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Tárgy: A 2016. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv
módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. december 14-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 286/2015. számú határozatával
fogadta el a Képviselő-testület és az Önkormányzat állandó bizottságainak 2016. évi
munkatervét. Mind a Képviselő-testület, mind az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottságának munkaterve tartalmazza a „Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális
szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata” napirendet, mindkettő 2016. októberében.
A munkatervet októberben azzal módosítottuk, hogy ezt a napirendet a 2016. decemberében
tűzzük napirendre.
Az érintett intézmények (Városi Gondozási Központ, Családsegítő – és Gyermekjóléti Központ)
vezetői tájékoztatása alapján a hozzájuk eljutott információk szerint a szociális intézményi
szolgáltatásokat több jelentős jogszabályi változás is érinteni fogja, ezekre tekintettel nem
javasolják a koncepció mostani tárgyalását. Ennek megfelelően mi is célszerűbbnek látjuk, ha
a fenti tárgyú napirendet később, a jogszabályok elfogadása és hatályba lépése után, 2017.
folyamán tűzi napirendre a Képviselő-testület / a Bizottság. Nincs is olyan előírás / kötelezés,
amely alapján a napirendet most kellene mindenképpen tárgyalni.
Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkaterv módosítását
ennek megfelelően jóváhagyni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 286/2015. számú határozatának
mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi
munkatervét és a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottságának 2016. évi munkatervét azzal módosítja, hogy a „Szentgotthárd
Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata” című
napirendet a 2017. évi munkaterv keretében, 2017. évben tűzi majd napirendre.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2016. november 29.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Tárgy: 2017. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. december 14-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-ában előírt éves ellenőrzési terv
elfogadására tesz javaslatot Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete számára
2017. évre vonatkozóan.
I.

Bevezetés

Az éves ellenőrzési kötelezettséget a stratégiai terv (1. sz. melléklet), a belső ellenőrzés
rendelkezésére álló erőforrások (2. számú melléklet) és a kockázatelemzés alapján felállított
prioritások (3. számú melléklet) határozzák meg. A belső ellenőrzés Önkormányzati Társulás
szintjén szervezett. A Képviselő-testület által elfogadandó belső ellenőrzési terv a
Szentgotthárdot érintő vizsgálatokat tartalmazza (4. számú melléklet).
Az éves terv összeállítása a kockázatkezelési mátrix segítségével került kialakításra. Az éves
tervbe a legkockázatosabbnak minősített területek kerültek be, illetve azok az ellenőrzések,
amelyeket a polgármesterek, jegyzők kértek. Az év során az itt feltüntetetteken felül
folyamatosan lesz utóellenőrzés is minden olyan ellenőrzés után, amely megkívánja azt.
Belső ellenőr alkalmazásával kell gondoskodni az önkormányzatnak a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek és a testület hivatalának belső ellenőrzéséről a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119.§-a alapján.
Ezt az önkormányzat a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásban oldja meg. A belső
ellenőrzési feladatot jelenleg 1 fő belső ellenőr látja el. A törvényeknek megfelelően jelenleg a
belső ellenőrzési vezető feladatai is őt terhelik. A belső ellenőr tevékenységét az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az Mötv., a Bkr. és a
Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi. Az éves tervek összeállítása során figyelemmel van a
Belső ellenőrzési stratégia 2015 – 2018. című dokumentumban megfogalmazottakra. Az
ellenőrzési feladatok tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, az Áht., az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény határozzák meg. Az ellenőrzések során más területekkel kapcsolatosan további
ágazati jogszabályok is meghatározóak.
Az Önkormányzati Társulás Önkormányzatai és azok intézményei kötelesek a vizsgálatokban
részt venni, szakmai megállapításaikkal segíteni a költségvetési szervek tevékenységének teljes
körű, átfogó értékelését.
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Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések
Az ellenőrzési feladatok kiválasztásánál az alábbi szempontokat szükséges érvényesíteni:





az ellenőrzési feladatok kockázatelemzés alapján kerüljenek kiválasztásra,
a kockázatelemzés foglalja magába a pénzügyi és szakmai irányítás folyamatában lévő
kockázatok elemzését,
összpontosítson azokra az ellenőrzésekre, melyek a legnagyobb hozamot biztosítják az
elszámoltatás, a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség javítása terén,
törekedjen az ellenőrzési erőforrások lehetőségei között az ellenőrzés hatáskörébe tartozó
területek minél nagyobb mértékű lefedésére.
A tervezett ellenőrzések tárgya és célja

Az ellenőrzések tárgyát ellenőrzési szervezetenként a Bkr. 33. §-ában előírtak szerint összeállított
ellenőrzési programok tartalmazzák részletesen. Az ellenőrzések célja annak értékelése, hogy:










az önkormányzati (kistérségi) intézmények által ellátott feladatok és a pénzügyi-gazdasági
háttér összhangja biztosított-e, az intézmény belső szervezete és gazdálkodási rendszere
alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására?
a feladatok meghatározása, a költségvetés egyensúlyának helyzete, a bevételi lehetőségek
feltárása, a bevételek beszedése, elszámolása, a kiadások csökkentésére tett intézkedések
és azok eredményessége megfelelő-e?
a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés
végrehajtása, a vagyongazdálkodás során, a közbeszerzési eljárásokat szabályszerűen
végezték-e?
az ágazati törvények, rendeletek, a képviselő-testület rendeletei és határozatai
megfelelően kerültek-e végrehajtásra?
a számviteli nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékkezelés rendje, a bizonylati rend
és okmányfegyelem, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele megfelel-e
az elvárásoknak?
állagvédelmi kötelezettségüknek eleget tettek-e az ellenőrzöttek, s a tevékenység
dokumentálása előírásszerű-e?
az élelmezési tevékenység színvonala, az élelmezés szervezése, bonyolítása megfelel-e a
követelményeknek?
a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollok lehetővé tették-e a
szabálytalanságok, hiányosságok, gazdaságtalan megoldások időben történő feltárását,
megelőzését? (a FEUVE kialakításának, működésének és hatékonyságának elemzése)
a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések
eredményesek voltak-e, a megállapítások kellőképpen hasznosultak-e?

A 2017. évi belső ellenőrzési terv ezen követelmények figyelembe vételével, a rendelkezésre álló
revizori kapacitásnak megfelelően került összeállításra.
A gazdasági körülmények, a személyi feltételek változásai és az előre nem tervezhető feladatok
indokolttá tehetik az ellenőrzési terv évközi felülvizsgálását és módosítását.
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II. Várható szakmai hatások
Az ellenőrzések elősegítik az önkormányzatok hivatalában, valamint az önkormányzat és az
Önkormányzati Társulás fenntartásában működő költségvetési intézményeknél a
szabályszerűségi, szabályozottsági, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi
követelmények érvényesülését.

III. Kapcsolódások
A 2017. évi belső ellenőrzési terv teljes mértékben megfelel az államháztartásért felelős miniszter
által javasolt feladat ellátásnak, a hatályos központi és helyi előírásoknak. Így teljesíti azokat a
követelményeket, amelyek a magyar államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer EUkonform átalakítását, hatékony és átlátható működését célozzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést
megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen, különös tekintettel a Bkr. 32. § (4)
bekezdésére, mely szerint helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a
képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző
Kern Henrietta - belső ellenőrzési vezető

Szentgotthárd, 2016. november 22.

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
1. számú melléklet
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Stratégiai Ellenőrzési Terve
2015 – 2018.
Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok






















munkahelyteremtés elősegítése [befektetés ösztönzés: ipari területek biztosítása,
üzemcsarnokok építése, inkubátorház létrehozása révén]
turizmus fejlesztése és ösztönzése [Alpokalja Idegenforgalmi Központ kialakítása,
sportturizmus megteremtése, idegenforgalmat generáló rendezvények megjelenítése,
meghonosítása]
a város külső megjelenésének és a környezet állapotának javítása, illetve megőrzése
a város kulturális kínálatának, szolgáltatásainak fejlesztése [kulturális programok, mozi
színház, koncertek, kiállítási terek]
vallási turizmus fejlesztése [pályázati lehetőségek keresése]
szellemi tőke letelepedésének támogatása
lakóövezet bővítése, építési telkek kialakítása
lakások építése a volt határőrlaktanyák átalakításával, egyéb önkormányzati épületek
átalakításával
az önkormányzati vagyon állagának javítása, felújítása
városi mobilitás, közösségi közlekedés javítása, fejlesztése; járdák, úthálózat
felújítása/fejlesztése [pályázati lehetőségek, illetve saját költségvetési források igénybe
vételével]
infrastruktúra fejlesztése [elsősorban a szennyvízhálózat fejlesztése]
kereskedelem/vendéglátás [termelői piac felfuttatása; további kereskedelmi egységek
kialakítása;
helyi
termékekkel
való
kereskedés
feltételinek
javítása;
szorosabb/rendszeresebb együttműködés a helyi kereskedelmi-, és vendéglátó
vállalkozásokkal]
szolgáltatási szektor fejlesztése [szolgáltató és kereskedőház kialakítása]
a társadalmi esélykülönbségek folyamatos csökkentése és a hátrányos helyzetűek
beilleszkedésének elősegítése
az egészségügy ellátási színvonalának fenntartása, elsődlegesen az ellátások
költséghatékony módon való megszervezésével
a sporttevékenységek támogatási rendszerének folyamatos korszerűsítése, a diák- és
szabadidősportok sporton belüli támogatási arányának lehetőség szerinti növelése;
sportturizmus fejlesztése [sportcsarnok, műfüves/atlétikai pálya kialakítása]
a meglévő létesítmények kihasználtságának folyamatos javítása
környezetkímélő, illetve megújuló energiák használatára történő áttérés
együttműködés Szentgotthárd civil szervezeteivel kölcsönös előnyök alapján
térségi együttműködés erősítése
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A belső ellenőrzés stratégiai céljai
Az önkormányzat fentiekben részletezett hosszú távú célkitűzéseit elősegítő belső ellenőrzési
hosszú távú célkitűzéseket és stratégiai célokat az alábbiak szerint lehet meghatározni:















A hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok maradéktalan
betartása.
Figyelembe kell venni a gazdasági, jogszabályi környezet változásait, elő kell segíteni
azok megfelelő adaptálását a szervezetek működési folyamataiban.
Számviteli és bizonylati rend betartása, az elszámolások, beszámolók vizsgálata.
A belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének szabályszerűsége.
A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működésének szabályozottsága, minőségi
javulás a pénzügyi-gazdasági folyamatokban.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és
eredményes végrehajtásának ellenőrzése, a pénzeszközök takarékos felhasználásának
elősegítése, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata.
Az intézmények „felügyeleti jellegű ellenőrzésével” az intézményi gazdálkodás
szabályszerűségének és gazdaságosságának javulása, az adott szervezet keretein belül a
racionális feladatellátás szorgalmazása.
Elemző és összefüggéseket feltáró munkával, megfelelő információ nyújtása hogy
elősegítse a helyes, megalapozott és racionális döntések meghozatalát, a minél
eredményesebb működést.
Segítse a szervezet működéséből adódó veszteségforrások, kockázatok feltárását a
racionálisabb működés biztosítása érdekében.
A magas kockázatú, illetve a közepesen kockázatos rendszerek, illetve folyamatok
áttekintése.
Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok
megszűntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok
megelőzése, feltárása érdekében.
A külső és belső ellenőrzések javaslatai alapján megtett intézkedések nyomon követése, a
ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése.
Biztosítsa a vezetés számára a működéssel kapcsolatos információkat (kedvező és
kedvezőtlen tendenciákat egyaránt), jelezzen vissza a döntések végrehajtásáról.
A magyarországi és nemzetközi belső ellenőrzési standardok, és a belső ellenőrzési
kézikönyvben foglaltak szerinti tanácsadási tevékenység végzése.

A belső kontrollrendszer általános értékelése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 119. § (3)-(4) bekezdései a jegyzőt jelölik meg mint a helyi önkormányzatok belső
kontrollrendszerének működtetéséért felelős személyt.
Az önkormányzat és költségvetési szervei kialakítják és folyamatosan működtetik a szervezetek
belső kontrollrendszerét, azon belül a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői
ellenőrzéseket (a továbbiakban: FEUVE). A kialakult kontrollmechanizmusok működnek, a
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szabályzatokban megjelennek. Az eddig lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján azonban
mindenképpen indokolt a kontrollrendszerek és szabályzatok felülvizsgálata, szükség esetén azok
aktualizálása, módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A belső ellenőrzés vizsgálja, elemzi és értékeli a belső kontrollrendszerek jogszabályoknak és
szabályzatoknak való megfelelő kiépítését, gazdaságos, hatékony és eredményes működését.
Ezen elemző, vizsgáló és értékelő tevékenységet rendszerszemléletű megközelítéssel és
módszeresen végzi. A belső ellenőrzés a szervezeteknél azt vizsgálja, hogy egy adott hiba hol,
miért következhetett be, a rendszerben hol vannak a gyenge pontok. Tanácsadási jelleggel
segítséget nyújt. A hibák felfedésével a cél elsősorban a további hibák kiküszöbölése, a rossz
gyakorlat megszűntetése.
A FEUVE rendszer működését az önkormányzatnak és költségvetési szerveinek minden évben
felül kell vizsgálni, értékelni kell, és amennyiben szükséges változtatásokat kell végrehajtani.
Igazodni kell a szabályosság és szabályozottság fenntartásának érdekében a változó jogszabályi
előírásokhoz, ezeket be kell építeni az ellenőrzési rendszerbe.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője
köteles a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső
kontrollrendszerének minőségét, mely nyilatkozatot az éves költségvetési beszámoló
benyújtásával párhuzamosan kell megtenni.
Fel kell hívni a költségvetési szervek vezetőinek és a gazdasági vezetőnek a figyelmét a belső
kontrollrendszer témakörében a Bkr. 12. §-a alapján rendszeresen teljesítendő továbbképzési
kötelezettségre.
A kockázati tényezők és értékelésük
A kockázati tényezők értékelése „kockázatelemzés” alapján történik. A kockázatelemzés minden
évben elkészítésre, átértékelésre kerül, melynek során a főbb folyamatok, a kockázati tényezők és
a hozzárendelhető ellenőrzési pontok meghatározásra kerültek. A magas kockázatot mutató
folyamatok a következő év(ek) éves ellenőrzési terveiben elsődlegesen szerepelnek, majd a
közepes kockázatú folyamatok kerülnek figyelembe vételre. A következő években végrehajtásra
kerülő ellenőrzések tapasztalatai alapján a folyamatok átértékelésre kerülnek, a megállapítások
tükrében.
Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása, ami
befolyásolhatja a szervezet működését, a célok elérését. Minden kockázatnak két lényeges
jellemzője van:



a bekövetkezésének valószínűsége,
a bekövetkezés hatása.
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Kockázati tényezők, melyek hosszú és rövid távon egyaránt befolyásolhatják a célkitűzések
elérését:








jogszabályi változások hatása, jogszabályi változások folyamatos nyomon követése, a
szabályzatok megfelelő aktualizálása;
bevételek realizálhatósági szintje, egyre csökkenő központi támogatás jut a feladatok
ellátásához;
pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai, a halmozott statisztikai jelentések,
az elektronikus, valamint papír alapú adatszolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatok;
szervezeti változások hatásai [a feladatok ellátásának, megosztásának és
megszervezésének korlátai];
személyi változások hatásai [a humán erőforrás rendelkezésére állásának korlátai, a
szakemberek hiánya, a személyi feltételek romlása, a szakmai állomány csökkenése, a
feladatok összevonása/koncentrációja, ügyintézők túlterheltsége];
kontrolltevékenységek működése [FEUVE, a rendszeres ellenőrzés hiánya];
belső szabályozás komplexitása

A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv
A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztések célja, hogy a belső ellenőr képzettsége és szakmai
gyakorlata kielégítse az ellenőrzési tevékenységgel szemben támasztott szakmai
követelményeket. A belső ellenőrrel szemben elvárás a továbbképzéseken való részvétel, a
folyamatos felkészülés, illetve a felkészültség az ellenőrizendő tárgykörökben.
A belső ellenőrzés által alkalmazott módszertant folyamatosan fejleszteni kell a tevékenység
minőségének javítása érdekében.
A belső ellenőrzésnek törekednie kell a hatékony és eredményes működésre, mely az
önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények/szervezetek számára értéket ad és javítja a
működésüket.
Az ellenőrzés célja a jogszabályokban, illetve a szabályzatokban előírtaknak mind magasabb
szinten történő megfelelése. Törekedni kell az ellenőrzések minél tökéletesebb előkészítésére.
A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemeiként lehet meghatározni:



az új vizsgálati eljárások, módszerek, ellenőrzési technikák megismerését, fokozatos
bevezetését, alkalmazásuk útján magas szakmai követelményszintek alkalmazását;
a megelőzést előtérbe helyező ellenőrzési tevékenységet kell folytatni, a tevékenység
hangsúlyát a szabálytalanságok megelőzésére kell helyezni.

A Bkr. 24. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a belső ellenőr kötelesek a már megszerzett
ismereteit naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel összhangba
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hozni. Ennek érdekében kétévente köteles szakmai továbbképzéseken részt venni, és külön
jogszabályban előírt esetekben vizsgát tenni.

Belső ellenőri létszám, képzettség, tárgyi és információs igény
Szentgotthárd Város Önkormányzatánál a belső ellenőri feladatokat egy fő függetlenített, főállású
belső ellenőr köztisztviselői jogviszonyban látja el.
A belső ellenőr a 370/2011. (XII.31) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés a) pont előírásainak
megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik [közgazdász-főiskolai diploma
(SZE-JGK); igazgatásszervező-főiskolai diploma (BCE-KIK)].
A 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés szerinti kétéves munkaviszonnyal
ugyancsak rendelkezik, melyet belső ellenőri munkakörben töltött (2005. október 3-tól).
A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásainak megfelelő szakmai továbbképzésen
(ÁBPE-I) a belső ellenőr már 2009. év végén részt vett. 2010. év elején történt meg
nyilvántartásba vétele is (regisztrációs száma: 5112869). 2011., 2013., 2015. évben a fentiekben
említett rendelet előírásainak megfelelően az ÁBPE-II. szakmai továbbképzéseken is részt vett.
Tárgyi és információs igény
A belső ellenőr rendelkezésére áll egy zárható irodahelyiség [ahol a személyügyi ügyintézővel
dolgozik egy irodában]. Zárható szekrények a belső ellenőrzési iratok tárolásához szintén
rendelkezésre állnak. A feladatok ellátásához laptop, nyomtató, fénymásoló, internet hozzáférés,
vezetékes telefon, jogtár-használat is biztosított.
A helyszíni ellenőrzésekhez lehetőség van a hivatali gépkocsi igénylésére, illetve saját gépjárműhasználat költségeinek megtérítésére.
Lehetőség van a feladatok ellátásához szükséges szakkönyvek beszerzésére.
A Saldo klubtagság keretében szakkönyveket, szakmai folyóiratokat, előadásokon való részvételt,
tanácsadást biztosítanak önkormányzati területre vonatkozóan [mindezzel is követve az aktuális
témákat].
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2. számú melléklet

A 2017. évi belső ellenőrzési terv
Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2017. 01. 01 – 2017. 12. 31.)
Naptári napok száma:

365 nap/fő

szombat, vasárnap

(-)

105 nap/fő

fizetett ünnepek

(-)

8 nap/fő

Munkanapok száma:

252 nap/fő

fizetett szabadság

(-)

36 nap/fő

betegség, egyéb

(-)

10 nap/fő

továbbképzés, beszámoló

(-)

20 nap/fő

Revizori napok száma:

186 nap/fő

Revizori létszám: 1 fő


1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető)

Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma:
1 fő x 186 nap = 186 revizori nap

Ellenőrzésre fordítható összes napok száma:

186 nap

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolandó (18%):

-33 nap

Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma:

153 nap
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3. számú melléklet

Kockázatelemzés kritérium mátrix

Kockázatelemzés

Ellenőrizendő
folyamatok

Célra
gyakorolt
hatása
[magas(5) –
közepes (3) –
alacsony (1)]

Bekövetkezésének
valószínűsége
[magas (5) –
közepes (3) –
alacsony (1)]

Pont

1. Felügyeleti Ellenőrzés
(Városi Gondozási
Központ)

5

3

15

2. Önkormányzat által
szervezett és koordinált
rendezvények vizsgálata
(Szentgotthárd Város
Önkormányzata)

4

3

12

3. Közbeszerzési
eljárások ellenőrzése
(Szentgotthárd Város
Önkormányzata)

5

3

15

4.Hóeltakarítási
keretszerződés vizsgálata
(SZET Szentgotthárdi
Kft.)

4

3

12

5. Nemzetiségi
önkormányzatokkal
kötött együttműködési
megállapodások
végrehajtásának

4

3

12

12

vizsgálata (Szentgotthárd
Város Önkormányzata,
Apátistvánfalva Községi
Önkormányzat)
6. Munkaidő
nyilvántartás ellenőrzése,
különös tekintettel a
szabadságok kiadására
(Gotthárd-Therm Kft.)

4

3

12

7. Utóellenőrzés a 2016.
évi ellenőrzésekből

3

3

9

13

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2017.

Sorszám

Ellenőrzött szerv,
szervezeti egység

Az ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés célja,
módszerei, ellenőrizendő
időszak

Azonosított kockázati
tényezők

Az ellenőrzés
típusa

Az
ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri
nap)

1.

Városi Gondozási
Központ
Szentgotthárd

Felügyeleti ellenőrzés

Célja: előírások betartásának
megvalósulása
Ellenőrizendő időszak: 2016. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

szabályszerűségi
ellenőrzés

2017. év
március

15 nap

2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzata

Az önkormányzat által
szervezett és koordinált
rendezvények
vizsgálata

Célja: a rendelkezésre álló keret
célszerű felhasználása,
elszámolása, szerződések
vizsgálata
Ellenőrizendő időszak: 2016.
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● jogi szabályozás
változása
● vonatkozó
jogszabályok/belső
szabályzatok előírásainak
be nem tartása
● a nem megfelelő
gazdálkodás
többletkiadásokat okozhat
● humán erőforrás nem
megfelelő kihasználtsága
● a rendelkezésre álló
keret túllépése
● nem megfelelő
pénzügyi elszámolás
● a keretösszeg nem
rendeltetésszerű
felhasználása
● szerződésekben
foglaltak be nem tartása

teljesítményellenőrzés

2017. év
április

15 nap

3.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzata

Közbeszerzési
eljárások
ellenőrzése

Célja: a közbeszerzésekre
vonatkozó előírások teljes körűen
betartásra kerüljenek, megfelelő

● jogi szabályozás
változása
● vonatkozó jogszabály

rendszerellenőrzés

2017. év
május

13 nap

14

kontrollfolyamatok működjenek,
az ellenőrzések által feltárt
hiányosságok megszüntetése
Ellenőrizendő időszak: 2016. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

4.

SZET
Szentgotthárdi Kft.
(Szentgotthárd
Város
Önkormányzata)

A hóeltakarítási
keretszerződés
vizsgálata

5.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzata;
Apátistvánfalva
Községi
Önkormányzat

Nemzetiségi
önkormányzatokkal
kötött együttműködési
megállapodás
végrehajtása

6.

Gotthárd-Therm
Kft.
(Szentgotthárd
Város
Önkormányzata)

Munkaidőnyilvántartás
ellenőrzése, különös
tekintettel a
szabadságok kiadására

Célja: annak megállapítása, hogy
az e célra meghatározott
keretösszeg hatékonyan kerül-e
felhasználásra
Ellenőrizendő időszak: 2016. év,
2017. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott
Célja: A végrehajtás helyzetének
vizsgálata. A megállapodásban
foglaltak teljesülése. A
végrehajtást esetlegesen
akadályozó tényezők feltárása.
Ellenőrizendő időszak: 2016. év
és 2017. év I. félév
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott
Célja: munkaidő-nyilvántartások
vezetése, távolmaradást igazoló
dokumentumok megléte,
szabadságok időarányos kivétele
Ellenőrizendő időszak: 2016. év,
2017. év I. félév
Módszere: a konkrét ellenőrzési

előírásainak figyelmen
kívül hagyása
● adatszolgáltatások nem
teljesítése, illetve nem
pontos teljesítése
● a beszerzések,
beruházások nem
szabályszerű bonyolítása
● a források
gazdaságtalan,
szabálytalan felhasználása
● az e célre meghatározott
keretösszeg nem hatékony
felhasználása
● a főbb munkák nem
megfelelő ütemezése
● nem megfelelő
pénzügyi elszámolások

teljesítményellenőrzés

2017. év
június

13 nap

● nem megfelelő
szabályozottság
● hiányos kommunikáció
● munkafeltételek nem
kellő biztosítása
● nem megfelelő
együttműködés

szabályszerűségi
ellenőrzés

2017.
szeptember

15 nap

● jogszabályi előírások
nem megfelelő
alkalmazása
● nyilvántartások nem
megfelelő, hiányos,
szabálytalan vezetése
● távolmaradást igazoló

szabályszerűségi
ellenőrzése

2017.
november

15 nap

15

programban meghatározott

7.

Szentgotthárd és
Térsége
Önkormányzati
Társulás
települései

Utóellenőrzés a
2016. évi
ellenőrzésekből

Célja: 2016. évben lefolytatott
ellenőrzések megállapításainak
felhasználása, hasznosulása
Ellenőrizendő időszak: 2016. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

dokumentumok hiánya
● szabadságok megváltása
többletkiadást okozhat
● az ellenőrzések során
feltárt hiányosságok,
javaslatok az idő
folyamán nem valósultak
meg

szabályszerűségi
ellenőrzés

2017. év
december

15 nap

A tervezett napok között nincs feltüntetve, hogy az éves időkeret 18%-a az esetleges év közi felkérésekre fenntartva.

Szentgotthárd, 2016. november 22.
Készítette:

Jóváhagyta:
_____________________________
Kern Henrietta
belső ellenőrzési vezető

________________________
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Rábafüzesért Egyesület kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. december 14-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények
A Rábafüzesért Egyesület 2016-ban 75.660 Ft támogatást kapott a Szentgotthárd-Rábafüzes,
Kodály Zoltán u. 11. szám alatti egyesületi székhely karbantartási feladataira 1947-9/2016. sz.
alatt iktatott támogatási szerződés alapján.
Az Egyesület azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy az idei évi
maradványösszeget, 70.000,- Ft-ot átvihessen a következő évre.
Mivel az épület ablakai rendkívül rossz állapotban vannak, javításuk már nem lehetséges, az
Egyesület úgy döntött, hogy jövőre a nagyterem ablakcseréjét valósítják meg. Ehhez az idei
támogatásból 70.000 Ft összeget szeretnének a következő évre átvinni, hogy nagyobb összeg
álljon 2017-ben rendelkezésükre. Mivel az idei évtől ismét vállalták az épület helyiségeinek
karbantartását, illetve rendezvényeiket ott szeretnének megtartani, további terveik között
szerepel a nagyterem padlózatának (műpadló) felújítása is. Ehhez a városrészi támogatáson
kívül szeretnének pályázati forrásokat is elnyerni.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábafüzesért Egyesület
kérelmét támogatja, a karbantartási feladatokra kötött 1947-9/2016. sz. szerződés elszámolási
határidejét 2017. december 31-re módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző
Szentgotthárd, 2016. december 5.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
1. sz. melléklet
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Rábafüzesért Egyesület
9955 Szentgotthárd
Kodály Zoltán u. 11.
molnar.piroska@mfvk.hu
Kérelem a városrészi támogatásról
Szentgotthárd Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rábafüzesért Egyesület 2016-ban 75.660 Ft támogatást kapott a Szentgotthárd-Rábafüzes,
Kodály Zoltán u. 11. szám alatti egyesületi székhely karbantartási feladataira 1947-9/2016. sz.
alatt iktatott támogatási szerződés alapján.
Mivel az épület ablakai rendkívül rossz állapotban vannak, javításuk már nem lehetséges,
egyesületünk úgy döntött, hogy jövőre a nagyterem ablakcseréjét valósítjuk meg. Ehhez az
idei támogatásból 70.000 Ft összeget szeretnénk a következő évre átvinni, hogy nagyobb
összeg álljon 2017-ben rendelkezésünkre. Nem szeretnénk ugyanis a fenti összeget olyan
dolgokra költeni, amely nem szolgálja hosszú távú terveinket, illetve az épület állagának
megőrzését.
Mivel az idei évtől ismét vállaltuk az épület helyiségeinek karbantartását, illetve
rendezvényeinket ott szeretnénk megtartani, további terveink között szerepel a nagyterem
padlózatának (műpadló) felújítása is. Ehhez a városrészi támogatáson kívül szeretnénk
pályázati forrásokat is elnyerni.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a karbantartási összegből a megjelölt részt 2017-re
átvinni szíveskedjék engedélyezni.
Szentgotthárd-Rábafüzes, 2016. november 28.
Köszönettel:
Molnár Piroska
egyesületi elnök
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Tárgy: Közmű fejlesztési hozzájárulás
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. december 14-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. novemberi testületi ülésén
helyi rendeletben szabályozta a víziközművekre történő utólagos csatlakozás műszaki és
pénzügyi feltételeit, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékét. A
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi XLI. törvény
módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (továbbiakban:
Vízgazdálkodási törvény), amely megteremtette az önkormányzatoknak azt a lehetőséget,
hogy a víziközmű beruházással érintett területre kiterjedő hatállyal önkormányzati
rendeletben állapítsa meg az utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeit, valamint az
utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékét. Ez az utólagos hozzájárulás csak
azokra vonatkozik, amennyiben az adott víziközmű beruházás műszaki átadása már
megtörtént.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 197/2000. számú Képviselőtestületi határozatban állapította meg annak idején a víziközmű közmű-fejlesztési
hozzájárulások mértékét, amelyeket legutóbb 2002-ben módosított. A fenti rendelet
elfogadása, illetve egyéb jogszabályi előírások alapján ezt a határozatot is módosítani
szükséges. Ez a határozat azokat az eseteket szabályozza amiket a hatályos jogszabályok nem
foglalkoznak: az önkormányzati beruházásban megvalósítani tervezett, illetve épülő, de
műszaki átadással még le nem zárt víziközmű fejlesztési hozzájárulások mértékét határozza
meg. A jelenleg érvényben lévő határozat szerint lakosság esetén az ivóvíznél 50.000,- Ft +
ÁFA, szennyvíznél pedig 120.000,- Ft + ÁFA lakás egységenként ami Ft/m3-ben van
megadva ahol 1 lakásegység 1 m3-rel egyenértékű. A 2016. novemberi képviselő-testületi
ülésen elfogadott helyi rendeletünk szerint az utólagos rácsatlakozásnál (műszaki átadással
befejezett beruházások esetében) ez a díj ivóvíz esetében 100.000,- Ft + ÁFA, szennyvíz
esetében pedig 200.000,- Ft + ÁFA.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem, hogy az előterjesztés megtárgyalni, illetve a víziközmű fejlesztési hozzájárulással
kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjenek !

Határozati javaslat:
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1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
beruházásában megvalósítani tervezett, illetve épülő vízközmű fejlesztési hozzájárulás
mértékét lakossági felhasználók esetében az alábbiak szerint határozza meg:
a. ivóvíz közmű esetén: 50.000,- Ft/bekötés + ÁFA
b. szennyvíz közmű esetén: 120.000,- Ft/bekötés + ÁFA
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági felhasználók
vízközmű fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, kérelemre fizetési kedvezményt
adhat az alábbiak szerint:
a. a hálózatra való csatlakoztatásának feltétele a közmű-fejlesztési hozzájárulás
legalább 50 %-nak befizetése;
b. a hozzájárulást legalább 5.000,- Ft-os részletekben kell befizetni;
c. az önkormányzat a részletfizetést igénylőkkel szerződést köt.
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 197/2000. számú
Képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Tárgy: 4/2016.(II.25) önkormányzati rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
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a Képviselő-testület
2016.decemberi 14 -i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja
Közös Önkormányzati Hivatal
Önkorm.igazg.tevékenysége
Ebből: Személyi jutt.
89.500 Ft
Munkaa.terh.jár.
24.165 Ft
Közterület rendjének fenntartása
Ebből: Személyi jutt.
22.300 Ft
Munkaa.terh.jár.
6.021 Ft
Rendelőintézet
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Ebből: Személyi jutt.
11.700 Ft
Munkaa.terh.jár.
3.159 Ft
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Ebből: Személyi jutt.
- 11.700 Ft
Munkaa.terh.jár.
- 3.159 Ft
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Ebből: Személyi jutt.
66.500 Ft
Munkaa.terh.jár.
17.955 Ft
Járóbetegek gyógyító gondozása
Ebből: Személyi jutt.
21.500 Ft
Munkaa.terh.jár.
5.805 Ft
Fogorvosi alapellátás
Ebből: Személyi jutt.
2.300 Ft
Munkaa.terh.jár.
621 Ft
Egészségügyi laboratóriumi szolg.
Ebből: Személyi jutt.
22.400 Ft
Munkaa.terh.jár.
6.048 Ft
Képalkotó diagnosztika.
Ebből: Személyi jutt.
1.600 Ft
Munkaa.terh.jár.
432 Ft
Fizikoterápiás szolgáltatás
Ebből: Személyi jutt.
3.300 Ft
Munkaa.terh.jár.
891 Ft
Család- és nővédelmi egészségü.gond
Ebből: Személyi jutt.
11.100 Ft
Munkaa.terh.jár.
2.997 Ft

113.665 Ft

28.321 Ft

14.859 Ft

- 14.859 Ft

84.455 Ft

27.305 Ft

2.921 Ft

28.448 Ft

2.032 Ft

4.191 Ft

14.097 Ft
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Ifjúság-egészségügyi gondozás
Ebből: Személyi jutt.
14.700 Ft
Munkaa.terh.jár.
3.969 Ft

18.669 Ft

Móra F. Városi Könyvtár
Ebből: Személyi jutt.
Munkaa.terh.jár.

74.422 Ft
58.600 Ft
15.822 Ft

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
Egyéb működési célú kiadások áht.-belül
SZEOB
Ebből: Köt.fel.
120.015 Ft
Nem köt.f.
23.114 Ft
Városi Gondozási Központ
Ebből: Köt.fel.
194.183 Ft
Nem köt.f.
43.561 Ft
Családsegítő és gyermekj. Sz.
Fedezetük: Műk.célúktgvi tám. és kiegészítő tám.
Ebből: Kötelező fel
471.043 Ft
Nem kötelező fel.
241.427 Ft

2. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi kiegészítő
/166/2015.(VI.30.)/
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
Egyéb működési célú kiadások áht.-belül
SZEOB
Ebből: Kötelező feladat
- eFt
Nem kötelező feladat
111.685 Ft
Városi Gondozási Központ
Ebből: Kötelező feladat
420.102 Ft
Nem kötelező feladat
118.998 Ft
Családsegítő és gyermekj. Szolgálat
Fedezete: Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.
Ebből Kötelező feladat
765.138 Ft
Nem kötelező feladat 230.683 Ft

143.129 Ft

237.744 Ft

-66.929 Ft
712.470 Ft

ágazati

pótlék

111.685 Ft

539.100 Ft

345.036 Ft
995.821 Ft

3. 2015. évi C. tv./ 2.sz.mell. II.; III. pontjában foglalt feladatok támogatásának októberi
felmérés alapján történő módosítása
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Működés célú központi támogatások
Ebből: kötelező fel.
- 750.400 Ft
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.támogat.
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Működés célú központi támogatások
Ebből: kötelező fel.
Fedezetük: Működési céltartalék

4. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
Önkormányzat
Vas Megyei Príma díj
Város és községgazdálkodás /Műk.cél. támogatás.áhnkív/
ECHO TV Szentgotthárd Film
Város és községgazdálkodás /Dologi kiadás/
Fedezetük: Általános tartalék zárolás /Polgármesteri keret/
Ebből: Kötelező fel.
620.700 Ft
Nem kötelező feladat
- Ft

- 1.799.876 Ft
- 2.550.276 Ft

100.000 Ft
520.700 Ft
- 620.700 Ft

5. Önkormányzati Erőforrások és Külkapcs. Bizottsága terhére előir.átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
6/2016. sz. határozat Szentgotthárd Város Vegyeskarawalldürni fellépés
Város és községgazdálkodás /Egyéb műk.c.támog. áhn.kív./
220.000 Ft
7/2016. sz. határozat Szentgotthárdi KK, Máriaújfalu SE támogatása
Versenysport tevékenység és támogatás/Egyéb műk.c.támog. áhn.kív./
881.728 Ft
Fedezetük: Közművelődési tev.tám. /Egyéb műk.c.tám.áh.kív./
- 1.101.728 Ft
6. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
Kiadási pótleőirányzat
Intézményi karbantartások
Rendelőintézet - festés
Járóbeteg gyógyító szakellátás /Dologi kiadás/
Fedezete:Intézményfinanszírozás
Működési céltartalék /Intézményi karbantartások/

- 708.551 Ft

7. Képviselő – testületi határozatok
232/2016. sz. határozat Szentgotthárd Város Vegyeskarawalldürni fellépés
Város és községgazdálkodás /Egyéb műk.c.támog. áhn.kív./
Fedezete: Működési céltartalék

100.000 Ft
-100.000 Ft

708.551 Ft

168/2016 sz. határozat Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program 2016 pályázatra
önrész elhatárolása
Versenysport tevékenység és támogatás/Beruházás/
8.890.000 Ft
Fedezetük:
Működési kölcsön Gotthard-Therm Kft.
- 8.890.000 Ft
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206/2016 sz. határozat 1956-os forradalom 60. évfordulós megemlékezés
Közművelődési tev. és támogatás
Ebből: Személyi juttatás
50.000 Ft
Dologi kiadás
1.950.000 Ft
Fedezetük:
Közművelődési tev. és támogatás /egyéb program reklám/. /Dologi kiadás/

- 2.000.000 Ft

231/2016 sz. határozat SZEOB Tótágas Bölcsőde támogatás
Sztg és Kistérség Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Ebből: Egyéb műk.c.támog. áhn.belül
Fedezete: Működési céltartalék

2.500.000 Ft
- 2.500.000 Ft

2.000.000 Ft

8. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása
A./ Önkormányzat
Szobor felújítás /Beruházás/
2.000.000 Ft
Fedezete: Felhalmozási.célú önkormányzati támogatások áhn.belül
2.000.000 Ft
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás
Ebből: Dologi kiadás
4.800.000 Ft
Beruházás
- 4.800.000 Ft
Út építés, út felújítás
Ebből: Dologi kiadás
Felújítás
Beruházás

3.124.000 Ft
2.983.974 Ft
- 6.107.974 Ft

Városrészi kultúrházak felújítása
Ebből: Dologi kiadás
1.389.000 Ft
Felújítás
- 1.389.000 Ft
SZOI Okatatási Intézmények felújítása
Ebből: Dologi kiadás
1.500.000 Ft
Felújítás
- 1.500.00 Ft
B./ Rendelőintézet
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl/ Járóbeteg gyógyító szakell.
Ebből : Személyi jutt.
158.310 Ft
Munkaa.terh.j
21.372 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv
Választásra járó átlagbér
Járóbeteg gyógyító szakell.
Ebből : Személyi jutt.
Munkaa.terh.j

179.682 Ft

179.682 Ft

11.373 Ft
8.955 Ft
2.418 Ft

24

Fedezete: Egy. működés bevétel önkormányzattól

11.373 Ft

Járóbetegek gyógyító gondozása /Dologi kiadás/
Egészségügyi laboratóriumi szolg./Dologi kiadás/

- 558.000 Ft
558.000 Ft

C./ Móra Ferenc Könyvtár
Központi könyvtár
Ebből : Személyi jutt.
325.000 Ft
Munkaad.terh.jár. 175.000 Ft
Múzeum /Munkaad.terh.jár./
Fedezete: Múzeum /Dologi kiadás/
D./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./
Ebből : Személyi jutt.
139.464 Ft
Munkaa.terh.j.
18.828 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv

500.000 Ft

50.000 Ft
- 550.000 Ft

158.292 Ft

158.292 Ft

A 4/2016.(II.25.) ÖKT rendelet 2.§.(10) jóváhagyott a költségvetés bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a csatolt likviditási terv
szerint módosul.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2016. évi költségvetés
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Hatásvizsgálat
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy a
költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni
szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni a gazdasági – pénzügyi folyamatokat. A követés
naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek.
A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.
Környezeti és egészségi következménye: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot
A jogalkotás elmaradásának esetén: a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi előírásokkal.
Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2016.évi költségvetés
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen.
Szentgotthárd, 2016. december 1.
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Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./…. (……..) önkormányzati rendelete
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.
(II.25.) önkormányzati rendelete /továbbiakban: Rendelet/ 2.§ (1) bekezdés helyébe a
következő lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 3.444.590.200,- Ft azaz hárommilliárd-négyszázhétmillióegyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy forintban
b) bevételi főösszegét 3.444.590.200,- Ft azaz hárommilliárd-négyszázhétmillióegyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy forintban
állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet a 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi
főösszeg forrásait és azok összegét - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
(2) Működési bevételek
2.433.340.516 Ft
a) Intézményi működési bevételek:
275.087.419 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1.673.499.000 Ft
c) Működési támogatások:
317.764.202 Ft
d) Egyéb működési bevételek:
166.989.895 Ft
(3) Felhalmozási bevételek
a) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
b) Felhalmozási támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek
(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.
(5) Költségvetési bevételek összesen:

371.180.446 Ft
12.000.000 Ft
58.001.446 Ft
301.179.000 Ft
394.829.460 Ft
3.199.350.422 Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 245.239.778 Ft
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:
245.239.778 Ft
(7) Finanszírozási bevételek összesen:

245.239.778 Ft”
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3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a)
b)
c)
d)
e)

működési kiadások előirányzatra
felhalmozási kiadások előirányzatra
támogatások kölcsönök nyújtására
pénzforgalom nélküli kiadásokra
finanszírozási kiadásra

1.642.235.191 Ft-ot
1.660.728.555 Ft-ot
65.010.000 Ft-ot
65.392.454 Ft-ot
11.224.000 Ft-ot

határoz meg.”
4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ (1) Az 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) személyi juttatások előirányzata
335.019.985 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
97.523.459 Ft
c) dologi kiadások előirányzata
769.833.484 Ft
d) egyéb működési kiadásra
424.308.263 Ft
ebből
da) műk. célú peszk átad. államh belülre
361.342.064 Ft
db) műk. célú peszk átad. államh kivülre
62.966.199 Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
0 Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
15.550.000 Ft
Működési kiadások összesen:
1.642.235.191 Ft
(2) Az 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A 4. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez
3.868.000 Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete
ab) katasztrófa alap
ac) általános tartalék

407.410 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 62.985.044 Ft összegben, az alábbiak szerint
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a)

Pályázati alap működési

1.600.000 Ft
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
sz)
t)
ty)

Intézmény karbantartás
Rendezvény
Környzetvédelmi alap
Közcélú fogl.dologi
Közcélú fogl.pályázati önrész
Ifjúsági Tanács
VM Gimnázium évforduló
Visszafizetendő áll.tám
Rendelőintézet
Civil Alap
Egyéb szerv.egy.pályá.önr
Olimpiai sportolók tám.2 fő
Fúvószenekar egyenruha
Evangélikus Egyházközség
PKKE támogatás
2015. évi bérkompenzáció
Egyéb tartalék
2016.évi bérkomp.,sz.ágazati pót.
Maradvány
SZEOB vizesblokk felújítás
EFI

2.031.919 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
500.000 Ft
1.056.627 Ft
464.770 Ft
1.000.000 Ft
- Ft
7.700.000 Ft
- Ft
1.825.418 Ft
- Ft
77.600 Ft
- Ft
- Ft
124 Ft
1.365.000 Ft
4.035.140 Ft
- Ft
14.128.446 Ft
25.200.000 Ft”

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 317.764.202 Ft
állami támogatásban részesül. Az állami támogatásból 236.137.337 Ft nem kerül
folyósításra.”
6.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

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

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§.
A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-,
változásával foglalkozik.
2.§.
A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi.
3.§.
A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, támogatások-,
kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként.
4.§
A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként,
valamint a tartalék változását mutatja be.
5.§.
Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be.
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Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. december 14-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az október 26-i ülésén tárgyalta
az Üzletek éjszakai zárva tartása című napirendet. Ennek eredményeként a 242/2016. számú
Képviselő-testületi határozatában kimondta, hogy elviekben egyetért az üzletek éjszakai
nyitva tartását korlátozó önkormányzati rendelet megalkotásával az előterjesztésben írtak
szerint azzal, hogy a kérdésről ki kell kérni előzetesen az Ifjúsági Tanács, az Idősügyi Tanács
illetve esetlegesen egyéb civil szervezetek véleményét is.
Szeretnénk előre bocsátani, hogy nem Szentgotthárd lesz az első és nem is az egyetlen, ahol
az éjszakai nyitva tartást korlátozzák – amennyiben a rendelet elfogadása mellett dönt a T.
Testület. Budapest több kerülete, nagyvárosok, vagy a közelünkben Kőszeg már vezetett be
hasonló korlátozást.
November folyamán az Ifjúsági Tanács meg is tárgyalta a kezdeményezést, véleményük
részletesen a 2. számú mellékletben olvasható. Lényege, hogy nem támogatják a rendelet
megalkotását, de ha a Képviselő-testület mégis ragaszkodik hozzá, minél későbbi kötelező
zárórát javasolnak meghatározni. A Tanács egyik felvetése, hogy a fiatalok egy részének a
szórakozás a pihenés és a rendelet elfogadása az ő jogait korlátozza. Összességében erre és az
ezekhez hasonló érvekre annyiban érdemes reagálni, hogy a szórakozás jogát ez a rendelet
nem fogja ellehetetleníteni legfeljebb arra ösztönöz, hogy a mostanában kialakított
szórakozási szokásokon kell egy kicsit változtatni és csak korábbra kell előrehozni annak
kezdését.
Az Idősügyi Tanács október 25-én tartotta legutóbbi ülését, tehát az októberi képviselőtestületi ülést megelőző napon, így a kérdésről még érdemben és hivatalosan nem tudott
tárgyalni.
Másokat nem kerestünk meg véleményezésre. Az éjszaka nyitva tartó vendéglátó helyek
környezetében élők véleményét pedig az októberi előterjesztés kapcsán ismertettük a
Testülettel.
Mindezek alapján a decemberi ülésre elkészítettünk egy rendelettervezetet, melybe konkrét
szabályokat, időpontokat és kivételeket fogalmaztunk bele azzal, hogy természetesen ezt a
Képviselő-testület – a központi jogszabályi keretek között – szabadon formálhatja,
felülírhatja. Igyekeztünk viszonylag szigorú, de egyszerű szabályokból álló tervezetet
terjeszteni a Tisztelt Képviselő-testület elé. Miközben a nyitva tartást korlátozzuk, hagyunk
lehetőséget arra is, hogy a városi rendezvények időszakában illetve néhány kiemelt ünnep
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idején legyen lehetőség egy egyszerű bejelentéssel hosszabb nyitva tartásra is. Annak azonban
elejét szeretnénk venni, hogy akár reggel hatig is zenés rendezvények tegyék lehetetlenné
szentgotthárdi emberek éjszakai pihenését.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény megköveteli valamennyi jogszabálytervezet esetén egy
előzetes hatásvizsgálat elkészítését, és önkormányzati rendelet esetén arról a Képviselőtestület tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett új rendeletnek
társadalmi hatása, hogy a vendéglátóhelyek éjszakai nyitvatartásának korlátozásával a
lakosság egészséges életkörülményeinek, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz való jogát
biztosítja, ugyanakkor e célból a kereskedők vállalkozási szabadságát korlátozza. További
következménye, hogy a jövőben nem köti le egész éjjel a rendőrség személyi állományát az
egyes szórakozóhelyek környékén a rendfenntartás biztosítása.
Gazdasági, költségvetési hatása, hogy valamelyest akár csökkenhet a helyi adóbevétel.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása az éjszakai
zajszennyezés jelentős csökkenése, illetve várható a vendéglátóhelyek vendégei által okozott
szennyezések, károk csökkenése.
Mindenképpen van egészségügyi következménye, hogy biztosítja a vendéglátóhelyek
környékén lakók éjjeli pihenési feltételeit.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása az egyes kivételekként meghatározott
időszakok, rendezvények kapcsán érkező bejelentések kapcsán van.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, hogy Szentgotthárdon az utóbbi időben ismét
komoly probléma egyes területeken az éjszaka nyitva tartó egységek miatti zaj.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jegyző mint kereskedelmi hatóság
a kereskedelmi törvényben és a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott szankciókkal
léphet fel azok ellen a vendéglátóhelyek ellen, amelyek az általuk vagy az érkező/távozó
vendégeik által kibocsátott zajjal sorozatosan zavarják a környező lakosságot.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelettervezet
megtárgyalására!

Szentgotthárd, 2016. december 7.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005.
évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel a Szentgotthárd
város közigazgatási területén működő, vendéglátást folytató üzletre (a továbbiakban:
vendéglátóhely), valamint az ezen kívül megrendezett zenés, táncos rendezvények
italszolgáltatására terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az alábbi vendéglátóhelyekre:
a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet szerinti szálloda típusú szálláshelyen működő vendéglátóhelyre,
b) az üzemanyagtöltő állomáson működő vendéglátóhelyre,
c) a Színházban és a sportlétesítményben üzemeltetett vendéglátóhelyre a kulturális
és sportrendezvények ideje alatt,
d) lakodalom, esküvő helyszínére a lakodalom, esküvő időtartama alatt és
e) az önkormányzat, az önkormányzat intézménye vagy a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület szervezésében megtartott rendezvény helyszínére a rendezvény ideje
alatt.
2. §

A vendéglátóhely – a 3. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – 6.00 órától
24.00 óráig tarthat nyitva.

3. § (1) A vendéglátóhely az üzemeltető írásbeli bejelentésére a 2. §-ban foglaltaknál
hosszabb ideig tarthat nyitva (a továbbiakban: eltérő nyitva tartás) az alább felsorolt
valamennyi rendezvény, időszak vagy ünnep egy napján:
a) farsangi időszakban,
b) március 7-8.,
c) húsvét vasárnap vagy húsvéthétfőn,
d) április 30- május 1.,
e) május 4-5. (Gotthárd napja),
f) Szerelmesek Fesztiválja,
g) Szentgotthárdi Történelmi Napok,
h) augusztus 19-20. és
i) december 31.
(2) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó bejelentést az üzemeltető legkésőbb a
rendezvény időpontját megelőző nyolcadik napon benyújtja a jegyzőnek.
(3) A bejelentés tartalmazza:
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a) az üzemeltető nevét, székhelyének címét,
b) a vendéglátóhely elnevezését, címét,
c) a nyitvatartás meghosszabbításának naptári napját, idejét (év, hónap, nap, óra,
perc formátumban meghatározva),
d) a rendezvény jellegét, megnevezését
(4) A bejelentésről a jegyző tájékoztatja a rendőrséget.
4. §

Az eltérő nyitvatartást a jegyző megtilthatja
a) ha a vendéglátóhellyel szemben egy éven belül legalább kétszer írásban
bejelentést tettek, és a jegyző által végzett hatósági ellenőrzés során a panasz
megalapozottnak tekinthető, vagy
b) hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak alapján, vagy
c) annak, akinek rendezvényén a közrendet, köznyugalmat megzavaró esemény
történt, és az esemény kiváltó okaként az üzemeltetőnek felróható magatartás –
melyet akár rendőrségi jegyzőkönyv, akár egyéb, a hatóság által az ügy érdemére
vonatkozó döntés is alátámasztott – megállapításra került.

5. §

A rendelet 2. §-ába foglaltak a közösségi együttélés alapvető szabályai,
megszegésük százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. Egy
éven belüli ismételt megszegésük esetén a jegyző a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 9. § (4) bekezdése szerinti szankciókat alkalmazhatja.

6. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a már működő
vendéglátóhelyekre is alkalmazni kell.
(2) Amennyiben a már működő vendéglátóhely a rendelet hatálybalépésekor a
bejelentése szerint 24.00 óránál későbbi időpontig tart nyitva, úgy a jegyző az általa
vezetett nyilvántartásban ezt 24.00 órára módosítja, egyidejűleg erről értesíti a
vendéglátóhely üzemeltetőjét és a rendőrséget.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

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

Kihirdetve:
………….
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indokolás:
1. §-hoz: Meghatározza, hogy a rendelet hatálya a vendéglátóhelyekre és a zenés, táncos
rendezvények italszolgáltatására terjed ki, majd meghatározza a kivételeket.
2. §-hoz: Főszabályként meghatározza, hogy a vendéglátóhelyek csak 6.00 órától 24.00 óráig
tarthatnak nyitva.
3. §-hoz: Bizonyos, a 3. § (1) bekezdésében meghatározott ünnepeken, rendezvényeken,
időszakban előzetes bejelentés alapján egy napon hosszabban is nyitva tarthat a
vendéglátóhely. Meghatározza a bejelentés határidejét, tartalmi feltételeit, és hogy a
jegyzőnek a rendőrséget is tájékoztatni kell a bejelentésről.
4. §-hoz: Meghatározza azokat az eseteket, amikor a jegyző megtilthatja az eltérő
nyitvatartást, azaz a rendeletben maximalizált nyitvatartási idő túllépését.
5. §-hoz: A közösségi együttélés alapvető szabályának minősíti a kötelező éjszakai
zárvatartási időszakot, megsértése esetére meghatározza az alkalmazható
szankciókat.
6. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, meghatározva, hogy a rendelet szabályai a
már működő vendéglátóhelyekre is vonatkoznak. A már működő, érintett
vendéglátóhelyek (tehát amelyek 24.00 óránál tovább tartanak nyitva)
üzemeltetőinek nem kell bejelenteniük az új nyitvatartási időt, hanem azt a jegyző
hivatalból módosítja a nyilvántartásban a maximális 24.00 órára, és erről
tájékoztatja mind az üzemeltetőt, mind a rendőrséget.
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2. sz. melléklet

Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács

Tisztelt Jegyző Úr!

Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa köszönettel fogadta megkeresését. Örömmel
vettük, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy véleményezzünk egy, a fiatalokat is érintő
önkormányzati rendelet-tervezetet.
Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa a 2016. november 14-i ülésén tárgyalta meg: „A
szentgotthárdi üzletek éjszakai zárva tartását” szabályozó önkormányzati rendelettervezetet. Az Ifjúsági Tanács egybehangzó véleménye szerint megfelelő a korábbi
rendelet, ami alapján: éjszaka is nyitva lévő vendéglátó egységet meg lehet nyitni azzal,
hogy az üzemeltető ezt a tényt, bejelenti a helyi kereskedelmi hatóságnál és elkezdi a
működést. A korábbi rendelet hatályban tartása mellett a legfontosabb érv az volt, hogy
a fiatalok kevés szórakozási lehetősége közül hétvégén még mindig a helyi vendéglátó
ipari egységek az egyik legkedveltebb szórakozási lehetőségek. Azzal, hogy a vendéglátó
üzleteknek korábban kellene zárniuk, még az alapvető probléma, a nagy zaj nem szűnik
meg, csak máshol szülne újabb problémákat (pl. közterek, játszóterek, lakóházak). A
másik érv az volt, hogy az utóbbi években 6-7 vendéglátó ipari egység zárta be kapuit,
félő lenne, hogy a szigorúbb nyitva tartás miatt további üzletek jutnának hasonló sorsra,
s így a fiatalok szórakozási lehetőségei tovább csökkennének. Annak érdekében, hogy a
városlakók pihenéshez való joga ne sérüljön és, hogy a szomszédos lakókat az éjszakai
élet minél inkább ne zavarja, az Ifjúsági Tanács meglátása szerint a vendéglátósok
figyelmét fel kell hívni a rend megtartására, illetve, fel kell szólítani az üzemeltetőket,
hogy lehetőségeikhez mérten igyekezzenek csökkenteni a zajszintet akár hangszigetelés
révén.
A Jegyző Úr által feltett kérdésekről az Ifjúsági Tanács a következő véleményt alakította
ki:
- Egyetértenek-e azzal, hogy legyen Szentgotthárdon az üzletek éjszakai zárva tartását
elrendelő önkormányzati rendelet?
Az Ifjúsági Tanács nem támogatja, hogy önkormányzati rendeletben korlátozzák az
üzletek éjszakai nyitvatartását. A legfőbb ok, hogy ezek a helyek a fiatalok legfontosabb
szórakozási helyei, a szigorúbb zárva tartás az alapvető problémát nem oldaná meg,
csak más helyen jelennének meg ezek a „hangos emberek”, valamint a vendéglátókra
számára is negatív hatással lenne ez a korlátozás, félő lenne, hogy újabb helyeknek
kellene végleg bezárni kapuikat.
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- Mi a véleményük arról, hogy ha elrendelik az éjszakai zárva tartást, akkor az este 22 órát
követően hány órától történjen?
Amennyiben a Képviselő-Testület mégis ragaszkodik az éjszakai zárva tartáshoz, akkor
az Ifjúsági Tanács határozottan kéri, hogy legyen engedékeny ebben a kérdésben, és egy
hajnali 2-3 órakor történő zárást határozzon meg.

- Mi a javaslatuk: ha elrendelik a zárva tartást, milyen alkalmak legyenek kivételek az
éjszakai zárva tartás alól?
Az Ifjúsági Tanács a fiatalok szórakozási lehetőségeinek biztosítása érdekében
határozottan kéri, hogy ebben az esetben a városi rendezvények, ünnepnapok és iskolai
szünetek legyenek kivételek.
Zárszóként pedig az ülésen elhangzott érdekes gondolattal zárnám soraimat: „Mi van
akkor, ha nekem pont az a pihenés, hogy szórakozom az ilyen helyeken”, tehát kérem,
hogy a Képviselő- Testület a döntése meghozatalakor a szórakozni vágyók érdekeit is
tartsa szem előtt.

Szentgotthárd, 2016. november 16.

Tisztelettel:
dr. Sütő Ferenc
Ifjúsági Tanács Elnöke

Tárgy: Szentgotthárd, Fürdő utcai parkolók kialakításának ügye
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. december 14-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. októberi ülésen a képviselő-testület többek között foglalkozott a Szentgotthárd,
Kossuth L. utca 50. hrsz.-ú ingatlanon lévő parkoló Fürdő utca irányába történő
megnyitásával, illetve a Fürdő utcában parkoló állások kialakításával. Erről a képviselőtestület a 229/2016. számú Képviselő-testületi határozat 4. pontja alapján az alábbi döntést
hozta:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a
Szentgotthárd, Kossuth L. utca 50. hrsz.-ú ingatlanon lévő parkoló Fürdő utca irányába
történő megnyitásához. A képviselő – testület elvi hozzájárulást ad a Fürdő utcában parkoló
állások kialakításához. Az elvi döntésről és a javasolt megoldásokról előzetesen tájékoztatni
kell a Fürdő utca lakóit és véleményük ismeretében, illetve a fejlesztés részletes
kidolgozásával (költsége, ütemezése) a végleges döntés meghozatala érdekében újra a
képviselő-testület elé kell terjeszteni a kérdést.
A fenti határozat alapján az elvi döntésről és a javasolt megoldásokról a Fürdő utca
valamennyi érintett lakóingatlanát írásban tájékoztattuk, illetve 2016. november 24-én
(csütörtökön) 10:00 órai kezdettel az önkormányzati hivatalban konzultációs lehetőséget
biztosítottunk a lakók számára, amelyen az utca valamennyi lakóingatlana képviseltette
magát. Két okból gondoltunk a lakókkal való egyeztetésre: egyrészt, mert egy nagyon rövid
utcáról van szó ahol kevés érintett tulajdonos van akikkel az elképzeléseink viszonylag
egyszerűen ismertethetők és a lakók elfoglalt álláspontja egyszerűbben begyűjthető. Más
hasonló közterület - fejlesztésnél sok érintett esetén nincs erre igazán mód és a sok tulajdonos
sokféle érdekei miatt nehezen kristályosítható ki egyetértés bármilyen megoldáshoz. A másik
ok ami miatt kerestük a lakókat az az, hogy a forgalom rávezetése erre az utcára és még
parkolók kialakítása is teljesen átalakítja a jelen pillanatban tulajdonképpen zsákutca életét, a
zöldfelületek lecsökkennek, a nagyra nőtt elöregedett fákat ki kell vágni és helyettük újat
ültetni, folyamatosan járműforgalom alakul ott ki - és bár a Fürdő utca státuszát tekintve most
is utca, csak a használata jelentősen el fog térni a mostanitól a beruházást követően.
Emlékeztető a 2016. októberi testületi ülésre készült előterjesztésben a Fürdő utca
felújításával, rekonstrukciójával kapcsolatban írt indoklásról:
A Szentgotthárd, Kossuth L. utca 50. hrsz.-ú ingatlanon (régi piac) lévő, közelmúltban
átépített parkoló úgy lett kialakítva, hogy a Fürdő utca felé is megnyitható, összenyitható
legyen. Ennek megvalósításával továbbá egyúttal a Fürdő utca felújítása, korszerűsítése is
megtörténhetne, amelynek szélessége lehetővé tenné további parkolóállások kialakítását is. Az
utca korszerűsítésénél természetesen az út burkolatának felújítása mellett a csapadékvízelvezetést is rendezni lehetne, illetve az ott lévő lakóingatlanok bejáróit is a mai kor
követelményeinek megfelelően ki lehetne alakítani. A Kossuth utcai parkoló megnyitása,
illetve a Fürdő utcában parkoló állások kialakításának lehetősége jelentősen megváltoztatná
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a jelenleg zsákutca (Fürdő utca) forgalmát, illetve jellegét, amely jelentős érdek sérelemmel is
járna az ott lakók részére. Ezzel szemben mégis csak egy lényegében a város központjában
lévő területről van szó, ahol idegen területek igénybevétele nélkül lehetne új parkolóállásokat
kialakítani. Továbbá egyúttal a Kossuth L. utca – Tompa M. utca - tárgyi parkoló
kereszteződésében többször kialakuló közlekedési nehézségeket enyhíteni lehetne.
Az önkormányzati hivatalban folyatott előzetes konzultáció során a lakók az alábbi
megállapításokat, illetve javaslatokat tették:
1. Szentgotthárd, Kossuth L. utca 50. hrsz.-ú ingatlanon (régi piac) lévő, közelmúltban
átépített parkoló a Fürdő utca felé történő megnyitásával nem értenek egyet,
hivatkozva a családi házas ingatlanok nyugalmának megzavarására, ingatlanuk
értékének csökkenésére;
2. Továbbá nem értenek egyet a parkolóállások kialakításával, de elfogadják ennek
szükségességét. Ezzel kapcsolatban a Fürdő utca 1. szám alatti lakos kéri, hogy
közvetlenül a háza – amely ebből a szempontból sarokhéz - mellet ne kerüljön
kialakításra parkolóállás. Indoka, hogy a régi piac területén átépített parkolóállások is
nagyon közel kerültek ingatlana nyugati oldalához, illetve a Fürdő utca szélessége a
régi strand felé haladva leszűkül, szélessége csökken;
3. Az utcában valamennyi meglévő ingatlanbejáró legyen figyelembe véve a tervezés
során;
4. Az utcában járda kialakítását nem tartják szükségszerűnek;
5. Kérték, hogy a tervezési folyamatokba továbbra is vonjuk be őket.
Figyelembe véve a megbeszélésen elhangzottakat szaktervezővel új kiosztási vázlatot
készíttettünk (1. sz. melléklet), mely 18 db parkolóállás kialakítását tenné lehetővé,
párhuzamos és merőleges parkolóállások kialakításával egyaránt. Ebben változatban a
lakókkal folytatott konzultáció alapján a régi piac területén lévő parkoló, illetve a Fürdő utca
összenyitására nem kerülne sor, továbbá kérésnek megfelelően az utca utolsó házai előtt
parkolóállások nem kerülnének kialakításra, ezek a régi strand irányába merőleges kiosztással
lennének kialakítva. Járda kialakítására nem kerülne sor, illetve a parkolóállások kiosztásával
valamennyi ingatlanbejáró figyelembe lett véve.
A fentiekben ismertetett beruházás várható bekerülési költsége, illetve lehetséges ütemezése
Munka megnevezése
Bekerülési öltsége
Időtartam,
Megjegyzés
határidő
Tervezés,
Költség: Tervezési díj,
engedélyeztetés
engedélyezési eljárás díjai,
800,-eFt
90. nap
határidő: szerződéskötéstől
számítva
Mérnök
Költség: Műszaki ellenőr
400,- eFt
díja, határidő: nem releváns
Közbeszerzés
Költség:
közbeszerzési
szaktanácsadó
díja,
590,- eFt
60. nap
hirdetmény díja, határidő:
kb-i eljárás megindításától
számítva
Kivitelezés
31.270,- eFt
120. nap
Költség:
kivitelezés
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költsége,
határidő:
szerződéskötéstől számítva
Összesen:

33.060,- eFt

A lakókkal történő előzetes konzultáció alapján új vázlatot készíttettünk az előterjesztés 1.
számú melléklete szerint, amelyben a Kossuth utcai parkoló és a Fürdő utca összenyitására
nem kerülne sor. A fentiekben körülírt fejlesztés egyik célkitűzése az lenne, hogy a Kossuth
L. utca – Tompa M. utca - parkoló kereszteződésében többször kialakuló közlekedési
nehézségeket az összenyitással enyhíteni lehetne, mivel akkor a járművel közlekedők egy
része nem jelenne meg a tárgyi kereszteződésben. Továbbá a lakók egyéb igényei alapján a
parkolóállások számát is csökkentettük.
Időközben olyan információkhoz jutottunk, amelyek a múlt havi testületi ülésen is
elhangzottak, hogy az ott lakók most már egyáltalán nem szeretnék, hogy a Fürdő utcában új
parkolóállások létesüljenek, illetve inkább most már csak az összenyitást támogatnák.
Véleményük szerint a régi strand területén kellene új parkoló állások kialakítani.
(Ez utóbbi ellentétes lenne a közelmúltban elfogadott rendezési tervvel.)
A Fürdő utca felújítása, rekonstrukciója közlekedés fejlesztési szempontból úgy lehetne teljes,
úgy lehetne komplex, ha valamennyi célkitűzést - Fürdő utca felújítását, illetve az
összenyitással a Kossuth L. utca – Tompa M. utca – parkoló bejárata kereszteződésében
kialakuló közlekedési nehézségeket, valamint idegen területek igénybe vétele nélkül a
parkolóhelyek jelentősen növekedését - el tudnánk érni vele.
Hatásvizsgálat
1. Mi indokolja, miért szükséges?
A Kossuth L. utca – Tompa M. utca – Szentgotthárd 50. hrsz.-ú parkoló (régi piac)
bejárata kereszteződésében többször kialakuló közlekedési nehézségek enyhítése a
parkoló és a Fürdő utca összenyitásával, illetve az önkormányzati tulajdonban és
kezelésben lévő Fürdő utca időszerű felújítása, valamint a városban tapasztalható
parkolási nehézségek enyhítése, mivel idegen területek igénybevétele nélkül a Fürdő
utcában 18 db új várakozóhelyet lehetne kialakítani.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A képviselő-testület támogató döntése esetén a beruházás megvalósításához szükséges
forrást az önkormányzat jövő évi költségvetésében tervezni szükséges
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Nem releváns.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
A Kossuth L. utcai parkoló megnyitása, illetve a Fürdő utcában parkoló állások
kialakításának lehetősége jelentősen megváltoztatná a jelenleg zsákutca (Fürdő utca)
forgalmát, illetve jellegét, amely az ott lakók érdekeinek sérelmável is járna.
Ugyanakkor változó közlekedési szokások, az egyre több és több autó elhelyezése,
parkolásának biztosítása önkormányzati feladat. Mérlegelni szükséges most is mint
mindenegyéb esetben is a magánérdek és a közösségi érdek egymáshoz való
viszonyát. Első kérdés, hogy valóban javulna-e a helyzet a Kossuth L. u. – Tompa M.
u. – Parkoló kihajtónál? A válasz az lehet, hogy egészen biztosan, hiszen ha a parkolót
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másik irányba is el lehet hagyni, akkor ezzel az említett kereszteződés is mentesül a
forgalom egy részétől. A második kérdés, hogy a parkolókat építünk a Fürdő utcában,
akkor az mit old meg a belvárosi parkolási gondokból? A nagyon nagy csúcsforgalmas
reggeli órákban valószínűleg segít a gyerekeket az óvodába szállítóknak hiszen a
mostani lehetetlen és reménytelen parkolási helyzetben innen már elérhető az
intézmény. Valószínűleg a nagyon forgalmas órákban megtalálják majd azok is akik
tisztában vannak a belvárosi parkoolás igen nehéz helyzetével. Az esti – ájszakai
órákban valószínűleg a közeli társasház lakói tudnak ott parkolni. Más esetekben
valószínűleg kevesebben használják majd.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A Kossuth L. utca – Tompa M. utca – Szentgotthárd 50. hrsz.-ú parkoló (régi piac)
bejárata kereszteződésében kialakuló közlekedési nehézségeket fennmaradnának, a
rossz állapotban lévő Fürdő utca burkolatának felújítása nem történne meg, illetve a
városban tapasztalható parkolási nehézségek továbbra is fennmaradnának.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei: Támogató döntés esetén a beruházás
terveztetését el kell indítani, engedélyeztetni kell, a műszaki ellenőrt meg kell bízni, a
kivitelezőt közbeszerzési eljárás alapján ki kell választani és a munkákat el kell
végeztetni.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztést megtárgyalni, illetve a Fürdő utca felújításával, rekonstrukciójával
kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Fürdő utca
felújításával, rekonstrukciójával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: ….
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2016. december 4.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

41

1.számú melléklet

Tárgy: A termelői piac, üzlethelyiség bérbeadása
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. december 14-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A termelői piacon lévő önkormányzati helyiség bérbeadésa:
A Testület a szeptember 28-i ülésén a 219/2016. sz. határozata alapján döntött a termelői piac
területén található szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 11,65 m2 területű
üzlethelyiség ismételt bérbeadásáról:
„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a termelői piac területén lévő
szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 11,65 m2 területű üzlethelyiséget bérbeadásra
a helyben szokásos módon és a Panon Lapok Társaságánál meghirdeti.
Az üzlethelyiség önálló (víz és villany) almérővel rendelkezik, a helyiség 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 2016.12.02-ig továbbra sem érkezik, akkor szeptemberben az
üzlethelyiség/ek ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.”
A megadott határidőig pályázat nem érkezett. Meglátásunk szerint nagyon fontos és nagyon jó
volna, ha a helyiséget a termelői piac profiljába beleillő tevékenységre venné ki valaki. Itt
akár még a bérleti díjból is engedhetnénk ha ezzel azt a célt elérnénk, hogy helyben
megtermelt termék értékesítését végezze ott valaki. Sajnálattal vettük, hogy sermmilyen
céllal nem akadt ré jelentkező.

Ajánlat az ingatlanok üzemeltetésére:
Ugyanakkor a termelői piacot üzemeltető RA-HU-MI 2012. Kft. ügyvezetője Huszár Gábor,
az 1. sz. mellékletben található kérelemmel fordult a T. Testülethez, melyben az
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Önkormányzat által kizárólagosan használt és hasznosított üzlethelyiségeket (2 db.), ill
helyiséget (1 db.) üzemeltetésre 2017. január 1-től átvennék (a többi üzlethelyiséget a KFt.
hasznosítja.). 2015.11.30-n Szerződés jött létre a közös tulajdonban lévő ingatlan
használatának megosztásáról (2.sz. melléklet). Ez a javaslat a termelői piacot igazából egy
kézbe venné – a RA-HU-MI 2012. KFT az önkormányzati tulajdonú helyiségeket is
hasznosítaná. Kiküszöbölné ez azokat a nehézségeket amelyek most a bérbe adott
ingatlanainknál sokszor problémát jelentenek: hogy nem tudjuk folyamatosan szemmel
tartani, mi történik a bérbe adott ingatlanainkban; mit tesz a bérlő, mennyire őrzi meg a
bérlemény állagát, illetve itt esetünkben: tevékenysége mennyire felel meg a termelői piac
elvárásainak. A javasolt konstrukció szerint mi üzemeltetés címén a Kft rendelkezésére
bocsátjuk az üzlethelyiségeinket. A KFT ezért üzemeltetési díjat fizet ami azonos a jelenlegi
bérleti díjjal illetve a hirdetményben hirdetett bérleti díjjal. Ezek után az üzemeltető átveszi a
jelenleg már fennálló bérleti szerződést illetve mint üzemeltető bérlőt keres a másik
helyiségre (vagy pl. maga használja azt.
Kérelmük indoklásaként az egy kézben lévő üzemeltetés előnyét említik.
Az önkormányzat a 2 db. üzlethelyiségéből az egyik határozatlan időre bérbeadással
hasznosításra került 2016.10.01-től határozatlan időre. (Ezen helyiségre vonatkozóan a
szerződést jogfolytonosságával kívánják átvenni.)
A részünkről felmerülő kérdések és felvetések:
- Az üres üzlethelyiséget üzemeltetésre átadhatjuk, viszont célszerű-e a jelenleg bérbe adott
helyiséget is átadni? Kérdéses a 3. helyiség „Tároló” sorsa, mivel az az üzleteinkhez
kapcsolódó helyiség így ha az üzlethelyiségek üzemeltetése felmerül, akkor ezt is
üzemeltetésre kellene átadni. Viszont ha nem kerül az összes helyiség átadásra, úgy az
üzemeltetésbe adás indoka lényegtelenné válik, mert marad a jelenlegi helyzet.
- Az ingatlan a vagyonkataszterünk szerint korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe tartozik
helyi döntés alapján. A területen álló épületek forgalomképesek. Az üzletek bruttó értéke
összesen: 5.879.384.-Ft, a tároló bruttó értéke: 1 238 514.-Ft. Mivel ez meghaladja a rendelet
szerinti 5 millió Ft-ot, így az üzemeltetésbe adást is versenyeztetésre meg kell hirdetni.
Vagyonrendeletünk szerint:
25.§ A vagyon hasznosítása (vagyonkezelési jog, haszonélvezeti jog,
hasznosítási jog, használatba adás)
(1) A vagyonkezelési jog, használat és a hasznosítási jog átadása történhet
ingyenesen, illetve ellenszolgáltatás mellett.
(2) A használat és a hasznosítási jog átadása történhet az adott vagyon
koncessziós szerződéssel való üzemeltetésével, használatra való átengedés
használati szerződéssel, bérleti szerződéssel, illetve haszonbérleti szerződéssel.
28. § (1) Az önkormányzat forgalomképes egyéb vagyonának használati, illetve
hasznosítási jogát- ideiglenesen- át lehet engedni:
koncessziós szerződéssel,
bérleti szerződéssel,
használati díj ellenében.
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28/I. § (1) Az 5 millió Ft értékhatárt meghaladó értékű vagyontárgyra hasznosítási
jogot versenyeztetéssel lehet létesíteni.
(2) A képviselő-testület a 25 millió Ft-ot meghaladó értékű vagyon hasznosítása
esetén a felhívást köteles legalább a megyei lapban való hirdetéssel közzétenni, és
a felhívásban megfogalmazottak szerintti legjobb ajánlattevő javára dönteni.
(3) A 5 - 25 millió Ft-ig terjedő értékhatár között a képviselő-testület a helyben
szokásos módon hirdeti ki a használati, hasznosítási jogra való felhívást és a
(2) bek. szerint hoz döntést.
28/J. § A képviselő-testület határozatában megállapítja az egyes vagyontárgyak
hasznosítására vonatkozó használati díjakat.
28/K. §
A képviselő-testület értékhatártól függetlenül dönt a használati, hasznosítási jog
kérdésében.
28/L. § (1) Az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának ingyenes
átengedése – az átengedés időtartamától függetlenül – értékhatár nélkül a képviselőtestület joga.
(2) Az önkormányzati vagyon ingyenesen közfeladat ellátása céljából adható
használatba a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.
Másik megoldás, hogy a T. Testület nem adja üzemeltetésbe egyik helyiséget sem, az üres
üzlethelyiséget továbbra is hirdetjük bérbeadásra.
Természetesen lehetőség van a bérleti díjak mérséklésére is amennyiben esetleg ez lehetne a
sikeres bérbeadás előfeltétele, bár a téli szezonra kisebb az esély, hogy bérlő jelentkezik,
inkább a tavasszal látunk több esélyt a bérbeadásra. Javasoljuk a helyiséget folyamatosan
hirdetni.
Összegezve:
Meglátásunk szerint vagy továbbra is hirdetjük a helyiségünket bérbeadásra vagy az összes
helyiségünket üzemeltetésre hirdetjük meg. Ez utóbbi esetben a termelői piac működtetése
kissé változni fog, a RA-HU-MI 2012. Kft teljes körű rendelkezése alá kerül az egész piac.
Az önkormányzati üzlethelyiségek tulajdonosa természetesen az önkormányzat marad, csak a
helyiséghasznosítás feladatát veszi le rólunk a Kft. A hasznosítási (üzemeltetési) jog
ellenértéke a 3 db. helyiség össz alapterülete alapján: 29,84 x 2500 = 74.600.-Ft/hó - azonos
azzal az összeggel, amit bérleti díjként kaphatnánk meg ha mindhárom helyiségünket bérbe
adjuk.

Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a termelői piac területén
lévő szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, épületben lévő 11,65 m2 területű üzlethelyiséget
bérbeadásra a helyben szokásos módon és a Panon Lapok Társaságánál meghirdeti.
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Az üzlethelyiség önálló (víz és villany) almérővel rendelkezik, a helyiség fűtése elektromos
fűtőpanellel történik.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 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 2017.09.08-ig továbbra sem érkezik, akkor szeptemberben az
üzlethelyiség/ek ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos
használatában álló szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú épületben lévő 11,65 m2 és a 12,45 m2
alapterületű üzlethelyiségek és a 1377/5/C hrsz-ú épületben lévő 5,74 m2 tároló hasznosítási
jogát a helyben szokásos módon meghirdeti.
A pályázatra a kiinduló hasznosítási jog díja: 74.600 - Ft/m2/hó.
A hasznosítási jog időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje: 2017.01.10.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. januári testületi ülés.
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 képviselő-testület eredménytelen pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd 2016. december 05.
Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:

Szerződés közös tulajdonban lévő ingatlan használatának megosztásáról
mely létrejött egyrészről:
Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.,
KSH: 15733720-8411-321-18, adószám: 15733720-2-18, képviseli: Labritz Béla
alpolgármester),
másrészről: RA-HU-MI 2012 Kft. 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 21. (cégj.sz.: 18-09-111339,
adósz.: 24132938-2-18 képviseli: Huszár Gábor ügyvezető szül.: 1988.01.25. an.: Peresztegi
Beáta) közt, mint Szerződő felek (továbbiakban: szerződő felek) közt.
I. A megállapodás tárgya
1. Szerződő felek megállapítják, hogy osztatlan közös tulajdonukat képezi az ingatlannyilvántartásban a szentgotthárdi 1377/5/B és 1377/5/C helyrajzi szám alatt felvett, jelen
szerződés 1. sz. mellékletét képező Mérőlánc Bt. által készített, épület feltüntetéséről szóló,
a Földhivatalnál átvezetett Változási vázrajzon szereplő, üzlettér megnevezésű, bruttó 176 és
35 négyzetméter területű ingatlanok.
2. Az 1. pontban felsorolt ingatlanok 71/317 arányban Szentgotthárd Város
Önkormányzata, 246/317 arányban RA-HU-MI 2012 Kft tulajdonát képezik.
3. A szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú ingatlanban önálló bejárattal és műszaki kialakítással
rendelkező üzlethelyiségek és a hozzájuk tartozó közös használatú helyiségek tartoznak,
amik a következők: előtér-közlekedő, takarítószer tároló, női wc, női mosdó előtér, férfi wc,
férfi mosdó előtér - pissuar
4. Szerződő felek megállapítják, hogy az 1377/5/C hrsz-ú ingatlanban 3 darab önálló
bejárattal és műszaki kialakítással rendelkező Tároló található.
II. A felek megállapodása, nyilatkozatok
5. Szerződő felek az 1377/5/B hrsz-ú épület tekintetében megállapodnak abban, hogy a
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2015. sz. határozata
alapján, a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező alaprajzon a 3. számú, 13,65 m2
alapterületű és a 4. számú 11,65 m2 alapterületű üzlethelyiséget Szentgotthárd Város
Önkormányzata használja és hasznosítja kizárólagosan.
6. Szerződő felek az 1377/5/B hrsz-ú épület tekintetében megállapodnak abban, hogy a jelen
szerződés 2. sz. mellékletét képező alaprajzon a 1. számú, 11,71 m2 alapterületű, a 2. számú
12,45 m2 alapterületű, a 5. számú, 6,03 m2 alapterületű, 6. számú, 27 m2 alapterületű és a
7. számú 30 m2 alapterületű üzlethelyiséget a RA-HU-MI 2012 Kft használja és hasznosítja
kizárólagosan.
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7. Szerződő felek megállapítják, hogy az önálló üzlethelyiségekhez valamennyi közüzemi
(villany és víz) szolgáltatás tekintetében önálló almérő került felszerelésre, így a fogyasztással
valamennyi üzlet teljes egészében külön-külön számol el. A főmérők a RA-HU-MI 2012 Kft
nevén vannak bejelentve a szolgáltatók felé, s az üzlethelyiség használója az almérők alapján
téríti meg továbbszámlázást követően az aktuális közüzemi díjat.
8. A 3. pontban részletezett közös használatú helyiségek közüzemi és üzemeltetési díjai a
ténylegesen hasznosított (ténylegesen működő) üzlethelyiségek száma szerint kerül
felosztásra attól a naptól számítva amikor a helyiséget annak használója birtokba vette
addig a napig, amíg a helyiségből ki nem költözött.
9. A felek az 1377/5/C hrsz-ú épület tekintetében megállapodnak abban, hogy a
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2015. sz. határozata
alapján, a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező alaprajzon a 3. számú, 5,74 m2
alapterületű Tárolót Szentgotthárd Város Önkormányzata használja kizárólagosan.
10. A felek az 1377/5/C hrsz-ú épület tekintetében megállapodnak abban, hogy a jelen
szerződés 3. sz. mellékletét képező alaprajzon a 1. számú, 11,24 m2 alapterületű és a 2.
számú 11,21 m2 alapterületű tárolót a RA-HU-MI 2012 Kft használja kizárólagosan.
11. Az 1. pontban szereplő ingatlanokban – kivéve az 5-6.) és 9.-10. pontban említett
kizárólagos használatú helyiségeket - felmerülő karbantartási és felújítási költségeket a
szerződő felek a tulajdoni részarányuknak megfelelően viselik. Amennyiben karbantartás
vagy felújítás válik szükségessé, úgy annak megkezdése előtt a szerződő felek egymást
kötelesek tájékoztatni az elvégzendő feladatokról, ill. annak várható költségeiről. A
kizárólagosan használt (hasznosított) helyiségekben a felmerülő karbantartási és felújítási
költségeket az azokat hasznosító Szerződő Fél viseli. Az épületeken kívül a termelői piac
teljes területén a felmerülő összes feladat (pl. tisztán tartás, hólapátolás, fűnyírás, növények
gondozása, telepítése, környezet szépítése, táblák kihelyezése, hulladékszállítás, stb.)
elvégzése és annak költsége kizárólag a RA-HU-MI 2012. Kft-t terheli.
12. Az 1377/5 hrsz-ú telek használatával kapcsolatban Szerződő felek megállapítják, hogy
bármely üzlet használója részére az adott üzlethelyisége előtt, a falsíktól számított 2 m
távolságig lehetséges.
13. Szerződő felek megállapítják, hogy a fenti használati megosztással kapcsolatban
egymással szemben fizetési kötelezettségük, követelésük nincsen; egyik tulajdonostárs sem
köteles az esetleges tulajdoni hányadát meghaladó mértékű használatért a másik
tulajdonostársnak többlethasználati díjat fizetni, még abban az esetben sem, amennyiben a
jelen megállapodásban rögzített szerződéses feltételek alapján bármely fél által használt
hasznos alapterület a valóságban meghaladja az ingatlan-nyilvántartásban rögzített tulajdoni
hányadhoz tartozó eszmei terület nagyságát.
14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a tulajdoni hányadok átruházása esetén a
fenti használati megosztást változatlan formában hatályában fenntartják, továbbá vállalják,
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hogy amennyiben ingatlan hányadukat értékesítik, az új tulajdonosokat tájékoztatják jelen
szerződés rendelkezéseiről.
15. Szerződő Felek a jelen Megállapodást csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.
Annak felmondására 1 évig nincs lehetőség, azt követően is csak indokolt esetben, 6
hónapos felmondási idővel lehetséges.
16. Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy az üzlethelyiségeket szabad akaratuknak
megfelelően hasznosíthatják, bérbe adhatják, egymással szemben ezt nem korlátozhatják.
17. A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szerződő felek közötti használati
megosztás kimutatását tartalmazó alaprajz.
18. A fenti használati megosztási szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag írják alá, és egyben kijelentik, szerződéskötési képességük korlátozva
nincs.
19. Jelen okirat 4, egymással mindenben megegyező, példányban készült, és egyenként 2
számozott oldalból áll.
20. A felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
21. Az okiratot a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírásukkal látnak el.
Szentgotthárd, 2015. november ….

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Labritz Béla alpolgármester
tulajdonostárs

RA-HU-MI 2012 Kft
Huszár Gábor ügyvezető
tulajdonostárs

jogi ellenjegyzés:
pénzügyi ellenjegyzés:
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal
munkájáról.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. december 14-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Lejárt határidejű határozatok:
118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok
1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata : 2017. évre a helyi adókról szóló NGM tájékoztatót
ismertetjük a Képviselő-testülettel.
2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. (2016. évben márciusban került rá
sor.)
3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. Helyi adó, gépjárműadó területén inkasszók
benyújtása, forgalomból kivonások elindítása.
4/ 2015. évi beszámoló tartalmazza eszközök elhasználódási fokát .
5/Likviditási terv a két ülés közti beszámolóhoz csatoltuk.
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. Félévi beszámoló után kerül módosításra.(helyi adóbevallás
feldolgozása, jelentősebb bevételek, beruházások megrendelése.)
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 hitel felvenni. Erről az előzetes
adatszolgáltatás benyújtásra került a Kincstárhoz. A hitelfelvételre nem került sort.
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10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a
Testületnek.

II.
2016. november
Városüzemeltetés:
építéshatósági csoport
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
építéshatósági csoport
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:
Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi, megszünési eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma:
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Hatósági, szakhatósági engedélyek száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
Nyilatkozatok, belföldi jogsegélyek száma:

1
0
0
0
0
3
0
0
1

Két ülés között történtek
Városüzemeltetés:
2016. december



A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás
korszerűsítése” elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az
ENERIN Sümeg Energetikai Kft.-vel megkötött szerződés alapján csaknem
teljes mértékben megtörtént a város közvilágítási hálózatának LED
technológiás korszerűsítése. A beruházás során a város területén 1570 db LED
technológiás lámpatest felszerelésére kerül/került sor. Jelenleg folyamatban
van a Széchenyi István Általános Iskolánál és Széll Kálmán téren, valamint a
Széchenyi úti átjáróban lévő lámpatestek cseréje. A Vállalkozó tájékoztatása
szerint még ebben a hónapban megtörténik a lámpatestek cseréje. Továbbá
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árajánlatot kértünk az áramszolgáltató által közelmúltban helyreállított
kandelábere lámpafejek pótlására az alábbi helyszíneken: a Hunyadi úti temető
utáni oszlop, Hunyadi úton felállított kétkarú oszlopra, Termálfürdőhöz vezető
úton lévő helyreállított oszlopra, Árpád u. 13. udvarán helyreállított oszlopra.


A közvilágítás korszerűsítésével egyúttal más szervezet látja el a közvilágítási
berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását és
üzemeltetését. Az új szervezet neve és elérhetőségei, ahová ezentúl az egyedi
közvilágítási meghibásodásokat be kell jelenteni: ENERIN Sümeg Energetikai
Kft. Hiba bejelentési elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689,
magyar.erik@enerin.hu, www.kozvilhiba.hu. 2016 november hónapban eddig
kettő (2) szakaszhibát jelentettünk be. A szakaszhibák elhárítása az elektromos
hálózat tulajdonosának, az egyedi hibák elhárítása pedig az önkormányzattal
szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata. A bejelentett
hibák elhárítása folyamatban van.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2016.
június 13-án megtartott ülésén az útfelújításokkal (Zsidai utca II., Fenyő u., ill.
Akác utca), illetve a Kossuth L. utcai parkoló átépítésével kapcsolatban hozott
döntései alapján a megkötött szerződések teljesítése megtörtént. A útfelújítások
I. résznél (Zsidai út II. ütem felújítása, illetve a Kossuth utcai parkoló átépítés)
az UTPLAN ’95 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád út 19.), Az útfelújítások II.
résznél (Akác, illetve Fenyő utca felújítása) pedig a BIT-ÉP Bt. (9761
Táplánszentkereszt, Fő utca 45/B.) volt a kivitelező. A műszaki átadás-átvételi
eljárások sikeresen lezajlottak. A Kossuth L. utcai parkoló átépítésével
kapcsolatban a forgalomba helyezési eljárást megindítottuk, mivel építési
engedélyköteles tevékenység volt, itt a helyszíni szemle 2016. november 17-én
megtörtént.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2016. július
25-én megtartott ülésén döntött „Szentgotthárd – Rábatótfalu városrészen új
nyílt csapadékvíz-elvezető árok építés kivitelezési munkái” elnevezésű
beszerzési eljárás lezárásáról. A nyertes ajánlattevővel a VÍZÉPTEK Bt.-vel
(9700 Szombathely, Wesselényi út 8.) a szerződéskötés megtörtént. A
munkaterület átadás-átvételére 2016. szeptember 23-án került sor. A
munkálatok tényleges megkezdésénél figyelembe kellett venni a
természetvédelmi hatóság előírásait is. A teljesítés jelenleg folyamatban van.



A Vas Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztálya 2016. szeptember 14-én megtartotta a Szentgotthárd, Alkotmány úti
autóbuszöbölpár építésével kapcsolatos forgalomba–helyezési eljárás helyszíni
szemléjét. A forgalomba helyezés a Vas Megyei Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya VA/UO/NS/A627/10/2016
ikt.sz. határozata alapján megtörtént. Kérelmeztük az ÉNYKK-tól (volt Vasi
Volántól) a soron következő menetrend meghatározásánál az érintett autóbusz-
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járatok megállását. Az ÉNYKK válaszában tájékoztatott, hogy menetrend
módosítási kérelmünket indokoltnak tartja és engedélyeztetésre továbbította a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére. Jóváhagyás megtörtént az ÉNYKK
honlapján is megtalálható menetrend értesítés elnevezésű dokumentum alapján
2016. december 11-től "Szentgotthárd – Rábafüzesen új autóbuszmegálló
létesült, emiatt a 6933 KÖRMEND – VASSZENTMIHÁLY/RÁBAGYARMAT –
SZENTGOTTHÁRD és a 6960 SZENTGOTTHÁRD - GASZTONY regionális
autóbuszvonalon a Szentgotthárd (Rábafüzes), aut. vt. megállóhelyen megálló
járatok a továbbiakban a Szentgotthárd (Rábafüzes), falatozó elnevezésű új
megállóhelyen is megállnak."


Megtörténtek az Árpád u. 6. sz. ingatlan előtti megsüllyedt járdaburkolat
helyreállítási munkáit. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



Megtörtént a Madách u. rácsos áteresz javítása. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.
Zalaegerszeg



Megtörtént a József A. u. 2 db víznyelő szintre emelése.
Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



Megtörtént a Hétház u. (1 db) víznyelő szintre emelése. Kivitelező: UTPLAN
’95 Kft. Zalaegerszeg



Megtörtént a Farkasfai u. 1. árok tisztítása. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.
Zalaegerszeg



Megtörtént a Brenner J. téren lévő emlékmű körüli kerítés felújítása.
Kivitelező: SZET Kft. Szentgotthárd



Megtörtént a Mathiász út – Kethelyi út ideiglenes áramvételi hely kialakítása a
levegőszennyezettség mérő állomáshoz. Kivitelező: LABABO Villszer Kft.



Folyamatban van a Szentgotthárd, Kilián Gy. utcában hiányzó 46,00 fm
hosszúságú zárt csapadék-csatorna kiépítésének, illetve a Vakarcs K. utca
(Duxler utca – Új utca közötti szakasz) északi oldalán lévő nyílt csapadékvízelvezető árok folyásfenék lapozását. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely



A Képviselő-testület 2016. augusztus 2. rendkívüli ülésén hozott döntés
alapján nyolc (8) helyszínen keletkezett károkkal kapcsolatos vis maior
támogatási igényt nyújtottunk be. A Belügyminisztérium honlapján megjelent
információ alapján a 2016. október 12-én kelt döntés értelmében 13 527 000,Ft támogatásban részesül az önkormányzat. Az erről szóló Támogatói Okirat
az EBR42 rendszerben már elérhető. A pályázati támogatásból megvalósuló
beruházás megvalósításának előkészítését megkezdtük.
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Ajánlatot kértünk Szentgotthárd, Kossuth u. új parkoló és Fürdő u. közötti
átjárás megakadályozására, forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezésére.
Ajánlatadó:
UTPLAN
’95
Kft.
Zalaegerszeg



Megrendeltük Szentgotthárd, Apáti úti illegális hulladéklerakónál, az építési
törmeléken kívüli hulladékok (műanyag hulladékok) összegyűjtését és a
lomgyűjtő konténerbe történő beszállítását. Ajánlatadó: SZET Szentgotthárdi
Kft.



Ajánlatot kértünk Szentgotthárd, Jakabháza csirketelep és Mese parkoló előtti
folyóka
tisztításáról.
Ajánlatadó:
SZET
Szentgotthárdi
Kft.



Ajánlatot kértünk Szentgotthárd, a Füzesi úti kerékpárút mentén a
vápacsatorna hídján a hídkorlát végeire, ill. a megszakításoknál fényvisszaverő
prizma felszereléséről. Ajánlatadó: SZET Szentgotthárdi Kft.



Árajánlatot kértünk a Szentgotthárd-Jakabháza városrész mindkét végében
lévő meghibásodott sebességkijelző berendezések javítására. Ajánlatot adó:
Elektron Kft. Zalaegerszeg



A közlekedési hatósággal és érintettekkel történő előzetes véleményeztetést
követően a piac bevezető út forgalomtechnikai átalakítására készült
engedélyezési terv közlekedés hatósági engedélyezés alatt van. Tervező: VéKo Kft. Szentgotthárd



Megtörtént a Széll K. téren lévő megsüllyedt víznyelő akna szintre emelési
munkái. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



Megrendeltük a Kossuth L. u. tisztító akna szintre emelési munkáit. Kivitelező:
UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



Megtörténtek a Szentgotthárd, Zsida, illetve Zsidahegyi u. padkájának
felújítási-javítási munkái. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



Megrendeltük a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal és templom
előtti csapadékvíz összefolyó aknák környezetében az útburkolat javítását.
Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



Megtörtént a Kossuth L. u. aszfaltos járda javítási munkáit.
Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg
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Megtörtént az Arany J. u. és Árpád úti parkoló közti összekötő járda javítási
munkáit.
Kivitelező:
UTPLAN
’95
Kft.
Zalaegerszeg



Megrendeltük az 1956-os emlékpark elejénél lévő tűzcsap helyreállítását.
Kivitelező: VASIVÍZ Zrt.



Megrendeltük a 2016. októberi képviselő-testületi ülésen elrendelt forgalmi
renddel, forgalomtechnikai változtatásokkal kapcsolatos intézkedések
(jelzőtábla kihelyezések) megtételét (Kossuth L. utcai parkoló, Szépvölgyi
utca, József A. utca). Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. május
27-én megtartott ülésén döntött a Széchenyi István Általános Iskola épületében
a vizesblokk felújítás II. ütemével kapcsolatos közbeszerzési eljárás
lezárásáról. Az eljárás nyertese a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevő CSEKE
Kft. (8991 Teskánd, Petőfi S. út 5.). A munkaterület átadás-átvételi eljárás
2016. június 21-én megtörtént. A kivitelezés befejezési határideje: 2016.
augusztus 15.
A műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult, a beruházás befejeződött.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. május
27-én megtartott ülésén a „Széll K. tér 19. szám alatti lakóépület homlokzat-,
és tető felújítás kivitelezői munkái” tárgyában a TENDER Építőipari és
Szolgáltató Kft. (Szombathely) ajánlatát az eljárás nyertesének nyilvánította. A
kivitelezési munkára a szerződés megkötésre került. A munkaterület átadás
időpontja: 2016. június 20. A műszaki ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO
Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el. A beruházás várható befejezési
határideje: 2016. szeptember 30.
A műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult, a beruházás befejeződött.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. május
27.-i megtartott ülésén a „Szentgotthárd, Takács Jenő Művészeti Iskolában az
épületen található műemlék jellegű nyílászáróinak cseréje” tárgyában a László
Tibor (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. út 36.) ajánlatát az eljárás nyertesének
nyilvánította. A kivitelezési munkára a szerződés megkötésre került. A
munkaterület várható átadás időpontja: 2016. június 20. A műszaki ellenőri
feladatok ellátását a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő
Kft. látja el. A beruházás várható befejezési határideje: 2016. augusztus 15.
Megrendeltük a bontás – beépítés utáni kőműves helyreállító munkákat
(vakolatjavítások, javító festés az új nyílászárók körül).
Kivitelező: Musits Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Bt. (9952 Gasztony, Fő
u. 50.)
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére
valósult meg.
A műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult, a beruházás befejeződött.
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Megrendelésünk alapján a SZOI Arany János Általános Iskola előtti lépcsők
felújítási munkálatai elkészültek: sérült lépcső elemek elbontása, hulladék
elszállítása, új lapok elemek (járófelület, homloklapok), Kivitelező: SZET
Szentgotthárdi Kft.
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére
valósult meg.



Megrendelésünk alapján a SZOI Széchenyi Általános Iskola: kémia tanterem
átalakítása elkészült: két helyiség közötti gipszkarton válaszfal elbontása –
helyének helyreállítása, bontott anyag elszállítása, falburkolat eltávolítása,
falfelületek festése, kísérletek végzésére használt üveg elválasztó szerkezet
javítása.
Kivitelező: Musits Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Bt. (9952 Gasztony,
Fő u. 50.)
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére
valósult meg.



Megrendelésünk alapján a SZOI Széchenyi Általános Iskola beázás miatti
lapostető javítási munkálata elkészült. Kivitelező: Mediátor Partner Építőipari
Vállalkozási Kft. (9700 Szombathely, Móricz Zsigmond u. 9.)
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére
valósult meg.



Megrendelésünk alapján a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 7 db
pince ablaknyílás szellőztetésének biztosítására a 30x30 –as zártszelvény keret
elkészült.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére
valósult meg.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. július 25
-i megtartott ülésén a „Szentgotthárd, „Szentgotthárd – Máriaújfalu
Művelődési ház felújítás I. ütem kivitelezői munkái ”tárgyában a CSEKE Kft.
(8991 Teskánd, Petőfi S. út 5.) ajánlatát az eljárás nyertesének nyilvánította. A
kivitelezési munkára a szerződés megkötésre került. A munkaterület átadásátvételi eljárás 2016. augusztus 3.-án megtörtént. A műszaki ellenőri feladatok
ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el.
A beruházás várható befejezési határideje: 2016. szeptember 16.
A műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult, a beruházás befejeződött.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd – Farkasfa Művelődési ház
vizesblokk bővítés (női-, férfi-, és mozgáskorlátozott WC – kézmosó helyiség)
kivitelezői munkáival a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és
Településfejlesztő Kft. bízta meg.
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A kivitelezési munkára a szerződés megkötésre került. A műszaki ellenőri
feladatok ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el.
A beruházás várható befejezési határideje: 2016. október 31.
A műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult, a beruházás befejeződött.


Megrendeltük Szentgotthárd – Farkasfa Művelődési ház parketta burkolattal
ellátott helyiségeinek felújítását: csiszolás, lakkozás (alapozó, fedőlakk), új
szegély lerakással.
Helyiségek: nagyterem 91,96 m2, könyvtár: 12,23 m2, olvasó: 11,11 m2, 2 db
klub helység: 13,97 m2 + 21,06 m2, Összesen: 150, 33 m2
A beruházás várható befejezési határideje: 2016. október 15.
Kivitelező: Melus Zsolt, 9970 Szentgotthárd Mártírok út 6/A.
A beruházás befejeződött.



Megrendeltük Szentgotthárd - Színház épület bejárati üveg ajtó cseréjét:
DECCO Thermicco Design típusú műanyag homlokzati nyílászáró rendszer,
hőhídmentes, időjárás és ütésálló kemény PVC profilból, acél merevítéssel,
körbefutó kettős integrált gumitömítéssel készül, 3 rtg hőszigetelő üvegezéssel
ROTO NT több ponton záródó horony vasalattal szerelve.
1 db 2515 x 3090 (2190 + 900 íves fix bevilágítóval), szín: tok dió –
kétoldalt dekor
Kivitelező: CSEKE Kft., 8991 Teskánd, Petőfi S. út 5. Az ajtó cseréje
megtörtént az utólagos javítási munkálatok folyamatban vannak.



Megrendeltük a SZOI Széchenyi Általános Iskola zászlótartó rúdja mellett lévő
ciprusok és tuják, takarónövények kivágását, valamint a keletkezett
zöldhulladék elszállítását.
A terület parkosítását: növények telepítése (virágos cserje, cserje), 24/32 –es
mosott kavics felülettakaró réteggel ellátva.
Kivitelező: Kovács Csaba, 9970 Szentgotthárd
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére
valósult meg.



Megrendeltük a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 1 db osztályterem
ajtó cseréjét Kivitelező: László Tibor, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 36.
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére
valósult meg.



Megrendelésünk alapján a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium díszudvarán
15 db smaragd tuja ültetése elkészült.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére
valósult meg.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. október
26.-i megtartott ülésén a Szentgotthárd, József A. u. 33. számú lakóépület
épület bontási munkái tárgyában a UTPLAN ’95 Kft (Zalaegerszeg) ajánlatát
az eljárás nyertesének nyilvánította. A bontási munkára a szerződés
megkötésre került. A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2016. december
01-én megtörtént. A műszaki ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest
Beruházó és Tervező Kft. látja el. A beruházás várható befejezési határideje: I.
ütem: épület bontása 2017. március 31., II. ütem: szomszédos ingatlan
oromfalazatának helyreállítása 2017. május 31.

 Megrendeltük:
SZOI Takács Jenő Művészeti Iskolában: folyékony szappan adagoló
kéztörlő adagoló (hajtogatott)
SZOI Arany János Általános Iskola: zárt toalettpapír adagoló
kéztörlő adagoló (hajtogatott)
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium:

3 db
3 db

23 db
12 db

zárt toalettpapír adagoló
kéztörlő adagoló (hajtogatott)

21 db
14 db

Szállító: Jánosik és Társai Kft.



Megrendeltük a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium vápacsatorna cseréjét
(beázás megszüntetését).
Kivitelező: Varga Építőipari Bt., 9912 Molnaszecsőd, Arany u. 12.
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére
valósul meg.

Két ülés között történtek - Pénzügy
2016. december
Költségvetési feladatok:
Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások
alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.
Elszámolási számla egyenlege november 1-én:
Bevételek november 1- november 30.:
Kiadások november 1- november 30.:
Elszámolási számla egyenlege november 30-án:

570 603 604,- Ft
35 980 156,- Ft
- 200 085 977,- Ft
406 497 783,- Ft.

Beszámolók, jelentések:
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KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk (havi, éves,
negyedéves
- 2016. havi ÁFA bevallások, 2016. havi Rehab bevallások,
- MÁK felé adatszolgáltatások küldése: 2016. évi költségvetési jelentés, mérlegjelentés.
Analitikák, vízi-közmű vagyon kataszteri nyilvántartásba vétele.
A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg. önkormányzat, Apátistvánfalva önkormányzatok,
Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
Továbbítása Kincstár felé.
- 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 nyár.
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.
Rendeletek felülvizsgálata:
- A 33/2015.(XII.17.) rendelet : a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
értelemszerűen változtatást nem igényel.
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- A 34/2015.(XII.17.) rendelet : a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet
módosításának hatályba nem lépéséről szóló rendelet értelemszerűen módosítást nem
igényel.
IV. Válasz képviselői felvetésekre
2016. november
Lábodi Gábor: A Szentgotthárd-Rábafüzesi kerékpárút Európa útig terjedő szakasza cca.
650,00 m hosszúságú. Ezen a szakaszon közvilágítás létesítése terv és engedély köteles, a
várható bekerülési költsége cca. 8,00 m Ft.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Polgármesteri
Hivatal munkájáról című anyagot elfogadja.
Határidő: A közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2016. december 5.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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VII. Pályázati tájékoztató

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2016. december 5-én

CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS
1477/2014 Korm rend. szerint a
projekt eredeti elszámolható
összköltsége nettó 355 197 880 Ft, a
támogatás intenzitása 84,397699 %.
A 1640/2016. (XI. 8.) Korm.
határozat 2016. november 8-án
126.429.543 Ft-tal megemelte a
projekt támogatását, így a teljes
támogatási összeg nettó
426.208.381 Ft, a megemelt önerő
pedig nettó 102.164.199 Ft.

231/2012.
Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KEHOP-2.2.1-152015-00006

111/2013.
192/2013.

355 197 879,- 299 778 838,- 55 419 041,-

Támogatási Szerződés módosítás
történt: a projektdokumentáció
rendelkezésre állásának dátuma
módosult 2016.11.30-ra, ill. az
építési szerződés megkötés
dátuma módosult 2016.12.31-re.
Az NFP tájékoztatása alapján
további TSZ módosítás, illetve a
konzorciumi megállapodás
módosítása várható.
A projekthez kapcsolódó Mérnök
szerződés (mérnöki és műszaki
felügyelet) aláírásra került az
UTIBER Közúti Beruházó Kft-vel.
Az NFP-től tájékoztatást kaptunk
arról, hogy a kivitelező
kiválasztására irányuló
közbeszerzés keretében
megtörtént az ajánlatok bontása.
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CÍME

KIÍRÓ

A hátrányos
helyzetűek társadalmi
integrációjának új
esélyei a
Miniszterelnökség
Szentgotthárdi
Járásban

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

252/2014.

22.000.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

22.000.000,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,-

2015 november 30-án a
projekt lezárult. Záró kifizetési
kérelmet beadtuk.

0,-

Nyert! Digitális terepasztal
német nyelvű fejlesztése. A
támogatás felhasználásának
végső határideje
2017. dec. 31. Kivitelezővel
megkötöttük a szerződést.

ÁROP-1.A.3-20142014-0050
Muzeális intézmények
szakmai támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi Ágoston
Program) 2016

SZEOB Játékvár
TOP-1.4.1-15-VS1Óvoda bővítése és
2016-00019
energetikai felújítása

2 000 000,-

103/2016.

150 000 000,-

2 000 000,-

Elbírálás
alatt

26 647 200,-

A pályázat 2016.05.23-án
benyújtásra került. Október
végén tisztázó kérdéseket
kaptunk, melyeket
megválaszoltunk. Elbírálás
folyamatban.
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CÍME
Arany János Iskola
energetikai
fejlesztése
Szentgotthárdon

Fenntartható
kerékpárforgalmi
fejlesztés
Szentgotthárdon

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

TOP-3.2.1-15-VS12016-00011

139/2016.

TOP-3.1.1-15-VS12016-00011

156/2016.

Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló fejlesztések Belügyminisztérium 120/2016.
támogatása – ÓVODA
VIZESBLOKK
Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló fejlesztések
támogatása –
HUNYADI UTCA
FELÚJÍTÁSA

Belügyminisztérium 120/2016.

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

159 422 409,-

Elbírálás
alatt

0,-

299 765 000,-

Elbírálás
alatt

0,-

28 256 893,- 14 128 446,-

31 982 804,-

nem nyert

14 128 447,-

16 982 804,-

MEGJEGYZÉS

A pályázat 2016.06.30-án
benyújtásra került. Hiánypótlás
határideje 2016. augusztus
15., beküldésre került.
Elbírálás folyamatban.

A pályázat 2016.07.06-án
benyújtásra került. Elbírálás
folyamatban.
A támogatási szerződés
aláírásra került. Befejezési
határidő 2017.december 31.
A felújításra várhatóan
2017. nyarán kerül sor. A
közbeszerzési pályázatot
januárban tervezzük kiírni.

Tartaléklistán sem nyert,
megpróbáljuk majd újból
benyújtani
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS
Nyert!

Egészségre nevelő és
szemléletformáló
életmódprogramok a
Szentgotthárdi
kistérségben

TÁMOP-6.1.2-11/32012-0011

69/2012.
KT
határozat

20/2012.
TT
határozat

12.750.000,Ft

100%
12.750.000, támogatási
- Ft
intenzitású

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.  Az ellenőrzés
ismét lezajlott, minden
beszámolót és számlát
rendben elfogadtak.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

1. világháborús
szobor felújítás

Közép- és Keleteurópai Történelem
és Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány

206/2015

Művelődésház
felújítása

Vidékfejlesztési
Program

105/2016

ELNYERT
ÖSSZEG

1.578.610,- Ft 1.000.000,- Ft

57.845.562,Ft

SAJÁT ERŐ

578.610,- Ft

14.461.391,elbírálás alatt 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! A pályázat
megvalósult, elszámolása
benyújtásra került, illetve már
le is zárult.
Művelődésház külső
homlokzatának és
tetőszerkezetének felújítása. A
pályázat benyújtásra került,
melyről már hiánypótlás is
érkezett, amit teljesítettünk.
Jelenleg elbírálás alatt.
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CÍME

KIÍRÓ

A Szentgotthárdi Ipari
Park
TOP-1.1.1-15-VS1alapinfrastruktúráján 2016-00003
ak fejlesztése

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

102/2016.

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

478.000.000,0,- Ft
elbírálás alatt
Ft

MEGJEGYZÉS
-Ipari park II. ütem területén:
járda kiépítése
autóbuszöblök és
buszforduló kiépítése
- Új iparterület kialakítása, III.
ütem:
közlekedési
infrastruktúra (út) kiépítése
közművesítés (víz,
csatorna, áram, közvilágítás)
Jelenleg elbírálás alatt.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

Kolostorkönyvtár
felújítása

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

17/2016

350.000 €

elbírálás alatt

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. 
a pályázat nem nyert
támogatást,azonban
augusztusban ismét
benyújtásra került egy új
elbírálásra.  újra benyújtva,
jelenleg elbírálás alatt
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

SI-HU
Refektórium felújítása

SzlovéniaMagyarország

17/2016

94.605,50 €

elbírálás alatt

14.191 €

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. 
a pályázat nem nyert
támogatást, azonban
augusztusban ismét
benyújtásra került egy új
elbírálásra.  újra benyújtva,
jelenleg elbírálás alatt
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CÍME

Zöld város kialakítása

KIÍRÓ

TOP-2.1.2-15

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

138/2016

239.771.928,Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

elbírálás
alatt

SAJÁT ERŐ

0 Ft

MEGJEGYZÉS
A Várkert fejlesztése, illetve
bővítése. Növényzet
rekonstrukciója,
utcabútorok elhelyezése, tó
kialakítása szerepel a
tervezett tevékenységek
között. A pályázat beadásra
került, jelenleg elbírálás
alatt áll. Az első körös
bírálaton átment a projekt,
jelenleg tartalmi
értékelésen van.
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CÍME

Városarculat és helyi
termék fejlesztése

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

AT-HU
Ausztria Magyarország

166/2016

100.000,- €

ELNYERT
ÖSSZEG

a Támogatói
döntést még
nem kaptuk
kézhez

SAJÁT ERŐ

15.000,- €

MEGJEGYZÉS
NYERT! A Támogatói döntés
jelenleg folyamatban, addig
nem ismerjük a végleges
költségvetését a
projektnek. Tervezett
tevékenységek között
szerepel a városmarketing
fejlesztése, városarculat
egységesítése és
kialakítása, illetve a helyi
termék és ezzel együtt a
termelői piac fejlesztése. A
Támogatáskezelő az
indikátorok és a
célcsoportok elérési
lehetőségeinek
felülvizsgálatát kérte,
emiatt nem kaptuk még
meg a végleges szerződést,
azonban a pozitív elbírálás
már megtörtént.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

„Nemzeti
Sportpark és futókör
Szabadidős –
168/2016.
kialakítása
Egészség Sportpark
Program 2016.”

Széchenyi István
Általános Iskola
tornacsarnokának
fejlesztése

Magyar Kézilabda
Szövetség

261/2016

ELNYERT
ÖSSZEG

0,- Ft
(nem pénzbeli
támogatást
elbírálás alatt
nyerhetünk,
hanem az
eszközöket)

99.974.655,Ft

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

3 db sportparkra és 1 db
400 m-es futókörre
nyújtottunk be pályázatot.
A sportparkok tervezett
helyszínei:
- a szentgotthárdi
sporttelepen „D típusú”
8.890.000,sportpark és
Ft
- a „Várkert” közparkban „D
típusú” sportpark és
(futókör
- a Szabadság téri „Liget”
esetén)
közparkban „D típusú”
sportpark
A futókör tervezett
helyszíne:
- szentgotthárdi sporttelep
A pályázat benyújtásra
került, jelenleg elbírálás
alatt.
Széchenyi iskola
tornacsarnokának
fejlesztése:
- homlokzat felújítás és
4.998.733,nyílászáró csere
- öltözők és azok
Ft
vizesblokkjainak
javítása
A pályázat benyújtásra
került, jelenleg elbírálás
alatt.

76

77

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok
helyzete 2016. december 5-én

CÍME

KIÍRÓ

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Városi Gondozási
megbízásából a
Központ - nyomtató
Nemzeti
beszerzése
Rehabilitációs és
szociális Hivatal

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

16/2016.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Városi Gondozási
megbízásából a
Központ - gépjármű
Nemzeti
beszerzése
Rehabilitációs és
szociális Hivatal

16/2016.

Közép- és Keleteurópai
A szentgotthárdi
Történelem és
1956-os emlékpark
Társadalom
felújítása
Kutatásáért
Közalapítvány

237/2016

149.860 Ft
nyomtató
beszerzés

7.900.000 Ft
gépjármű
beszerzés

bruttó
2.509.294

ELNYERT
ÖSSZEG

149 860,-

-

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

0 Ft

-

30.000 Ft

MEGJEGYZÉS

Nyert
A Támogatási Szerződés
megkötésre került és a
beszerzés is megtörtént. Az
elszámolás határideje 2017.
január 31.

Nem nyert

A pályázat benyújtásra
került, jelenleg elbírálás
alatt van
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Tárgy: Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő
vállalkozások munkájáról. A vállalkozásokba a testület által delegált
felügyelő bizottsági illetve ellenőrző testületi tagok beszámolója.
Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az
önkormányzat által létrehozott közalapítványok munkájáról.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. december 14-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Minden év végén áttekintjük a Szentgotthárd Város Önkormányzatának részvételével működő
gazdasági vállalkozásaink, közalapítványok, alapítványok erdőgazdálkodó egész évi
tevékenységét, a szociális tanácsnok éves munkájáról szóló beszámolót is beterjesszük.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően tehát a 2016. évben is beszámolót kértünk az
érintettektől és a felügyelői bizottsági tagoktól illetve elnöktől valamint az alapítványok
ellenőrző testületeitől is.
A 2016. évben a gazdasági társaságaink vonatkozásában folyamatos kontrollt működtetünk,
hiszen valamennyi, önkormányzatunk által alapított vállalkozástól havi rendszerességgel
kérünk gazdasági – pénzügyi információkat, likviditási tervet, így tehát rendszeresen
értesülünk a vállalkozások helyzetéről.
Mostani beszámolási kötelezettségének az erdőgazdálkodó kivételével minden megkeresett
eleget tett. Tekintettel arra, hogy az éves beszámoló az erdőgazdálkodónak is kötelezettsége,
így javasoljuk számára új határidő kitűzését.
A mellékletben együtt láthatunk minden vállalkozást, társadalmi szervezetet, felügyelő
bizottságot, ellenőrző testületet, amelyek önkormányzatunk érdekeltségi körébe sorolhatók.
A vállalkozásainknál a Gotthárd –Therm Kft.- nél a létszám nőtt a tavalyihoz képest, a SZET
Szentgotthárdi Kft.-nél csökkent a foglalkoztatottak száma, a Régióhő Kft.-nél, a SZIP Kft.nél és a Vasívíz Zrt.-nél pedig ez a szám nem változott.
A SZIP Kft. 2015-höz képest a pénzügyi helyzete jelentősen romlott a 2015-ben és a 2016ban tervezett bevétel elmaradása miatt, továbbá a tetemes telekadó tartozás miatt. A cég 2017
márciusáig fizetőképes.
A 2015-ös egyszerűsített éves beszámolóban (10.old.) a likviditási gyorsráta kevesebb mint
0,02 %, a készpénzlikviditás kevesebb, mint 0,01%
A 2015-ös egyszerűsített éves beszámolóban (10. old.) a saját tőke-jegyzett tőke aránya nem
megfelelő, ezért ebben majd intézkedésre lehet szükség.
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A Gotthárd-Therm Kft. –nél a szervezeti életében történt változás, az ügyvezető igazgató
újraválasztása 3 évre megtörtént. Az értékesítési és marketing menedzser pozíció ez év
szeptember 30-al megszűnt, helyette a feladatokat ügyintézői munkakörben végzik.
Nagy a fluktuáció a fürdő egész területén, nehéz új, képzett, németül jól beszélő
munkatársakat találni. Az évek óta elmaradt béremeléseket az idei évben elkezdték rendezni.
2017.évtől premizálási rendszert szeretnének bevezetni.
A VASIVÍZ Víz –és Csatornamű Zrt . A Társaságnál átfogó ellenőrzésre került sor,
augusztusban teljesítették az adatkéréseket. A társaság likviditása jelenleg rendezett, a
szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó rész-számlázási rendszernek köszönhetően a
bevételek viszonylag egyenletesek, amelyekből fedezni tudták a kiadásaikat.
A SZET Szentgotthárdi Kft 2016. február 1-től új ügyvezető került kinevezésre, helyette új
műszaki munkaerő nem került felvételre.
A kutyamenhely üzemelés kapcsán 2 fő megbízással került alkalmazásra.
Nyugdíjazása történt 1 főnek. 7 közfoglalkoztatott van, akik 9 hónapos időintervallumra
kerültek a vállalkozás foglalkoztatásába.
2015-ös évet eredmény szerint 9 872 e Ft nyereséggel zárta a Kft. a 2016-os üzleti terv 3.198
e Ft-os eredményt tervez. A 2016-os várható adat még 100%-ban nem áll rendelkezésre. A
keretszerződések nagysága 2016-ban sem változott, a januári béremelések ellenére sem.
Ágazatok tekintetében a Motel közelítőleg a tervezett negatív eredményt hozza. Több
költségcsökkentés került végrehajtásra, például Dolgos Díszfaiskolával kötött szerződés
megszüntetése, telefonos csomagok felülvizsgálata, 1 fő bérezésének csökkentése,
helyettesítések megoldása belső munkaerő átszervezéssel (temető, motel) történik.
A Régióhő Kft.–ben sem szervezeti, sem a tevékenység jellegét, sem a gazdálkodás
kategóriáit illetően nem voltak jelentős változások.
A lakossági szolgáltatás bevételi oldalát a hatósági árszabályozás, a nem lakosságit pedig a
szabad árképzés jellemzi. A költségoldalra teljes egészében a piaci ár jellemző. Ezen
feltételek között a gazdálkodás stabil. A likviditás megfelelő.
A fenti cégek az önkormányzattal való kapcsolatukat alapvetően megfelelőnek, tartják,
gördülékeny a munkakapcsolat, sőt egyes cégek esetében példaértékű. Egyes cégekkel napi
munkakapcsolatban vagyunk.
Kettő Kft. jelzett konfliktusokat. Egyikük szerint, hogyha 2 heti rendszerességgel a felmerülő
kérdéseket illetve a tulajdonosi döntéseket egyeztetnénk, ez oldaná a feszültséget.
A másik cégnél az ügyvezető úgy érzi, hogy nem kap meg minden információt az általa
vezetett kft-vel kapcsolatban, amely abból is adódhat, hogy nincsenek meghatározva a
képviseleti és döntési jogkörök.
A kapcsolat ilyen értelemben hűvösnek mondható.
Az önkormányzat közreműködésével létrejött civil szervezetek és alapítványok munkájukkal
megkísérlik az önkormányzat tevékenységét segíteni (pl.: Szentgotthárdért Közalapítvány),
illetve van olyan szervezet is, amely Szentgotthárdon fontosnak ítélt cél elérésére jött létre és
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ehhez csatlakozott alapítóként az önkormányzat (pl. Brenner János Emlékhely Alapítvány).
Van, aki városi közfeladatokat támogat. (Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány)
vagy intézményen belül támogatja bevételeiből a tanulóit. (Alapítvány Szentgotthárd
Szakképzéséért)
A szociális tanácsnok is beszámolt az ez évben végzett munkájáról.
Beszámoltak az egyes önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok felügyelő bizottsági
elnöke illetve tagjai is a végzett munkájukról illetve két közalapítvány Ellenőrző Testülete.
Összességében egy teljes képet kaptunk a beszámolók alapján a szervek tevékenységéről.
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

-

-

a SZET Szentgotthárdi KFT, a Régióhő Kft., a SZIP Kft., a Gotthárd- Therm Kft., a
Vasivíz ZRt.,
a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a
Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, az Alapítvány Szentgotthárd
Szakképzéséért;
Szentgotthárd szociális tanácsnoka;
a Vasivíz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának
tagja, Gotthárd-Therm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke, SZET Szentgotthárdi Kft.
felügyelő Bizottságának elnöke;
a Szentgotthárdért Közalapítvány, a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány
Ellenőrző Testülete
2016. évi munkájáról szóló melléklet szerinti beszámolóit elfogadja.
Köszönetét fejezi ki valamennyi beszámolót készítőnek az egész évi munkájáért és a
hatékony, jó együttműködésre 2017. évben is számít.

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja Szentgotthárd
Város Önkormányzatának Erdőgazdálkodóját, hogy a 2016. évről szóló beszámolóját
haladéktalanul készítse el, amit a 2017. januári testületi ülésen napirendre fog tűzni.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2016. december 1.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: 2017. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek
elfogadása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. december 14-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Mellékelten előterjesztem Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi Képviselőtestületi és állandó bizottsági munkaterveit.
A munkatervekre javaslatot kértünk a terület Országgyűlési Képviselőjétől, képviselőktől,
külső bizottsági tagoktól. nemzetiségi önkormányzatoktól, önkormányzati és kistérségi
intézményeinktől, a törzskartól.
Kaptunk javaslatot a képviselőktől, bizottsági tagoktól és a törzskartól. A munkatervbe
mindig azok a fő napirendi pontok kerülnek, amelyek valamely az önkormányzat munkáját
érintő nagyobb területet tekintik át, azt átfogóan újragondolják, újraszabályozzák vagy csak
beszámoltatják az érintetteket a korábbi döntések végrehajtásáról.
A beérkezett javaslatokat amennyire lehetett figyelembe vettük a munkaterv készítésénél is,
de ha egy javaslat nem szerepel a munkatervben, az attól még testületi előterjesztés lehet
2017. évben. Tapasztalat, hogy túl sok fő napirendi pontot elfogadni nem érdemes, hiszen
akkor ezek megfelelő színvonalú előkészítésére, körbejárására nincs előkészítői kapacitás.
Illetve fontos, hogy a munkatervben napirendre vett téma lehetőség szerint ne egyetlen ügy
vagy egy probléma vizsgálatára irányuljon, hanem lehetőleg öleljen fel egy nagyobb területet.
A mellékletnek része a 2017. januári terv is, ezt azonban a kialakult gyakorlatnak megfelelően
már egy évvel ezelőtt elfogadtuk – annak érdekében, hogy ne a következő évi munkaterv
decemberi elfogadása után kelljen szembesülni több hetes előkészítést igénylő január
közepére már esedékes feladatokkal, elegendő idő maradjon a következő januári
előterjesztések előkészítésére.
Ugyanakkor most is van olyan napirend, amit viszont most nem javaslunk felvenni még a
tavaly decemberben már elfogadott 2017. januári napirendek mellé, mert pontosabb adatokat
tudunk szolgáltatni 2018 februárjában. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a
munkatervek elfogadását.
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint
elfogadja Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi
munkatervét és az Önkormányzat állandó bizottságainak 2017. évi munkaterveit.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét
és az állandó bizottságok 2017. évi munkaterveit az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
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...............................................................................................
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2016. november 25.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. ÉVI
MUNKATERVE
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I.
A képviselőtestület ülései és azok napirendje:
2017. január 25.
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Képviselő-testület állandó Bizottságai
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. január 16.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi vezető
2. Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulási Társulási
Tanácsában végzett munkáról.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal irodája
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. január 16.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető

2017. február 22.
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Képviselő-testület állandó Bizottságai
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
A napirendet véleményezi: Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. február 13.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi vezető
2. Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. A PKKE 2016. évben
végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2017. évi munkatervéről.
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Tájékoztató a 2017. évi városi rendezvénytervről. A közművelődési koncepció
felülvizsgálata.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
Pannon Kapu Kulturális Egyesület
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. február 13.
A napirend elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
3. Szentgotthárd város 2017.évi külkapcsolati terve, az elmúlt év tapasztalatai. A
testvérvárosok tükrében a továbblépés lehetőségei.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. február 13.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
4. Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.
Előadó: Jegyző
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal irodái
Mindhárom bizottság tárgyalja.
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. február 13.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző, hatósági részért a Hatósági és
Koordinációs vezető
2017. március 29.
1. Értékelés az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai
ellátásáról.
Előadó: Jegyző
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
SZEOB Tótágas Bölcsőde
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága tárgyalja
A napirend elkészítésének határideje: 2017. március 20.
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Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző
2. Szentgotthárd Város Civil Koncepciójának elfogadása.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
Civil szervezetek
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. március 20.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető

3. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2016. évi
munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2017. évben. 2017.
évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap
szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Szentgotthárdi Civil Fórum
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. március 20.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
4. Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről. Helyi Értéktár
Bizottság beszámolója a végzett munkáról.
Előadó: Jegyző
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. március 20.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
2017. április 26.
1. A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. Bűnmegelőzési koncepció
felülvizsgálata, aktualizálása.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesz:
Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse
Polgárőr Egyesület Szentgotthárd
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Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége
Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság (a napirend előzetes megtárgyalásával)
Közterület-felügyelők
Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság tárgyalja.
A napirend előterjesztésének határideje: 2017.április 18.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hatósági és Koordinációs vezető

2. Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
A napirend elkészítésének határideje: 2017. április 18.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
3. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének zárszámadása.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság
Könyvvizsgáló
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Az előterjesztést véleményezi:
Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság
Könyvvizsgáló
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. április 18.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi vezető

2017. május 31.
1. A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése.
Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások
karbantartások lehetőségeiről.
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés
tapasztalatairól.
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Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Városüzemeltetés
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. május 22.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző
2. Beszámoló az Hétközi-és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről. Beszámoló a
vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
Rendelőintézet
Vállalkozó felnőtt háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok
ÁNTSZ (felkérésre)
Szakfelügyelő főorvosok (felkérésre)
A napirend elkészítésének határideje: 2017. május 22.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
3. Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 2016. évben végzett
tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2017. évi munkatervéről.
Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
TDM
A napirend elkészítésének határideje: 2017. május 22.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
2017. június 28.
1. Közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása. Úthálózat (úttest, járda, kerékpárút)
műszaki állapotának áttekintése. Felújítási munkák tervezése, ütemezése.
Előadó: polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetés
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. június 19.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Városüzemeltetési vezető
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2. Temetkezési szolgáltatás tapasztalatai, temetők fenntartásának, rendjének áttekintése.
Előadó: Jegyző
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetés
SZET Kft.
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. június 19.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Városüzemeltetési vezető

2017. július - Ülésszünet
2017. augusztus 30.
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság
Könyvvizsgáló
Pénzügyi Csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. augusztus 21.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi vezető

2. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól –
különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól.
Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság állásáról.
Előadó: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Városi Gondozási Központ
Hatósági és Koordinációs Csoport
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. augusztus 21.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző
3. Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciójának
felülvizsgálata.
Előadó: Polgármester
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A napirend előkészítésében részt vesznek:
Szociálpolitikai kerekasztal
Városi Gondozási Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ
Nemzetiségi önkormányzatok
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. augusztus 21.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető

2017. szeptember 27.
1. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel
a
köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív
hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos tapasztalatokra. lakossági visszajelzésekre. A
környezetvédelmi program felülvizsgálata.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Városüzemeltetés
Az előterjesztés határideje: 2017. szeptember 18.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Városüzemeltetési vezető
2. Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv
végrehajtásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Intézmények
Szociális tanácsnok
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
esélyegyenlőségi referens)

Hivatal

(elsősorban

a

települési

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2017. szeptember 18.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hatósági és Koordinációs vezető
Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága tárgyalja.
2017. október 25.
1. Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló a sportszervezetekben folyó
tevékenységről, a városban működő sportszervezetek beszámolói alapján – sport
finanszírozás áttekintése. Sportlétesítmények működtetésének áttekintése.
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Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
városban működő sportszervezetek
Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága tárgyalja.
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. október 16.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető

2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási
irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat
tulajdonában álló földterületek, erdők, külterületi mezőgazdasági ingatlanok
hasznosításáról.
Előadó: Városüzemeltetési vezető
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Városüzemeltetés
Pénzügyi csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2017.október 16.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Városüzemeltetési vezető

3. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.
Előadó: Városüzemeltetési vezető
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Városüzemeltetés
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. október 16.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Városüzemeltetési vezető

2017. november 29.

1. A nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, a további
együttműködés lehetőségei.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat
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Német Nemzetiségi Önkormányzat
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság tárgyalja.
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. november 20.
A napirend elkészítéséért felelős: Hatósági és Koordinációs vezető
2. Beszámoló Szentgotthárd város 2017. évi Energiaracionalizálási Programterve
teljesítéséről és a 2018. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról.
Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei – energia koncepció
kidolgozása. Város Közvilágítási helyzetének áttekintése.
Előadó: Városüzemeltetési vezető
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Városüzemeltetés
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. november 20.
A napirend elkészítéséért felelős: Városüzemeltetési vezető
3. 2018. évi költségvetés sarokszámai.
Előadó: polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Képviselő-testület állandó Bizottságai
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. november 20.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi vezető
4. Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv
megvalósulásáról.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. november 20.
A napirend elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
2017. december 13.
1. A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon.
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Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Munkaügyi Kirendeltség (felkérésre)
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
A napirend elkészítésének határideje: 2017. december 4.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző
2. Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A
vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok,
Ellenőrző testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról.
Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok
munkájáról.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati vállalkozások, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok
Erdőgazdálkodó
Közalapítványok, Alapítványok
Testületi ügyintéző
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. december 4.
A napirend elkészítéséért felelős: Jegyző
3. 2018. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Képviselő-testület tagjai
Képviselő-testület állandó bizottságai
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. december 4.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző
4. Beszámoló a 2017.évi közbeszerzésekről.
Előadó: Városüzemeltetési vezető
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Városüzemeltetés
Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. december 4.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Városüzemeltetési vezető
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5. Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2017. évi tevékenységéről.
Előadó: polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Városrészi önkormányzatok vezetői
Testületi ügyintéző
A napirend előterjesztésének határideje: 2017. december 4.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző

2018. január 31.
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Képviselő-testület állandó bizottságai
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
A napirend előterjesztésének határideje: 2018. január 22.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi vezető
2. Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában
végzett munkáról.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2018. január 22.
A napirend elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
Minden nyílt után közmeghallgatást tartunk.

II.
A Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzései:
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A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzéseit a Szentgotthárd Város
Önkormányzata által alkalmazott belső ellenőri munkaterv illetve az éves hatósági ellenőrzési
terv tartalmazza.

Szentgotthárd, 2016. december 15.
Huszár Gábor
polgármester

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK
2017. ÉVI
MUNKATERVE
A Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság a Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok, napirendek
előkészítésében, előterjesztések véleményezésében, ellenőrzésében vesz részt, illetve tárgyalja
meg a következő témákat:
2017. január 24.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. január 16.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
Napirend megtárgyalásával:
1. Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában
végzett munkáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. január 16.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és térségi Erőforrások vezető
2017. február 21.
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Napirend előkészítésében való részvétellel, véleményezéssel:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. február 13.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
Napirend megtárgyalásával:
1. Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.
Előadó: jegyző
Határidő: 2017. február 13.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző, hatósági részért a Hatósági és Koordinációs vezető
2017. március 28.
Napirend megtárgyalásával:
1. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2016. évi
munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2017.
évben.2017.évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket
támogató alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017.március 20.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
2017. április 25.
Napirend előkészítésében való részvétellel, véleményezéssel:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének zárszámadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. április 18.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
Napirend megtárgyalásával:
1. A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. Bűnmegelőzési koncepció
felülvizsgálata, aktualizálása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. április 18.
Felelős: elkészítéséért: Hatósági és Koordinációs vezető
2017. május 30.
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Napirend megtárgyalásával, javaslattétellel:
1. Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Közszolgálatáért” díjra.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. május 22.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
Napirend megtárgyalásával:
1. A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. Felmérés az önkormányzati
bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások új lakások építésének
lehetőségeiről. Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi
ellenőrzés tapasztalatairól.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. május 22.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2017. június 27.
Napirend megtárgyalásával:
1. Közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása. Úthálózat (úttest, járda, kerékpárút)
műszaki állapotának áttekintése. Felújítási munkák tervezése, ütemezése.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017.június 19.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltetési vezető
2017. július – Ülésszünet
2017. augusztus 29.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. augusztus 21.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
2017. szeptember 26.
Napirend megtárgyalásával:
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1. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel
a
köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra. lakossági visszajelzésekre.
A környezetvédelmi program felülvizsgálata.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. szeptember 18.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltetési vezető
Ellenőrzéssel:
1. Pénzkezelési Szabályzat megtartásának, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem
érvényesítésének ellenőrzése a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban.
Határidő: 2017. szeptember 18.
Felelős: elkészítéséért, Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság elnöke
Az ellenőrzésben részt vesz: Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság két tagja
2017. október 24.
Napirend megtárgyalásával:
1. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási
irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat
tulajdonában álló földterületek, erdők, külterületi mezőgazdasági ingatlanok
hasznosításáról.
Előadó: Városüzemeltetési vezető
Határidő: 2017. október 16.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltetési vezető
2. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.
Előadó: Városüzemeltetési vezető
Határidő: 2017. október 16.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltetési vezető
Tájékoztató megtárgyalásával:
1. Beszámoló a 2017. évi adóhatósági munkáról.
Előadó: Pénzügyi vezető
Határidő: 2017. október 16.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
2017. november 28.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. 2018. évi költségvetés sarokszámai.
Előadó: polgármester
Határidő: 2017. november 20.
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Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
Napirend megtárgyalásával:
1. A nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, a további
együttműködés lehetőségei.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. november 20.
Felelős: elkészítéséért: Hatósági és Koordinációs vezető
2. Beszámoló Szentgotthárd város 2017. évi Energiaracionalizálási Programterve
teljesítéséről és a 2018. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról.
Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei – energia koncepció
kidolgozása. Város Közvilágítási helyzetének áttekintése.
Előadó: Városüzemeltetési vezető
Határidő: 2017. november 20.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltetési vezető
2017. december 12.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. 2018.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. december 4.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2. Beszámoló a 2017. évi közbeszerzésekről.
Előadó: Városüzemeltetési vezető
Határidő: 2017. december 4.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltetési vezető
Napirend megtárgyalásával:
1. Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A
vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő Bizottsági elnökök és tag
Ellenőrző testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról.
Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok
munkájáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. december 4.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2. Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2017. évi tevékenységéről.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. december 4.
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Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2018. január 30.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetése.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2018. január 22.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
Napirend megtárgyalásával:
1. Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában
végzett munkáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2018. január 22.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és térségi Erőforrások vezető

Szentgotthárd, 2016. december 1.
Kovács Márta Mária
bizottsági elnök
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ESZKÖZKEZELŐ ÖNKORMÁNYZATI BIZOTTSÁGÁNAK
2017. ÉVI
MUNKATERVE

Az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság a Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok, napirendek
előkészítésében, előterjesztések előterjesztésében vesz részt, továbbá átruházott hatáskörben
dönt lakásügyekben, illetve tárgyalja meg a következő témákat:
2017. január 23.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. január 16.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
2017. február 20.
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Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. február 13.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
Napirend megtárgyalásával:
1. Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.
Előadó: jegyző
Határidő: 2017.február 13.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző, hatósági részért a Hatósági és Koordinációs vezető
2017. március 27.
Napirend megtárgyalásával:
1. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2016. évi
munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2017. évben. 2017.
évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap
szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. március 20.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
2017. április 24.
Napirend megtárgyalásával:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének zárszámadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. április 18.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
2017. május 29.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. Felmérés az önkormányzati
bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások új lakások építésének
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lehetőségeiről. Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi
ellenőrzés tapasztalatairól.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. május 22.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2017. június 26.
Napirend megtárgyalásával:
1. Közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása. Úthálózat (úttest, járda, kerékpárút)
műszaki állapotának áttekintése. Felújítási munkák tervezése, ütemezése.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. június 19.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltetési vezető
2. Temetkezési szolgáltatás tapasztalatai, temetők fenntartásának, rendjének áttekintése.
Előadó: Jegyző
Határidő: 2017. június 19.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltetési vezető
2017. július – Ülésszünet
2017. augusztus 28.
Napirend megtárgyalásával:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. augusztus 21.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
2017. szeptember 25.
Napirend megtárgyalásával:
1. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel
a
köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív
hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos tapasztalatokra. lakossági visszajelzésekre. A
környezetvédelmi program felülvizsgálata.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. szeptember 18.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltetési vezető
2017. október 24.
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Napirend megtárgyalásával:
1. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási
irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat
tulajdonában álló földterületek, erdők, külterületi mezőgazdasági ingatlanok
hasznosításáról.
Előadó: Városüzemeltetési vezető
Határidő: 2017.október 16.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltetési vezető
2. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.
Előadó: Városüzemeltetési vezető
Határidő: 2017. október 16.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltetési vezető
2017. november 27.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. Beszámoló Szentgotthárd város 2017. évi Energiaracionalizálási Programterve
teljesítéséről és a 2018. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról.
Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei- energia koncepció
kidolgozása. Város Közvilágítási helyzetének áttekintése.
Előadó: Városüzemeltetési vezető
Határidő: 2017. november 20.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltetési vezető
2. 2018. évi költségvetés sarokszámai.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. november 20.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
2017. december 11.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. 2018.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. december 4.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
Napirend megtárgyalásával:
1. Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A
vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő Bizottsági elnökök és tag
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Ellenőrző testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról.
Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok
munkájáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. december 4.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2. Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2017. évi tevékenységéről.
Előadó: polgármester
Határidő: 2017. december 4.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2018. január 29.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2018. január 23.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2016. december 1.
Virányi Balázs
bizottsági elnök

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI ERŐFORRÁSOK ÉS KÜLKAPCSOLATOK
BIZOTTSÁGÁNAK
2017. ÉVI
MUNKATERVE

Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága a Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok,
napirendek előkészítésében vesz részt, kér tájékoztatást a következő témákról, továbbá
átruházott hatáskörben dönt a városi sportegyesületek költségvetési összegeinek elosztásáról,
külkapcsolati keret felosztásáról, elbírálja a Bursa Hungarica pályázatokat.
2017. január 23.
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Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. január 16.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
Napirend megtárgyalásával:
1. Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. január 16.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
2017. február 20.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. február 13.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
Napirend megtárgyalásával:
1. Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. A PKKE 2016. évben
végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2017. évi munkatervéről.
Tájékoztató a 2017. évi városi rendezvénytervről. A közművelődési koncepció
felülvizsgálata.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. február 13.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
2. Szentgotthárd város 2017. évi külkapcsolati terve, az elmúlt év tapasztalatai. A
testvérvárosok tükrében a továbblépés lehetőségei.
Előadó: polgármester
Határidő: 2017. február 13.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
3. Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.
Előadó: Jegyző
Határidő: 2017. február 13.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző, hatósági részért a Hatósági és Koordinációs vezető
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2017. március 27.
Napirend megtárgyalásával:
1. Értékelés az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai
ellátásáról.
Előadó: Jegyző
Határidő: 2017. március 20.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2016. évi
munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2017. évben.
2017.évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató
alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. március 20.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
3. Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről. Helyi Értéktár
Bizottság beszámolója a végzett munkáról.
Előadó: Jegyző
Határidő: 2017. március 20.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
4. 2017. évi sporttámogatás elosztása.
Előadó: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
Határidő: 2017. március 20.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
2017. április 24.
Napirend megtárgyalásával:
1. Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.
Előadó: polgármester
Határidő: 2017. április 18.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének zárszámadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. április 18.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
2017. május 29.
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Napirend megtárgyalásával, javaslattétellel:
1. Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért”, a
„Szentgotthárd Közoktatásáért” és a „Szentgotthárd Testnevelési és Sport”díjakra.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. május 22.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
Napirend megtárgyalásával:
1. Beszámoló az Hétközi-és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről. Beszámoló a
vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. május 22.
Felelős: az elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
2. Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 2016. évben végzett
tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2017. évi munkatervéről.
Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. május 22.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
2017. június 26.
Napirend megtárgyalásával:
1. Temetkezési szolgáltatás tapasztalatai, temetők fenntartásának, rendjének áttekintése.
Előadó: Jegyző
Határidő: 2017. június 19.
Felelős: Városüzemeltetési vezető
2017. július – Ülésszünet
2017. augusztus 28.
Napirend megtárgyalásával:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. augusztus 21.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
2. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól –
különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól.
Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság állásáról.
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Előadó: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
Határidő: 2017. augusztus 21.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
3. Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciójának
felülvizsgálata.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. augusztus 21.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
2017. szeptember 25.
Napirend megtárgyalásával:
1. Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv
végrehajtásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. szeptember 18.
Felelős: elkészítéséért: Hatósági és Koordinációs vezető
2017. október 24.
Napirend megtárgyalásával:
1. Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló a sportszervezetekben folyó
tevékenységről, a városban működő sportszervezetek beszámolói alapján – sport
finanszírozás áttekintése. Sportlétesítmények működtetésének áttekintése.
Előadó: polgármester
Határidő: 2017. október 16.
Felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
2017. november 27.
Napirend megtárgyalásával és döntéshozatallal:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.
Előadó: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
Határidő: 2017. november 20.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. 2018. évi költségvetés sarokszámai.
Előadó: polgármester
Határidő: 2017. november 20.
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Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
Napirend megtárgyalásával:
1. Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv
megvalósulásáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. november 20.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
2017. december 11.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. 2018.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. december 4.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
Napirend megtárgyalásával:
1. Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A
vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő Bizottsági elnökök és tag,
Ellenőrző testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról.
Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok
munkájáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2017. december 4.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2. Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2017. évi tevékenységéről.
Előadó: polgármester
Határidő: 2017. december 4.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2017. január 29.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2018. január 22.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi vezető
Napirend megtárgyalásával:
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1. Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2018. január 22.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
Szentgotthárd, 2016. december 1.
Dr. Haragh László
bizottság elnöke
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Tárgy: Beszámoló a 2016. évi közbeszerzésekről
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. december 14-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.) 5.§ (1) c) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá.
A Kbt. 4. § (1) bekezdése alapján a meghatározott értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési
szerződés, illetve építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében a Kbt.-ben
ajánlatkérőként meghatározott szervezetek a Kbt. szerinti közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárást kötelesek lefolytatni. A közbeszerzési szerződés megkötésére
közbeszerzési eljárást, az építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötésére koncessziós
beszerzési eljárást kell lefolytatni.
Közbeszerzési értékhatárok: A Kbt. 15. § (5) bekezdése előírja a Közbeszerzési Hatóság
számára, hogy az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó uniós, valamint nemzeti
értékhatárokat minden év elején tegye közzé a honlapján. Ennek megfelelően a Közbeszerzési
Hatóság Elnöke minden év elején kiad egy tájékoztatót az adott évre vonatkozó közbeszerzési
értékhatárokról. Az uniós közbeszerzési értékhatárokat az Európai Bizottság az irányelvekben
meghatározott eljárás szerint főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben
szükséges, hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet keretein belül született
Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz. Ezzel összhangban a Kbt. 15.
§ (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az uniós közbeszerzési értékhatárokat
időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos
Lapjában euróban és nemzeti valutában meghatározva. A legutóbbi felülvizsgálatra 2015. év
végén került sor. A következő felülvizsgálat várható időpontja 2017. év vége. A Kbt. 15. § (3)
bekezdése szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a költségvetési törvényben kell
meghatározni évente. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 70. §-ban szerepelnek a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok, amelyek a
2016. évi értékhatárokhoz képest nem változnak.
A 2015. decemberi ülésén az önkormányzatra, illetve önkormányzati hivatalra elfogadott
közbeszerzési szabályzatok 1. számú függeléke tartalmazza az irányadó közbeszerzési
értékhatárokat. A fent leírtak alapján, mivel a közbeszerzési értékhatárok az előző évhez
képest nem változnak, ezért a szabályzatok 1. számú függeléket nem kell aktualizálni.
Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2016. évben lefolytatott, illetve
2016. évre áthúzódó eredményes közbeszerzési eljárásai:
1. Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2016.
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Az építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésében
rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli, az ajánlattételi felhívás
közvetlen megküldésével indított, tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárást írt ki. Az
eljárást megindító felhívás a felkért ajánlattevők részére történő közvetlen kiküldésre 2016.
május 17-én került sor. Az eljárás sikeres és eredményes volt. Az I. rész (Zsidai utca II. ütem)
vonatkozásában nyertes ajánlattevővel, az UTPLAN Kft.-vel 2016. június 24-én kötöttük meg
a vállalkozói szerződést. A II. rész (Akác, illetve Fenyő utca) vonatkozásában nyertes
ajánlattevővel, a BIT-ÉP Bt.-vel ugyancsak 2016. június 24-én kötöttük meg a vállalkozói
szerződést Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2016. július 08-án 7677/2016. iktatási
számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A beruházások szerződésszerű teljesítései
megtörténtek. A szerződésszerű teljesítésről szóló tájékoztató I. rész vonatkozásában 2016.
november 22-én, a II. rész vonatkozásában pedig 2016. november 30-án publikáltuk a
Közbeszerzési Adatbázisban.
2. Kossuth L. utcai parkoló átépítése, felújítása
Az építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésében
rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli, az ajánlattételi felhívás
közvetlen megküldésével indított, tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárást írt ki. Az
eljárást megindító felhívás a felkért ajánlattevők részére történő közvetlen kiküldésre 2016.
május 17-én került sor. Az eljárás sikeres és eredményes volt. A nyertes ajánlattevővel, az
UTPLAN Kft.-vel 2016. június 24-én kötöttük meg a vállalkozói szerződést. Az eljárás
eredményéről szóló tájékoztató 2016. július 08-án 7667/2016. iktatási számon jelent meg a
Közbeszerzési Értesítőben. A beruházás szerződésszerű teljesítése megtörtént. A
szerződésszerű teljesítésről szóló tájékoztatót 2016. november 10-én publikáltuk a
Közbeszerzési Adatbázisban
3. Oktatási intézmények felújítása - SZOI Széchenyi Általános Iskola
akadálymentesítés, részleges vizesblokk felújítás II. ütem kivitelezési munkái
Az építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli
közbeszerzési eljárást írt ki. Az eljárást megindító felhívás a felkért ajánlattevők részére
történő közvetlen kiküldésre 2016. április 19-én került sor. Az eljárás sikeres és eredményes
volt. A nyertes ajánlattevővel, a CSEKE Kft.-vel 2016. június 20-án kötöttük meg a
vállalkozói szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2016. június 29-én
7399/2016. iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A beruházás
szerződésszerű teljesítése megtörtént. A szerződésszerű teljesítésről szóló tájékoztatót 2016.
október 11-én publikáltuk a Közbeszerzési Adatbázisban
4. Térinformatikai rendszer kialakítása Szentgotthárdon
A közbeszerzési eljárás lefolytatására 2015-ben került sor, a szerződés teljesítése a nyertes
ajánlattevővel kötött szerződés alapján áthúzódott az idei évre. A fenti tárgyú szolgáltatás
megrendelése tárgyában az ALBA GEOTRADE Zrt.-vel kötött szerződés teljesítése
megtörtént. A szerződésszerű teljesítésről szóló tájékoztatót 2016. május 03-án publikáltuk a
Közbeszerzési Adatbázisban
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5. Közvilágítás korszerűsítés - Szentgotthárd - 2015 - Ajánlatkérő közvilágítási
rendszerének korszerűsítése ESCO rendszerben, majd felmondási tilalommal
biztosított hosszú távú bérlete és üzemeltetése
Ezen árubeszerzés kapcsán a közbeszerzési eljárás lefolytatása, illetve korszerűsítés elvégzése
áthúzódott a 2016-os évre. Ebben a tárgyban az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást írt ki. Az eljárást megindító felhívás 2015. október 30-án
22044/2015. iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlattételi szakasz
során három gazdasági szereplő kérte meg az ajánlatkérési dokumentációt, amelyek közül egy
gazdasági szereplő nyújtotta be ajánlatát. A beérkezett ajánlat bontására 2015. november 30án került sor. Az eljárás sikeres és eredményes volt. A nyertes ajánlattevővel, az Enerin
Sümeg Energetikai Kft.-vel 2016. január 11-én kötöttük meg a bérleti és szolgáltatási
szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2016. január 25-én 1218/2016. iktatási
számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A közvilágítás korszerűsítése megtörtént. A
szerződésszerű teljesítésről szóló tájékoztatót 2016. október 11-én publikáltuk a
Közbeszerzési Adatbázisban.
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnak 2016-ban nem volt közbeszerzési
eljárása.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2016-ban 8 ülést tartott,
amelyen 11 db határozatot hozott.
Az Önkormányzat a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó helyi beszerzési
szabályzata értelmében a nettó 5.000,- eFt-ot meghaladó beszerzések esetén az eljárás
lezárásával kapcsolatos döntést is a Közbeszerzési Bizottság hozza meg. Ennek a szabálynak
az értelmében a Közbeszerzési Bizottság 7 db, a közbeszerzési törvény hatálya alán nem
tartozó beszerzés esetében hozta meg az eljárást lezáró döntéseket, amelyekkel kapcsolatban 7
db határozatot hozott.
Kérem a T. Képviselő-testülettől, hogy az előterjesztést megtárgyalni, illetve a beszámolót
elfogadni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a 2016. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2016. december 2.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Tárgy: Beszámoló a Városrészi Önkormányzatok 2016. évi
tevékenységéről.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. december 14-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Bevezetés
A városrészi önkormányzatok vezetői évente a decemberi ülésen írásban beszámolnak a
városrészi önkormányzat éves munkájáról. Ehhez a részönkormányzatok vezetői a
városrészekre vonatkozóan kérdőíveket töltöttek ki a melléklet szerint. Szentgotthárdon hét
részönkormányzat jött létre 2014. év végén és működik azóta is a SZMSZ-ben leírtak alapján.
Ez a Beszámoló az SZMSZ-ünk által előírt kötelező napirend pont.
A Beszámolók rövid összefoglalása:
A kérdőívek alapján a részönkormányzatok üléseket december hónapig 1-4 alkalommal
tartottak, egyes helyeken ezeken kívül telefonon, e-mailben és személyesen tartották a
kapcsolatot. Az ülésekről jegyzőkönyvek készültek, amelyek felterjesztésre kerültek a Vas
megyei Kormányhivatalhoz.
A részönkormányzatok többek között megtárgyalták a településrészen történteket, aktuális
helyi kérdéseket, feladatokat, problémákat, (pl. ingatlanok sorsának rendezése stb.)
felújításokat és városrészi rendezvények szervezését.
A városi önkormányzattól többségében a klubok működtetését, közterületek rendben tartását
(fűnyírás stb.) vállalták át a részönkormányzatok, Jakabháza városrészen a részönkormányzat
a hulladék összegyűjtését, hulladékgyűjtők kiürítését is felvállalta az egyesületén keresztül.
A többi városrészi önkormányzat is az általuk megnevezett egyesületeken illetve nemzetiségi
önkormányzaton keresztül elvégezte a vállalt feladatát. Két városrészen, Rábakethelyen és
Rábatótfaluban nem működik egyesület, alapítvány stb., az első esetében továbbra sincs klub,
sportegyesület, közcélú alapítvány sem és így nincsen olyan szerveződés, ami a
részönkormányzat szervezői operatív munkáját segíteni tudná.
Rábatótfalu városrészen a részönkormányzat tartja fent a klubot, végzi a rendezvények utáni
rendbetételét, a környezet tisztántartását.
A civil és városrészim keretből kapott támogatást nagyobb részt különböző kulturális
rendezvényekre (pl. városrészi napra, Idősek Karácsonyára,) használták fel az egyesületek,
nemzetiségi önkormányzat útján. Rábafüzesen pedig a Német Nemzetiségi Önkormányzat
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saját forrásából valósította meg az Idősek Napja programot. A részönkormányzatok a kapott
támogatással a rendezvény megtartása után számolnak el, volt, aki ezt már megtette. Az
elszámolási határidő december 31.
A városrészek nagy részében az idén is tartottak hagyományőrző és egyéb kulturális
programot (pl. hagyományőrző programok, falunapok, kirándulások, olvasótábor stb.) Ilyen
esemény volt a rábafüzesi városrészen a német olvasó tábor, Jakabházán a nőnap és férfinap
megünneplése. Kiemelkedő esemény volt Rábafüzesen a Német Tájház átadási ünnepsége.
Az év hátralévő részében kerülnek több helyen megrendezésre az idősek napja, Adventi,
karácsonyi rendezvények. Volt, ahol már az ülés időpontjáig megtartásra került. A megtartott
rendezvényeken szép számmal képviseltették magukat a városrész lakók és meghívott
vendégek.
Társadalmi munkát is szép számmal végeztek a városrészeken lakók. Többek között
szemétszedés, kulturális műsorok bonyolítása, tavaszi lomtalanítás, parkosítás, idősek
segítése, Farkasfa városrészen a Kultúrház, Könyvtár felújítások miatti átköltöztetés, takarítás
végzése. Volt viszont olyan városrész, ahol társadalmi munkát nem végeztek.
A városrészek részéről felmerült problémák, feladatok:
Rábafüzes városrészen:
-

-

-

-

több helyen vízelvezetési gondok vannak.
temetőbe bevezető út állapotát kifogásolták, a temető kerítésének rendbetétele is
felvetődött. Megvalósult a bejárat aszfaltozás és híd-áteresz kialakítása – a bevezető út
javítása még nem!
Hianz síremlékekből sírkert kialakítása, arra forrás találása – szép emlékhely
turisztikai célpont is lehetne – Pályázati lehetőség hiányában még nem valósult meg.
az utak rossz állapota nehezíti a közlekedést az ott élők számára, útépítés folytatását
kérik –Kodály Zoltán út, Toldi utca, Babits utca, Dobó utca felújítása megvalósult.
Móra Ferenc, Déryné utca még nem!
a régi óvoda, mint közösségi hely működtetésének rendezésére kerüljön sor, szükség
van a helyre, hisz összejövetelek tartására az alkalmas- Működtetése, karbantartása
rendeződött. Felújítás rendelkezésre álló forrás esetén!
óvoda, orvosi rendelő környékén az veszélyes fák kivágása- Nem valósult meg!
futballpálya, mint a városrész sportolásra alkalmas területe karbantartása valósuljon
meg- Horgász Egyesület kaszálta 2016-ban.
javasolják biztosítson az önkormányzat(SZET) egy személyt aki felelősen ellátja a
városrészi közterületek karbantartását – nem történt előrelépés.
rendkívül elhanyagolt az Alkotmány utca végén lévő telek- félkész épület– kérik
felszólítását a terület rendezésére,- rendezetlen éven át a terület.
az Alkotmány út 42. szám előtt továbbra sok gondot okoz az összegyűlt víz, elfolyás
nem oldódott meg- nincs megoldás a problémára.
a volt benzinkút terület tulajdonosát, az erdőgazdaságot, erdőbirtokosságot
megkeresni, felszólítani a gondozásra, a szemét eltakarítására felszólítani. A terület
szemétlerakóként funkcionál!
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Kocsis Józsefné a szomszéd telken lévő veszélyes fa kivágását kéri. – Nem történt
meg.

Zsida- Zsidahegy városrészen:
A vízelvezető árkokkal és a patakkal a mai napig gondok vannak annak ellenére, hogy két éve
folyamatosan jelzem ezeket
Rábatótfalu városrészen:
A városrésziek számára a városrészi klub szerepe ebben az esztendőben rendkívüli módon
felértékelődött. Egyértelmű oka ennek az, hogy a falu központjában bezárt a Vendéglő. A
nagyobb rendezvényeken kívül családi eseményeknek, baráti találkozóknak is helyt adott a
művelődési ház épülete. Megjegyzem soha semmilyen rendkívüli esemény, így zajongás,
rongálás, szemetelés nem volt. A fentiek miatt nagyon fontos lenne az épület külső felújítása,
melyhez a lakosság, ha kell, még anyagilag is hozzájárul.
Rábakethely városrészen:
A Részönkormányza területén önkormányzati klub, sportegyesület, közösségi ház jellegű
ingatlan, közcélú alapítvány nem működik.
Helyi kötődésű baráti társaságokból, csoportokból civilszervezet létrehozása a célunk.
Támogatjuk városrészünkben lakók helyi összejöveteleit és részt veszünk rajtuk.
Farkasfa városrészen:
- A kultúrház felújítását 2017.évben folytatni kell, a költségvetésben tervezni kell,
nyílászáró csere, nem tűr halasztást
- Orvosi rendelő – ajtó csere szükséges.
- A Kultúrház udvarának rendezése tavasszal szükségessé válik.
Jakabháza városrészen:
- A településrész nagyon szeretne térfigyelő kamerarendszert, mivel sok az idős ember.
- A település határát jelző táblát szeretnék a tényleges lakott terület szélére helyeztetni.
A sebességkorlátozó tábla jóformán sohasem működik, azt tartsa karba rendszeresen a
Közút.
Máriaujfalu városrészen:
-

-

-

a városrészen élők számára nagy öröm, hogy az idei évben elkezdődött a kultúrház
felújítása, és hogy a felújítás I. ütemében, a több mint 8 millió Ft-os beruházás
részeként megtörtént a nyílászárók cseréje, a mozgáskorlátozott WC kialakítása,
valamint az új bejárat kialakítása. Mindannyian reménykednek a folytatásban és hogy
a 2017. évi költségvetésben meglesznek az ehhez szükséges anyagi források,
rendkívüli év volt az idei a városrészen élők számára, hiszen a városrész szülötte,
Takács András újmisés atya 2016. július 3-án újmisét és egyben búcsúi misét mutatott
be részükre. A Jóisten bőséges áldását kérik további lelkipásztori szolgálatára
„AZ ÉV SZENTGOTTHÁRDI CIVIL SZERVEZETE DÍJ” kitüntetést a
Máriaújfaluért Egyesület kapta. Óriási elismerése ez annak az aktív és fáradhatatlan
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tevékenységnek, amit az egyesület tagsága kifejt a városrész közösségi életének
szervezése érdekében.
a városrészen élők türelmetlenül várják a szennyvíz-projekt munkálatainak
megkezdését.
továbbra is kérik az itt élők, hogy a városrész központjában kerüljön kialakításra akár
ideiglenesen is egy fedett buszváró!

Idén is megállapítható, hogy jól összefogták a részönkormányzatok a településrészeket, az ott
élőket, több esetben is figyelemre méltó kezdeményezéseik voltak (pl. országos szemétgyűjtő
akcióban való részvétel, hagyományőrző rendezvények). A legjobb eredmények ott voltak,
ahol városrészi civil szervezet is van és segíti a részönkormányzat munkáját.
Kérem, hogy a Testület a beszámolót tárgyalja meg és azt fogadja el.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja Rábakethely, ZsidaZsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes és Rábatótfalu településrészi
önkormányzatok vezetőinek a 2016. évi munkájukról szóló beszámolóit.
Köszöni a részönkormányzati vezetők tevékenységét, elismerését és köszönetét fejezi ki a
településrészeken önkéntes munkát végző polgároknak és civil szervezeteknek a 2016. évben
végzett tevékenységét.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: közlésért: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2016. november 30.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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