Pályázati forrásokat kezelő Irányító hatóságok) ellenőrzése, a könyvvizsgáló, a belső
ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes
vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő
feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv – Képviselő-testület - felé teljesített szakmai és
pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről.
Az egyes szervezeti egységek vezetői heti rendszerességgel számoltak be az irányításuk alá
tartozó egység munkájáról.
Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést:
Továbbra is kiemelten fontos feladat a kontrolltevékenységek körében az információs
technológiai kontrolltevékenységek fejlesztése, mind az általános kontrollok, mind az
alkalmazási kontrollok területén. Az általános kontrollok körében a hozzáférési-, az
alkalmazási szoftverek fejlesztési-, karbantartási-, a rendszer szoftver kontrollok, a
feladatkörök elhatárolása és a folyamatos szerviz területein szükséges biztonságosabb,
ellenőrzöttebb működés. Az alkalmazási kontrollok esetében olyan struktúrák, és eljárások
kialakítása szükséges, amelyek az egyes számítógépes alkalmazások biztonságos működését-,
működtetését teremtik meg.
Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a
tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen –
nem
Kelt: Szentgotthárd, 2016……...
P. H.
Dr. Dancsecs Zsolt
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