TARTALOMMUTATÓ
1. Javaslat a polgármester jutalmazására.
2. MURRABA Európai Területi Társulás létrehozása.
3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed éves
teljesítéséről szóló beszámoló.
4. 2017. évi költségvetés sarokszámai.
5. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata.
6. Oktatási intézmények társasházzá alakítása.
7. Közút elnevezése.
8. 56-os Szövetség kérelme szoborállításhoz.
9. PresiDance támogatási kérelme.
10. Seres Armand kérelme.
11. Közlekedés-igazgatási feladatok ellátása.
12. Utólagos közműcsatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló
rendelet megalkotása.
13. A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása.
14. A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
és a lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet
módosítása.
15. Ingatlanügy, elővásárlási jog Sztg. 772, 3300, 3462 hrsz. érintően.
16. Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/22 hrsz-ú garázs bérbeadása.
17. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról.
18. Beszámoló Szentgotthárd város 2016. évi Energiaracionalizálási
Programterve teljesítéséről és a 2017. évi Energiaracionalizálási Programterv
javaslatáról. Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei –
energia koncepció kidolgozása. A város közvilágítási helyzetének
áttekintése.
19. Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv
megvalósulásáról.

Tárgy: Javaslat a polgármester jutalmazására
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. november 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos rendelkezéseket a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (Kttv.) állapítja meg. A 2014. évben életbe
lépő új szabályozás miatt jelentősen csökkent a polgármester jövedelme. A Mötv.és a Kttv.
az illetmény rendezésére sem illetménykiegészítést, sem pótlékok megállapítását nem teszi
lehetővé, erre egyetlen lehetőségként a jutalom megállapítása kínálkozik, amellyel az
eredményesen és jól végzett munkát elismerheti a képviselő-testület.
A Kttv. 225/H. § (1) bekezdése alapján:
A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek
meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke
nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi
összegét.
A polgármester úr 2016. évben is a város lakosainak megelégedésére végezte munkáját.
Tevékenységének is köszönhetők azok a folyamatban lévő fejlesztések, melyek hosszabb
távon is javítják a Szentgotthárdon élők lehetőségeit, életminőségét. Az iparfejlesztésnek
ad lendületet, hogy elérte az Ipari Parkunk Tudományos, technikai Parkká való
átminősítését; elérte, hogy több vállalkozás is szerződéskötés előtt áll ipari parki terület
megvásárlására – ezzel növelve a munkahelyek számát illetve a helyi adóbevételeket;
elérte, hogy egész Szentgotthárd területén új közvilágítási rendszer jöhessen létre a
legkorszerűbb LED világítás megteremtésével; elérte, hogy jelentős területek kerülnek az
önkormányzat tulajdonába a termálfürdő szomszédságában ami az idegenforgalom
fejlesztésének adhat új irányt; közbenjárásának is köszönhetően indulni fog az M8
Szentgotthárd - Körmend közötti építése; további ipari területek szerzése érdekében sikeres
tárgyalásokat folytatott területek megszerzése érdekében (Ipari Park III.); EGTC
létrehozása érdekében tett lépései következménye e szervezet megalakulása amely a
jövőben az elsődleges alanya lesz az európai uniós támogatások megszerzésének.
Ezért javasolom, hogy a polgármester munkáját elismerve a vonatkozó jogszabályi
rendelkezés és a bizottságok javaslatát figyelembe véve a képviselő-testület egyösszegű
jutalmat állapítson meg a polgármester úr részére.
A jutalom fedezeteként Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
szóló 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletében 2.692.200- Ft lett tervezve
Kérem az előterjesztés megvitatását.
Határozati javaslat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor foglalkoztatási
jogviszonyban álló polgármester részére 2016. évi eredményes munkája elismeréseként
bruttó ........ - Ft egyszeri jutalmat állapít meg.
Határidő: a kifizetésre 2016. november 30.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2016. november 20.
Labritz Béla
alpolgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: MURABA Európai Területi Társulás létrehozása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
201 6. november 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt időszakban megkezdtük egy magyar-szlovén részvétellel létrehozandó európai
területi társulás megalapítását a térségünkben. Több alkalommal folytattunk egyeztetéseket
a régió lehetséges alapító szervezetivel, amelyben a Határon Átnyúló Kezdeményezések
Közép-európai Segítő Szolgálata is a segítségünkre volt.

MI IS AZ AZ EGTC?
Magyarországon 2007. augusztus elsejétől olyan non-profit csoportosulások hozhatóak
létre, amelyek két vagy több tagállam önkormányzatai, helyi, regionális szereplői közötti
együttműködés sikerességét hivatottak biztosítani. Az Európai Unió 2006-ban teremtett
lehetőséget arra, hogy az uniós források felhasználásának hatékonysága, a már meglévő,
vagy jövőbeni együttműködések sikeressége érdekében a tagok egy jogi személyiséggel
rendelkező csoportosulást, Európai Területi Társulást (ETT, angolul EGTC) hozzanak
létre. Az EGTC mozaikszó, az European Grouping for Territorial Cooperation, azaz az
európai területi együttműködési csoportosulás rövidítése. Az EGTC tehát önálló jogi
személyiséggel rendelkező társulás, amelynek területi önkormányzatok, állami
intézmények, valamint közcélú vállalatok lehetnek a tagjai. Újdonsága minden korábbi
együttműködési formával szemben, hogy jogi személyiséget szerez a határ mindkét
oldalán! Ennek köszönhetően nem csak a határon átnyúló projektek megvalósítását tudja
gördülékenyen intézni, de a projektek eredményeit fenntartó intézményeket is
működtethet, alkalmazottakat foglalkoztathat és közösségi céljainak elérése érdekében
közhasznú vállalkozásokat is működtethet – a határ mindkét oldalán. Az alapító tagok
jogképességének határain belül az EGTC eredményesen valósíthat meg határon átnyúló,
integrált területfejlesztési programokat, az adott határtérség gazdasági fejlődése érdekében.
Magyarország élen jár az új uniós eszköz használatában: a vonatkozó uniós jogszabály
2007. augusztusi hatályba lépése óta bejegyzett 57 EGTC közül 24-nek van magyar tagjai,
19-nek pedig a székhelye is Magyarországon található. Az eddig megalakult magyar
részvételű társulások 78 projektet valósítottak meg, amelyek összértéke megközelíti a 19
millió eurót. Tagjaik száma meghaladja a 350-et, alkalmazottaik száma pedig a 30-at.

A MEGALAKULÁSHOZ SZÜKSÉGES LÉPÉSEK:
Az alapításhoz szükséges az EGTC Egyezménye (az EGTC alapító okirata) és az EGTC
Alapszabálya (az EGTC működését szabályozó alapdokumentum) dokumentumok
elfogadása az alapítók döntéshozó szervei, így Szentgotthárd Város Önkormányzata
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Képviselő-testülete részéről is. A jóváhagyást követően a két illetékes minisztérium kiadja
az alapító tagok számára a belépést engedélyező (tagállami) jóváhagyást, majd ekkor sor
kerülhet az EGTC alakuló ülésére, amelyen a finanszírozásról és a tisztségviselőkről
születnek döntések. Az alakuló ülést követően az EGTC a székhely tagállam (esetünkben
Magyarország) szerinti hatóságnál kezdeményezi a társulás nyilvántartásba vételét. A
jogerős nyilvántartásba vételről értesíteni kell majd a Régiók Bizottságát, amely intézi az
EGTC alapításáról szóló közlemény Uniós Közlönyben történő megjelentetését.
A több hónapja tartó előkészítő egyeztetések eredményeképpen elkészült a MURABA
ETT Egyezményének és Alapszabályának tervezete is, ezek az előterjesztés 1. és 2. számú
mellékletét képezik.

A MURABA ETT-RŐL:
A csatolt dokumentumok részletesen tartalmazzák a területi társulás létrehozásának és
működésének elveit, a fontosabbak:
-

-

-

-

Szentgotthárd Város Önkormányzata mellett az Országos Szlovén Önkormányzat,
Lendva Község Önkormányzata és a Lendva Községi Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség az alapító szervezetek,
székhelyének országa Magyarország, székhely települése pedig Szentgotthárd,
céljait az egyezmény részletesen tartalmazza, így a munkaerő piaci fejlesztéseket,
vállalkozásfejlesztést, infrastruktúra- és közlekedésfejlesztést, turisztikai kínálat
fejlesztését, magyar-szlovén kétnyelvű képzés ösztönzését, környezetvédelmi
projekteket, energiahatékonyságot szolgáló fejlesztéseket, stb.
a társulás határozatlan időre jön létre, más települési önkormányzatok és
szervezetek is csatlakozhatnak hozzá később
legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés,
tisztségviselők: elnök, társelnök, Felügyelő Bizottság tagjai,
az elnöki pozíciót kétéves rotációs rendszerben a nemzetiségi önkormányzatok
mindenkori képviselői töltik be (az első elnököt a magyar nemzetiségi önk. adja),
a Társulás munkaszervezetet hozhat létre, az Igazgató irányítja az operatív
tevékenységet, őt a közgyűlés választja meg 5 évre,
működésének részletkérdéseit a kidolgozandó szervezeti- és működési szabályzat
tartalmazza majd,
a tagok vagyoni hozzájárulásuk mértékéig felelősek,
a működési költségekhez a tagok minden tárgyévben tagdíj formájában járulnak
hozzá, magyar és szlovén viszonylatban a tagdíjak (országszintű) összege egyenlő,
mely összegeket a magyar illetve a szlovén tagok saját szempontjaik szerint,
egymás között megosztanak, a tagdíj tárgyévi megállapítása a közgyűlés
hatáskörébe tartozik
a tagoknak egy-egy szavazata van, mely szavazatok egyenértékűek.

ÉSZREVÉTELEK A DOKUMENTUMOKHOZ:
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A további alapító tagok is párhuzamosan tárgyalják a társulás megalakítását, előzetesen
mindenki elfogadhatónak tartotta az előkészített dokumentumokat (egyezmény +
alapszabály), azonban természetesen van még lehetőség változtatni, most a Képviselőtestület is megteheti a javaslatait. A jóváhagyó hatóságok módosításaival együtt az
Egyezmény és Alapszabály végleges szövegét csak később, az alakuló ülésen fogadják el a
tagok, amely ülésre az ETT nyilvántartásba vételi eljárása előtt kerül sor.
AZ EGYEZMÉNY KAPCSÁN mi az alábbi kiegészítéseket javasoljuk még:
- 3.2 pont kiegészítése az alábbiak szerint: „3.2. a fiatalok helyben tartása alternatív
foglalkoztatási lehetőségek kidolgozásával, terjesztésével, valamint ehhez
kapcsolódó oktatás, gyakorlati képzés bevezetése; a nők és hátrányos helyzetűek
foglalkoztatásának és életkörülményeinek javítása vállalkozói kezdeményezésekbe
való bevonásukkal;”
- további pontként javasoljuk bevonni: „3.12. régió belső társadalmi kapcsolatait
erősítő együttműködések és intézményi kapcsolatok fejlesztése, szélesítése a
kultúra-művelődés, a szabadidő eltöltés és a sport területén.”
AZ ALAPSZABÁLY KAPCSÁN:
- a távolléti szavazást (III., 2.2. pont) nem tartjuk szerencsésnek, javasoljuk ennek
lehetőségét kivenni az alapszabályból,
- bizonytalanság: VII., 2. pontnál felmerül, hogy mit jelent majd a „saját
szempontjaik szerint történő felosztás”, főleg majd, miután több tagjai is lesz a
társulásnak – ezt körültekintően kell majd szabályozni.

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSA
A magyar Külügyminiszter örömmel vette a magyar-szlovén ETT alapítására vonatkozó
kezdeményezésünket (a többes szám alatt a két nemzetiségi önkormányzatot és Lendva ill.
Szentgotthárd városát kell érteni. Ebben a folyamatban elévülhetetlen érvei vannak Kissné
Köles Erika szószóló asszonynak), levelét az előterjesztéshez csatoltuk. A Minisztérium a
szakmai támogatás mellett a központi költségvetéséből évente, pályázati úton történő
támogatás formájában járul hozzá a területi társulások működéséhez – a következő, 2017.
évi működési pályázati felhívás megjelenése a jövő év első negyedévében várható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban
dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat:
1.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MURRABA Európai
Területi Társulás megalakításával az előterjesztésben foglaltak szerint egyetért, annak –
alapítóként – tagja kíván lenni. A Képviselő-testület erre tekintettel
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1.1. a MURRABA ETT Egyezményét az 1. számú melléklet szerint / az alábbi
kiegészítésekkel fogadja el:
- 3.2 pont kiegészítése az alábbiak szerint: „3.2. a fiatalok helyben tartása
alternatív foglalkoztatási lehetőségek kidolgozásával, terjesztésével,
valamint ehhez kapcsolódó oktatás, gyakorlati képzés bevezetése; a nők és
hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának és életkörülményeinek javítása
vállalkozói kezdeményezésekbe való bevonásukkal;”
- további pontként javasoljuk bevonni: „3.12. régió belső társadalmi
kapcsolatait erősítő együttműködések és intézményi kapcsolatok fejlesztése,
szélesítése a kultúra-művelődés, a szabadidő eltöltés és a sport területén.”
- ……………..
1.2. a MURRABA ETT Alapszabályát a 2. számú melléklet szerint / az alábbi
kiegészítésekkel fogadja el:
- a távolléti szavazás (III., 2.2. pont) lehetőségét javasoljuk kivenni az
Alapszabályból.
- …………………
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2016. november 21.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

MURABA
Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Társulás
EGYEZMÉNYE
(tervezet a jóváhagyó hatóságok számára)
Alulírott tagok (a továbbiakban: Tagok)
 hivatkozva az Európai Parlament és a Tanács által 2006. július 5-én
elfogadott 1082/2006/EK számú rendeletre, valamint az ezt módosító,
Európai Parlament és a Tanács által 2013. december 17-én elfogadott
1302/2013/EK számú rendeletre, (a továbbiakban, együtt: Rendelet);
 hivatkozva a Magyarország Országgyűlés által elfogadott, az európai
területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvényre (a továbbiakban:
Törvény), valamint figyelemmel az e jogszabály végrehajtását segítő
további magyar szabályozásra;
 hivatkozva a szlovén Nemzeti Tanács által elfogadott „Na podlagi
sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike
Slovenije,U R E D B O o ustanavljanju evropskega združenja za
teritorialno sodelovanje” megnevezésű jogszabályra;
a MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (a továbbiakban:
Társulás) létrehozása és működtetése céljából az alábbi tartalmú Egyezményt
fogadják el:
I.
cikkely
A TÁRSULÁS ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE,
MŰKÖDÉSI TERÜLETE
1. A Társulás teljes hivatalos neve magyar nyelven: MURABA Korlátolt
Felelősségű Európai Területi Társulás; rövidített, hivatalos elnevezése magyar
nyelven: MURABA ETT.
2. A Társulás teljes hivatalos neve szlovén nyelven: ……… MURABA;
rövidített, hivatalos elnevezése szlovén nyelven: EZTS MURABA
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3. A Társulás teljes hivatalos neve angol nyelven: MURABA European
Grouping of Territorial Cooperation Limited; rövidített, hivatalos elnevezése
angol nyelven: MURABA EGTC.
4. A Társulást létesítő okirat szerinti székhelyének országa: Magyarország,
székhely települése: Szentgotthárd, a székhely címe: 9970 Szentgotthárd Széll
Kálmán tér 11.
5. A Társulás telephelyének országa: Szlovénia, a telephely címe: Glavna ulica
20, 9220 Lendava.
6. A Társulás működési területe: a nemzetiségi önkormányzatok
érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenysége által érintett, intézményeiket is
magába foglaló működési terület, valamint a helyi önkormányzatok
közigazgatási területe összesen.

II. Cikkely
A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA, CÉLJA
1. A Társulás önállóan gazdálkodó, önálló ügyintézői, képviseleti szervvel és
költségvetéssel rendelkező, nonprofit gazdálkodó szervezet, amely a vonatkozó
szabályozásoknak eleget téve, nyilvántartásba vételével a székhely tagállam
jogrendje szerinti legteljesebb jogi személyiséget szerez.
2. A Társulás általános célja, hogy
2.1 a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése céljából, a magyar
és szlovén nemzeti közösségek által vegyesen lakott működési területen
előmozdítsa a határon átnyúló együttműködést, támogatva ezzel a terület
fenntartható fejlődését;
2.2 elősegítse működési területén a nemzetiségek jogszabályban rögzített
jogainak megvalósítását, valamint az anyanemzettel való kapcsolattartást,
különösen a nyelv és a kultúra védelme, ápolása terén.
3. A Társulás részletezett céljai:
3.1
munkaerő-piaci
fejlesztés
és
együttműködés
megvalósítása,
munkavállalási
lehetőségek
bővítése,
a
közés
magánszféra
együttműködésének ösztönzése a munkahelyteremtés érdekében, különösen az
egymás térségeiben élő és a nemzetiségi nyelveket jól beszélő munkavállalók
foglalkoztatásának elősegítésével;
3.2 a fiatalok helyben tartása alternatív foglalkoztatási lehetőségek
kidolgozásával, terjesztésével, valamint ehhez kapcsolódó oktatás, gyakorlati
képzés bevezetése; a nők foglalkoztatásának javítása vállalkozói
kezdeményezésekbe való bevonásukkal;
3.3 vállalkozásfejlesztés és élénkítés, különösen a KKV-k terén; befektetői kör
vonzása; közös gazdaságfejlesztési projektek, programok kezdeményezése,
előkészítése és megvalósítása;
3.4 infrastruktúra- és közlekedésfejlesztés megvalósítása helyi erőforrások
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bevonásával, valamint ilyen jellegű kezdeményezések támogatása;
3.5 a Társulás egyes alapító tagjaik tulajdonában lévő, célzottan a magyarszlovén nemzetiségek kulturális, turisztikai és gazdasági fejlesztését, a
kapcsolódó szlovéniai, magyarországi és uniós pályázati források felkutatását,
elkészítését és megvalósítását segítő jogi személyek bevonása a Társulás
munkájába;
3.6 a turisztikai kínálat fejlesztése, a magyar-szlovén hagyományőrzés
fenntartása;
3.7 az egész életen át tartó tanulás keretében a magyar-szlovén kétnyelvű
oktatás és képzés ösztönzése, támogatása;
3.8 környezet- és természetvédelmi projektek, programok kezdeményezése,
kidolgozása, végrehajtása;
3.9 energiahatékonysággal, megújuló energia hasznosításával kapcsolatos
fejlesztések generálása;
3.10 ivóvízellátás- és ivóvízminőség, valamint szennyvízkezelés javítását
szolgáló kezdeményezések támogatása;
3.11 határon átnyúló gazdasági információs és együttműködési rendszer
fejlesztése.
III. Cikkely
A TÁRSULÁS FELADATA
1. A Társulás feladata, hogy a II. Cikkelyben foglalt célok elérése érdekében
együttműködési programokat vagy azok egyes részeit, illetve az Európai Unió
által – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap
és/vagy a Kohéziós Alap és a Társulás részéről elérhető egyéb uniós
finanszírozási mechanizmusok útján – nyújtott társfinanszírozás, tagállami
pénzügyi hozzájárulással vagy a nélkül, határ menti együttműködésben
létrejövő projekteket, illetve programokat valósítson meg.
2. A Társulás a feladatait a szükséges uniós és/vagy tagállami jóváhagyások
alapján hajtja végre.
3. A Társulás tevékenysége során a jogszabályi előírások betartásával,
céljainak veszélyeztetése nélkül, a térség versenyképességét előmozdító
gazdasági tevékenységet folytathat, amely tevékenység eredménye
visszaforgatásra kerül a Társulás tevékenységébe.
4. A Társulás tagjai fenntartják annak lehetőségét, hogy bizonyos feladatok
végrehajtására egyes tagjaiknak felhatalmazást adjanak.
IV. Cikkely
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI IDŐTARTAMA,
MEGSZÜNTETÉSÉNEK FELTÉTELEI
1. A Társulás működési időtartama jogerős bejegyzésétől számítva
határozatlan ideig tart. A Rendelet előírásaival összhangban a Társulás
működési időtartama határozott idejűre változtatható.
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2. A Társulás a működését a nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre
emelkedésétől kezdheti meg. A Társulás gondoskodik a Rendeletben előírt
közzétételről és tájékoztatásról.
3. A Társulás csak jogutód nélkül szűnhet meg, mely esetre a Rendelet, a
Törvény és a székhely szerinti tagállam egyéb, vonatkozó szabályozása az
irányadó.
4. A Társulás a székhely szerinti tagállam erre kijelölt hatósága által vezetett
nyilvántartásból való jogerős törléssel szűnik meg.
V. Cikkely
A TÁRSULÁS TAGJAI, TAGI JEGYZÉK
1. A Társulásnak alapító és csatlakozó tagjai lehetnek. A Társulás alapító
tagjai Magyarország és Szlovénia területén, az adott tagállam nemzeti joga
szerint szerveződő és működő helyi, valamint nemzetiségi önkormányzatok.
2. A jogerősen bejegyzett Társuláshoz csatlakozhat más jogi személy,
amennyiben a csatlakozás jogszabályi feltételeinek megfelel, továbbá elfogadja
a Társulás Egyezményét, Alapszabályát, kötelezettséget vállal a Társulás
céljainak megvalósításában való közreműködésre és őt a Közgyűlés a Társulás
tagjává választotta.
3. A Társulás tagjainak jegyzékét – amely tartalmazza legalább a tag
elnevezését, székhelyét, alapító, illetve csatlakozó tagi minőségét, valamint
belépésének évét - az Egyezmény Melléklete tartalmazza.
4. Valamely tag tagsági jogviszonyának megszűnése és nyilvántartásból való
törlése esetén, a tag adatai a Mellékletből is törlésre kerülnek, melyet
követően a Társulás gondoskodik a szükségessé váló közzétételről és a
tájékoztatásról.
VI. Cikkely
A TÁRSULÁS SZERVEINEK, TISZTSÉGVISELŐINEK JEGYZÉKE
1. A Társulás alapításkori szervei: Közgyűlés, Igazgató, Felügyelő Bizottság.
2. A Társulás tisztségviselői:
a) vezető tisztségviselők: a közgyűlés elnöke, társelnöke, a Felügyelő Bizottság
elnöke;
b) egyéb tisztségviselők: a Felügyelő Bizottság egyéb tagjai.
3. További szervek (így különösen munkaszervezet, bizottságok) létrehozása,
illetve tisztségviselők, alkalmazottak választása, felvétele a Társulás
feladatainak ellátása és működésének hatékonysága érdekében az Igazgató
vagy bármely tag által kezdeményezhető. A szervek működésének és
intézményi struktúrájának, továbbá a tisztségviselők, alkalmazottak
megválasztásának, felvételének illetve tevékenységének részletes szabályait a
Közgyűlés határozza meg.
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VII. Cikkely
A TÁRSULÁS SZERVEINEK HATÁSKÖRE, FELADATAI
1. A Társulás szerveire vonatkozó részletes szabályokat jelen Egyezmény, az
Alapszabály, valamint a Társulás jogerős bejegyzésétől számított 90 napon
belül a Közgyűlés által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.

Közgyűlés
2. A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely hatáskörét a
Társulás jogi személy tagjait képviselő természetes személyek összessége útján
gyakorolja.
3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok, különösen:
a) az Egyezmény és Alapszabály elfogadása, módosítása;
b) az éves költségvetés elfogadása, a számviteli törvény szerinti beszámoló 3. c)
pontban foglalt szerv és személy jelentéseinek előzetes ismeretében történő
elfogadása, ideértve az eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
c) a Felügyelő Bizottság és a független könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
d) döntés a tag felvételéről, a Társulás működését nem veszélyeztető esetben a
tag kizárásáról, valamint a tagdíj mértékéről;
e) az Igazgató megválasztása, kinevezése, visszahívása, díjazásának, valamint
költségtérítésének megállapítása;
f) további tisztségviselők megválasztása, visszahívása; esetleges díjazásuk,
költségtérítésük megállapítása;
g) szervek, önálló jogalanyisággal rendelkező vagy nem rendelkező
intézmények létrehozása;
h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társulás saját
tagjával, Igazgatójával vagy azoknak a székhely tagállam mindenkori hatályos
polgári joga szerint meghatározott közeli hozzátartozójával, élettársával (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) köt, vagy amely szerződés megkötéséhez
egyéb, a Társulás tekintetében alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogszabály a
szervezet legfőbb szervének jóváhagyását írja elő;
i) kockázatkezelési terv elfogadása, a Társulás belső és külső jogviszonyaiban
keletkező kártérítési igényekről való döntés;
j) a Társulás jogutód nélküli megszüntetésének elhatározása;
k) minden egyéb olyan feladat, melyet a Közgyűlés döntése, vagy a vonatkozó
szabályozások ide sorolnak.

Elnök, Társelnök
4. Az Elnök hatáskörében eljárva ellátja a közgyűlés előkészítésével,
lefolytatásával és a hozott határozatok végrehajtásával kapcsolatos irányítói
feladatokat, továbbá azon feladatokat, amelyeket az Alapszabály, a Közgyűlés
döntése, vagy a Társulás tekintetében alkalmazandó szabályozások ide
sorolnak.
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5. A Társelnök hatáskörében eljárva helyettesíti az Elnököt, valamint saját
tagállamában az Elnökkel egyeztetett módon önállóan képviseli a magyar és
szlovén nemzetiségek érdekeit.

Igazgató
5. Az Igazgató hatáskörében eljárva irányítja a Társulás operatív
tevékenységét, vezeti a Társulás végrehajtó szerveinek munkáját, továbbá
ellát minden olyan feladatot, amelyet a Társulásra vonatkozó szabályok nem
utalnak a Társulás döntéshozó és ellenőrző szerveinek hatáskörébe.
6. Az Igazgató hatáskörébe tartozó általános feladat a vonatkozó
jogszabályokban, az Alapszabályban és a szakmai követelményekben
meghatározottak, a Közgyűlés döntései, valamint az Elnök utasításai szerint,
a Társulás hosszú távú és hatékony gazdálkodásához szükséges feltételek
megteremtése, fenntartása.
7. Az Igazgató hatáskörébe tartozó jogosultságok különösen:
a) a Társulás teljes jogi, szakmai, pénzügyi és adminisztratív jellegű
vezetése a Közgyűlés döntéseinek és az Elnök utasításainak
megfelelően;
b) aláírási és utalványozási jog, bankszámla feletti rendelkezés;
c) a Társulás alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
a személyzeti ügyek irányítása, így különösen a személyfelvételi
eljárásokkal, munkaszerződésekkel kapcsolatos tevékenység a IX.
Cikkelyben foglaltak szerint, a székhely szerinti tagállamban szokásos
eljárási rend figyelembevételével;
d) a Társulás képviselete a tagországok, az Európai Unió, valamint
harmadik országok intézményei felé.
e) döntési jogkör mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés
és az Elnök hatáskörébe;
f) mindazon további feladatok ellátása, amelyeket jogszabály, a
Csoportosulás Egyezménye és/vagy Alapszabálya a hatáskörébe utal.
8. Az Igazgató hatáskörébe tartozó kötelezettségek, különösen:
a) a Társulás cél szerinti feladatainak végrehajtása;
b) együttműködés az Elnökkel és a Közgyűlés egyéb tagjaival;
c) kötelezettségvállalás, amelynek tartalmát az Igazgató és a Társulás
között létrejövő szerződés tartalmazza;
d) az éves beszámoló elkészítése, a könyvelés szabályszerű vezetése;
e) a számviteli szabályzatok elkészítése a Társulás jogerős bejegyzésétől
számított 90 napon belül;
f) a Társulás korlátolt felelősségére tekintettel kockázatkezelési terv
előkészítése a Csoportosulás jogerős bejegyzésétől számított egy éven
belül;
g) a végrehajtással foglalkozó szervek, intézmények feladatainak
meghatározása, tevékenységük irányítása, vezetése, beleértve az
alkalmazottak irányában a munkáltatói jogok gyakorlását;
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h) a Közgyűlés üléseinek előkészítésében és a határozatok végrehajtásában
való közreműködés, valamint meghatározott rend szerint az Elnök felé
történő beszámoló az elvégzett munkájáról;
i) a Társulás szükség szerinti bővítésének koordinálása, ehhez a megfelelő
dokumentumok kidolgozása, kidolgoztatása;
j) a Társulást érintő beszerzések és beruházások operatív irányítása és
felügyelete;
k) a Társulás monitoring és kontrolling folyamatainak működtetése;
l) a Társulásra vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti bejelentési és
nyilvánosságra hozatali kötelezettségek teljesítése;
m) partneri kapcsolatok építése, érdekérvényesítési tevékenység;
n) mindazon egyéb feladat ellátása, amelyeket jogszabály, a Csoportosulás
Alapszabálya a hatáskörébe utal.
9. Az Igazgató egyes, Alapszabályban meghatározott jogai és kötelezettségei a
Társulás alkalmazottaira átruházhatók. Az egyes jogok és kötelezettségek
mellett a felelősség a (Társulás, illetve harmadik felek felé) nem ruházható át.

Felügyelő Bizottság
10. A Felügyelő Bizottság hatáskörében eljárva:
a) ellenőrzi a Társulás működését és gazdálkodását; ennek során a vezető
tisztségviselőktől
jelentést,
a
szervezet
munkavállalóitól,
könyvvizsgálójától tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a
szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja;
b) véleményezi a Társulás éves beszámolóját, e tekintetben együttműködik
a Társulás könyvvizsgálójával;
c) elnöke, vagy egyéb megbízott tagja a Társulás közgyűlésén tanácskozási
joggal részt vehet;
d) köteles a Közgyűlést, illetve annak elnökét tájékoztatni és a Közgyűlés
összehívását kezdeményezni, amennyiben arról szerez tudomást, hogy
 a Társulás működése során olyan jogszabálysértés vagy a
Társulás érdekeit egyébként súlyosan sértő tevékenység, illetve
mulasztás
történt,
amelynek
megszüntetése
vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre
jogosult Közgyűlés döntését teszi szükségessé;
 az Igazgató, illetve a vezető tisztségviselők felelősségét
megalapozó tény merült fel.
e) bűncselekmény alapos gyanúja esetén, vagy ha a Közgyűlés a
Csoportosulás törvényes működésének helyreállítása érdekében a
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
11. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásával és eljárásával
kapcsolatos főbb szabályokat az Alapszabály, míg a Felügyelő Bizottság
tevékenységével kapcsolatos részletes szabályokat a Felügyelő Bizottság
ügyrendje tartalmazza. Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság tagjai a
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megválasztásukat követő 90 napon belül fogadják el, majd ezt követően
terjesztik a Társulás legközelebbi Közgyűlése elé jóváhagyásra. Az ügyrend a
Közgyűlés jóváhagyásával lép hatályba.
VIII. Cikkely
A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELELŐSSÉGÉRE VONATKOZÓ
MEGÁLLAPODÁSOK
1. A Társulás az összes tartozásáért, tekintet nélkül azok természetére, teljes
vagyonával felel.
2. Amennyiben a Társulás teljes vagyona nem elegendő tartozásainak
teljesítésére, a Törvényre figyelemmel a magyar helyi önkormányzati tagok
felelőssége kizárólag vagyoni hozzájárulásuk mértékéig terjed (korlátozott
felelősség). E korlátozott felelősségre, valamint a vonatkozó szabályozásra
tekintettel a további magyar tagok, valamint a szlovén tagok ugyancsak
korlátozzák felelősségüket vagyoni hozzájárulásuk mértékéig.
3. A tagok korlátozott felelősségére tekintettel, a Társulás elnevezésében
feltüntetésre kerül a „korlátolt felelősségű” kifejezés.
4. A Társulás korlátolt felelősségű tevékenységére tekintettel az Igazgató
kockázatkezelési tervet készít.
5. A tagok felelőssége a tagságuk alatti, Társulás tevékenységéből eredő
kötelezettségekért, tagsági jogviszonyának megszűnését követően is fennáll.
6. A Társulás felel szervei cselekményeiért harmadik felek irányában akkor is,
ha e cselekmények nem tartoznak a Társulás feladatai közé.
7. A Társulás a korlátolt felelősségre tekintettel az Egyezményét,
Alapszabályát és alapvető pénzügyi kimutatásait – eltérő rendelkezés
hiányában - legalább olyan mértékben tesz közzé, mint ahogy a székhely
szerinti tagállam szabályozása szerint az egyéb, korlátolt felelősségű
jogalanyok közzéteszik hasonló dokumentumaikat.
IX. Cikkely
A TÁRSULÁS SZEMÉLYZETÉRE ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK, VALAMINT
A SZEMÉLYZETI ÜGYEK IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A FELVÉTELI
ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK ALAPELVEI
1. A Társulás személyzetére, személyzeti ügyeire a Rendelet, a Törvény,
továbbá az Európai Unió kapcsolódó magánjogi alapelvei és szabályozásai,
valamint a székhely tagállam vonatkozó munkajogi, polgári jogi szabályozásai
alkalmazandóak.
2. A Társulás bármely munkaszervezeténél elsődlegesen az Európai Unió
bármely tagállamának állampolgára foglalkoztatható azzal, hogy semmiféle
feladat, illetve pozíció nem tartható fenn bizonyos tagállam állampolgárai
számára.
3. A Társulás által foglalkoztatott természetes személyekre vonatkozó jogokat
és kötelezettségeket a velük kötött szerződések tartalmazzák. Az ellátott
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feladatok sajátosságaira tekintettel az egyes szerződések tartalmilag
eltérhetnek egymástól.
4. A szerződések tartalmára elsődlegesen a székhely tagállam vonatkozó
jogszabályai az irányadóak, amennyiben ezt felülíró jogszabályok másképpen
nem rendelkeznek.
5. A Társulás személyfelvételi eljárásai során követendő alapelvek:
a) szervezeti hatékonyság, azaz a Társulás cél szerinti hatékonyságának
szem előtt tartása;
b) szakmai etika, azaz a Társulás területi közössége iránti szakmai
elkötelezettség és ehhez kapcsolódó tárgyilagos, részrehajlás nélküli
munkavégzés;
c) esélyegyenlőség, azaz faji, nemzetiségi, politikai, világnézeti vagy vallási
meggyőződésre, nemre vagy nemi hovatartozásra való megkülönböztetés
nélküli egyenlő bánásmód, valamint a személyek szabad mozgásáról szóló
uniós szabadságelv érvényesülésének biztosítása;
d) többnyelvűség, azaz a Társulás tagjai szerinti tagállamok hivatalos nyelvén
való szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség előnyben részesítése;
e) környezettudatos magatartás betartására való felhívás.
6. A Közgyűlés személyzeti szabályzat létrehozásáról dönthet.
X. Cikkely
KÖLCSÖNÖS ELISMERÉS, KÖZALAPOK KEZELÉSÉNEK
PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSE
1. A Társulás nem székhely tagállamának nemzeti joga szerint szerveződő és
működő tagok tudomásul veszik és elismerik a székhely tagállam nemzeti joga
szerint illetékes hatóságok elsődleges intézkedési jogát, továbbá tudomással
bírnak ugyanezen hatóságok tájékoztatási kötelezettségéről a nem székhely
állam illetékes hatóságai felé.
2. A Társulás nem székhely államának nemzeti joga szerint szerveződő és
működő tagok tudomásul veszik és elismerik a székhely szerinti tagállam
nemzeti jogának elsődlegességét, így különösen számviteli és költségvetési
szabályainak alkalmazását.
3. A Társulás tagjai az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott
fellépések tekintetében tudomásul veszik az uniós alapok ellenőrzésére
vonatkozó mindenkori hatályos uniós és székhely szerinti tagállam nemzeti
jogának alkalmazását.
4. A Társulás tagja tudomásul veszik, hogy amennyiben a Társulás
közalapokat kezel, ezek ellenőrzésére a székhely tagállam kijelölt hatóságai az
illetékesek.
XI. Cikkely
AZ UNIÓS ÉS NEMZETI JOG ALKALMAZÁSÁRA
VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK
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1. Az Egyezmény értelmezése és végrehajtása az Alapszabály, a Rendelet, és a
Társulás létesítő okirata szerinti székhely tagállam vonatkozó szabályai
szerint történik.
2. Az Egyezmény értelmezése és végrehajtása nem sértheti a részes államok
közrendre, közbiztonságra, közegészségügyre, közerkölcsre vagy közérdekre
vonatkozó rendelkezéseit. Ennek bekövetkezése esetén a Rendelet és a
Társulás tagjait létrehozó részes államok vonatkozó szabályozásai
alkalmazandók.
3. A Társulás szervei, intézményei tekintetében az Egyezmény, az
Alapszabály, a Rendelet, a Törvény, valamint az Európai Unió és az érintett
tagállam vonatkozó szabályai alkalmazandók.
4. A jelen Egyezményben meghatározott feladatok keretében, a Társulás által
végzett tevékenységekre az Alapszabály, a Rendelet, továbbá a Törvény, az
Európai Unió, a székhely tagállam egyéb érintett tagállam vonatkozó
szabályozásai alkalmazandók.

XII. Cikkely
AZ EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSA
1. A Társulás bármely tagja javasolhatja az Egyezmény módosítását.
2. A javasolt módosítási szöveget írásban, igazolható módon kell benyújtani a
Társulás Igazgatójának, aki a javaslatot, esetleges észrevételeivel együtt
továbbítja az összes tag felé. A módosítás értelmezésére és javaslattétel
megfogalmazására a tagok számára legalább 60 naptári napot kell biztosítani.
3. A tagok a javasolt módosításról a Közgyűlésen egyhangúlag döntenek.
4. Az Egyezmény módosításának az eljáró hatóságok felé történő benyújtására
a Rendelet, valamint a székhely tagállam vonatkozó szabályai az irányadóak.
XIII. Cikkely
VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE
1. Amennyiben az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával
kapcsolatban a tagok között vita merül fel, a tagok minden akaratukkal
tárgyalásos, békés úton keresik a vitás kérdés megoldásának lehetőségét.
2. A vitás kérdések jogi úton történő rendezésére elsődlegesen a székhely
szerinti tagállam jogrendje szerinti jogorvoslati eljárás az irányadó.
XIV. Cikkely
EGYEZMÉNY ELFOGADÁSA, ALÁÍRÁSA
1. Az alapítás során az Egyezmény tervezetszövegét a tagok legfőbb képviseleti
szervei, végleges szövegét a legfőbb képviseleti szervek jóváhagyása alapján az
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alakuló közgyűlés fogadja el. A Társulás jogerős bejegyzését követően az
Egyezmény módosításait a Közgyűlés fogadja el.
2. Az Egyezményt a tagok erre szabályszerűen felhatalmazott képviselői az
aláírási rendjükre vonatkozó szabályok szerint írják alá.
XV. Cikkely
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az Egyezmény hatályba lépésének és alkalmazhatóságának időpontjára a
Rendelet szerint lefolytatásra kerülő eljárási szabályok az irányadóak.
2. Azokban a kérdésekben, amelyeket jelen Egyezmény nem szabályoz, az
Alapszabály, a Rendelet, a Törvény, a székhely szerinti tagállam, illetve egyéb
érintett tagállam vonatkozó nemzeti jogának mindenkori hatályos
rendelkezései az irányadóak.
3. Jelen, Melléklettel együtt tizenkettő számozott oldalból álló Egyezmény, a
tagok száma és a Társulás egyéb igényei szerinti példányszámban, legalább
magyar nyelven és közhiteles szlovén, valamint angol nyelvi fordításban kerül
elkészítésre. Vita esetén a székhely tagállam hivatalos nyelve szerinti változat
az irányadó.
4. Az elkészült nyelvi változatok eredeti példányaiból legalább egy-egy példány
a Társulás székhelyén kerül letétbe, míg további egy-egy példány a tagok
képviselőjének kerül átadásra.
A tagok jelen Egyezményt elolvasták, annak tartalmát együttesen értelmezték
és megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőjük
révén szabályszerűen aláírták.
Szentgotthárd, 2016. ……….

………………………………………….
Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd Város Önkormányzata
mint székhelytelepülés szerinti tag
képviselője

………………………………………….……
Mag. Anton Balažek polgármester
Lendva Község Önkormányzata
képviselője

………………………………………….
Ropos Márton elnök
Országos Szlovén Önkormányzat

………………………………………….……
Horváth Ferenc elnök
Muravidéki Magyar Önkormányzati
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Nemzeti Közösség
képviselője

képviselője

MELLÉKLET
A MURABA Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Társulás
Egyezményéhez
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A tagok jegyzéke (országok szerinti/alfabetikus sorrendben):
Név
Országos Szlovén
Önkormányzat
(alapító tag, 2016)
Szentgotthárd Város
Önkormányzata
(alapító tag, 2016)
Lendva Község
Önkormányzata
(alapító tag, 2016)
Muravidéki Magyar
Önkormányzati
Nemzeti Közösség
(alapító tag, 2016)

Székhely címe
9985 Felsőszölnök,
Templom utca 8.
Magyarország
9970 Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
Magyarország
Glavna ulica 20,
9220 Lendava,
Slovenija
Glavna ulica 124,
9220 Lendava,
Slovenija

Területi kiterjedés
A nemzetiségi önkormányzati tag
érdekképviseleti, érdekvédelmi
tevékenysége által érintett,
intézményeit is magába foglaló
működési terület Magyarországon.
A tag mindenkori közigazgatási
területe Magyarországon.
A tag mindenkori közigazgatási
területe Szlovéniában
A nemzetiségi önkormányzati tag
érdekképviseleti, érdekvédelmi
tevékenysége által érintett,
intézményeit is magába foglaló
működési terület Szlovéniában.

2. sz. melléklet
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MURABA
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS
ALAPSZABÁLYA
(tervezet a jóváhagyó hatóságok számára)
Alulírott tagok (a továbbiakban: Tagok), összhangban a MURABA Korlátolt
Felelősségű Európai Területi Társulás (a továbbiakban: Társulás)
Egyezményében foglaltakra, a Társulás alábbi tartalmú Alapszabályát
fogadják el:
II.
cikkely
A TÁRSULÁS ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE,
MŰKÖDÉSI TERÜLETE
1. A Társulás teljes hivatalos neve magyar nyelven: MURABA Korlátolt
Felelősségű Európai Területi Társulás; rövidített, hivatalos elnevezése magyar
nyelven: MURABA ETT.
2. A Társulás teljes hivatalos neve szlovén nyelven: …………. MURABA;
rövidített, hivatalos elnevezése szlovén nyelven: EZTS MURABA
3. A Társulás teljes hivatalos neve angol nyelven: MURABA European
Grouping of Territorial Cooperation Limited; rövidített, hivatalos elnevezése
angol nyelven: MURABA EGTC.
4. A Társulást létesítő okirat szerinti székhelyének országa: Magyarország,
székhely települése: Szentgotthárd, a székhely címe: 9970 Szentgotthárd Széll
Kálmán tér 11.
5. A Társulás telephelyének országa: Szlovénia, a telephely címe: Glavna ulica
20, 9220 Lendava.
6. A Társulás működési területe: a nemzetiségi önkormányzatok
érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenysége által érintett, intézményeiket is
magába foglaló működési terület, valamint a helyi önkormányzatok
közigazgatási területe összesen.
II. Cikkely
A TÁRSULÁS TAGJAIRA VONATKOZÓ JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK,
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
1. Az e cikkelyben foglalt szabályok a Társulás alapító és csatlakozó tagjaira
egyaránt vonatkoznak.
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Jogok, kötelezettségek
2. A tagokat a vonatkozó jogszabályok keretein belül, a Társulás
rendeltetésszerű működésének elősegítése érdekében jogok illetik és
kötelezettségek terhelik.
3. A tagokat megillető jogok különösen: kezdeményezési jog, tanácskozási jog,
véleményezési jog, szavazati jog, betekintési jog.
4. A tagokat terhelő kötelezettségek különösen: a tagi csatlakozáshoz előírt
feltételek teljesítése, a közgyűlés és az esetleges további szervek ülésein
történő részvétel, a tagdíj előírt összegben és pénznemben, módon és
határidőre történő megfizetése.
5. A Társulás tagjainak képviselői tisztségviselőket választhatnak, illetve
tisztségekre választhatók.
6. A tagok jogaikat és kötelezettségeiket erre felhatalmazott képviselőjük,
akadályoztatás esetén meghatalmazott útján gyakorolják.

Eljárási szabályok
7. Új tag felvételéről legalább egy alapító tag támogatása mellett, a leendő
csatlakozó tag kérelme alapján a Közgyűlés dönt.
8. A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével,
b) a tag kizárásával,
c) a tag, mint jogi személy átalakulásával, megszűnésével.
9. Bármely tag csak tárgyév december 31. napjával léphet ki a Társulásból. E
szándéka esetén a tag a saját legfőbb döntéshozó szerve által a kilépésről
hozott határozatot legkésőbb tárgyév június 30. napjáig, a kilépésre vonatkozó
írásbeli értesítéssel együtt eljuttatja a Társulás Elnökéhez. A kilépés további
feltétele, hogy a tag a Társulással szemben fennálló kötelezettségeit a kilépés
napjáig maradéktalanul rendezze. Különös méltánylást érdemlő esetben e
kötelezettsége alól a Közgyűlés a tagot mentesítheti.
10. Kizárási oknak minősül különösen, ha a tag tevékenységével vagy
magatartásával a Társulás céljainak megvalósulását veszélyezteti, illetve az
adott évi tagdíj befizetési kötelezettségét, 6 hónapi mulasztást követően, a
tagdíjhátralék rendezésére vonatkozó igazgatói felszólításban kitűzött 30
naptári napos határidő eltelte után sem teljesíti. A tagkizárást az ok
megjelölésével bármely tag kezdeményezheti.
11. A kizárásról a Közgyűlés határozatban dönt. A kizárásról szóló határozat
ellen a tag jogorvoslattal élhet a székhely szerinti tagállam erre kijelölt
hatósága előtt.
12. Tagsági jogviszonyának megszűnése esetén a tag adatai a tagi jegyzékből
törlésre kerülnek.
13. A Társulás tagjainak jegyzékét – amely tartalmazza legalább a tag
elnevezését, székhelyét, alapító, illetve csatlakozó tagi minőségét, valamint
belépésének évét - az Alapszabály Melléklete tartalmazza.
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III. Cikkely
A TÁRSULÁS SZERVEINEK MŰKÖDÉSI,
HATÁSKÖRI SZABÁLYAI, DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁSAI

1. Általános rendelkezések
1.1 A Társulás alapításkori szervei: Közgyűlés, Igazgató, Felügyelő Bizottság.
1.2 A Társulás tisztségviselői:
a) vezető tisztségviselők: a közgyűlés elnöke, társelnöke, a Felügyelő Bizottság
elnöke;
b) egyéb tisztségviselők: a Felügyelő Bizottság egyéb tagjai.
1.3 A Társulás szerveinek és tisztségviselőinek tevékenysége meghatározott
hatáskörök és működési rend alapján történik.
1.4 A Társulás szerveinek általános hatáskörét a Társulás Egyezménye, a
szervek működésére és hatáskörére vonatkozó további rendelkezéseket,
döntéshozatali eljárásokat és egyéb részletes szabályokat a Társulás jelen
Alapszabálya és további szabályzatai tartalmazzák.

2. Közgyűlés
Ülés előkészítése, részvétel
2.1 A Közgyűlést, mint a Társulás döntéshozó szervét szükség szerint, de
évente legalább egy alkalommal össze kell hívni (rendes ülés). Az Elnök, illetve
bármely egyéb tagi képviselő kezdeményezésére további ülések is tarthatók
(rendkívüli ülés).
2.2 Amennyiben a tagok képviselőinek együttes, személyes jelenléte a
tervezett, illetve összehívott közgyűlésen elháríthatatlan okból nem valósulhat
meg, de távollétükben elérhetőek, ez esetben is tartható szavazás (távolléti
szavazás). A távollévő tagok közötti szavazás részletes szabályait a Közgyűlés
határozza meg.
2.3 A közgyűlések napirendi pontjainak megvitatása nyilvános, de elsősorban
személyi kérdésekben zárt ülés is tartható. A zárt ülés részletes szabályait a
Közgyűlés határozza meg.
2.4 A közgyűlésre a tagokat a közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét
tartalmazó meghívóval, valamint mellékleteivel (így különösen az
előterjesztésekkel) együtt, elektronikus úton, visszaigazolásra alkalmas módon
az Elnök hívja össze. A meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább
8 munkanapnak kell eltelnie. A meghívó elküldésével egyidejűleg a meghívót
közzé kell tenni a Társulás honlapján is.
2.5 A közgyűlésen a tagot legfőbb szervének vezetője, illetve az általa
meghatalmazott személy képviseli. A közgyűlés másik tagját nem képviselheti
az Elnök, az Igazgató, a Felügyelő Bizottság bármely tagja, az alkalmazottak
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és a független könyvvizsgáló. Meghatalmazotti feladatot háromszor,
közvetlenül egymás után ellátni nem lehet.
2.6 A meghatalmazást az adott tag szervezeti és működési rendje szerinti
formában és tartalommal elkészített dokumentumba kell foglalni. Amennyiben
a meghatalmazás nem a székhely tagállam nyelvén készült, azt a székhely
szerinti tagállam hivatalos nyelvére le kell fordítani, mely fordítást a
meghatalmazást kibocsátó tag képviselője a szervezeti és működési rendjük
szabályai szerint hitelesít.

Határozathozatal
2.7 A Közgyűlés határozatképes, amennyiben a közgyűlés helyszínén a
szavazati joggal rendelkező tagok képviselőinek több mint a fele
szabályszerűen képviselve van. A két tagra csökkent közgyűlés esetében a
határozatképesség feltétele mindkét tag képviselőjének jelenléte.
2.8 Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, a megismételt közgyűlés az
eredeti napirenden szereplő ügyekben határozatképes azzal, hogy ez esetben is
országonként
legalább
egy-egy
tagnak
jelen
kell
lennie.
A
határozatképtelenség miatt újra összehívásra kerülő közgyűlés helyét és
időpontját az eredeti közgyűlési meghívóban kell jelezni, egyúttal fel kell
tüntetni, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendi pontjai
tekintetében milyen létszám mellett határozatképes. Ez esetben a 2.4 pontban
foglalt, 8 munkanapos megküldési időköz megtartása nem kötelező.
2.9 A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek a székhely tagállam mindenkori hatályos polgári joga szerint
meghatározott közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a Társulás cél szerinti, bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatás.
2.10 A tagoknak egy-egy szavazata van, mely szavazatok egyenértékűek. A
Közgyűlés a döntéseit elsődlegesen konszenzussal (egyhangúlag) hozza meg.
Amennyiben egy döntés konszenzusos úton nem hozható meg az adott
kérdésről, a 2.12 pontban megfogalmazott egyhangú döntési eseteken
túlmenően, több mint kettő szavazásra jogosult közgyűlési tag esetén egyszerű
szavazattöbbséggel, kettő szavazásra jogosult tag esetében egyhangúlag kell
dönteni. A döntésben érintett közgyűlési tag a vonatkozó szavazáson nem
vehet részt.
2.11 Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell
tekinteni.
2.12 Egyhangú döntés szükséges az alábbi, közgyűlési határozattal bővíthető
témakörökben:
a. Egyezmény és az Alapszabály módosítása;
b. tag felvétele.
24

2.13 A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással (kézfeltartással) vagy titkosan
hozza meg.
2.14 A szavazások lefolytatásának további szabályait a Közgyűlés határozza
meg.

Jegyzőkönyv, közlés
2.15 A közgyűlésekről jegyzőkönyvet, illetve a távollévők közötti szavazás
esetén feljegyzést kell készíteni. A feljegyzés a hozzá csatolt előterjesztési,
szavazási és egyéb szükséges dokumentumokkal együtt jegyzőkönyvvel
egyenértékűnek minősül. A jegyzőkönyvre és a feljegyzésre vonatkozó részletes
szabályokat a Közgyűlés határozza meg.
2.16 A közgyűlési határozatokat 15 munkanapon belül úgy kell bevezetni a
határozatokat nyilvántartó dokumentumba, hogy abból a Közgyűlés
összehívásának módja, a határozathozatal időpontja, a határozatok tartalma
és hatálya, illetve a szavazatok számaránya megállapítható legyen. Az adott
határozati összesítőt az Elnök hitelesíti aláírásával.
2.17 A határozatokat, a közgyűlést követő 15 munkanapon belül, elektronikus
úton kell közölni a tagokkal és egyéb érintettekkel. Ennél rövidebb határidő a
hozott határozathoz kapcsolódó jogkövetkezmények szerint szükséges. Ezzel
egyidejűleg a Társulás honlapján, a tagok szerinti tagállamok hivatalos
nyelvén is közzé kell tenni a határozatok szövegét.
2.18 A Társulás működésével kapcsolatos, a Társulás székhelyén, telephelyén,
illetve a tagok által elfogadott módon, más helyen őrzött iratokba (a személyes
adatok védelméhez és az üzleti titokhoz fűződő jogok tiszteletben tartásával) a
Társulás Igazgatójának vagy Elnökének előzetes jóváhagyása alapján,
meghatározott rend szerint bárki betekinthet. Az iratbetekintés részletes
szabályait a Közgyűlés határozza meg.
2.19 A Társulás éves beszámolója nyilvános és megtekinthető. Közzétételének
helye és ideje a székhely szerinti tagállam szabályai szerint meghatározott, de
kivonatának közzététele legalább a Társulás honlapján kell, hogy
megtörténjen.

3. Elnök, Társelnök
3.1 A Közgyűlés vezető tisztségviselője az Elnök, aki ellátja a Közgyűléssel
kapcsolatos teendőket, a Társulás nevében munkáltatói jogokat gyakorol az
Igazgató felé és képviseli a Társulást harmadik személyek előtt.
3.2 A Közgyűlés elnöki pozícióját, kétéves rotációs rendszerben a nemzetiségi
önkormányzatok mindenkori képviselői töltik be azzal, hogy az első elnököt a
magyar nemzetiségi önkormányzat képviselője adja. A mindenkori elnök
mellett a másik nemzetiségi önkormányzat képviselője társelnöki pozíciót tölt
be, általános helyettesítési feladatkörrel.
3.3 Az Elnök és Társelnök megbízatása megszűnik:
a) megbízatási időtartamának lejártával;
b) lemondással, az Elnökhöz eljuttatott nyilatkozatával;
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c) bizalomvesztéssel, bármely egyéb közgyűlési tag, a Felügyelő Bizottság
elnöke kezdeményezésére, közgyűlési döntés alapján.
3.4 Az Elnök az Igazgató akadályoztatása esetén, az akadályoztatás
időtartamára vagy az igazgatói tisztség megszűnése esetén, az új Igazgató
pozícióba lépéséig teljes hatáskörrel átveszi az igazgatói feladatokat és
irányítja a Társulás operatív munkáját.
3.5 Az Elnök és a Társelnök tevékenységével kapcsolatos további szabályokat
a Közgyűlés határozza meg.

4. Igazgató
4.1 Az Igazgató a Társulás operatív tevékenységét szerződéses jogviszony
keretében irányító, legfeljebb 5 éves időtartamra megválasztott, felsőfokú
végzettségű, teljes cselekvőképességgel rendelkező, büntetlen előéletű
természetes személy. Az Igazgató személyével kapcsolatban további
kiválasztási feltételek határozhatók meg.
4.2 A Társulás igazgatóját az Elnök javaslatára a Közgyűlés választja meg. Az
Igazgató a megbízatási idejének lejártát követően újraválasztható.
4.3 Az Igazgató a hatáskörébe tartozó feladatokat elsődlegesen személyesen
köteles ellátni. Képviseletének csak akadályoztatása esetén van helye. Ez
esetben a képviseletet elsődlegesen az Elnök, ezt követően a Társelnök látja el.
4.4 Az Igazgató részéről a cégjegyzés oly módon történik, hogy a Társulás
előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá/fölé egyedül, önállóan írja a
nevét. Az önálló aláírás tekintetében kivételt képezhetnek az igazgatói
kötelezettségvállalás rendjét szabályozó különös szerződési rendelkezések.
4.5 Az Igazgató nem tölthet be olyan tisztséget, amely tisztség a Társulásnál
betöltött igazgatói munkakörének érdemi ellátását befolyásolja, illetve
akadályozza. Ennek bekövetkezéséről a változás napjától számított 8 naptári
napon belül a Társulás Elnökét írásban, igazolható módon köteles
tájékoztatni.
4.6 Az Igazgató az őt érintő összeférhetetlenségi okok fent nem állásáról a vele
kötött szerződésben nyilatkozik.
4.7 Az igazgatói tisztség betöltésének megszűnési esetei megegyeznek a 3.3
pontban foglalt esetekkel. A tisztség betöltésének megszűnése a tisztségben
okozott károkért való helytállását, illetve felelősségre vonását nem érinti.
4.8 Az igazgatói tisztség betöltésének megszűnése esetén, a megszűnés
időpontjától számított 60 napon belül Közgyűlést kell tartani, amely új
Igazgatót választ. A Közgyűlés dönthet úgy is, hogy az új Igazgató
megválasztását, ezen üléstől számítva legfeljebb 6 hónappal elhalasztja.
4.9 Az Igazgató tevékenységével kapcsolatos további szabályokat a Közgyűlés
határozza meg.
5. Felügyelő Bizottság
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5.1 A Társulás a jogerős bejegyzését követő 90 napon belül megtartott
közgyűlésén, három tagból álló Felügyelő Bizottságot hoz létre és működtet. A
Felügyelő Bizottságba egyik tagja, külön delegálás nélkül a magyar
Országgyűlés mindenkori szlovén nemzetiségi szószólója, míg a további 1-1
magyar és szlovén felügyelő bizottsági tagot a magyar és szlovén tagok különkülön delegálják.
5.2 A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása a megválasztásuktól
számított 4 évig tart. Amennyiben megbízatásuk a tevékenységük
időtartamába eső utolsó üzleti év beszámolójának elfogadása előtt szűnik meg,
egyéb megszűnési ok hiányában megbízatásuk időtartama az utolsó üzleti év
beszámolójának Közgyűlés általi elfogadása napjáig, automatikusan
meghosszabbodik.
5.3
A
Felügyelő
Bizottság
tagjai
tisztségük
lejártát
követően
újraválaszthatóak.
5.4 A felügyelő bizottsági tagság a taggá választó közgyűlési határozattal és a
tagságot elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre.
5.5 A Felügyelő Bizottság tagja új tisztségéről, annak elfogadásától számított 15
naptári napon belül köteles azokat a szervezeteket, amelyeknél felügyelő
bizottsági tagságot már betölt, írásban, igazolható módon tájékoztatni. E
tájékoztatás mellett a Társulást is köteles értesíteni ilyen tisztségeinek
betöltéséről.
5.6 A Felügyelő Bizottság testületként jár el, mely alapján tagjai a
döntéshozatal során egyenlő jogokkal bírnak, a határozatokat közösen hozzák,
és a határozatokért testületileg felelősek.
5.7 A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek
helye nincsen. A Felügyelő Bizottság határozatképességéhez az összes tag
jelenléte
szükséges.
Határozatait
egyszerű
szótöbbséggel
hozza.
Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
5.8 A tagok egymás közül elnököt választanak, aki összehívja és vezeti az
üléseket, valamint képviseli a Felügyelő Bizottságot a Közgyűlés, valamint
harmadik személyek előtt.
5.9 A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
ülésezik (rendes ülés). További (rendkívüli) ülés összehívása az ok, a cél és a
napirendi pontok megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja, illetve a
Társulással jogviszonyban lévő független külső könyvvizsgáló által írásban,
igazolható módon kezdeményezhető a Felügyelő Bizottság elnökénél.
5.10 A felügyelő bizottsági tagok a velük kapcsolatos összeférhetetlenségi
szabályok fent nem állásáról, illetve tudomásul vételéről a felügyelő bizottsági
tagsági elfogadó dokumentumban nyilatkoznak.
5.11 A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
a) a megbízatási időtartam lejártával;
b) az Elnökhöz eljuttatott, tisztségről való írásbeli lemondással, legkorábban a
lemondó nyilatkozatot követő hatvanadik napon, kivéve, ha a Közgyűlés
ennél rövidebb időtartamot hagy jóvá;
c) tisztségből való visszahívással,
d) a Társulás megszűnésével;
e) a tagság egyebek szerinti okafogyottá válásával.
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5.12 A felügyelő bizottsági tagnak a Társulással fennállott jogviszonya alatti
tevékenységéből fakadó felelősségére, a székhely tagállamnak az e
tisztségviselők felelősségére vonatkozó szabályai az irányadóak.
5.13 A Felügyelő Bizottság létszámának 3 fő alá csökkenése esetén, az ok
bekövetkeztétől számított legkésőbb 60 napon belül össze kell hívni a
Közgyűlést, és az eredeti létszám fenntartása érdekében új felügyelő bizottsági
tago(ka)t kell választani.
5.14 A Felügyelő Bizottság részletes ügyrendjét, valamint éves munkatervét
maga állapítja meg. A megállapított ügyrendet az elfogadását követő
legközelebbi Közgyűlés határozatban hagyja jóvá.

IV. Cikkely
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
MEGÁLLAPODÁSOK
1. A Társulás működésére a Rendelet, az Egyezmény, az Alapszabály, a
Törvény, valamint a székhely tagállam nemzeti joga szerinti egyéb vonatkozó
szabályozások az irányadóak.
2. Amennyiben a Társulás működése ezt megkívánja és az 1. pont szerinti
szabályozások ezt megengedik, a tagok a székhely szerinti tagállam jogától
eltérő megállapodásokat kötnek, mely megállapodásokat jelen Alapszabályban
kell rögzíteni.
V. Cikkely
SZEMÉLYZETI ÜGYEK IRÁNYÍTÁSA, FELVÉTELI ELJÁRÁSOK
1. A személyzeti ügyeket az Igazgató irányítja, e tekintetben gyakorolja a
munkáltatói jogokat, így különösen a személyfelvételi eljárásokkal kapcsolatos
szerződések tekintetében.
2. A Társulás és az Igazgató jogviszonyában a munkáltatói (irányítói) jogokat a
Társulás Elnöke gyakorolja.
3. A Társulásnál foglalkoztatásra kerülő természetes személy esetében
alkalmazandó felvételi eljárási feltételek:
a. az Európai Unió valamely tagállamának, illetve harmadik országnak az
állampolgáraként az állampolgári jogok maradéktalanul megillessék;
b. az állampolgársága szerinti tagállamban, illetve országban reá nézve előírt
minden kötelezettségnek úgy tegyen eleget, hogy az ne akadályozza a
Társulásnál történő foglalkoztatását;
c. megfeleljen az adott pozíció betöltéséhez általában elvárt erkölcsi és – az
adott pozíció ellátásához általában előírt orvosi vizsgálattal megállapításra
kerülő - fizikai követelményeknek;
d. megfeleljen a Társulás által, az adott pozíció ellátásához előírt szakmai28

gyakorlati feltételeknek;
e. a felvételi eljárás során tanúbizonyságot tegyen a feladatellátásához
szükséges, szóbeli és írásbeli nyelvi ismereteiről.
4. A személyfelvételi eljárás során az Elnökkel egyeztetve az Igazgató jogosult
arról dönteni, hogy a jelentkezők közül melyik személyt alkalmazza.
5. A személyfelvételi eljárásokkal kapcsolatos további szabályokat a Közgyűlés
határozza meg.
VI. Cikkely
A TÁRSULÁS MUNKANYELVEI
1. A Társulás feladatainak ellátása során, írásban és szóban egyenrangúan
alkalmazható munkanyelvek: magyar, szlovén, angol.
2. A munkanyelvek egyenrangúsága alóli kivételek:
a) az érintett tagállamok hatóságai előtti eljárások esetében az adott
tagállam hivatalos nyelve az irányadó;
b) a közgyűlési jegyzőkönyvek magyar és szlovén nyelven készülnek, angol
nyelvi változatban csak szükség szerint;
c) egyéb eljárási cselekmények tekintetében az adott tagállam, illetve
rendezvény hivatalos nyelve az irányadó azzal, hogy az elkészült
dokumentumokról, szükség szerinti tartalommal legalább a székhely
tagállam hivatalos nyelve szerinti nyelvi változat kell, hogy készüljön.
3. A különböző nyelvű szövegváltozatokból eredő vita esetén irányadó nyelvi
elsőbbség: hivatalos (hatósági) dokumentumok tekintetében az adott tagállam
hivatalos nyelve; egyéb dokumentumok tekintetében az elsőként kiadott és
tagok által elfogadott szövegváltozat, ennek hiányában a magyar nyelvi
változat.
VII. Cikkely
A TAGOK VAGYONA, PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA
1. A Társulás vagyona lehet különösen: a tagok pénzügyi hozzájárulása, ingó
és ingatlan vagyon, vagyoni értékű jog, támogatás.
2. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai minden tárgyévben tagdíj
formájában járulnak hozzá. Magyar és szlovén viszonylatban a tagdíjak
(országszintű) összege egyenlő, mely összegeket a magyar, illetve a szlovén
tagok, saját szempontjaik szerint, egymás között megosztanak.
3. A tagdíj országszintű összegének tárgyévi megállapítása a Közgyűlés
hatáskörébe tartozik.
4. A Társulás a gazdálkodása során
a) elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott célra kell fordítania;
b) az államháztartások alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével 29

csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban, mely
szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás
feltételeit és módját;
c) tevékenységének fejlesztése érdekében, működését veszélyeztető mértékű
hitelt nem vehet fel.
5. Amennyiben a Társulás fejlesztési tevékenysége során a Társulás
tulajdonába olyan vagyontárgy kerül, amely valamely vagy mindkét helyi
önkormányzati tag közigazgatási területén található, de azt szerződéses
jogviszony alanyaként a Társulás meghatározott ideig nem idegenítheti el és
nem terhelheti, a szerződésben kikötött elidegenítési és terhelési tilalmi
időszak lejártát követően az adott vagyontárgy a helyi önkormányzat, illetve
adott esetben arányos megosztással a helyi önkormányzatok tulajdonába
kerülhet. Ez esetben a Társulás az adott vagyontárgy kezelésében - tagjainak
megállapodása útján, gazdaságossági és hatékonysági mutatókra alapozva –
továbbra is szerepet vállalhat.
6. A Társulás első üzleti éve a nyilvántartásba vételi évvel kezdődik, és
ugyanezen év december 31. napjával zárul. Amennyiben ez törtév, a
továbbiakban az üzleti év azonos a naptári évvel.
7. A Társulás tagjai tekintetében a székhely szerinti tagállam vonatkozó
számviteli és költségvetési rendelkezései az irányadóak. A Társulás által a
nem székhely tagállamban alapított szervezet működése, gazdálkodása
tekintetében az alapítás helye szerinti, vonatkozó rendelkezéseket szükség
szerint figyelembe kell venni.
8. A Társulás beszámolójának közzétételére a székhely szerinti tagállam
vonatkozó szabályai az irányadóak.
VIII. Cikkely
FÜGGETLEN KÜLSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ
1. A Társulás pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatára, legalább az éves
beszámoló tekintetében a székhely szerinti tagállam könyvvizsgálói
kamarájának nyilvántartásban szereplő független külső könyvvizsgálót
alkalmaz.
2. A független külső könyvvizsgáló kijelöléséről és főbb szerződtetési
feltételeinek meghatározásáról a Közgyűlés dönt. Az alkalmazás jogszabályi
hátterére az Európai Unió és a székhely szerinti tagállam vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
3. A könyvvizsgálói tevékenység ellátására vonatkozó szerződés megkötésekor
a Társulást az Igazgató képviseli.
IX. Cikkely
AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA
1. A Társulás bármely tagja javasolhatja az Alapszabály módosítását.
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2. A javasolt módosítási szöveget írásban, igazolható módon kell benyújtani a
Társulás Igazgatójának, aki azt esetleges észrevételeivel együtt továbbítja az
összes tag felé. A módosítás értelmezésére és javaslattétel megfogalmazására a
tagok számára legalább naptári 60 napot kell hagyni.
3. A tagok a javasolt módosításról közgyűlési határozatban döntenek.
4. Az Alapszabály módosításának az eljáró hatóságok felé történő benyújtására
a Rendelet, valamint a székhely tagállam vonatkozó szabályai az irányadóak.
X. Cikkely
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS, FELÜGYELET
1. A felhasznált pénzeszközök Társulás általi kezelésének ellenőrzését,
valamint a törvényességi felügyeletet a székhely szerinti tagállam joga szerint
meghatározott hatóságok végzik.
2. A Társulás gazdálkodásának törvényességi ellenőrzésére a székhely szerinti
tagállam legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve jogosult.
3. A Társulás feletti adóellenőrzést az állami adóhatóság, az állami vagy
önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból, így különösen
az Európai Unió által biztosított pénzügyi alapokból juttatott támogatások
felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerint meghatározott
ellenőrzési szervezetek végzik.
4. A törvényességi felügyeletet és ellenőrzést a székhely szerinti tagállam
szabályai szerint meghatározott hatóság látja el. A hatóság eljárására a
székhely szerinti tagállam szabályai az irányadóak.
XI. Cikkely
VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE, JOGORVOSLAT, JOGHATÓSÁG
1. Amennyiben az Alapszabály értelmezésével vagy alkalmazásával
kapcsolatban a tagok között vita merül fel, a tagok minden akaratukkal
tárgyalásos úton keresik a vitás kérdés megoldásának lehetőségét. Az
Alapszabály értelmezése során a Rendelet, az Egyezmény, a Törvény, valamint
a székhely szerinti tagállam egyéb, vonatkozó nemzeti joga az irányadó.
2. Amennyiben a Társulás vagy annak szerve által hozott határozat valamely
tag jogát vagy jogos érdekét sérti, az érintett tag a döntés ellen a székhely
szerinti tagállam erre kijelölt hatóságához fordulhat jogorvoslatért.
3. A Társulás intézkedései vagy mulasztása miatt sérelmet szenvedett
harmadik fél a Társulást a székhely szerinti tagállam erre kijelölt hatósága
előtt perelheti.
4. A több mint egy tagállamot érintő jogviták esetén a joghatóságról szóló
közösségi jogszabályok az irányadóak.
XII. Cikkely
ELFOGADÁS, ALÁÍRÁS
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1. Az alapítás során az Alapszabály tervezetszövegét a tagok legfőbb
képviseleti szervei, végleges szövegét a legfőbb képviseletei szervek
jóváhagyása alapján az alakuló közgyűlés fogadja el. A Társulás jogerős
bejegyzését követően az Alapszabály módosításait a Közgyűlés fogadja el.
2. Az Alapszabályt a tagok erre szabályszerűen felhatalmazott képviselői az
aláírási rendjükre vonatkozó szabályok szerint írják alá.

XIII. Cikkely
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az Alapszabály hatályba lépésének és alkalmazhatóságának időpontjára a
Rendelet szerint lefolytatásra kerülő eljárások szabályai az irányadóak.
2. Az Alapszabályban foglalt témakörök részletszabályait – a jelzett és más
esetekben, szükség szerinti részletezettséggel - a Társulás jogerős
bejegyzésétől számított 90 napon belül elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzat és a Társulás egyéb szabályzatai tartalmazzák.
3. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Rendelet, a
Törvény, az Egyezmény, valamint a székhely szerinti tagállam egyéb,
vonatkozó nemzeti joga az irányadó.
4. Jelen, Melléklettel együtt tizenhárom számozott oldalból álló Alapszabály, a
tagok száma és a Társulás egyéb igényei szerinti példányszámban, magyar
nyelven, továbbá közhiteles szlovén, valamint angol nyelvű fordításban kerül
elkészítésre. Vita esetén a székhely tagállam hivatalos nyelve szerinti változat
az irányadó.
5. Az elkészült nyelvi változatok eredeti példányaiból legalább egy-egy példány
a Társulás székhelyén kerül letétbe, míg további egy-egy példány a tagok
képviselőjének kerül átadásra.
A tagok jelen Alapszabályt elolvasták, annak tartalmát együttesen
értelmezték és megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
képviselőjük révén szabályszerűen aláírták.
Szentgotthárd, 2016. ……….

………………………………………….
Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd Város Önkormányzata
mint székhelytelepülés szerinti tag
képviselője

………………………………………….……
Mag. Anton Balažek polgármester
Lendva Község Önkormányzata
képviselője
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………………………………………….
Ropos Márton elnök
Országos Szlovén Önkormányzat
képviselője

………………………………………….……
Horváth Ferenc elnök
Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség
képviselője
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MELLÉKLET
A MURABA Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Társulás
Alapszabályához

A tagok jegyzéke (országok szerinti/alfabetikus sorrendben):
Név
Országos Szlovén
Önkormányzat
(alapító tag, 2016)
Szentgotthárd Város
Önkormányzata
(alapító tag, 2016)
Lendva Község
Önkormányzata
(alapító tag, 2016)
Muravidéki Magyar
Önkormányzati
Nemzeti Közösség
(alapító tag, 2016)

Székhely címe
9985 Felsőszölnök,
Templom utca 8.
Magyarország
9970 Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
Magyarország
Glavna ulica 20,
9220 Lendava,
Slovenia
Glavna ulica 124,
9220 Lendava,
Slovenia

Területi kiterjedés
A nemzetiségi önkormányzati tag
érdekképviseleti, érdekvédelmi
tevékenysége által érintett,
intézményeit is magába foglaló
működési terület Magyarországon.
A tag mindenkori közigazgatási
területe Magyarországon.
A tag mindenkori közigazgatási
területe Szlovéniában
A nemzetiségi önkormányzati tag
érdekképviseleti, érdekvédelmi
tevékenysége által érintett,
intézményeit is magába foglaló
működési terület Szlovéniában.
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Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed
éves teljesítéséről szóló beszámoló
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. november 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján nem kell, hogy tárgyalja az
önkormányzat Képviselő-testülete a három-negyedéves beszámolót.
Ugyanakkor szükségesnek véljük ismertetni az önkormányzat gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót is.
Az I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésről a mérleget és a hozzá kapcsolódó mellékleteket
tájékoztatásul a Képviselő-testület elé terjesztem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót
elfogadni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzat
2016. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló
beszámolót megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2016. november 10.
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: 2017. évi költségvetés sarokszámai
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. november 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak a
költségvetési koncepció elkészítésére, benyújtására vonatkozó előírást. A korábbi évek
kialakult és bevált gyakorlatának megfelelően a képviselő-testület elé terjesztem a 2017.
évi költségvetési ajánlást. A költségvetés sarokszámainak a jövő évi költségvetés
tervezését megelőző elfogadásával a képviselő-testület megszabhatja az Önkormányzat
2017. évi költségvetése tervezésének fő irányait, szempontjait, ezzel biztosíthatja, hogy a
költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett az
Önkormányzat középtávú céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják.
A jelenleg ismert, a jövő évi gazdálkodást, bevételeket és kiadásokat befolyásoló tényezők,
melyek a tervezést befolyásolják, az alábbiakban foglalhatók össze.
Központi forrásszabályozás, adózás, feladatellátás
A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt az Országgyűlés
június 13-án fogadta el. Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása
előzetes számításaink alapján jelentősen csökken:
- az adóerő-képesség figyelembevétele miatt továbbra sem számíthatunk az általános
működés és szociális segélyezési feladataink támogatására,
- a köznevelési, szociális-gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatásánál
többségében a 2016. évivel megegyező központi finanszírozással számolhatunk,
- a törvényben új elemként jelenik meg a „szolidaritási hozzájárulás” melyet 2017-től az
önkormányzatoktól a központi támogatások terhére vonnak el az iskolák állami
működtetésének fedezetére (a törvény e jogcímen összességében 21,3 milliárd Ft
bevételt tartalmaz, ebből következően több száz millió Ft-os bevételcsökkenéssel
számolhatunk).
A költségvetési törvényben 2016-hoz képest nem változott: továbbra is 40% marad az
önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból, a közalkalmazottak bértáblája, a cafeteria
keret (bruttó 200.000 Ft) és a bankszámla hozzájárulás (1.000 Ft/hó).
Új rendelkezés, hogy a képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek terhére a
törvényben megállapított és évek óta változatlan köztisztviselői illetményalaptól (38.650
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Ft) felfelé eltérhet. A benyújtott költségvetési számok tartalmazzák az elmúlt éveknek
megfelelően a köztisztviselői illetményalap 30%-os eltérítését.
Az iskolák működtetésének 2017-től történő központosítása jelentősen befolyásolja
Önkormányzatunk ellátandó feladatainak körét, tervezhető bevételeit és felmerülő
kiadásait. A részletszabályok jelenleg nem ismertek, a költségvetés összeállítása során a
későbbiekben megismerhető információkat vesszük figyelembe.

Az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete
A korábbi években a tervezést megalapozó költségvetési koncepció összeállításakor a
tárgyévi költségvetés háromnegyedéves teljesítési adatai is támpontul szolgáltak, azokból a
várható éves teljesítésre, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságára lehetett
következtetni. A jelen előterjesztéssel egyidőben előterjesztett 2016. III. negyedéves
gazdálkodásról szóló beszámoló adatai szerint az Önkormányzat gazdálkodása stabil. A
feladatellátás és finanszírozás elmúlt években megvalósult változásaihoz az Önkormányzat
jól alkalmazkodott. Sikerült fenntartani jó pénzügyi-költségvetési pozíciónkat, az
önkormányzat bevételeit érintő több százmilliós nagyságrendű elvonások ellenére
(gépjárműadó-bevétel 60%-a, lakóhelyen maradó személyi jövedelemadó, iparűzési
adóerő-képesség miatti elvonás, településüzemeltetés és szociális segélyezés támogatása,
stb.).
A jövő évi tervezés során a 2016-os bázisszámokra, pénzügyi helyzetre bátran alapozhat
Önkormányzatunk:
- a feladatellátás pénzügyi feltételei biztosítottak, a működési kiadások teljesítése nem
haladja meg az időarányos 75%-ot,
- külső finanszírozásra nincs szükség, ebből adódó adósságszolgálat sem terheli a
költségvetést,
- a likviditás szakaszosan bár, de biztosított, a kiadások fedezete rendelkezésre,
- a költségvetésben tervezett, megkezdett beruházások fedezete biztosított (a
költségvetési címeken vagy a céltartalékban), a következő éveket terhelő ilyen irányú
elkötelezettség a költségvetés főösszegéhez, mozgásteréhez képest elenyésző,
Az Önkormányzat működése, gazdálkodása hátterében jelentős nagyságú vagyon áll, mely
az évek óta folytatott tervszerű felújítás-karbantartás eredményeképpen jó állapotban
szolgálja a város lakosságát. A vagyonelemek megújítása, állaguk folyamatos őrzésejavítása középtávon a költségvetés biztonságát is javítja, mert ritkábban és kisebb
valószínűséggel jelentkeznek a nagy költségigényű, előre nem látható beavatkozást igénylő
feladatok.
Az Önkormányzat saját bevételei
Az iparűzési adó változásával sajnos számolnunk kell. A nagyobb adózóktól kapott
előzetes becslések alapján a 2017-re prognosztizált adójuk 233 millió forinttal csökken. Ezt
a megbízható tervezés érdekében figyelembe vettük a bevételeknél.
Nem tervezünk adónövelést, új adó bevezetését, ezért az adó- és egyéb működési bevételek
(helyiségbérek) nagyságrendileg nem változnak. 2016. évben a költségvetés minden
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beszedett idegenforgalmi adóforintot 1,5 Ft-tal egészítette ki, addig 2017. évben már csak
1 Ft-ot ad.
A bevételek között kell vizsgálni a finanszírozási bevételként megjelenő előző évi
maradvány hatását. A bevételek és kiadások december 31-én fennálló egyenlegét az
Önkormányzat (és költségvetési szervei) maradványként a következő év költségvetésébe
emelik be. A maradvány nagyságát a nagy pontossággal tervezhető működési kiadások
(személyi juttatások, közterhek, rezsi és egyéb dologi kiadások) mellett elsősorban a
beruházási előirányzatok befolyásolják. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb
a tervezett felhalmozási kiadások aránya, annál nagyobb az esély a jelentős összegű
maradvány képződésére, mert a beruházások kivitelezése és pénzügyi elszámolásateljesítése nem igazítható a naptári évhez. Tovább erősíti ezt a „hatást” hogy
Önkormányzatunk a gazdálkodás biztonsága érdekében a beruházások teljes fedezetét
biztosítja a költségvetésben azok megkezdése előtt, így a kifizetésre gyakran a következő
év(ek)ben kerül sor a maradványból. Fentiek alapján várhatóan 2017-ben is jelentős
maradvány elszámolása történik a költségvetésben. Ugyanez vonatkozik a pályázatok
önerejének összegére is.
Kiadások
A jövő évi kiadásokra ható tényezők közül az alábbiak emelhetők ki:
- Az iskolák állami működtetésének – jelenleg még nem ismert – szabályai, az
Önkormányzatra háruló feladatok, az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás
- a 2016. évben a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások működtetésének feltételeit
módosító jogszabályok anyagi vonzatát – azonos mértékű központi támogatás mellett –
a települési önkormányzatoknak kell megteremteniük,
- az ismert, következő évet terhelő kötelezettségek, elfogadott, folyamatban lévő
feladatok forrásai,
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. tv. alapján a köztisztviselők
illetménykiegészítésének mértékét évente rendeletben kell megállapítani, ezért a 8/2002.
(II.28.) önkormányzati rendeletet is módosítani kell. A tervezett összeg a 2014. évihez
képest változatlan tekintettel arra, hogy központi illetményrendezés a következő évben
sincsen. A köztisztviselői bértábla 2008 óta változatlan. Az illetménykiegészítés lehetséges
mértékét törvény állapítja meg – ennek maximális mértéke eltér a középfokú és a felsőfokú
végzettségűek esetén. Az előbbieknél ez 30 %, az utóbbiaknál 20%. Rendelettervezetünk a
korábbi évek gyakorlatának megfelelően eddig a mértékig javasol kiegészítést.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: nem releváns
A rendeletmódosítás
gazdasági, költségvetési hatása: A tervezett változások
költségvetési- pénzügyi fedezete a költségvetési koncepció tervezetében tervezve van.
Környezeti és egészségi következménye: hatása csak közvetett.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot
A rendelet megalkotásának szükségessége: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdései alapján a köztisztviselők részére adható
illetménykiegészítést rendeletben kell megállapítani.
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A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi
felügyeleti intézkedés
A rendeletmódosítás tervezete az 1. számú mellékletben olvasható.
A Hivatal esetében a személyi juttatások növekedése elsősorban a személyi változások
miatt következett be. A II. besorolású üres állás betöltése I. besorolásúval, Gyes-en lévő
köztisztviselő helyettesítése magasabb besorolású kollégával, jubileumi jutalmak, soros
előlépések, valamint plusz 1 fő megbízási díjas pályázatíró alkalmazásával indokolható. A
személyi juttatások tartalmazzák a köztisztviselők – elmúlt évekhez hasonló –
illetménykiegészítését.. Tervezett bevételünk a KLIK elköltözésével csökkent.
Intézmény személy munkaadó dologi
felhalmozá összese támé/mű önk/áll
i juttatás t terh. jár. kiadáso s
n
k bevétel .
k
tám.
2016.
170 016 51 506
66 835
4 851
293 208 17 872
275
KÖH
336
2017.
177 784 54 188
65 233
6 121
303 326 17 009
286
KÖH
317
Különbsé 7 768
2 682
-1 602
1 270
10 118
-863
10 981
g
Rendelőintézet:
A Rendelőintézet költségvetése tartalmazza az EFI iroda működését is. Az önkormányzati
támogatás tartalmazza azt a 25,2 millió forintot, amelyet remélhetőleg 2016. évhez
hasonlóan újra megkapjuk pályázati támogatásként. Emelkedett a szakdolgozók
felelősségbiztosítása, jelentősen nőtt a labor szakmai anyag igénye, a rendelők festését is
szeretné elvégeztetni az intézmény, jelentős beruházást terveztek a fogászati
szakellátáshoz, valamint a szemészeti szakrendeléshez. A bér emelkedés a közalkalmazotti
tábla soros előlépéseiből, jubileumi jutalmak, bérkompenzációból adódik.
Intézmé szem.j. mjár
dologi
felhal összesen saját
TB
önk.tám
ny
kiadások mozás
bevétel
2016.
95 844 25 909
111 173 1 960 234 886 15 230
119 691 99 965
Rendelő
2017.
Rendelő
Különbs
ég

109
118
13 274

29 969

125 159

8 515

272 761

15 270

122 580

134 911

4 060

13 986

6 555

37 875

40

2 889

34 946

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum:
A költségvetésben a bér emelkedés a közalkalmazotti tábla soros előlépéseiből, jubileumi
jutalmak, bérkompenzációból adódik. Az intézmény költségvetése tartalmazza a 2017. évi
jelentős karbantartást is a felnőtt részlegben: világítás, és álmenyezet kialakítása.
Intézmény

személyi munkaadót dologi
felhalmozás összesen saját
juttatás
terh. jár.
kiadások
bevétel
23 354
6 217
15 468
2 998
48 037
1 500

2016.
Könyvtár
2017.
26 785
Könyvtár
Különbség 3 431

önk/áll.
tám.
46 537

7 379

11 563

3 483

49 210

1 300

47 910

1 162

-3 905

485

1 173

-200

1 373
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Családsegítő és Gyyermekjóléti Központ:
Az emelkedés a személyi kifizetéseknél jelentős, mely a közalkalmazotti tábla soros
előlépéseiből, jubileumi jutalmak, bérkompenzációból, szociális ágazati pótlékból adódik.
A dologi kiadások változhatnak, mivel az intézménynek szükségszerűen költöznie kell és
ezért a rezsiköltségek esetleg változhatnak.
Intézmény

személyi munkaadót dologi
felhalmozás összesen saját
juttatás
terh. jár.
kiadások
bevétel
24 140
6 406
7 385
4 00
38 331

2016.
Családsg.
2017.
27 787
Családsg.
Különbség 3 647

önk/áll.
tám.
38 331

7 452

7 815

0

43 044

43 044

1 046
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-400

4 713

4 713

Szentgotthárd és Térsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde:
Játékvár Óvoda
Az intézményben az előző évhez képest jelentős a bér és járulék növekedés, mely
tartalmazza a soros közalkalmazotti béremeléseket, a bérkompenzációt, jubileumi
jutalmakat, nyugdíjazásokat.
Intézmény személyi munkaadót dologi
felhalmozás összesen saját
önk/áll.
juttatás
terh. jár.
kiadások
bevétel tám.
2016.
119 176 36 296
13 275
1 560
170 307
170
Játékvár Ó
307
2017.
131 445 39 002
15 167
1 440
187 054
187
Játékvár Ó
054
Különbség 12 269
2 706
1 892
-120
16 747
16 747
Tótágas Bölcsőde
Az intézményben az előző évhez képest jelentős a bér és járulék növekedés, mely
tartalmazza a soros közalkalmazotti béremeléseket, a bérkompenzációt, jubileumi
jutalmakat, valamint a szociális pótlékot. A dologi kiadások valószínűleg az előző évi
szinten marad.
Intézmény személyi munkaadót dologi
felhalmozás összesen saját
önk/áll.
juttatás
terh. jár.
kiadások
bevétel tám.
2016.
27 367
8 653
10 402
2 946
49 368
2 500
46 868
Bölcsőde
2017.
31 102
8 677
10 402
2 350
52 531
3 000
49 531
Bölcsőde
Különbség 3 735
24
0
-596
3 163
500
2 663
Városi Gondozási Központ:
Az intézményben az előző évhez képest jelentős a bér és járulék növekedés, mely
tartalmazza a soros közalkalmazotti béremeléseket, a bérkompenzációt, jubileumi
jutalmakat, valamint a szociális pótlékot. Ugyanakkor az intézményben az engedélyezett
létszám 2016. december 1-től 2 fővel nő.
Intézmény
személyi munkaadót dologi
felhalmozás összesen saját
önk/áll.
juttatás
terh. jár.
kiadások
bevétel tám.
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2016.
78 731
Gond.Közp
2017.
88 998
Gond.Közp.
Különbség 10 267

23 758

67 544

508

170 541

40 153

26 496

66 919

800

183 213

40 326

2 738

-625

292

12 672

173

130
388
142
887
12 499

Önkormányzat:
Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési számaiban az intézmények finanszírozásán
túl, jelentős beruházásokkal számol, útfelújításokra 75 MFt-ot, önkormányzati ingatlanok
felújítása 38,2 MFt, Baross G. u. ingatlan felújítása 60 MFt, ravatalozó felújítása
Rábakethelyen 20 MFt, ingatlan vásárlások 45,7 MFt, a volt laktanya épületében lakások
kialakítására 200 millió forintot állítottunk be.
A Máriaújfalui szennyvízberuházáshoz kapcsolóadóan 60 MFt-ot terveztünk a járdák/utak
rendbetételéhez, és a pályázati önrészt, mely a tavalyi 55MFt-ról 102Mft-ra emelkedett,
mivel a projekt összköltsége a nettó 299 millióról 426 millió forintra nőtt. Az emelt önerőt
pályázatban valószínűleg megnyerjük, de költségvetésünkben szerepeltetni szükséges,
ugyanis nyilatkozni kellet a projekt kezdetekor, hogy az önerő rendelkezésre áll. Készült
egy másik felmérés is a vissza nem igényelhető ÁFA-ról,- amelynek csak az aktivált
részét tudtuk hozni visszaigényelt ÁFA-ként –melynek összegét várhatóan szintén
megpályázhatjuk. Önkormányzatok jelezték az ÁFA anomáliát,sokan képtelenek
előteremteni az önerőn felül az Áfa-t, várhatóan ezért lépnek ebben az ügyben a
döntéshozók. Itt esetleg számolhatunk döntést követően plusz bevétellel.
A városrészi klubokra (10MFt Ffa,30MFt Mújfalu) 40 MFt, Színház további felújításra 5
Mft, térinformatika 5 MFt, parkoló építés 72,9 MFt, Hivatal felújítása 12,2 MFt, játszótér
szabványosítás 12 MFt-ot terveztünk. Belterületi vízrendezés 40MFt,
A Gotthard-Therm Kft kötvény kezességvállalásból adódó kifizetés 330 MFt,
utcabútorokra 5 MFt.
A 2016. évben benyújtott pályázatokra, valamint áthúzódó kötelezettségekre kb 300 millió
pénzmaradvánnyal számolhatunk. Ugyanakkor az áthúzódó pályázatokra 717 millió forint
került beállításra. Pályázati önrészként (2017. évi pályázati kiírásokhoz) 70 MFt-ot, a jövő
évi városi rendezvényekre – a 2016. évi összegen nem emelve - 20 MFt-ot állítottunk be.
Utóbbi keretről már most dönteni szükséges, hogy a szervező munkát – a
rendelkezésre álló forrás ismeretében - azonnal el lehessen kezdeni! A pályázati
előterjesztések esetében célszerű a továbbiakban is a kötelező fenntartás ideje alatt
felmerülő költségeket: akár személyi, akár karbantartási, akár egyéb megjeleníteni
(számszerűsíteni) az előterjesztésben, hogy a Képviselő-testület ezek ismeretében
dönthessen a hosszú távú elkötelezettségekről.
A SZET Szentgotthárdi Kft részére (3. számú melléklet) a keretszerződésekhez 95 MFt
került. A kereten felül további 7 935 e/Ft igénnyel fordultak a Képviselő-testülethez.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület részéről benyújtásra került számítások
(4.sz.melléklet) alapján az Egyesület 40 649 e/Ft önkormányzati támogatást kér, (ami az
előző évhez képest 17%-os emelést jelent), külön igényben hozta a színpadi függöny
beszerzését és a rendszer működtetésének felújítását 4,6 MFt értékben. Az önkormányzat
és az Egyesület közti megállapodás infláció követő emelésekről rendelkezik.
Az Evangélikus - és a Református Egyházközség a Reformáció 500 évvel való kezdetének
évfordulójára emlékezne, ehhez 500 e/Ft támogatást szeretne.
Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület hangszerbeszerzésre szeretne 2 134 e/Ft
támogatást szerezni.
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A Szentgotthárdi Énekegyesület a Vas megyei Nyugdíjas kórusok népzenei találkozójának
megrendezéséhez szeretne 643 462 Ft-ot kérni a Képviselő-testülettől.
A SZEMLE Egyesület a Zsidai kultúrház korszerűsítéséhez kér 400 e/Ft-ot, melyből
berendezési tárgyakat is vásárolhatnának.
Többletigények:
Az intézmények közül a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője, a Gondozási
Központ vezetője, a SZEOB Játékvár Óvoda vezetője fordult a T. Képviselő-testülethez a
többletigényeivel. (2. számú mellékletben kérelmek csatolva.)
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ: A költözéshez igényel többletforrást. Ennek
összege még nem szerepel, ugyanis végleges helye még nem letisztázott. A januári
költségvetési tervezetben plusz kiadásként kerül bele.
Gondozási Központ: Az épületekkel kapcsolatban: fűtéskorszerűsítés folytatását,
villamoshálózat korszerűsítését, vízvezeték-szennyvízhálózat felújítást, tetőszerkezet
javítását stb A várható összeg 21,5MFt
SZEOB Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája az óvoda 125
éves évfordulójának méltó megünnepléshez szeretne 1 250 e/Ft-ot.
Számításaink alapján jelenleg 1 915 658 718 forint hiányzik, vagyis ekkora a hiány. A
jelenlegi ismereteink szerint a hiányt növelheti:
- garantált minimálbér emelés és járulékai(az előterjesztés készítésének időpontjában
nem ismert, ezért nem építettük bele.)
- az állami támogatás felmérés eredménye az előterjesztés időpontjáig nem történt
meg, ezért ez a bevételi forrás az előző évi szerint került meghatározása
- szolidaritási hozzájárulás összege iskolák működtetésére az előző év alapján
számítva 124 187 e/Ft került állami támogatásból levonásra.
A pénzmaradványunk várhatóan 300 millió forint körül alakul, mely az esetleges
adófeltöltéssel módosulhat és így a hiányt csökkenti.
Önkormányzatunk a stabilitási törvény miatt hiányt nem tervezhet, s mivel tartalékkal
nem rendelkezik, ezért belső finanszírozással nem tud élni.
A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, külön a Pénzügyi Városfejlesztési és
Jogi Bizottságot, hogy a hiány nélküli januári tervezet elkészítésében aktívan vegyen részt.
Az NGM a 33660/2016. számú tájékoztatójában ismertette az elsőfokú önkormányzati
adóhatóságok és kormányhivatalok részére egyes tételes helyi adómértékek valorizációját
2017. január 1-től.
Adómértékek maximuma városunkban:
telekadó esetében: 335,7 Ft/nm
idegenforgalmi adó esetében: 503,6 Ft/vendégéjszaka lehet.
A Képviselő-testület nem jelezte, hogy a helyi tételes adómértékek emelését tervezi.
Ugyanakkor abbéli szándéka is ismert, hogy települési adót nem kíván bevezetni. Az
előterjesztés 3. számú mellékleteként csatoljuk az NGM tájékoztatóját.
Javasoljuk a képviselő-testületnek az alábbi szempontok meghatározását a 2017. évi
költségvetési javaslat összeállításához:
1. Egyensúlyi költségvetés összeállítása a bevételek megalapozott tervezésével és a
kiadások teljeskörű számbavételével. Adósságot keletkeztető ügyletből származó
bevétel (hitelfelvétel), külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető.
2. A kötelezően ellátandó feladatok fedezetének biztosítása, az önkormányzati
szolgáltatások elért színvonalának megtartása.
3. A szociális támogatásokra fordítható kiadások szintjének megtartása, új feladatok esetén
a saját források biztosítása.
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4. Közterületeink kezeléséhez, gondozásához olyan nagyságú forrás rendelése, mely
biztosítja értékük, színvonaluk megőrzését.
5. A fejlesztési célok fedezetének megteremtése (intézményi beruházások, lakásépítés) a
saját források függvényében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben megfogalmazott
célkitűzéseket vitassa meg, fogadja el és a 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosítását alkossa meg!
Határozati javaslat:
1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adórendeletét 2017.
évre nem módosítja, települési adót nem kíván bevezetni.
2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi városi
rendezvények keretösszegét 20 M Ft-ban határozza meg.
3/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés
tervezésének
szempontjaival
egyetért
további
szempontok:,……………………………………
felkéri a polgármestert, hogy részletes tervezési utasításban szabályozza a 2017. évi
költségvetés készítésének további munkálatait, módszereit és ütemezését.
Határidő: 2017. január
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2016. november 15.

dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Huszár Gábor
polgármester

1. sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
......./…. (...........) önkormányzati rendelete
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)- (4) bekezdésében, 236. § (5) bekezdésében és a 237.
§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §. (1) A 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet / a továbbiakban: Rendelet / 10.§
(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(1) A Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője 2017.
december 31. napjáig alapilletménye 30%-ának megfelelő mértékű
illetménykiegészítésre jogosult.”
(2) A Rendelet 10.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselője 2017.
december 31. napjáig alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű
illetménykiegészítésre jogosult.”
2.§ E rendelet 2017. január 1-én lép hatályba .
Huszár Gábor
Polgármester
Kihirdetve:. …………. hó … nap
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Dr.Dancsecs Zsolt
Jegyző

Indokolás:
A Rendelettervezet 1. §-ához:
Az illetmény mértléke nem változik, csak az időszak módosul 2016. december 31-ről 2017.
december 31-re
A Rendelettervezet 2. §-ához:
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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Tárgy: A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. november 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 80. § (2) bekezdése
szerint a települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a
helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan
megállapodást köt, mely megállapodást minden év január 31. napjáig (általános vagy
időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül) felül kell vizsgálni.
A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás
megkötését, módosítását követő harminc napon belül.
Az együttműködő felek legutóbb tavaly novemberben vizsgálták felül a megállapodást.
Most a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a megállapodás mellékletében
(Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata)
javasolja az alábbi módosítások átvezetését, az ezen módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt melléklet elfogadásával és újbóli aláírásával:
A melléklet
II.1.1. alpontjában a "közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény" szövegrész
helyébe a "közbeszerzésekről szóló törvény" szöveg lépne, mivel azóta új közbeszerzési
törvény van, és ezzel a rugalmas hivatkozással megelőzhető a jövőben hasonló változások
esetén a melléklet szövegének módosítása.
Ugyancsak a II.1.1. alpontban a "Pénzügyi Irodavezető" szövegrészek helyébe a "pénzügyi
vezető" szöveg lépne.
A melléklet II.2.3. alpontjában a "Szentgotthárd Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának Pénzügyi Irodavezetője – távollétében, vagy összeférhetetlenség esetén Pénzügyi Irodavezetőt helyettesítő költségvetési ügyintéző" szövegrész helyébe a
"Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi vezetője, távollétében vagy
összeférhetetlenség esetén a helyettese" szöveg,
II.3. pontjában a "közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §-ának b.) pontja) " szövegrész helyébe
a "Ptk. szerinti közeli hozzátartozója" szöveg lépne. Az új Ptk. hatálybalépése miatt
szükséges a módosítás. A rugalmas (a pontos új jogszabályhelyet nem tartalmazó)
hivatkozás elegendő. Egyébként a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza jelenleg a
közeli hozzátartozó fogalmának értelmezését.
A szabályzatot a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a jegyző írja alá, tartalmának
elfogadása tehát nem tartozik a települési önkormányzat képviselő-testületének
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hatáskörébe. Mivel azonban az együttműködési megállapodás mellékletét képezi, a
képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia a megállapodás mellékletében a javított tartalmú
szabályzatra való kicserélését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában
dönteni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzattal, a Német Nemzetiségi
Önkormányzattal, a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatallal kötött együttműködési megállapodását felülvizsgálta, és
jóváhagyja, hogy a megállapodás 1. melléklete helyébe a kötelezettségvállalás,
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének a mellékelt, új tartalmú szabályzata
kerüljön.
Határidő: 2016. december 14.
Felelős: Dr, Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2016. november 15.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
az előterjesztéshez
1. melléklet
az együttműködési megállapodáshoz
Helyi Nemzetiségi Önkormányzat
Szentgotthárd

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS,
ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA
Hatályos: 2016. december 15-től
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A Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával – így különösen a
kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés,
utalványozás rendjével – kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket az államháztartásról
szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
alapján a következők szerint határozzuk meg:
I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
I.1. A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy a Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási
tevékenységével összefüggésben meghatározza az egyes jog- és hatásköröket, a
helyettesítés, illetve a hatáskörök átruházási rendjét, az ehhez rendelt felelősség viselését.
Ezen szabályzat hatálya kiterjed
 a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu,
 a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes és
 a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd
(a továbbiakban együttesen: Nemzetiségi Önkormányzat)
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályaira.
Jelen szabályzat előírásait kell figyelembe venni a Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodása során minden esetben.
Európai Uniós forrásból pályázati támogatás felhasználására is jelen szabályzat előírásai
alkalmazandók, amennyiben jogszabály, egyéb jogi aktus, vagy a támogatási szerződés
külön előírást nem határoz meg a támogatott számára.
II.
A gazdálkodással összefüggő feladatok
II.1. Az operatív gazdálkodási jogkörök, az egyes jogköröket gyakorlók
(kötelezettségvállaló, ellenjegyző, utalványozó, érvényesítő, szakmai teljesítésigazoló)
feladatai
II.1.1. Kötelezettségvállalás
Kötelezettségvállalás a kiadási előirányzatok és az idegen pénzeszközként nyilvántartott
Európai Uniós források terhére vállalt fizetési kötelezettség, így különösen
 a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,
 szerződés (megállapodás) megkötésére,
 költségvetési támogatás biztosítására, illetve vállalásról szóló, szabályszerűen
megtett jognyilatkozat.
A közbeszerzésekről szóló törvény alapján a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény,
részvételi, ajánlattételi felhívás, továbbá minden olyan nyilatkozat, harmadik személlyel
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szemben vállalt kötelezettség, amely feltételesen, valamely személy nyilatkozatától függő
fizetési kötelezettséget tanúsít – kivéve a kezességvállalás és garanciavállalás eseteit,
melyekkel kapcsolatos eljárásrendet jogszabály határoz meg – kötelezettségvállalásnak
minősül.
Ha a közbeszerzési eljárás, pályázat eredménytelen lett, a fizetési kötelezettséget
keletkeztető nyilatkozat nem történt meg, a korábban lekötött előirányzat lekötését a
kötelezettségvállalás meghiúsulásának szabályai szerint fel kell oldani.
A kötelezettségvállalás – a külön jogszabályban meghatározott kivétellel – csak
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban
történhet.
Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás
 a gazdasági eseményenként 100.000,- Ft-ot el nem érő kifizetések,
 jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági,
hatósági döntésen, vagy más fizetési kötelezettséget megállapító kötelező előíráson
alapuló kifizetés,
 továbbá a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások estében.
A gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő kötelezettségvállalásokra
vonatkozó szabályok:
A kötelezettségvállalás - gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő dokumentumai:
 számla,
 egyszerűsített megrendelő,
 kötelezettségvállalás bejelentő (melléklet szerint)
A nem írásban vállalt kötelezettségvállalások nyilvántartására a DOKK könyvelési
rendszerben a bejövő számlák részletező kimutatása szolgál.
A kötelezettségvállalások nyilvántartása
A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.
A kötelezettségvállalás nyilvántartást legalább a kiemelt előirányzatok szintjén kell
vezetni.
A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni a vállalni tervezett
kötelezettségből adódó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha
valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan, vagy külön jövőbeli
nyilatkozattól függ.
A kötelezettségvállalások nyilvántartását a munkaköri leírásában erre felhatalmazott
ügyintéző vezeti.
A kötelezettségvállalás nyilvántartó ügyintéző hetente két alkalommal – az utalási napokat
megelőző nap – a Nemzetiségi Önkormányzat által vállalni kívánt kötelezettségek
tekintetében a benyújtott dokumentumon írásban jelzi a pénzügyi vezető felé a fedezet
rendelkezésre állást, vagy annak hiányát.
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A kötelezettségvállalás nyilvántartó ügyintéző – a nyilvántartás adatai alapján –
haladéktalanul köteles jelezni a pénzügyi vezető felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.
A kötelezettségvállalások, azok teljesítése, így az egyes előirányzatok alakulásáról a
jegyző, a pénzügyi vezető és Nemzetiségi Önkormányzatok vezetői félévente külön is
egyeztetnek.
II.1.2. Utalványozás
Utalványozás a kiadási előirányzatok terhére történő kifizetés elrendelése.
Utalványozni kizárólag abban az esetben lehet, ha:
 a kötelezettségvállalás dokumentumai rendelkezésre állnak,
 a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése az adott gazdasági eseményre
vonatkozóan dokumentáltan megtörtént,
 a teljesítés igazolását, az arra feljogosított személy írásban megtette,
 az érvényesítő a gazdasági eseményhez kapcsolódó ellenőrzést elvégezte, azt
dokumentálta.
Utalványozni készpénzes gazdasági eseményhez kapcsolódó bizonylat esetében csak az
érvényesített eredeti bizonylaton, más esetben külön írásbeli rendelkezésen lehet.
A készpénzes fizetési mód kivételével a külön írásbeli rendelkezésként elkészített
utalványon fel kell tüntetni:
 az „utalvány” szót,
 a költségvetési évet,
 a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának
a számát,
 a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
 a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és
megnevezését,
 a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel sorszámát
 a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását,
 az érvényesítés igazolását.
Nem kell külön utalványozni:
 a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát
helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó bevétel beszedését,
 a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését,
 a fizetési számla vezetésével kapcsolatban a számlavezető pénzintézet által
felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat.
A külföldi pénznemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő forint értékén
kell figyelembe venni, amellyel az utalványt a terhelési értesítő beérkezését követően
haladéktalanul ki kell egészíteni.
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II.1.3. Ellenjegyzés
Az ellenjegyzés
A.) a kötelezettségvállaláshoz és
B.) az utalványozáshoz kapcsolódik.
A.) A kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
 a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a
kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata
rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan
befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
 a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre fog állni,
 a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az
ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, illetve
amennyiben nem a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kötelezettségvállaló, akkor az
Eenököt.
Ha a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az
ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az ellenjegyzését a
„kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt” feljegyzéssel ellátni.
B.) Az utalványozás ellenjegyzése a hatályos jogszabályok szerint nem kötelező, de a
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása során az utalványozás ellenjegyzését
elvégezzük.
Amennyiben az ellenjegyzésre jogosult nem ért egyet az utalvánnyal, köteles azt jelezni az
utalványozónak. Az ellenjegyzés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre
írásban utasítja. A további eljárási szabályokra az A.) pontban foglaltakat kell alkalmazni.
II.1.4. A teljesítésigazolás
A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.
A teljesítésigazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag
igazolni kell
 a kiadások teljesítésének jogosságát,
 a kiadások összegszerűségét,
 ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében annak
teljesítését.
A bevételekre vonatkozóan nem kell a szakmai teljesítést igazolni.
A teljesítésigazolás módja: a számlára fel kell vezetni a „Teljesítést igazolom”, vagy
„Szakmai teljesítést igazolom” szövegrészt, vagy ilyen tartalmú bélyegzővel-, ill.
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dátummal és aláírással kell ellátni a dokumentumot, vagy külön teljesítésigazolás is
kiállítható a szolgáltatás teljesítéséről / áru leszállításáról, az építési munkák teljesítéséről.
Pályázati forrásból megvalósuló kifizetések esetében a pályázati azonosítót / támogatási
szerződés számát fel kell tüntetni a számlán – vagy más módon – (szövegesen) hivatkozni
kell a pályázatra.
II.1.5. Érvényesítés
A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell
 az összegszerűséget,

 a fedezet meglétét és azt, hogy
 a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr., valamint a belső szabályzatokban
foglaltakat betartották-e.
Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső
szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az
érvényesítés nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. Ilyen
esetben az érvényesítőnek az utalványrendeletre fel kell vezetni „az érvényesítés utasításra
történt” szövegrészt.
Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell
 az érvényesítésre utaló megjelölést,

 az érvényesítés dátumát és
 az érvényesítő aláírását.
Az érvényesítést az utalványrendeleten kell rögzíteni.
II.2. Gazdálkodási jogkörök szabályozása
II.2.1. Kötelezettségvállaló
Kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat nevében az elnök, vagy az általa
jelen szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult a
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előirányzatai terhére.
További felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban
történhet.
II.2.2. Utalványozó
Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzatnál az elnök, vagy az általa jelen
szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
II.2.3. Pénzügyi ellenjegyző

52

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Nemzetiségi Önkormányzat
munkaszervezeti feladatait ellátó Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
vezetője, távollétében vagy összeférhetetlenség esetén a helyettese jogosult.
II.2.4. Érvényesítő
Érvényesítést csak a legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyiszámviteli képesítésű dolgozó végezhet. A Nemzetiségi Önkormányzat esetében a
munkaköri leírásában ezzel a feladattal megbízott könyvelési feladatokat ellátó
költségvetési ügyintéző jogosult.
Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul.
II.2.5. A teljesítésigazolás
A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzatnál az elnök, vagy az általa jelen
szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult,
amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma külön nem jelöli meg a teljesítés
igazolására feljogosított személyt.
II.3. Összeférhetetlenségi szabályok
Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és a szakmai
teljesítésigazolásra irányuló feladatot nem végezhet olyan személy, aki ezt a tevékenységét
a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná el.
Az Ávr-ben foglaltakra tekintettel
 a kötelezettségvállaló és ellenjegyző, továbbá

 az utalványozó és az ellenjegyző
ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet.
Az Ávr-ben foglaltak szerint az érvényesítő személy nem lehet azonos
 a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult, valamint

 a szakmai teljesítést igazoló személlyel.
III.
A beszámoltatás és ellenőrzés szabályai
A kötelezettségvállalásra és utalványozásra felhatalmazottak a félévente történő
megbeszéléseken – a pénzügyi ellenjegyző a heti gyakorisággal tartott vezetői
megbeszélésen – kötelesek szóban beszámolni ezen tevékenységükről, a FEUVE
tapasztalatairól.
Amennyiben rendkívüli eseményről történik értesítés, arról külön jegyzőkönyv felvétele
szükséges, melynek elkészítéséért a jegyző a felelős.
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályainak betartását, a
jogszabályi és jelen szabályzatban foglalt előírások megvalósulását a belső ellenőrzés
keretében a belső ellenőr bármikor jogosult vizsgálni, melynek tapasztalatairól jelentést
készít.
53

IV.
Záró rendelkezések
Ez a szabályzat 2016. december 15-én lép hatályba.
Szentgotthárd város jegyzőjének kell gondoskodnia arról, hogy a szabályzatban foglalt
előírásokat az érintettek megismerjék.
Szentgotthárd, 2016. december 14.
…………………………………..
Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

………………………………..
Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

…………………………………..
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

………………………………..
jegyző
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1. sz. melléklet
a szabályzathoz
Nemzetiségi Önkormányzat: ………………………………………………………..
Kötelezettségvállalás bejelentése / pénzügyi ellenjegyzésre

Kötelezettségvállalás száma:
Kötelezettségvállalás tárgya:
Szállító / szolgáltató megnevezése:
Kötelezettségvállalás összege:
Fedezet megjelölése:
Dátum:
Kötelezettségvállaló aláírása:

Pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának igazolása
Fedezet / előirányzat megjelölése:
Előirányzat még felhasználható összege:
Ügyintéző ellenjegyzése:
Dátum:

Pénzügyi vezető ellenjegyzése:
Dátum:
Aláírás:
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Tárgy: Oktatási intézmények társasházzá alakítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
A Képviselő-testület 2016. 11. 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint Önök előtt is ismert, 2017.01.01-i hatállyal a köznevelési intézmények működtetését
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete veszi át, tehát az
ingatlanokat vagyonkezelésbe kell adni.
Szentgotthárd esetében ez 5 intézményt érint:
- Sztg. Füzesi u. 3. Széchenyi I. Ált. Isk.
- Sztg. Széll K. tér 2-4. Vörösmarty M. Gimnázium
- Sztg. Arany J. u. 2. Arany J. Ált. Isk.
- Sztg. Deák F. u. 1. Takács J. Zeneiskola
- Sztg. Hunyadi u. 27. Kollégium főépülete
Az ingatlanok továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak, azokra a KLIK
vagyonkezelői jogot szerez vagyis teljes jogkörrel használja őket, viseli annak minden
költségét és élvezi annak minden hasznát. Az iskoláknak azonban nem minden része kerül
vagyonkezelésbe. Lesznek olyan részei az ingatlanoknak, amelyeket nem teljes egészében
vesz át a KLIK - vagyis ha az önkormányzat által működtetett saját tulajdonú ingatlan nem
kizárólag állam által ellátott köznevelési feladat ellátását szolgálja így például az épületben
van főző- vagy melegítőkonyha, stb..
Ezen túlmenően kezdeményezzük a Széchenyi és a Gimnázium esetében az ingatlanok
társasházasítását akként, hogy a Széchenyiben a Sportcsarnok, a Gimnáziumban a
Tornaterem és Lakás kerüljön leválasztásra. Így társasház létrehozása esetén önálló hrsz-ú
ingatlanok jönnek létre melyekre nem kötünk vagyonkezelési szerződést – ezek minden
szempontból az önkormányzatnál maradnak. Kizárólagos joggal lesz jogunk azok
hasznosítására – és persze a költségeinek a viselésére is kötelesek leszünk. Természetesen
ebből a tornatermek igénybe vételénél az oktatási szempontok elsődlegességet élveznek. .
A két intézmény társasházzá történő alakításához korábban megkezdtük az előkészítő
munkálatokat, az alapító okirathoz alaprajzokat készítettünk s most a T. Testületnek az 1. és
2. sz. mellékletben található Társasháztulajdont Alapító Okiratokat jóvá kellene hagynia, hogy
a Földhivatalhoz benyújthassuk átvezetésre.
Hatásvizsgálat
1. Mi indokolja, miért szükséges?
A sportcélú ingatlanaink – e két iskola tornatermei nagyon sok egyéb célt is
szolgálnak a szűken vett iskolai oktatás mellett. Szentgotthárd város sportolni vágyó
polgárai az ősztől tavaszig tartó időszakban kizárólag ezekben a termekben tudnak
mozogni. Az NB II-ben játszó Szentgotthárdi Kézilabda Klub a Széchenyi Iskola
tornatermében tudja játszani a mérkőzéseit, de említhetjük akár az Alpokalja kispályás
labdarúgó tornát is. Ilyen feladatokkal a Szombathelyi Tankerület nem tud, de nem is
akar foglalkozni. Ugyanez a helyzet a Gimnáziumban lévő szolgálati lakással is.
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2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Amennyiben a sportcsarnok illetve a tornaterem az önkormányzat rendelkezése alatt
marad, akkor ennek a hasznosításához, illetve üzemeltetéséhez is rendelkezésünkre
állnak a személyi és tárgyi feltételek hiszen ezt jelenleg is csináljuk. A termek
használatba adásából származó bevételekből, egyéb költségvetési forrásokból eddig is
ezután is előteremthetők a pénzügyi feltételek.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
A finanszírozás annyiban fenntartható, hogy a bevételek a kiadásokat egy megfelelő
önköltségszámítás esetén akár fedezhetik is.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
A végrehajtásnak kockázata az önkormányzat szempontjából nincs.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Amennyiben a társasházzá alakítás nem történik meg, ezekre a vagyontárgyakra is a
Tankerület szerez vagyonkezelői jogot. Ez a szervezet kizárólag a köznevelési
feladatok ellátására koncentrál, egyáltalán nem feladata az a fajta hasznosítás amit
fentebb írtunk.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Az Előterjesztés jelentős adminisztrációs előkészítést igényelt hiszen nagy feladat volt
az épületek vázrajzainak elkészítése, az egész ingatlan felmérése, és külön teher az
Alapító Okiratok elkészítése, További feladat lesz ezek sürgős beadása a Földhivatalba
és jelentős feladat lenne annak soron kívüli bejegyeztetése is.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 1. sz.
mellékletét képező, szentgotthárdi 7/2 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 3.
sz. alatti ingatlan társasházzá alakításához szükséges Társasháztulajdont Alapító Okiratot az
jóváhagyja, felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert annak aláírására.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 2. sz.
mellékletét képező, szentgotthárdi 1376/2 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Széll K.
tér 2-4. sz. alatti ingatlan társasházzá alakításához szükséges Társasháztulajdont Alapító
Okiratot jóváhagyja, felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert annak aláírására.
Határidő:közlésre azonnal,
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt főtanácsos,
Szentgotthárd, 2016. november 17.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem:
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Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:

Társasháztulajdont Alapító Okirat

I.
Bevezető rendelkezések
Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a szentgotthárdi 7/2
helyrajzi számú, 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 3. szám alatti, iskola megnevezésű, 1 8902
m2 területű belterületi ingatlan.
Az ingatlanon álló épületben két önálló, külön bejárattal rendelkező, műszakilag megosztott
nem lakás céljára szolgáló helyiség található.
Szentgotthárd Város Önkormányzata jelen Alapító Okirattal a szentgotthárdi 7/2 helyrajzi
számú ingatlanon egy 1 iskolából és 1 sportcsarnokból álló
társasházat
alapít a Társasházakról szóló 2003:CXXXIII. tv. 5. §. (2) bekezdése alapján.
Az alapító a társasházat olyan módon hozza létre, hogy az megfeleljen a Polgári
törvénykönyv és a Társasházakról szóló 2003: CXXXIII. Tv. előírásainak.
A társasházban lévő iskola és sportcsarnok mint társasházi ingatlanok, külön tulajdonba
kerülnek, az egyéb épületrészek, épület-berendezés és a földrészlet közös tulajdonba kerül.
A külön tulajdon tárgyait a tulajdonos önállóan birtokolja, használja és hasznosítja, továbbá
önállóan rendelkezik velük.
Az Alapító Okirat melléklete az alaprajz.

II.
A Társasház elnevezése:

Szentgotthárd, Füzesi u. 3. szám alatti Társasház

III.
A közös tulajdonban álló épületrészek, berendezések, helyiségek
Közös tulajdonba kerülő épületrészek, berendezések, helyiségek:
Épületszerkezetek:
I. Alapozási rendszer
II. Teherhordó szerkezeti falak
III. Födémszerkezetek
IV. Tetőfedés- héjazat
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V. Tetőszerkezet
VI. Homlokzati burkolatok, felületképzések
VII. Bádogos szerkezetek
VIII. Kémények
Gépészeti berendezések, vezetékek:
IX. Elektromos vezetékek az elektromos fogadószekrénytől a külön tulajdonú ingatlanrészek
fogyasztásmérő órájáig
X. A teljes vízvezeték rendszer a mérőórától a külön tulajdonú ingatlanrészek
becsatlakozási pontjáig
XI. A teljes gázvezeték rendszer a mérőórától a külön tulajdonú ingatlanrészek
becsatlakozási pontjáig
XII. Csapadékvíz csatorna a külön tulajdon határától
XIII. A telefoncsövezés a telekhatári belepéstől a külön tulajdonú ingatlanrészek
rácsatlakozási pontjáig
Épületrészek, helyiségek:
XIV.
XV. Az épület alatt lévő telek és hozzá tartozó beépítetlen telekrész és az udvar
IV.
A társasházban külön tulajdont képező ingatlanok:
1.)Szentgotthárd, Füzesi u. 3. földszint 1. sz. –iskola
Helyrajzi száma: szentgotthárdi 7/2/A/1
Részei:
Földszint:
A/J szárny: orvosi pihenő, 2 orvosi rendelő, 54 WC, 6 tanterem, tároló-szertár, technika
terem, csoport szoba, 2 mosdó előtér, zsibongó, lépcsőtér, közlekedő, folyosó,
A/B szárny: folyosó, 3 tanterem, könyvtár, könyvtár-olvasó, tanári szoba, vezetői szoba,
titkárság, adminisztrációs szoba, iroda, csoport szoba, előtér, 2 mosdó-előtér, 3WC, zsibongó,
lépcsőtér,
C szárny: étterem, konyha ( technológiai tér )
D szárny: folyosó, aula-zsibongó, 2 szélfogó, porta-gépészet, közlekedő,
Emelet:
A/J szárny: 7 tanterem, 2 tároló-szertár, 2 mosdó-előtér, 4 WC, zsibongó,
A/B szárny: 8 tanterem, 2 mosdó-előtér, 4 WC, zsibongó,
pince-közműalagút
Alapterülete: 3647,2 m2
Tulajdonosa: Szentgotthárd Város Önkormányzata ( 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.,
törzsszám: --, képv.: Huszár Gábor polgármester),
1/1- arányban
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Közös tulajdoni hányada: 6517/10000
2.) Szentgotthárd, Füzesi u. 3. földszint 2. sz. – sportcsarnok
Helyrajzi száma: szentgotthárdi 7/2/A/2
Részei:
földszint: galéria, 6 belépő, 7 öltöző, 6 mosdó, 7 zuhanyzó, 11 WC, 3 mosdó-előtér, 2
lépcsőtér, előtér, gépészeti tér, szélfogó,
alagsor: folyosó, pályatér, közlekedő
Alapterülete: 1948,6 m2
Tulajdonosa: Szentgotthárd Város Önkormányzata ( 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.,
törzsszám: --, képv.: Huszár Gábor polgármester),
1/1- arányban
Közös tulajdoni hányada: 3483/10000

A külön tulajdonba kerülő egységek összes alapterülete: 5596 m2.
V.
A tulajdonostársak tulajdoni hányada:
A tulajdoni hányad azt fejezi ki, hogy az egyes tulajdonostársak milyen arányban részesednek
a közös tulajdonból.
A közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrész a külön tulajdonba tartozó nem lakás célját
szolgáló helyiség alkotórészét képezi, azzal együtt minősül önálló ingatlantulajdonnak.
A közös tulajdonra vonatkozó, az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányad és a
nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó tulajdonjog – a törvényben meghatározott
esetek kivételével – egymástól függetlenül nem ruházható át és nem terhelhető meg.
Az egyes külön tulajdonban álló ingatlanok hasznos alapterületének az egész társasházban
lévő összes külön tulajdonú ingatlan összes hasznos alapterületéhez való aránya adja meg a
közös tulajdoni hányadot.
Hasznos alapterület: a külön tulajdonban lévő ingatlanok teljes alapterülete.
VI.
Az ingatlan - nyilvántartási bejegyzés:
Jelen Alapító Okirat benyújtásra kerül a Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztályához.
A társasház az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre.
A bejegyzéstől kezdődően a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2-4. szám alatti társasház jogi
egységet alkot és az ingatlan-nyilvántartásban külön tulajdoni törzslapra fogják azt
bejegyezni.
E törzslapra jegyzik be a tulajdonosok közös tulajdonában álló épületrészeket és a telket.
Az egyes tulajdonosok külön tulajdonában lévő társasházi ingatlanok önálló, forgalomképes
ingatlanok. Az ingatlan-nyilvántartásban a társasházi különlapra kerülnek bejegyzésre az
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illető tulajdontársak javára, a közös tulajdonban maradó részek tulajdoni hányadának
feltüntetésével.
VII.
Záró rendelkezések
1.) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Társasházakról szóló 2003: CXXXIII.
Tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013: V. tv. előírásai az irányadóak.
2.) Az alapító megbízza Dr. Mentő Marianna ügyvédet jelen okirat szerkesztésével és
ellenjegyzésével, továbbá meghatalmazza, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárásban nevében
és helyette eljárjon. Az alapító kijelenti, hogy jelen alapító okirat a nyilatkozatait helyesen
tartalmazza, az alapító okirat az akaratával mindenben megegyezik, ezért azt mint ügyvédi
tényvázlatot is aláírja.
Az alapíró jelen alapító okiratot elolvasás után, mint akaratával mindenben egyezőt,
jóváhagyólag aláírta.
Szentgotthárd, 2016. ________________ napján

Szentgotthárd Város Önkormányzata
képv.: Huszár Gábor polgármester
tulajdonos alapító
jogi ellenjegyzés:

Az alapító okiratot ellenjegyzem, Szentgotthárd, 2016. _______________
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2.sz. melléklet:

Társasháztulajdont Alapító Okirat
I.
Bevezető rendelkezések
Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a szentgotthárdi 1376/2
helyrajzi számú, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2-4. szám alatti, középiskola
megnevezésű, 5767 m2 területű belterületi ingatlan.
Az ingatlanon álló épületben három önálló, külön bejárattal rendelkező, műszakilag
megosztott lakás ill. nem lakás céljára szolgáló helyiség található.
Szentgotthárd Város Önkormányzata jelen Alapító Okirattal a szentgotthárdi 1376/2
helyrajzi számú ingatlanon egy 1 lakásból, 1 iskolából és 1 sportcsarnokból álló
társasházat
alapít a Társasházakról szóló 2003:CXXXIII. tv. 5. §. (2) bekezdése alapján.
Az alapító a társasházat olyan módon hozza létre, hogy az megfeleljen a Polgári
törvénykönyv és a Társasházakról szóló 2003: CXXXIII. Tv. előírásainak.
A társasházban lévő lakás, iskola, sportcsarnok mint társasházi ingatlanok, külön tulajdonba
kerülnek, az egyéb épületrészek, épület-berendezés és a földrészlet közös tulajdonba kerül.
A külön tulajdon tárgyait a tulajdonos önállóan birtokolja, használja és hasznosítja, továbbá
önállóan rendelkezik velük.
Az Alapító Okirat melléklete az alaprajz.

II.
A Társasház elnevezése:

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2-4. szám alatti Társasház

III.
A közös tulajdonban álló épületrészek, berendezések, helyiségek
Közös tulajdonba kerülő épületrészek, berendezések, helyiségek:
Épületszerkezetek:
I. Alapozási rendszer
II. Teherhordó szerkezeti falak
III. Födémszerkezetek
IV. Tetőfedés- héjazat
V. Tetőszerkezet
VI. Homlokzati burkolatok, felületképzések
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VII. Bádogos szerkezetek
VIII. Kémények
Gépészeti berendezések, vezetékek:
IX. Elektromos vezetékek az elektromos fogadószekrénytől a külön tulajdonú ingatlanrészek
fogyasztásmérő órájáig
X. A teljes vízvezeték rendszer a mérőórától a külön tulajdonú ingatlanrészek
becsatlakozási pontjáig
XI. A teljes gázvezeték rendszer a mérőórától a külön tulajdonú ingatlanrészek
becsatlakozási pontjáig
XII. Csapadékvíz csatorna a külön tulajdon határától
XIII. A telefoncsövezés a telekhatári belepéstől a külön tulajdonú ingatlanrészek
rácsatlakozási pontjáig
Épületrészek, helyiségek:
XIV.

Padlástér

XV. Az épület alatt lévő telek és hozzá tartozó beépítetlen telekrész és az udvar

IV.
A társasházban külön tulajdont képező ingatlanok:
1.) Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2-4. földszint 1. sz. –iskola
Helyrajzi száma: szentgotthárdi 1376/2/A/1
Részei:
földszint - régi szárny: szélfogó, folyosó, könyvtár, könyvraktár, tanári szoba, teakonyha,
tanári öltöző, adminisztrátori szoba, 4 iroda, előtér, villamos- elosztó, közlekedő, 3
mosdó-előtér, WC, lépcsőtér,
földszint – új szárny: aula-zsibongó, 2 szélfogó, 2 porta, büfé, folyosó, 3 mosdó-előtér, 3 WC,
3 tanterem, átjáró, előtér, zuhanyzó-WC, tanári, takarítószer-tároló,
1.emelet- régi szárny: folyosó, 6 tanterem, 2 szertár, mosdó-előtér, 2 WC,
1. emelet – új szárny: galéria-közlekedő, folyosó, 4 tanterem, közlekedő, technika terem,
előtér, 2 WC, orvosi szoba, öltöző, mosdó-előtér,
2.emelet – régi szárny: folyosó, 3 szertár, 5 tanterem, mosdó-előtér, WC, padlásfeljáró.
2. emelet- új szárny: folyosó, mosdó-előtér, WC, 5 tanterem, raktár
pince
Alapterülete: 2.581 m2
Tulajdonosa: Szentgotthárd Város Önkormányzata ( 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.,
törzsszám: --, képv.: Huszár Gábor polgármester),
1/1- arányban
Közös tulajdoni hányada: 7536/10000
2.) Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2-4. földszint 2. sz. – sportcsarnok
Helyrajzi száma: szentgotthárdi 1376/2/A/2

64

Részei:
földszint: közlekedő, pályatér, 2 szertár, WC, gép ház, kazánház,
emelet: közlekedő, galéria-közlekedő, 4 előtér, 4 WC, 4 öltöző, 4 mosdó-zuhanyzó,
takarítószer-tároló,
Alapterülete: 789,4 m2
Tulajdonosa: Szentgotthárd Város Önkormányzata ( 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.,
törzsszám: --, képv.: Huszár Gábor polgármester),
1/1- arányban
Közös tulajdoni hányada: 2304/10000
3.) Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2-4. földszint 3. sz. – lakás
Helyrajzi száma: szentgotthárdi 1376/2/A/3
Részei: étkező, konyha, szélfogó, kamra, nappali, háló, közlekedő, fürdő, WC
Alapterülete: 54,7 m2
Tulajdonosa: Szentgotthárd Város Önkormányzata ( 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.,
törzsszám: --, képv.: Huszár Gábor polgármester),
1/1- arányban
Közös tulajdoni hányada: 160/10000
A külön tulajdonba kerülő egységek összes alapterülete 3425 m2.

V.
A tulajdonostársak tulajdoni hányada:
A tulajdoni hányad azt fejezi ki, hogy az egyes tulajdonostársak milyen arányban részesednek
a közös tulajdonból.
A közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrész a külön tulajdonba tartozó lakás, nem lakás
célját szolgáló helyiség alkotórészét képezi, azzal együtt minősül önálló ingatlantulajdonnak.
A közös tulajdonra vonatkozó, az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányad és a
lakásra, nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó tulajdonjog – a törvényben
meghatározott esetek kivételével – egymástól függetlenül nem ruházható át és nem terhelhető
meg.
Az egyes külön tulajdonban álló ingatlanok hasznos alapterületének az egész társasházban
lévő összes külön tulajdonú ingatlan összes hasznos alapterületéhez való aránya adja meg a
közös tulajdoni hányadot.
Hasznos alapterület: a külön tulajdonban lévő ingatlanok teljes alapterülete.
VI.
Az ingatlan - nyilvántartási bejegyzés:
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Jelen Alapító Okirat benyújtásra kerül a Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztályához. A
társasház az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre.
A bejegyzéstől kezdődően a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2-4. szám alatti társasház jogi
egységet alkot és az ingatlan-nyilvántartásban külön tulajdoni törzslapra fogják azt
bejegyezni.
E törzslapra jegyzik be a tulajdonosok közös tulajdonában álló épületrészeket és a telket.
Az egyes tulajdonosok külön tulajdonában lévő társasházi ingatlanok önálló, forgalomképes
ingatlanok. Az ingatlan-nyilvántartásban a társasházi különlapra kerülnek bejegyzésre az
illető tulajdontársak javára, a közös tulajdonban maradó részek tulajdoni hányadának
feltüntetésével.

VII.
Záró rendelkezések
1.) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Társasházakról szóló 2003: CXXXIII.
Tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013: V. tv. előírásai az irányadóak.
2.) Az alapító megbízza Dr. Mentő Marianna ügyvédet jelen okirat szerkesztésével és
ellenjegyzésével, továbbá meghatalmazza, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárásban nevében
és helyette eljárjon. Az alapító kijelenti, hogy jelen alapító okirat a nyilatkozatait helyesen
tartalmazza, az alapító okirat az akaratával mindenben megegyezik, ezért azt mint ügyvédi
tényvázlatot is aláírja.
Az alapíró jelen alapító okiratot elolvasás után, mint akaratával mindenben egyezőt,
jóváhagyólag aláírta.
Szentgotthárd, 2016. ________________ napján

Szentgotthárd Város Önkormányzata
képv.: Huszár Gábor polgármester
tulajdonos alapító
jogi ellenjegyzés:

Az alapító okiratot ellenjegyzem, Szentgotthárd, 2016. _______________
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Tárgy: Közút elnevezése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016.november 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban:
MÖTV) 14/A. § (1) bekezdése szerint, minden belterületi és olyan külterületi közterületet el
kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény szerinti épület található.
Az MÖTV. 13.§(1) 3. pontja szerint a közterületek elnevezése a helyi önkormányzat
közfeladata.
A közterület elnevezés szabályait az MÖTV-en kívül, a magyarországi hivatalos földrajzi
nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI.14.) Kormányrendelet
szabályozza.
Fontosabb szabályok:
- a közterületek elnevezésének lehetőleg a közvetlen környezet hagyományait,
sajátosságait kell tükröznie, vagy a helyhez kötődő személyekkel kapcsolatosnak kell
lenni
- élő személyről közterületet nem lehet elnevezni
- figyelemmel kell lenni a helyi lakosság élő névhasználatára, a történelmi
hagyományokra, a helytörténeti kutatásokra, a nemzetiségi viszonyokra – nemzetiségi
nyelvű alak is megállapítható, a magyar névvel együtt

A Hunyadi utca nyugati, temető felőli szakaszához csatlakozik egy, több önálló helyrajzi
számú telekből álló, ez ideig névtelen közút, mely a Motocross pálya megközelítését is
szolgálja. A területen további fejlesztések várhatók, ennek kapcsán merült fel az útelnevezés
szükségessége. (térkép:1. sz. melléklet)
Elnevezési javaslat: Fácános utca
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.

Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 1417/11,
1417/13, 1417/14, 1410/2, 1412/2, 0175/2 hrsz-ú telkeken elhelyezkedő közutat a
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Fácános utca
elnevezéssel látja el.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 1417/11,
1417/13, 1417/14, 1410/2, 1412/2, 0175/2 hrsz-ú telkeken elhelyezkedő utat a
.....................utca
elnevezéssel látja el.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2016.november 18.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.számú melléklet
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Tárgy: Az 56-os Szövetség kérelme szoborállításhoz
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. november 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Leopold Ferenc, az 56-os Szövetség Szentgotthárdi elnöke a csatolt kérelemmel fordult a
Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. számú melléklet).
Elnök Úr Mindszenty József szobrának a város 56-os emlékparkjában történő felállításához
kéri az Önkormányzat engedélyét, egyben ehhez anyagi támogatást is kér.
Essék néhány szó Mindszenty József Bíboros úr 1956-tal kapcsolatos szerepéről:
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörése után október 30-án az Újpesti Nemzeti
Bizottság fegyveres csoportot küldött Mindszenty József bíboros kiszabadítására, akit a
kommnista rendszer börtönbe zárt. A rétsági harckocsizó ezred Forradalmi
Katonatanácsának elnöke Pálinkás-Pallavicini Antal őrnagy, az ezred akkori törzsfőnöke,
(akit a forradalom elbukását követő véres megtorlás során 1957. december 10-én kivégeztek)
Molnár Bertalan és Deák János hadnagyokkal Felsőpetényből Rétságra vitte a bíborost, majd
a laktanyából október 31-én reggel 6 órakor az ujjongó közönséggel körülvéve Budapestre
kísértek, ahol Mindszenty bíboros újra egyháza élére állt.
Az 1956-os forradalom utolsó napjaiban rádióbeszédeket mondott, budavári rezidenciáján
fogadta a külföldi delegációkat, és azonnal fölmentette hivatalukból a kommunistákkal
kollaboráló papokat. November 3-ai rádióbeszédében nem nyitott frontot a kommunista Nagy
Imre vezette kormány ellen, de annak tagjait a "bukott rendszer örököseinek" nevezte. Az
1956. november 3-i rádióbeszédét a szocialista propaganda évtizedeken át, mint a reakció
bizonyítékát ismételgette, a kibontakozó politikai-ideológiai harcban az "egyházi
nagybirtokok visszakövetelését" hamisítva, mint a beszédben expressis verbis elhangzott
kitételként idézték. A prímás beszéde azonban nem az egyházi birtokokat, hanem az egyház
régi és bevált intézményeit követelte vissza, kifejezetten megnevezve a sajtót és a
szerzetesrendeket. 1956. november 4-én a Parlamentben találkozott Tildy Zoltán, Bibó István
és Vas Zoltán politikusokkal, majd titkárával, Turchányi Egonnal elindult Budára, az Úri
utcában levő Prímási Palotába, amit ekkor még kiszabadítói Pálinkás-Pallavicini őrnagy és
katonái védtek, azonban a hidakat a szovjet katonai egységek ekkorra már lezárták,
Budapestet ellepték a szovjet tankok, így a bíboros arra kényszerült, hogy az amerikai
missziónál kérjen menedéket. Itt élt azután 1971-ig, amikor politikai egyeztetések
eredményeképpen Rómába mehetett majd onnan saját kérésére Bécsbe. 1976-ban, 83 évesen
itt halt meg. Haláláig nem nevezett ki az esztergomi bíborosi székbe utódot a Szentszék, noha
azt megüresedettnek nyilvánította.
Mindszenty József bíboros igen nehéz időszakban állt a magyar Katolikus Egyház élén, 1956hoz kapcsolódó szerepe vitathatatlan. Mindezekből kiindulva mondhatjuk, hogy van helye az
1956-os emlékparkban.
A szobor 1956-os emlékparkban történő felállításával kapcsolatosan megvizsgáltuk az 1956os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány (KKETTKK) által kiírt pályázati lehetőségeket. A KKETTKK un.
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"Büszkeségpontok" pályázati felhívása támogatási lehetőséget ad az 1956-os forradalmat
méltató, valamint az antikommunista hősökre emlékező új emlékművek létrehozására, illetve
a már meglévő emlékhelyek felújítására. Erre a felhívásra ugyanakkor már benyújtott az
Önkormányzat a szentgotthárdi 1956-os emlékpark felújítására vonatkozó pályázatot – lásd: a
2016. októberi ülés előterjesztése. Mivel a "Büszkeségpontok" pályázati felhívásra egy
pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, ezért ebben a konstrukcióban szobor-állításra már
nem tudunk pályázni.
Megnéztük, hogy a KKETTKK által meghirdetett további 1956-os pályázati lehetőségekkel
tudunk-e élni Mindszenty szobor felállításával kapcsolatosan, de azt találtuk, hogy azok a
felhívások más jellegű tevékenységeket támogatnak (könyvkiadás, a téma filmes
feldolgozása, tudományos programok szervezése, romkocsmák 56-ra emlékeztető
dekorációja, stb.).
A Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti Kulturális Alap aktuális pályázati felhívásai
között sem találtunk jelenleg olyat, amelynek tematikájához illeszkedne köztéri szobor
felállítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 56-os Szövetség
kérelmét és elvi hozzájárulását adja a városi 56-os emlékparkban Mindszenty József
szobrának felállításához. Az Önkormányzat továbbá kész arra is, hogy megfelelő pályázati
támogatás igényelhetősége esetén pályázat benyújtásával járul hozzá a szoborállítás
költségeihez.
Szentgotthárd, 2016. november 21.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: PresiDance támogatási kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. november 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A PresiDance (Egyesület Címe: 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 12., Nyilvántartási
szám: 18-02-0200650) táncegyesület a csatolt kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez (lásd: 1. számú melléklet), amelyben anyagi támogatást kér a Táncvilágszervezet
(WADF) által szervezett csehországi VB-re való részvételhez.
A szentgotthárdi egyesület edzői Szatmári Orsolya és Horváth Kristóf sikeresen
szerepeltek az év eleji Európa Bajnokságon, amihez a Képviselő-testület szintén támogatást
biztosított. A páros a tavalyi évben megkezdte a táncoktatást is Szentgotthárdon, amire szép
számban járnak gyerekek és felnőttek egyaránt.
A PresiDance egyesület számos városi rendezvényen is térítésmentesen fellépett és
ezzel tovább színesítették a programokat. Nagy sikert aratott az októberi táncgálájuk, ahol a
kicsik és a nagyok is megmutathatták tudásukat, a Színházban tartott eseményen telt ház
fogadta a fellépőket és egy felejthetetlen estét szereztek az érdeklődőknek.
A VB 2016.11.22-25-ig tart a csehországi Liberecben, amin a szentgotthárdi
székhelyű PresiDance egyesület színeiben indulnak. A páros latin 5 táncban fog indulni
(szamba, chachacha, rumba, paso double, jive) valamint latin show táncban egy egyéni
koreográfiával szerepel. A versenyen a világ minden pontjáról érkeznek táncosok. A sikeres
EB szereplés után a VB-re is éremesélyesként utazik a szentgotthárdi páros, ezzel ismét
sikereket hozhatnak városunknak is.
A verseny költsége több százezer Ft, ami a következőkből tevődök össze: utazás,
szállás, étkezés, nevezés díj, stb.), fellépő felszerelés melynek a költségeit az versenyzőknek
kell biztosítani, a csatolt kérelmükben részletesen olvashatóak ezek a tételek. Ezeket a
költségeket saját maguk biztosítják a versenyzők, de szeretnék, ha utólag ehhez a város is
hozzájárulna.
Legjobb eredményei:
- Többszörös magyar válogatott
- Junior formációs világbajnok
- Budapest Bajnokság bajnoka
- Osztrák bajnok
- Európa Bajnok
A kérelmező Egyesület arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Világbajnokság
költségeihez anyagi támogatásával segítse a szentgotthárdi versenyzőket, a csatolt
kérelem tartalma alapján 200.000,- Ft-ot a versenyzők számára biztosítani szíveskedjen.
Amint az a verseny dátumából látható arra hamarabb kerül sor mint a testületi döntés
megszülethet. Valószínű, hogy a költségeket előteremtik valahogyan de az is biztos, hogy az
esetleges utólagosan megérkező támogatás is fontos lesz, hiszen az egyesület illetve a
táncosok egyelőre még csak korlátozott anyagi lehetőségekkel rendelkeznek.
Hatásvizsgálat
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7. Mi indokolja, miért szükséges? Támogatás mellett szól, hogy szentgotthárdi
versenytáncosok sportjában rendkívül sikeresek, többszörös válogatottak az eddigi
világversenyeken rendkívül sikeresen szerepeltek. Ahhoz, hogy ilyen költségeket
igéényló versenyeken részt vehessenek, első sorban az egyesületük székhelye szerinti
önkormányzattól várhatnak segítséget.
8. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek? Az Önkormányzat költségvetésében konkrétan ilyen támogatást nem
tervezett.
9. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Nem releváns kérdés.
10. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Amennyiben az Önkormányzat a
támogatást biztosítja, akkor ennek nincsen kockázati tényezője.
11. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? A versenyzők a verseny költségeit teljes
mértékben saját maguk finanszírozzák, a város nem segíti utólagosan a páros
költségeinek csökkentését.
12. Az előterjesztés adminisztratív terhei: Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás
átutalása és elszámolásának ellenőrzése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A. A határozati javaslat szövege/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete PresiDance egyesület (Egyesület Címe: 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 12.,
Nyilvántartási szám: 18-02-0200650) kérelmét, fedezet hiányában NEM tudja támogatni.
B. /Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a PresiDance egyesület
(Egyesület Címe: 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 12., Nyilvántartási szám: 18-02-0200650)
kérelmét 200.000- Ft összegben támogatja, a ………………. terhére, azzal a feltétellel, hogy
a 2017. évi városi rendezvényeken térítésmentesen fellépést vállal illetve segítségével
közreműködik illetve a 2017. évi versenyeken az Önkormányzatot a lehetséges fórumaikon
támogatóként megjelöli.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző
Szentgotthárd, 2016. november 30.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1 számú melléklet
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Tárgy: Seres Armand kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. november 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Seres Armand a csatolt kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. számú
melléklet), amelyben anyagi támogatást kér a HDH-I (Nemzetközi Íjász Szervezet) szervezet
által szervezett Európa Bajnokságon való részvételhez.
A szentgotthárdi születésű Seres Armand (Szentgotthárd, József A. u. 4.) több éve foglalkozik
íjászkodással, de közel 3 éve foglalkozik komolyabban versenyzéssel, a Haladás VSE igazolt
versenyzője. A honi és nemzetközi versenyek rendszeres résztvevője, ahonnan rend szerint
szép eredményekkel távozik. Kiváló eredményeinek köszönhetően a korábbi években tagja
volt a magyar válogatottnak is.
A versenyzőt elsősorban nem a történelmi hagyományőrzés, hanem a történelem során
kialakult modern kori sportíjászat vonzotta. Saját, egyedi készítésű vadász reflexíja már több
éve kíséri sikereit. Ahány világversenyen és Európa bajnokságon indul, dobogóról még nem
maradt le. Edzéseit a Szentgotthárd zsidai városrészén lévő Brenner kápolna melletti tisztás és
erdőszéli területen végzi.
Legnagyobb sikerei:
 Világbajnoki csapat ezüstérem
 EB egyéni ezüstérem
 Országos Bajnoki ezüstérem
A kérelemben szereplő Európa Bajnokságnak Ausztria ad otthont 2017-ben. Július 9-én
kezdődik és július 16-ig tart. Az egyhetes verseny alatt minden nap 28 különféle 3D-s célokra
kell lőniük a versenyzőknek. A versenyen az egész európai íjász elit indul, így a 2017-es
európai versenynaptár egyik legnívósabb versenye lesz Ausztriában.
Az egyesület a támogatás ellenszolgáltatásaként média megjelenést, közösségi oldalon
megjelenést illetve a ruházaton történő megjelenést vállal.
Az előterjesztés 1. számú mellékletében található az egyesület kérelme, amelyben nem
szerepel az igényelt támogatási összeg, azonban email-es egyeztetés után megtudtuk, hogy a
nevezéshez 60.000, - Ft támogatásra lenne szüksége.
A kérelmező arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Európa Bajnokságon való
részvételhez anyagi támogatásával segítse a szentgotthárdi versenyzőt, a csatolt kérelem
tartalma alapján 60.000,- Ft-ot a versenyző számára biztosítani szíveskedjen.
HATÁSVIZSGÁLAT:
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13. Mi indokolja, miért szükséges? Támogatás mellett szól, hogy szentgotthárdi
íjászversenyző sportjában rendkívül sikeres, többszörös válogatott az eddigi
világversenyeken rendkívül sikeresen szerepelt.
14. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek? Az Önkormányzat költségvetésében konkrétan ilyen támogatást nem
tervezett.
15. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Nem releváns kérdés.
16. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Amennyiben az Önkormányzat a
támogatást biztosítja, akkor ennek nincsen kockázati tényezője, egy szentgotthárdi
sportoló Európa – bajnokságon való indulását segítjük vele elő.
17. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? A versenyző előfordulhat, hogy nem tud
indulni az Európa Bajnokságon.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának
ellenőrzése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Haladás VSE Seres
Armand Európa Bajnokságon való részvételével kapcsolatos kérelmét fedezet hiányában
NEM tudja támogatni.
C. /Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Haladás VSE Seres
Armand Európa Bajnokságon való részvételével kapcsolatos kérelmét …… (60.000- Ft)
…. összegben támogatja, a ………………. terhére, azzal a feltétellel, hogy az
Önkormányzatot a rendelkezésre álló felületei támogatóként tünteti fel.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor
Szentgotthárd, 2016. november 30.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
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Tárgy: Közlekedés igazgatási feladatok ellátása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. november 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A közúti közlekedésről·szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 2013. január 1-től
hatályos 46.§-a alapján a közutak kezelőjén a helyi közutak tekintetében a helyi
önkormányzat képviselő-testületét kell érteni.
A hatásköri változások miatt a képviselő-testület hatásköre a Kkt. törvény szerint az
alábbiakra terjed ki:
a) 36. § (1) A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy
más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút
területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem
közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A
hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.
b) 39. § (1) Útcsatlakozás létesítéséhez – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a
közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.
c) A közút kezelője a közlekedés biztonsága érdekében felszólíthatja az (1) bekezdésben
megjelölt építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak felújítására,
korszerűsítésére vagy megszüntetésére. A felszólítás eredménytelensége esetén az
építmény engedélyezésére jogosult hatóság vagy a közlekedési hatóság – a közút
kezelőjének kérelmére – az építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) a
felújításra, korszerűsítésre, megszüntetésre kötelezheti.
d) 42. § (1) a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya,
autóút, gyorsút és főútvonal esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez,
bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény
elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag
kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon
belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint
e) 42. § (1) b) belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari,
továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének
megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási
tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény
elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter
távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához.
f) 42. § (1) c) amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát
keresztezi.
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g) 14. § (1) A közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) a közút
kezelője a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom
biztonsága vagy időjárási körülmények miatt,
h) 34. § (3) A közutat, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a
forgalmi rendjét meghatározó jelzéseket, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására
és fejlesztésére fordított költségeket a kezelőnek nyilván kell tartania.
i) 34. § (4) bek. A közút megrongálódását a közút kezelője – az országos és a helyi
közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva – köteles kijavítani, és a közút
forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani. A kijavításig és a
veszélyhelyzet elhárításáig köteles a forgalomban résztvevőket a veszélyre
figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozást elrendelni, illetőleg a
közutat lezárni.
j) 3. § (2) A közút kezelője a közlekedés résztvevőit tájékoztatja a közlekedés
biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről.
k) 34. § (1) A közút kezelője – az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló
jogszabályok szerint eljárva – köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos
közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.
l) 34. § (2) A közút forgalmi rendjét – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a közút
kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti
helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként – a közút kezelőjének
felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. A közlekedési hatóság – a
közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében –
kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a
forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti.
m) 34. § (5) A közút tisztántartásáról a közút kezelője gondoskodik. A közút
síkosságmentesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény eltérő
rendelkezése hiányában a közút kezelője végzi.
n) 45. § (1) Az országos és az önkormányzati közút kezelője útellenőri szolgálatot
működtet.
Fenti feladatok ellátásáról a jogszabályváltozást megelőzően a jegyző gondoskodott.
Javaslom, hogy ezen feladatokat az előterjesztés mellékletét képző SZMSZ módosításában
foglaltaknak megfelelően a a)-j) pontok tekintetében a jegyző lássa el.
A közúti közlekedésről·szóló 1988. évi I. törvény 42/A.§ (1) és (2) paragrafusok szerinti
hatáskörök [k) - n) pontok] továbbra is a képviselő-testület hatáskörében maradnak.
A hatáskör átruházására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41.§ (4) bekezdése ad lehetőséget.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: Nincs.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: Nincs.
Környezeti és egészségi következménye: Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem jelentős.
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A jogalkotás elmaradásának esetén a közútkezelői feladatok hatásköreit teljes mértékben a
képviselő-testület gyakorolja ami a napi ügymenetet nehezebbé teheti. ami a feladatok
ügyintézési határideje megnővelheti.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen!
Szentgotthárd, 2016. november 21.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint
mellékleteiről szóló 13/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló 13/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe
az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Huszár Gábor
Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester
jegyző
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a …… év …………
hó ……-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet
a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 13/2013. (III.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő- testület átruházott hatáskörei
1. A Képviselő-testület Szentgotthárd város polgármesterére ruházza a következő hatáskörök
gyakorlását:
1.1. egyéb munkáltatói jogok gyakorlása az SZMSZ-ben foglaltak szerint;
1.2.a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015.
(II. 26.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörök:
1.2.1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
megállapítása,
1.2.2. rendkívüli települési támogatás megállapítása,
1.2.3. köztemetés elrendelése;
1.3. a tulajdonost megillető jog gyakorlása kapcsán:
1.3.1. közterület használat engedélyezése, a szükséges megállapodások megkötése,
1.3.2. engedélyezi önkormányzati tulajdonon szolgalmi jog alapítását,
1.3.3. ha az átalakításhoz, bővítéshez, új építmény
építéséhez az előzetes tulajdonosi hozzájárulást a Képviselő-testület megadta, a tervek
elkészülte után a Képviselő-testület ismételt megkeresése nélkül tulajdonosi hozzájárulást
adhat,
1.3.4. az önkormányzati résztulajdonú társasházaknál, kizárólag átalakításokhoz tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozat megadása,
1.3.5. önkormányzati építmények bontásához tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat adása
–az építéshatósági engedélyezési eljáráshoz kötött bontás kivételével,
1.3.6.a lejárt jelzálogjogok törléséhez való hozzájárulás;
1.4.telekalakítási eljárásoknál:
1.4.1. ha az előzetes tulajdonosi hozzájárulást a Képviselő-testület megadta, a vázrajzok
elkészülte után a polgármester a Képviselő-testület ismételt megkeresése nélkül tulajdonosi
hozzájárulást adhat,
1.4.2. a közterületen levő fás szárú növények kivágásához a tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozatot a polgármester adja meg;
1.5. pályázati pénzalap biztosításáról bizottsági javaslat alapján dönt;
1.6. döntés a “Szentgotthárd” név felvételének és a név használatának kérdésében;
1.7. önkormányzati bérleményben lévő cég székhelyeként az önkormányzati bérlemény
bejelentéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása;
1.8. építkezések során a közművek magántulajdonban lévő ingatlanhoz vezetése során
útcsatlakozási hozzájárulásokhoz, közművezetéshez hozzájárulások megadása;
1.9. az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletben a hivatali
helyiségen kívüli házasságkötés, valamint a hivatali időn kívüli házasságkötés esetén a
meghatározott díjak megtérítése alóli mentesség adása.
2.A Képviselő-testület az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága
hatáskörébe ruházza át a következő hatáskörök gyakorlását:
2.1.a városi sportegyesületek részére előirányzott költségvetési összeg sportkörönkénti
elosztásáról szóló döntés;
2.2.rendelkezés a költségvetési rendeletben meghatározott pénzösszeggel, a Képviselő-testület
által meghatározottak szerint;
2.3.Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása.
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3.A Képviselő-testület a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság hatáskörébe ruházza
át a költségvetési rendeletben meghatározott pénzösszeggel való rendelkezést, a Képviselőtestület által meghatározottak szerint.
4.A Képviselő-testület az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsághatáskörébe ruházza át
az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályairól, valamint a lakások
elidegenítésének szabályairól szóló rendeletekben hatáskörébe utalt ügyekben való döntést.
5. A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Jegyzőjének hatáskörébe ruházza át
5.1. A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv, (továbbiakban Kktv.) 36. § (1) bek.
szerinti nem közlekedési célú igénybevétel) esetén szükséges
közútkezelői
hozzájárulás kiadását
5.2. A Kktv. 39. § (1) szerinti Útcsatlakozás létesítéséhez – a közútkezelői
hozzájárulás megadása, ezzel kapcsolatos útkezelői felszólítások ás kötelezések
kiadása.
5.3. A Kktv. 42/A. § (1) bek. szerinti szerinti közútkezelői hatáskörök gyakorlása (a
közút melletti építmény és nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez,
rendeltetésének megváltoztatásához, ásványi nyersanyag kitermeléséhez, fa
ültetéséhez vagy kivágásához, belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi,
vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez,
rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a
szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű
építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, fa ültetéséhez vagy kivágásához, való
közútkezelői hozzájárulás megadása)
5.4. A Kktv. 14. § (1) bek. szerinti közútkezelői nyilatkozat kiadása (A közút
lezárására, forgalmának korlátozására vonatkozó nyilatkozat kiadása)
5.5. A Kktv. 34. § (3) – (4) bek. szerinti közútkezelői jogkör gyakorlása (Közútkezelői
nyilvántartás vezetése; a közút megrongálódása esetén a közút kezelője köteles
kijavítani, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani.)
5.6. A Kktv. 3. § (2) bek. szeruinti közútkezelői jogkör gyakorlása (A közút kezelője a
közlekedés résztvevőit tájékoztatja a közlekedés biztonságát és zavartalanságát
jelentősen befolyásoló körülményekről.)
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Indokolás:
Az 1.§-hoz:
A Közúti közlekedésról szóló 1988. évi I. Tv. közútkezelői határköröket ad a Képviselő –
testületnek, melyek egy része olyan operatív feladat, ami a Képviselő – testületi munka
jellegénél fogva testületként csak nehezen gyakorolható. Ezért célszerű azt átruházni a
jegyzőre. Ezeket az átruházott hatásköröket tartalmazza ez a rendelet-módosítás.

86

Tárgy: Utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő
hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. november 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 197/2000. számú Képviselőtestületi határozatban állapította meg annak idején a víziközmű közmű-csatlakozási
hozzájárulások mértékét, amelyeket legutóbb 2002-ben módosította a Képviselő-testület.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény hatályba lépése után a nem
lakossági felhasználók esetében víziközmű-fejlesztési hozzájárulást már nem szedheti be az
önkormányzat, hanem a víziközmű-szolgáltató részére fizetik a nem lakossági felhasználók.
69. §195 (1) A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben
foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet
a) közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó
szolgáltatási kapacitásért,
b) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa
kezdeményezett bővítéséért,
c) a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt
emelése esetében, továbbá
d) az új bekötés megvalósítását megelőzően.
(2) Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek
és intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint
normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és
vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.
A 2016. évi XLI. törvény módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt
(továbbiakban: Vízgazdálkodási törvény), amely alapján az önkormányzatoknak lehetősége
van arra, 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.
45. § (12) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy – amennyiben a beruházás
műszaki átadása már megtörtént – 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. Az
önkormányzati rendeletben fizetési kötelezettség nem írható elő abban az esetben, ha az
érintett érdekeltségi egység után társulati érdekeltségi hozzájárulás már megállapításra került,
de annak befizetése nem történt meg.
A fent leírtak alapján javasoljuk helyi rendelet alkotását a víziközművekre történő utólagos
csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeit, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő
hozzájárulás mértékét.
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Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: Mindenki érdeke, hogy a
közműhálózatok megfelelően működjenek, így aki ezekre rácsatlakozik, ezeket tovább terheli,
annak az általa megnövelt közműrendszer fenntartási és fejlesztési költségeihez is hozzá kell
járulnia.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: Különösebb gazdasági hatása nem
lesz, mivel felsőbb szintő jogszabály a nem lakossági felhasználók hozzájárulás fizetését
eddig is szabályozta. Költségvetési szempontból pozitív hatása lehet.
Környezeti és egészségi következménye: Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem jelentős.
A jogalkotás elmaradásának esetén: A rendelet megalkotása nem kötelező.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a víziközművekre történő utólagos csatlakozás
műszaki és pénzügyi feltételeit, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás
mértékét szabályozó helyi rendeletben elfogadását !
Szentgotthárd, 2016. november 18.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a közmű-fejlesztési hozzájárulásról szóló ……./…. (…...) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.
§ 1. pontja és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város közigazgatási területén az önkormányzati
beruházásban megvalósult víziközművekre történő utólagos rákötésre. Nem terjed ki a
rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra.
Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. Közmű: szennyvíz vagy ivóvíz gerincvezetéke, valamint a gerincvezetéknek a telekhatárig
terjedő bekötővezetéke.
2. Közművel ellátásra kerülő ingatlan: önálló helyrajzi számmal rendelkező, és a
településrendezési terv, vagy az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásai alapján önálló
helyrajzi számmal ellátható földterület, melyre a hatályos műszaki szabvány és irányelv
szerint a gerincvezetékről a közműbekötés kivitelezhető.
3. Utólagos csatlakozó: az a természetes személy ingatlantulajdonos, aki az elosztó vezeték
létesítésekor a költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá, az együttműködésből
bármely oknál fogva kimaradt, vagy szándékát késve jelezte.
4. Érdekeltségi egység: egy érdekeltségi egységnek számít:
a) lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében minden olyan ingatlan, amely a közműves
ivóvízellátás szempontjából egy önálló fogyasztási helynek számít, így különösen:
aa) azon ingatlan, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban egy helyrajzi szám alatt
tartanak nyilván (pl. egy családi házas ingatlan vagy egy társasházi lakás) ide nem
értve a még be nem épített lakótelket;
ab) minden olyan önálló helyiség-csoport, amit egy egy helyrajzi szám alatt
nyilvántartott ingatlanon belül önálló lakásként birtokolnak és használnak;
ac) több szomszédos, külön helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan, amelyet
természetben egy lakóingatlanként birtokolnak és használnak;
b) nem lakáscélra hasznosított ingatlanok esetében rendeltetés az a használati cél, amelyre az
építmény, az önálló rendeltetési egység vagy a helyiség létesül, illetve amire használják.
5. Nem lakáscélú helyiség: A helyiség nem lakáscélú, ha kizárólag ipari, építőipari,
mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi,
rendészeti, művelődési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célt
szolgál.
6. Újonnan beépítésre szánt terület: azon beépítésre szánt terület, amely jellemzően új
beépítettségű, illetve további beépítés céljára szolgál, az érvényes rendezési terv szerint
megállapítva.
7. Csatlakozási hozzájárulás: az utólagos rákötés esetében a közműszolgáltatást
igénybevevők által a szolgáltatási területen lévő ivóvíz közmű, szennyvízközmű fejlesztését
és állagmegőrzését célzó, érdekeltségi egységenként fizetendő összeg.
Részletes rendelkezések
3. § Az utólagos csatlakozó ingatlantulajdonos amennyiben az önkormányzati beruházásban
megvalósított víziközművekre utólag csatlakozik, akkor csak a hatályos jogszabályi
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rendelkezések betartásával, a víziközmű-szolgáltató által jogszabály alapján meghatározott és
a jelen rendeletben foglalt egyéb feltételekkel köthet rá a víziközművekre.
4. § (1) A meglévő hálózatra történő utólagos csatlakozás esetében a csatlakozási
hozzájárulás mértéke:
a) ivóvíz közmű esetében :
100.000,- Ft+Áfa,
b) szennyvíz közmű esetében:
200.000,- Ft+Áfa.
A hozzájárulás összegét az Önkormányzat elkülönített számlájára kell megfizetni.
(2) A csatlakozási hozzájárulás összegét ezt követően a képviselő-testület évente a
költségvetési rendeletében határozza meg.
(3) Amennyiben az újonnan beépítésre szánt területen az új lakóterületek településrendezési
szerződés keretében kerülnek kialakításra, úgy a csatlakozási hozzájárulás összeget nem e
rendelet alapján, hanem a szerződésben meghatározottak szerint kell megfizetni. Szerződés
hiányában a kiépített ivóvíz, szennyvízhálózattal nem rendelkező területen lévő ingatlanok
bekötése során az érdekeltségi egységek után fizetendő csatlakozási hozzájárulás összegére az
(1) bekezdésben meghatározottak az irányadók.
(4) A csatlakozási hozzájárulás címén meghatározott összegek nem tartalmazzák a hálózatra
történő rákötés kivitelezési munkáinak költségeit, melyet igénylő köteles finanszírozni a
víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata szerint.
5. § (1) A csatlakozási hozzájárulás nem osztható meg, minden esetben legalább egy
érdekeltségi egység után kell megfizetni.
(2) Az e rendelet által kiszámított csatlakozási hozzájárulást az utólagos csatlakozó a
szolgáltatási szerződés megkötését megelőzően köteles az Önkormányzatnak egy összegben
megfizetni.
(3) A fizetési kötelezettség az ingatlan tulajdonosát, tulajdonközösség esetén a
tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában terheli.
(4) Az Önkormányzat a hozzájárulás megfizetéséről az utólagos csatlakozónak igazolást ad
ki, mely ellenében a víziközmű-szolgáltatóval a szolgáltatási szerződés megköthető.
6. § (1) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható.
(2) Az Önkormányzat az utólagos csatlakozót anyagi helyzetére tekintettel külön kérelemre
indokolt esetben legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményben részesítheti. A kérelmek
elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
7. § (1) Jelen rendeletben szabályozott hozzájárulások megfizetésére kötelezett a már
meglévő közmű hálózatra mindaddig nem csatlakozhat rá, amíg a hozzájárulás teljes összegét
az Önkormányzat javára meg nem fizeti, illetve a részletfizetési kérelmét a polgármester nem
bírálta el.
(2) Ha az ingatlan tulajdonosa a hozzájárulás teljes összegének megfizetése előtt az ingatlant
elidegeníti, a még fennálló hátralékot egy összegben köteles megfizetni, ennek hiányában a
fizetési kötelezettség a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés megkötésétől az új
tulajdonost terheli.
(4) Ha a magánszemély tulajdonos a hozzájárulás összegének megfizetése előtt elhalálozik,
az örökös, amennyiben az örökhagyó részletekben már megkezdte a teljesítést, változatlan
feltételekkel fizetheti tovább a hátralékot, vagy dönthet a fennmaradó rész egy összegben
történő megfizetéséről.
8. § A csatlakozási hozzájárulás nem minősül adónak, behajtására azonban az adóigazgatási
eljárási szabályokat kell alkalmazni.
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9.§ E rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetés napja:
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Indokolás:
1-3. §-hoz: általános rendelkezéseket, illetve értelmező rendelkezéseket tartalmaz
4-5. §-hoz: A hozzájárulás mértékét, egyéb feltételeket tartalmazza
6. §-hoz: Kedvezményeket szabályozza
7. §-hoz: További díjfizetési és csatlakozási feltételeket szabályozza
8. §-hoz: Behajtásra az adóigazgatási szabályokat kell alkalmazni
9. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza
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Tárgy: A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet
módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. november 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A szilárd hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos helyi szabályokkal jelenleg a
41/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendeletünk (továbbiakban: helyi rendelet)
foglalkozik.
A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztálya telefonon jelezte, hogy a 41/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendeletünk
6.§. (3) bekezdésében foglaltakat, mely szerint „Az építési törmelék elhelyezésének
biztosítása miatt a SZET Szentgotthárdi Kft. költségtérítésre jogosult. - mértékét a SZET
Szentgotthárdi Kft. határozza meg. A SZET Szentgotthárdi Kft., az Önkormányzat és a
MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit Kft. kötelesek a konténerben elhelyezett hulladék
elszállítására vonatkozó egy évre szóló megállapodást minden év január 31-ig megkötni” nem
helyi rendeletben kell szabályozni, hanem a szerződő felek egymással kötött
megállapodásában. Erre tekintettel rendeletünket módosítani szükséges.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: változni fog a szabályozás, de a
szolgáltatást igénybe vevő ebből a gyakorlatban nem érzékel semmit.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: nem ismert.
Környezeti és egészségi következménye: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: adminisztrációs teherként nem jelentkezik
jelentősebb változás.
A jogalkotás elmaradásának esetén: Mulasztásos törvénysértés esetén törvényességi
észrevétel érkezhet, tovább ellentmondások lesznek a helyi szabályozás és a magasabb
jogszabályok között.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendeletmódosításával kapcsolatos döntés
meghozatalát.
Szentgotthárd, 2016. november 17.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../---. /---./ önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról
szóló 41/2001. (XI.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42. § 1. pontja alapján a következőket rendeli el:
1.§ A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról
önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése hatályát veszti.

szóló 41/2001. (XI.29.)

2.§ E rendelet 2016. december 01-én lép hatályba.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:

Indokolás
1. §-hoz: A rendelet 6.§. (3) bekezdésében foglaltakat, mivel azokat nem helyi rendeletben
kell szabályozni, így azt hatályon kívül kell helyezni
2.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza.
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Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet és a lakások bérletéről szóló
12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

I. A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet
módosítása
Önkormányzati rendeleteink mindig megpróbálják az éppen szabályozott terület minél több
életviszonyát, lehetséges fordulatát szabályozni, de az élet mindig produkál olyan helyzeteket
is amelyek éppen nincsenek szabályozva. Most is fordultak elő ilyenek – ezekre tekintettel
ismét áttekintettük a rendeleteinket és néhány dolgot szabályozásra javaslunk. A rendeletünk
szerint a lakások bérbeadása 4 módon lehetséges:
- Szociális alapon
- Költségelven
- Munkakörhöz kötötten
- piaci alapon
A jelen rendeletmódosítás fő iránya a szociális alapon bérbe adott lakásokat érinti, ill azok
bérlőit, Pontosítani, ill. bővíteni kívánjuk a szociális alapon történő lakáshoz jutáskor
vizsgálandó feltételeket - ezért szükséges a megfogalmazás részletekbe menő kifejtése, hogy
egyértelművé váljon, és könnyen alkalmazható legyen mindenki számára. Az előterjesztésben
használt jelzések: kék: javasolt módosítás, piros, törlendő
:
2/A. § Szociális alapon bérbe adott lakások:
„ (1) A szociális helyzete alapján jogosult az önkormányzati lakásra az, akinek a
családjában- a vele együtt költöző illetve közös háztatásban élő családtagokat számítva- az
egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 81.995.-Ft-ot és a vele együtt
költöző családtagok- ingatlannal vagy nagy értékű személygépkocsival nem rendelkeznek,
kivéve a külterületi és a haszonélvezettel terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke a 2.800.000-Ftot meghaladja.
Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.”
A jelenlegi szövegezés szerint úgy tűnik, hogy a szociális alapon történő bérbe adásnál a
feltételek csak az új igénylőkre vonatkoznak, holott ezen § mind az igénylőkre, mind a
bérleti szerződéssel rendelkező bérlőkre is vonatkozik, ezért javasoljuk az alábbi
módosításokat:
2/A. § Szociális alapon bérbe adott lakások:
„ (1) A szociális helyzete alapján jogosult az önkormányzati lakásra az, akinek a családjában
lakásigénylés esetén az igénylőt és a vele együtt költöző családtagokat, meglévő bérleti
szerződés esetén illetve a bérlőt és a közös háztatásban élő családtagokat számítva az egy főre
jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 81.995.-Ft-ot, továbbá nem rendelkeznek
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legalább ¼ tulajdoni arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal, és a vele együtt
költöző családtagok valamint egyéb ingatlannal, vagy nagy értékű személygépkocsival nem
rendelkeznek, kivéve a külterületi (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas,
fásított terület, erdő)-, és az özvegyi jogon alapuló haszonélvezettel terhelt ingatlant.
Az egyéb ingatlan, vagy nagy értékű személygépkocsi esetén Ez a kizáró ok csak akkor
alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke a 2.800.000-Ft-ot meghaladja.
Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.”
2/A. § (7) bekezdés egyik részletét is pontosítani kell, hogy minden esetet tartalmazzon:
(7) A szociális alapon, a költségelven és a piaci alapon bérbe adott lakások bérlőinek vagyoni
helyzetét évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat erre rendszeresített űrlap kitöltésével
történik, ami az ingatlankezelőnél vehető át. Az ingatlankezelő évente február hónapban a
postázott lakbér befizetési csekkekkel együtt illetve amennyiben a bérlő a bérleti díjat nem
csekken fizeti, úgy külön levélben kiküldi a bérlő jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó
űrlapot is. Amennyiben a Bérlő az űrlapot nem kapja meg, vagy azt elveszíti stb. köteles azt
az ingatlankezelőnél beszerezni. Az űrlapot a Bérlő köteles a tárgyév január 31-i állapotának
megfelelően kitölteni és legkésőbb március 31-ig az Ingatlankezelőhöz megküldeni.
Amennyiben az űrlap és a szükséges igazolások a rendeletben előírt időpontig nem kerülnek
leadásra, úgy a következő hónaptól a bérleti díj automatikusan a lakbérek megállapításáról
szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Lakbérrendelet) 4.§. (2)
bekezdésében szabályozottak szerinti, költségelven bérbe adott lakások legmagasabb bérleti
díjával azonos, vagyis a havi általános lakbér a Lakbérrendelet 4.§. (1) bekezdése szerinti
lakbérhez képest a Lakbérrendelet 4.§. (2) bekezdése szerinti 100%-kal megemelkedik a
szociális alapon, és a költségelven bérbe adott lakások bérlői esetében. A 35 év alatti fiatal
házasok, a gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok
részére piaci alapon bérbe adott lakásoknál az igazolások benyújtásának elmaradása esetén a
bérleti díj a mindenkori általános lakbér korrekciókkal számított mértékének 5-szörös
összegére emelkedik. Amennyiben a bérlő igazolja, hogy elháríthatatlan külső ok akadályozta
meg az űrlap kitöltésében és a szükséges dokumentumok határidőben való beadásában, és az
igazolás benyújtásával együtt csatolja a kitöltött űrlapot, úgy a megemelt bérleti díja újból a
Lakbérrendelet 4.§. (1) bekezdése szerinti mértékre csökken. Elháríthatatlan külső ok a bérlő
olyan tartós távolléte, ahol igazolhatóan nincs mód a küldemény átvételére és a határidőben
való bejuttatására, illetve a Bérlőnek az igazolt, folyamatos, tartós kórházi kezelése az űrlap
kiküldése és visszaküldésére rendelkezésre álló időszakban.
A valós adatokkal kitöltött űrlap és az igazolások benyújtásának elmulasztása benyújtása a
bérlő kötelezettsége, annak elmulasztása, valamint valótlan adatok szolgáltatása, illetve azok
eltitkolása lényeges kötelezettség megszegésének minősül, mely a bérleti szerződés
felmondását is maga után vonhatja.
2/A. § (8) bekezdésben, s a további 2/B. és 2/E. §-ban a korábbi rendeletmódosítás
alkalmával nem együtt került feltüntetésre a „jövedelmi és vagyoni” szókapcsolat, ezért
ezeket is korrigálni kell az érintett bekezdésekben.
(8) A szociális alapon bérbe adott lakás bérlője a jövedelmi és vagyoni viszonyainak
megváltozását köteles bejelenteni, azt az önkormányzat a jelen § (3) és (6) bekezdésében
írottak értelemszerű alkalmazásával ellenőrizheti.
2/B. § Költségelven bérbe adott lakások:
(1) Költségelven bérbe adott lakásnak minősül az az eredetileg a 2/A.§ alapján bérbe adott
bérlakás, melynek bérlőjéről a 2/A.§ (7) bek. szerinti éves felmérés során megállapítható,
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hogy megváltozott jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt szociális alapon már nem jogosult a
bérlakásra. Ebben az esetben a fennálló bérleti jogviszony a bérlő döntése alapján megszűnik,
vagy a jelen §-ban foglaltak szerint módosul.
(2) Amennyiben a 2/A. § (7) bek. szerinti felmérés alapján a szociális alapon való lakásbérlet
feltételei nem állnak fenn, az ingatlankezelő értesítést küld a bérlő részére és a bérlő a
választása szerint vagy elfogadja a lakásbérlet átalakítását, vagy az ingatlankezelő a bérleti
szerződés megszüntetését kezdeményezi.
(3) A megszűnés szabályai: a bérlővel fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel
szűnik meg úgy, hogy a Bérlő nyilatkozatát az Önkormányzat képviselője írásban elfogadja.
Ebben az esetben a Bérlő köteles a lakást 60 napon belül az e rendelet szerinti állapotban
átadni.
(4) Az átalakítás szabályai: Amennyiben a Bérlő a lakást nem adja le, a bérleti jogviszony
bérleti díj mértékére vonatkozó része megváltozik, és a következő hónaptól a Lakbérrendelet
szerinti megváltozott bérleti díjat kell fizetni.
(5) A költségelven bérbe adott lakás bérlője a jövedelmi és vagyoni viszonyainak
megváltozását köteles bejelenteni, azt az ingatlankezelő a 2/A. § (3) és (7) bekezdésében
írottak értelemszerű alkalmazásával ellenőrizheti. Ezen túlmenően is a bizottság saját
kezdeményezésre történő döntéssel vagy a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
illetve az ingatlankezelő kezdeményezése alapján hozott döntéssel az ellenőrzést a
költségelven bérbeadott bérlakások bérlőinél is elrendelheti.
2/E. § (1) A rendelet 2/B. §-a alapján költségelven bérbe adott lakásokra vonatkozó határozott
idejű szerződés lejártát követően, vagy korábban szociális alapon kiutalt lakásban lakó jogcím
nélküli lakáshasználat esetében, amikor a bérlők vagy használók jogosultak új bérleti
szerződés megkötésére, de a jövedelmi vagy vagyoni helyzetük alapján nem jogosultak
szociális alapon bérlakásra, új bérleti szerződés kötése az általuk addig bérelt vagy használt
lakás vonatkozásában csak piaci alapon lehetséges azzal az eltéréssel, hogy nem kell a 2/D. §
(2) bekezdésében szereplő óvadékot (kauciót) megfizetni és a lakás nem kerül meghirdetésre.
(2) Amennyiben a 2/A. § (7) bekezdésében szereplő jövedelmi és vagyoni helyzet
felülvizsgálatakor, vagy a bérlő által jelzett jövedelmi és vagyoni viszony változás alapján
egyértelműen bizonyítható, hogy a bérlő szociális alapon jogosult bérlakásra, úgy attól az
időponttól a bérleti díjat szociális alapon kell megállapítani mindaddig, amíg a bérleti
jogviszony fennállása idején ez az állapot fennáll. Ebben az esetben a bérleti jogviszony
lejártáig a jelen rendelet 2/A. §-ának a szabályai vonatkoznak rá.
(3) Amennyiben az (1)-(2) bekezdés alapján létrejött bérleti szerződés fennállása ideje alatt
a 2/A. § (7) bekezdésében szabályozott jövedelmi és vagyoni helyzet felülvizsgálatakor, vagy
a bérlő által jelzett jövedelmi és vagyoni viszony változás alapján egyértelműen
megismerhető, hogy a bérlő a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott kedvezményes piaci alapú
bérleti díjra jogosult, úgy attól az időponttól a bérleti díj kedvezményes piaci alapon kerül
megállapításra.
A LAKÁSBÉRLET MEGSZŰNÉSE fejezetben is szükséges a pontosítás, a korábbi
módosításokkal történő ellentmondás megszűntetése.
16.§ (1) A bérlő köteles
a) családi ház, vagy lakás vásárlásakor az adásvételi szerződés aláírásától,
b) családi ház építése esetén a használatbavételi engedély jogerőssé válásától
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számított 60 napon belül az általa bérelt lakást a jelen rendeletben foglaltak szerint leadni.
(2) A bérleti jogviszony a törvényben és e rendeletben meghatározott eseteken túl megszűnik
- kivéve a lakbérrendelet szerinti mindenkori általános lakbér 5-szörös összegét tartalmazó
bérleti jogviszony esetét-, amennyiben a bérlőnek, és a bérlőtársnak és a közös háztartásban
élő családtagnak
a bérelt lakással azonos településen megfelelő és beköltözhető
lakástulajdona lakóingatlan tulajdona van legalább 1/4 tulajdoni arányban, kivéve az özvegyi
jogon alapuló haszonélvezettel terhelt ingatlant. Ebben az esetben a megfelelőséget és ehhez
kapcsolódóan az eset összes körülményeit alaposan vizsgálni kell és a megszűnés
megállapítása során az ingatlanban fennálló viszonyokat teljes körűen fel kell deríteni.

II. A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
A fenti, lakások bérletéről szóló rendeletmódosítással összhangban a lakbérrendeletet is
módosítani kell. A lakbérrendelet a költségelven bérbe adott lakásoknál eddig csak a
jövedelmi viszony esetén állapított meg magasabb bérleti díjat, s nem szabályozta a vagyoni
(pl. lakóingatlan, vagy nagy értékű gépjármű esetén, stb..) kialakuló helyzet alapján
alkalmazott bérleti díjat. Ezért a 4.§ új, (2a) bekezdéssel egészül ki.
„4.§ (2) Költségelven bérbe adott lakások esetén (amennyiben az egy főre jutó havi nettó
átlagjövedelem meghaladja a 81.995.-Ft-ot), vagy a Lakások bérletéről szóló 12/2001.
(III.29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben
megállapított korrekcióval számított értéket, 102.490.-Ft-ot, a havi lakbér általános mértéke a
következő korrekciókkal módosul:
Amennyiben a jövedelmi határok A havi általános lakbér emelésének
a 4.§ (1) bek. szerinti mértéket mértéke a 4.§ (1) bek. szerinti
meghaladják
lakbérhez képest:
0 -10.000.Ft-tal
50 %
10.000 - 20.000.Ft-tal
70 %
Több, mint 20.000.- Ft-tal
100 %
(2a) Költségelven bérbe adott lakások esetén amennyiben a bérlő vagyoni helyzete
meghaladja a Lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (1)
bekezdésében szereplő mértéket, akkor a havi lakbér mértéke a (4) bekezdésben szereplő
magasabb bérleti díj szerint kerül megállapításra.
(4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér és az
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által, az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti
korrekciók közül – amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembe vétele szerint
számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, egyedül álló
személyek, gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok
esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér és az
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti
korrekciók közül - amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembe vétele szerinti
korrekciókkal számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a 142.730.-Ft-ot, továbbá nem rendelkeznek legalább ¼ tulajdoni
arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Ugyancsak e szabály vonatkozik a
lakások bérletéről szóló12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/E. §-ában szabályozott,
piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások lejárt szociális vagy költségelvű
lakásbérletek bérletére is azzal az eltéréssel, hogy a kedvezményes, 3-szoros bérleti díj
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minden esetben alkalmazható abban az esetben, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a 142.730.-Ft-ot.
III.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: Az önkormányzati bérlakás bérlői
számára jelent változást.
A rendeletmódosítás
gazdasági, költségvetési hatása: A korrekciók egy része
következtében nőnek bizonyos esetekben a bérleti díjakból származó bevételek és/vagy
meggyorsulhat egyes bérlakások leadása.
Környezeti és egészségi következménye: Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Van, hiszen a továbbiakban több szempontot
és eserenként bonyolultabba adminisztrációs munkát igényelhet.
A jogalkotás elmaradásának esetén a z említett területek továbbra is szabályozatlanok
illetve nem kellően szabályozottak lesznek.
Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását.
Szentgotthárd, 2016. november 22.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42.
§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének a lakások bérletéről
szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2/A. § (1)
helyébe a következő szöveg lép:
„ (1) A szociális helyzete alapján jogosult önkormányzati lakásra az, akinek a családjában
lakásigénylés esetén az igénylő és a vele együtt költöző családtagok, meglévő bérleti
szerződés esetén a bérlő és a közös háztatásban élő családtagokat számítva az egy főre jutó
havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 81.995.-Ft-ot, továbbá nem rendelkeznek
legalább ¼ tulajdoni arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Nem rendelkeznek
továbbá nagy értékű személygépkocsival, egyéb, az előzőekben nem említett ingatlannal,
kivéve a külterületi (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület,
erdő művelési ágú) - és az özvegyi haszonélvezeti jogon alapuló haszonélvezettel terhelt
ingatlant.
Az egyéb ingatlan, vagy nagy értékű személygépkocsi esetén a kizáró ok csak akkor
alkalmazható, ha ezen vagyontárgyak együttes értéke a 2.800.000-Ft-ot meghaladja.
Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.”
2. § A Rendelet 2/A. § (7) helyébe a következő szöveg lép:
„(7) A szociális alapon, a költségelven és a piaci alapon bérbe adott lakások bérlőinek
vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat erre rendszeresített űrlap
kitöltésével történik, ami az ingatlankezelőnél vehető át. Az ingatlankezelő évente a február
hónapban a postázott lakbér befizetési csekkekkel együtt illetve amennyiben a bérlő a bérleti
díjat nem csekken fizeti, úgy külön levélben kiküldi a bérlő jövedelmi és vagyoni helyzetére
vonatkozó űrlapot is. Amennyiben a Bérlő az űrlapot nem kapja meg, vagy azt elveszíti stb.
köteles azt az ingatlankezelőnél beszerezni. Az űrlapot a Bérlő köteles a tárgyév január 31-i
állapotának megfelelően kitölteni és legkésőbb március 31-ig az Ingatlankezelőhöz
megküldeni.
Amennyiben az űrlap és a szükséges igazolások a rendeletben előírt időpontig nem kerülnek
leadásra vagy valótlan adatokat tartalmaznak, úgy a következő hónaptól a bérleti díj
automatikusan a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban Lakbérrendelet) 4.§ (2) bekezdésében szabályozottak szerinti, költségelven
bérbe adott lakások legmagasabb bérleti díjával azonos, vagyis a havi általános lakbér a
Lakbérrendelet 4.§ (1) bekezdése szerinti lakbérhez képest a Lakbérrendelet 4.§. (2)
bekezdése szerinti 100%-kal megemelkedik a szociális alapon, és a költségelven bérbe adott
lakások bérlői esetében. A 35 év alatti fiatal házasok, a gyermeket egyedül nevelők és az
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok részére piaci alapon bérbe adott lakásoknál
történő igazolások benyújtásának elmaradása esetén a bérleti díj a mindenkori általános lakbér
korrekciókkal számított mértékének 5-szörös összegére emelkedik. Amennyiben a bérlő
igazolja, hogy elháríthatatlan külső ok akadályozta meg az űrlap kitöltésében és a szükséges
dokumentumok határidőben való beadásában, és az igazolás benyújtásával együtt csatolja a
kitöltött űrlapot, úgy a megemelt bérleti díja újból a Lakbérrendelet 4.§. (1) bekezdése szerinti
mértékre csökken. Elháríthatatlan külső ok a bérlő olyan tartós távolléte, ahol igazolhatóan
nincs mód a küldemény átvételére és a határidőben való bejuttatására, illetve a Bérlőnek az
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igazolt, folyamatos, tartós kórházi kezelése az űrlap kiküldése és visszaküldésére
rendelkezésre álló időszakban.
A valós adatokkal kitöltött űrlap és az igazolások benyújtása a bérlő kötelezettsége, annak
elmulasztása, valamint valótlan adatok szolgáltatása, illetve azok eltitkolása lényeges
kötelezettségszegésének minősül, mely a bérleti szerződés felmondását is maga után
vonhatja.”
3. § A Rendelet 2/A § (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„2/A § (8) A szociális alapon bérbe adott lakás bérlője a jövedelmi és vagyoni viszonyainak
megváltozását köteles bejelenteni, azt az önkormányzat a jelen § (3) és (6) bekezdésében
írottak értelemszerű alkalmazásával ellenőrizheti.”
4.§ A Rendelet 2/B. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép
„(1) Költségelven bérbe adott lakásnak minősül az az eredetileg a 2/A.§ alapján bérbe adott
bérlakás, melynek bérlőjéről a 2/A.§ (7) bek. szerinti éves felmérés során megállapítható,
hogy megváltozott jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt szociális alapon már nem jogosult a
bérlakásra. Ebben az esetben a fennálló bérleti jogviszony a Rendelet 16.§ (2) bekezdésében
foglalt esetet kivéve a bérlő döntése alapján megszűnik, vagy a jelen §-ban foglaltak szerint
módosul”
(2) A Rendelet 2/B. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az átalakítás szabályai: Amennyiben a Bérlő a lakást nem adja le, a bérleti jogviszony
bérleti díj mértékére vonatkozó része megváltozik, és a következő hónaptól a Lakbérrendelet
szerinti megváltozott bérleti díjat kell fizetni.”
(2) A Rendelet 2/B. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A költségelven bérbe adott lakás bérlője a jövedelmi és vagyoni viszonyainak
megváltozását köteles bejelenteni, azt az ingatlankezelő a 2/A. § (3) és (7) bekezdésében
írottak értelemszerű alkalmazásával ellenőrizheti. Ezen túlmenően is a bizottság saját
kezdeményezésre történő döntéssel vagy a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
illetve az ingatlankezelő kezdeményezése alapján hozott döntéssel az ellenőrzést a
költségelven bérbeadott bérlakások bérlőinél is elrendelheti.”
5.§ A Rendelet 2/E. § (1)- (3) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A rendelet 2/B. §-a alapján költségelven bérbe adott lakásokra vonatkozó határozott
idejű szerződés lejártát követően, vagy korábban szociális alapon kiutalt lakásban lakó jogcím
nélküli lakáshasználat esetében, amikor a bérlők vagy használók jogosultak új bérleti
szerződés megkötésére, de a jövedelmi vagy vagyoni helyzetük alapján nem jogosultak
szociális alapon bérlakásra, új bérleti szerződés kötése az általuk addig bérelt vagy használt
lakás vonatkozásában csak piaci alapon lehetséges azzal az eltéréssel, hogy nem kell a 2/D. §
(2) bekezdésében szereplő óvadékot (kauciót) megfizetni és a lakás nem kerül meghirdetésre.
(2) Amennyiben a 2/A. § (7) bekezdésében szereplő jövedelmi és vagyoni helyzet
felülvizsgálatakor, vagy a bérlő által jelzett jövedelmi és vagyoni viszony változás alapján
egyértelműen bizonyítható, hogy a bérlő szociális alapon jogosult bérlakásra, úgy attól az
időponttól a bérleti díjat szociális alapon kell megállapítani mindaddig, amíg a bérleti
jogviszony fennállása idején ez az állapot fennáll. Ebben az esetben a bérleti jogviszony
lejártáig a jelen rendelet 2/A. §-ának a szabályai vonatkoznak rá.
(3) Amennyiben az (1)-(2) bekezdés alapján létrejött bérleti szerződés fennállása ideje alatt
a 2/A. § (7) bekezdésében szabályozott jövedelmi és vagyoni helyzet felülvizsgálatakor, vagy
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a bérlő által jelzett jövedelmi és vagyoni viszony változás alapján egyértelműen
megismerhető, hogy a bérlő a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott kedvezményes piaci alapú
bérleti díjra jogosult, úgy attól az időponttól a bérleti díj kedvezményes piaci alapon kerül
megállapításra.”
6. § (1) A Rendelet 16.§ (1) bek. a) pontja a következők szerint módosul:
„(1) A bérlő köteles
a) családi ház, vagy lakás tulajdonjogának megszerzésekor a tulajdonjogának földhivatali
bejegyzésétől”
(2) Rendelet 16.§ (2) helyébe a következő szöveg lép:
„(2) A bérleti jogviszonyt a törvényben és e rendeletben meghatározott eseteken túl fel kell
mondani - a Rendelet 2/D. § alapján piaci alapon bérbe adott, a lakbérrendelet szerinti
mindenkori általános lakbér 5-szörös összegét tartalmazó bérleti jogviszony esetét kivéve -,
amennyiben a bérlőnek, bérlőtársnak és a közös háztartásban élő családtagnak megfelelő és
beköltözhető lakóingatlan tulajdona van legalább 1/4 tulajdoni arányban, kivéve ez alól az
özvegyi haszonélvezeti jogon alapuló haszonélvezettel terhelt ingatlant. Ebben az esetben a
megfelelőséget és ehhez kapcsolódóan az eset összes körülményeit alaposan vizsgálni kell és
a megszűnés megállapítása során az ingatlanban fennálló viszonyokat teljes körűen fel kell
deríteni.”
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetés:
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Indokolás:
1.§-hoz: szociális alapon történő bérbe adásnál a illetve a bérleti viszony fenntartásánál
szükséges a feltételeket pontosítani.
2.§-hoz: jövedelmi, vagyoni viszony felmérésekor a szankcionálás eseteit szükséges
részletezni, amennyiben a bérlők által adott adatok nem felelnek meg a valóságnak, ill.
eltitkolt adatok esetén, vagy adatszolgáltatás elmulasztása esetétn szükséges szankciót
alkalmazni.
3-5.§-hoz: a jövedelmi és vagyoni viszonyokat együtt kell kezelni.
6.§-hoz: A bérleti jogviszony megszűnésének eseteit szükséges az előző módosításokkal
összehangolni.
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2.sz. melléklet:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /---. (---- )
önkormányzati rendelete
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő a lakbérek megállapításáról szóló
15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Lakbérrendelet) 4. § (2)
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„4.§ (2) Költségelven bérbe adott lakások esetén amennyiben az egy főre jutó havi nettó
átlagjövedelem meghaladja a 81.995.-Ft-ot, vagy a Lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.)
önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított
korrekcióval számított értéket, 102.490.-Ft-ot, a havi lakbér általános mértéke a következő
korrekciókkal módosul:
Amennyiben a jövedelmi határok A havi általános lakbér emelésének
a 4.§ (1) bek. szerinti mértéket mértéke a 4.§ (1) bek. szerinti
meghaladják
lakbérhez képest:
0 -10.000.Ft-tal
50 %
10.000 - 20.000.Ft-tal
70 %
Több, mint 20.000.- Ft-tal
100 %
2.§ A Lakbérrendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Költségelven bérbe adott lakások esetén amennyiben a bérlő vagyoni helyzete
meghaladja a Lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (1)
bekezdésében szereplő mértéket, akkor a havi lakbér mértéke a (4) bekezdésben szereplő
magasabb bérleti díj szerint kerül megállapításra.”
3.§ A Lakbérrendelet 4. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér és
az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által, az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti
korrekciók közül – amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembe vétele szerint
számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, egyedül álló
személyek, gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok
esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér és az
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti
korrekciók közül - amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembe vétele szerinti
korrekciókkal számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a 142.730.-Ft-ot, továbbá nem rendelkeznek legalább ¼ tulajdoni
arányban megfelelő és beköltözhető lakóingatlannal. Ugyancsak e szabály vonatkozik a
lakások bérletéről szóló12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/E. §-ában szabályozott,
piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások lejárt szociális vagy költségelvű
lakásbérletek bérletére is azzal az eltéréssel, hogy a kedvezményes, 3-szoros bérleti díj
minden esetben alkalmazható akkor, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
142.730.-Ft-ot.”
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4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetés:
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Indokolás:
1.§-hoz: A „(amennyiben az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem meghaladja a 81.995.-Ftot)” szövegrészből a zárójelet érdemes elhagyni.
2.§-hoz: Amennyiben vagyoni helyzete alapján a szociális lakás bérlője nem jogosult a
szociális alapon megállapított lakbérre, szükséges meghatározni a fizetendő lakbér mértékét.
3.§-hoz: A piaci alapú, kedvezményes lakbér mértékének feltételeit szükséges kiegészíteni a
vagyoni helyzet figyelembe vételével.
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Tárgy: Ingatlanügy, elővásárlási jog Sztg. 772, 3300, 3462 hrsz.
érintően
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. november 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a mellékelt levélben (1. sz. melléklet) tájékoztatja
Szentgotthárd Város Önkormányzatát, hogy a
- szentgotthárdi 772 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű,164 m2 területű
ingatlanban lévő 1/24 tulajdoni részarányát
- szentgotthárdi 3300 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 684 m2 területű
ingatlanban lévő 18/72 tulajdoni részarányát
- szentgotthárdi 3462 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 921 m2 területű
ingatlanban lévő 9/48 tulajdoni részarányát
versenyeztetés keretében értékesíti, mivel a közös tulajdonban lévő ingatlanhányad állami
tulajdonban tartása nem indokolt.
Mivel az Önkormányzat az ingatlanokban tulajdonostárs, ezért nyilatkozni kell arról, hogy a
Magyar állam tulajdonában álló ingatlanrész megszerzése érdekében vásárlási lehetőséggel
élni kíván-e. Ha igen, akkor az ingatlanrészek becsült értékének meghatározása, valamint az
ingatlanrész árverés útján történő értékesítésének előkészítése iránt intézkednek.
Az árverés az Elektronikus Aukciós rendszer (EAR) felületén történik, ügyfélkapus
regisztrációt követően lehet árverezőként csatlakozni.
Amennyiben az Önkormányzat nem indul árverezőként, de valaki licitál az ingatlanokra,
akkor az MNV-nek a PTK alapján a tulajdonos társakat értesíteni kell arról, a törvény által
biztosított elővásárlási jogával élni kíván-e.
A 772 hrsz-ú ingatlan Sztg-Zsida városrészen található Zsida vége felé, a Tűzoltó szertár után
északra, helyszínrajz 2. sz. melléklet.
A 3300 és a 3462 hrsz-ú ingatlanok Sztg-Farkasfa városrészen találhatóak, a 3300 hrsz-ú a
Fővég út vége felé, a 3462 hrsz-ú a Fővég úttól északra helyszínrajz 3. sz. melléklet.
ingatlanok
Az ingatlanokban az Önkormányzat az alábbi tulajdoni részaránnyal rendelkezik:
772 hrsz: 6/24 tul.r.
3300 hrsz: 24/72 tul.r.
3462 hrsz: 12/48 tul.r.
A rendezési terv szerint az ingatlanok mellett haladó közút szabályozási szélessége nem érinti
azok területét. Továbbá magántulajdon is van az ingatlanokban.
Az ingatlanok mind alapterület és elhelyezkedés szempontjából számunkra nem előnyös
területen helyezkednek el, ezért álláspontunk szerint az Önkormányzatnak nincs szüksége
további részarányra, ill. a jelenlegi tul.részarányokra vételi ajánlat érkezik, akkor azokat
értékesíteni kell.
Tehát javaslatunk az, hogy az MNV által felkínált tulajdoni részarányokra ne tegyünk vételi
ajánlatot.
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Az MNV a levelében kér információt arról, hogy az ingatlanokat az Önkormányzat jelenleg
használja-e, vagy hasznosítja. Az ingatlanokat nem használjuk és nem hasznosítjuk.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Állam
tulajdonában lévő:
- szentgotthárdi 772 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű,164 m2 területű
ingatlanban lévő 1/24 tulajdoni részarányának
- szentgotthárdi 3300 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 684 m2 területű
ingatlanban lévő 18/72 tulajdoni részarányának
- szentgotthárdi 3462 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 921 m2 területű
ingatlanban lévő 9/48 tulajdoni részarányának
megszerzése érdekében vásárlási lehetőséggel nem kíván élni.
Továbbá nyilatkozik arról, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a fent körülírt
ingatlanokat sem egészben, sem saját tulajdoni illetőségét meghaladó részben nem használja
és nem is hasznosítja.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Állam
tulajdonában lévő:
- szentgotthárdi 772 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű,164 m2 területű
ingatlanban lévő 1/24 tulajdoni részarányának
- szentgotthárdi 3300 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 684 m2 területű
ingatlanban lévő 18/72 tulajdoni részarányának
- szentgotthárdi 3462 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 921 m2 területű
ingatlanban lévő 9/48 tulajdoni részarányának
megszerzése érdekében vásárlási lehetőséggel élni kíván.
Továbbá nyilatkozik arról, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a fent körülírt
ingatlanokat sem egészben, sem saját tulajdoni illetőségét meghaladó részben nem használja
és nem is hasznosítja.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős : Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2016. november 17.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet: Sztg-Zsida
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3,sz, melléklet: Sztg-farkasfa
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Tárgy: Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/22 hrsz-ú
garázs bérbeadása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. 11. 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/22 hrsz-ú, 18 m2 területű garázs
megüresedett, a garázs kiutalható, a garázs havi bérleti díja: 7.200.-Ft/hó+ÁFA, összesen
9.144.-Ft.
Ugyanerre a megüresedett garázsra Poszavecz Ferenc 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. fszt.
1. szám alatti lakos nyújtott be bérleti kérelmet (1. sz. melléklet) melyben az általa bérelt
Önkormányzati tulajdonú 955/6/A/20-21 hrsz-ú ikergarázsból a 955/6/A/21 hrsz-ú garázst
bérli, melyet elcserélné az előbb említett üressé vált garázsunkra.
Ha a Testület ezt a megoldást fogadja el akkor Poszavecz Ferenc által leadott ikergarázsra
bérleti szándékot jelzett Küplen Imre, 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. II/8. sz. alatti lakos
2.sz. melléklet.
A Testületnek joga és lehetősége van bármely garázst bérbe adni, vagy értékesíteni.
A határozati javaslatok ezeket a lehetőségeket tartalmazzák.
Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó szabályairól szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2,§. (2) bekezdése
alapján:
„(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség
jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a
pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió
forintot nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.”
A 2.§ (5) és (6) bekezdése kimondja:
(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy határozatlan
időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával
meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet
Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább
folytatandó tevékenységet. A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, döntését
indokolni nem kell.
(7) Bérlőtárs csak az lehet, aki a bérleti szerződésben is szerepel.
A 955/6/A/22 hrsz-ú 18 m2-es garázs könyv szerinti bruttó értéke: 81.000.-Ft, becsült értéke:
1.627.000.-Ft, a. 955/6/A/21 hrsz-ú 16 m2-es garázs könyv szerinti bruttó értéke: 72.000.-Ft,
becsült értéke: 1.398.000.-Ft.
A megüresedett garázsokra is vonatkozik a fenti rendelet, s mivel van bérleti ajánlatunk az
ingatlanra, s a bruttó forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, a testület akár
közvetlenül is dönthet annak kiutalásáról.
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A garázs határozott vagy határozatlan időre is bérbe adható.
Javasoljuk határozatlan időre történő bérbeadás esetén 3 hónap felmondási idő
kikötését.
Amennyiben a Testület úgy dönt, hogy nem utalja ki közvetlenül bármely garázst, akkor azt
bérbeadásra meg kell hirdetni, s a beérkezett legjobb ajánlattevő részére kerül az kiutalásra.
Értékesítés esetén az Önkormányzat Vagyonáról szóló 4/2001. (II.1) önkormányzati
rendeletben alkalmazottak szerint kell eljárni, vagyis első körben a belterületi ingatlanok
esetében független forgalmi értékbecslést kell készíttetni.
Határozati javaslat
BÉRBEADÁS A CSERE KÉRELEM TÁMOGATÁSA ESETÉN:
1.a/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd,
Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/22 hrsz-ú, 18 m2 alapterületű garázst Poszavecz Ferenc
9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. fszt. 1. sz. alatti lakos részére csere jogcímén biztosítja az
általa jelenleg bérlet 955/6/A/21 hrsz-ú ikergarázs egyidejű leadása esetén.
„A” VERZIÓ: Csere után megüresedő garázs közvetlen kiutalás esetén Küplen
Imre részére
1/b./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/a. pont alapján
megüresedő 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/21 hrsz-ú, 16 m2
alapterületű garázsra az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó szabályairól szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§
(2) bekezdésében biztosított pályázat mellőzése alapján Küplen Imre, 9970 Szentgotthárd,
Árpád u. 11. II/8. sz. alatti lakossal történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá.
Bérleti díj: havi 6.400.-Ft/hó+ÁFA, összesen 8.128.-Ft.
A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel. A bérleti
szerződés megkötésével egyidejűleg a bérbevevő köteles 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadékot is megfizetni.
A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft közlése szerint.
VAGY „B” VERZIÓ: pályáztatás esetén
1/b./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/a. pont alapján
megüresedő 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/21 hrsz-ú, 16 m2
alapterületű garázst (mely ikergarázs), bérbeadásra meghirdeti. Bérleti díj: havi 6.400.Ft/hó+ÁFA, összesen 8.128.-Ft.
A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti
szerződés megkötésével egyidejűleg.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 10.
Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
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, ha ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat.
A hirdetményt a helyben szokásos módon kell közzétenni.
BÉRBEADÁS CSERE NÉLKÜL:
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2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, Árpád
u. 11. szám alatti 955/6/A/22 hrsz-ú, 18 m2 alapterületű garázst helyben szokásos módon
bérbeadásra meghirdeti.
Bérleti díj: havi 7.200.-Ft/hó+ÁFA, összesen 9.144.-Ft.
A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti
szerződés megkötésével egyidejűleg.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 10.
Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
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, ha ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat.
A hirdetményt a helyben szokásos módon kell közzétenni.
ÉRTÉKESÍTÉS:
4./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, Árpád
u. 11. szám alatti 955/6/A/22 hrsz-ú, 18 m2 alapterületű, 1/1 arányban az Önkormányzat
tulajdonában álló garázst értékesítésre kijelöli.
Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg.
5./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/a. pont alapján
megüresedő 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/21 hrsz-ú, 16 m2
alapterületű, 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában álló garázst (mely ikergarázs),
értékesítésre kijelöli.
Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg.
Határidő:közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,
Szentgotthárd, 2016. november 16.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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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. november 30-ii 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 tartoz
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.
10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a
Testületnek. Lejárt határidejű szállító számla nincs!
2016. november
Városüzemeltetés:
építéshatósági csoport
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:
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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, nyilatkozatok száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
Nyilatkozatok:
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2
2
9
2
1
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Két ülés között történtek
2016. november
 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.-i 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.
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A műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult, a beruházás befejeződött.


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.
A kivitelezési munkára a szerződés megkötésre került. A műszaki ellenőri
feladatok ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el.
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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.



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 legkésőbb 2016. december 1. 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.
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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 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 október hónapban eddig
kettő (2) szakaszhibát, illetve kettő (2) egyedi hibát 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
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Volántól) a soron következő menetrend meghatározásánál az érintett autóbuszjáratok megállását. Az ÉNYKK v
Megtörtént a Táncsics u. 30 sz. ingatlan melletti zárt csapadék csatorna
átépítési munkái. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg
Megtörtént a Szentgotthárd-Farkasfa, Hegyi úton vízkár-elhárítási feladatok
ellátása. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg
Megtörténtek Hunyadi J. u. 13-15, ill. pavilonok által határolt területen lévő
kavicsos felületű parkoló, bejáró burkolat felújítási munká Kivitelező:
UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg
Megtörténtek a Dobó I. u. útburkolat helyreállítási munkái. Kivitelező:
UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg
Megtörtént a Örököld utca kátyúzása (16,12 m2). Kivitelező: SZET Kft.
Szentgotthárd
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.
Ajánlatot kértünk a 0877 hrsz-ú közúton elszórt hulladék összegyűjtésére és
elszállítására. Ajánlatadó: SZET Szentgotthárdi Kft., illetve Müllex-Körmend
Kft.
A közlekedési hatósággal és érintettekkel történő előzetes véleményeztetést
követően a piac bevezető út forgalomtechnikai átalakítására készült
engedélyezési terv hatósági engedélyezés alatt van. Tervező: Vé-Ko Kft.
Szentgotthárd
Folyamatban a Széll K. téren lévő megsüllyedt víznyelő akna szintre emelési
munkái. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg
Megrendeltük az Árpád u. 6. sz. ingatlan előtti megsüllyedt járdaburkolat
helyreállítási munkáit. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg
Megtörtént a Sportöltöző melletti épületvédő járda javítási munkáit.
Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg
Megrendeltük a Madách u. rácsos áteresz javítási munkáit. Kivitelező:
UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg
Megrendeltük a József A. u. 2 db víznyelő szintreemelési munkáit. Kivitelező:
UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg
Megrendeltük a Hétház u. (1 db) víznyelő szintreemelési munkáit. Kivitelező:
UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg
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Megrendeltük a Farkasfai u. 1. árok tisztítási munkáit. Kivitelező: UTPLAN
’95 Kft. Zalaegerszeg



Megrendeltük a Felsőliget u. mért közvilágítási kábelhálózat javítási munkáit.
Kivitelező: LABABO Villszer Kft.



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



A József A. u. 1273 hrsz-ú ingatlanra tervezett társasház építés miatt a
villamos légvezeték átépítése műszaki átadása megtörtént, a beruházás
befejeződött. Kivitelező: Villkász Kft.



Ajánlatot kértünk az 1956-os emlékpark elejénél lévő tűzcsap helyreállításáról.
Ajánlatadó: VASIVÍZ Zrt.



Megrendeltük a Zsidahegyi, illetve a Zsidai bekötőúton a megsüllyedt,
leszakadt útpadkák helyreállítási munkáit. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.
Zalaegerszeg



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. uzca). Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.

Két ülés között történtek - Pénzügy
2016. november
Költségvetési feladatok:
Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások
alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.
Elszámolási számla egyenlege október 1-én:
654 888 926,- Ft
Bevételek október 1- október 31.:
42 540 601,- Ft
Kiadások október 1- október 31.:
126 825 923,- Ft
Elszámolási számla egyenlege szeptember 31-én 570 603 604,- Ft.
A Gotthard Therm Kft kötvény és kamatának 2. félévi törlesztését – 150 507 103 Ft inkasszálta a kötvénykibocsátó Erste Bank Zrt.
Beszámolók, jelentések:
- 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 önkormány- zatok ,
Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
Továbbítása Kincstár felé.
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Segélyek kifizetése- elszámolása
Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása
Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt)

-

Adóhatósági munka:
Az adóügyi feladatok végrehajtása elsősorban az állandó feladatokból áll. Jelentős a
gépjárműadó esetében a behajtási tevékenység. A forgalomból kivonásra a Járási Hivatalhoz
benyújtott gépjármű tulajdonosok jelentős része pótolja elmaradásait. Jelentős
ügyfélforgalommal tellett a 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 29/2015.(XI.26.) rendelet: a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet
módosítása változtatást nem igényel.
A 30/2015.(XI.26.) rendelet: a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet
módosítására a mostani, 2016. novemberi képviselő-testületi ülésen kerül sor.
-

A 31/2015.(XI.26.) rendelet : a a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk
rendjének szabályozásáról szóló 18/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása változtatást nem igényel.
-

- A 32/2015.(XI.26.) rendelet : a fizető parkolók működésének és
igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása változtatást
nem igényel.
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IV. Válasz képviselői felvetésekre
Válasz képviselői felvetésekre
2016. november
Az októberi képviselő-testületi ülésen érdemi megválaszolatlan felvetés nem hangzott el.
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. november 22.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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VII. Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2016. november 21-én

CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS
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CÍME

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KIÍRÓ

KEHOP-2.2.1-152015-00006

HAT.SZÁM

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

TELJES ÖSSZEG

355 197 879,-

ELNYERT
ÖSSZEG

299 778 838,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

55 419 041,-

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.
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 Szentgotthárdi Miniszterelnökség
Járásban
ÁROP-1.A.3-2014-20140050

HAT.SZÁM

252/2014.

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi Ágoston Program)
2016
SZEOB Játékvár Óvoda
bővítése és energetikai
felújítása
Arany János Iskola
energetikai fejlesztése
Szentgotthárdon

TOP-1.4.1-15-VS12016-00019

103/2016.

TELJES ÖSSZEG

22.000.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

22.000.000,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,-

2015 november 30-án a projekt
lezárult. Záró kifizetési kérelmet
beadtuk.
Nyert! Digitális terepasztal német
nyelvű fejlesztése. A támogatás
felhasználásának végső határideje
2017. dec. 31. Kivitelezővel
megkötöttük a szerződést.

2 000 000,-

2 000 000,-

0,-

150 000 000,-

Elbírálás alatt

26 647 200,-

A pályázat 2016.05.23-án
benyújtásra került. Elbírálás
folyamatban.

TOP-3.2.1-15-VS12016-00011

139/2016.

159 422 409,-

Elbírálás alatt

0,-

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

Fenntartható
TOP-3.1.1-15-VS1kerékpárforgalmi fejlesztés
2016-00011
Szentgotthárdon

156/2016.

299 765 000,-

Elbírálás alatt

0,-

A pályázat 2016.07.06-án
benyújtásra került. Elbírálás
folyamatban.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása –
ÓVODA VIZESBLOKK

Belügyminisztérium

120/2016.

28 256 893,-

14 128 446,-

14 128 447,-

A támogatási szerződés aláírásra
került. Befejezési határidő
2017.december 31.
A felújításra várhatóan 2017.
nyarán kerül sor. A közbeszerzési
pályázatot januárban tervezzük
kiírni.

Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása –
HUNYADI UTCA
FELÚJÍTÁSA

Belügyminisztérium

120/2016.

31 982 804,-

nem nyert

16 982 804,-

Tartaléklistán sem nyert,
megpróbáljuk majd más pályázati
kiírásra újból benyújtani
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CÍME

KIÍRÓ

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

HAT.SZÁM

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

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

-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

100%
támogatási
intenzitású

Nyert!
Programok megvalósítása
megtörtént. Konzorcium partnerként
vettünk részt a projektben, minden
kifizetési kérelmünk pozitív
elbírálásban részesült. A
projektzárásra 2015. augusztus 31én 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

ELNYERT
ÖSSZEG

1. világháborús szobor
felújítás

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

1.578.610,- Ft

1.000.000,- Ft

Művelődésház felújítása

Vidékfejlesztési
Program

57.845.562,- Ft

elbírálás alatt

105/2016

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

A pályázat keretében az
elhanyagolt, forráshiány miatt nem
megfelelően gondozott első
világháborús emlékművek
állagmegőrző karbantartására és
felújítására lehetett pályázatot
benyújtani. Szentgotthárd 2015.
578.610,- Ft
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
14.461.391,- Ft
már hiánypótlás is érkezett, amit
teljesítettünk. Jelenleg elbírálás
alatt.
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CÍME

KIÍRÓ

A Szentgotthárdi Ipari Park
TOP-1.1.1-15-VS1alapinfrastruktúrájának
2016-00003
fejlesztése

HAT.SZÁM

102/2016.

TELJES ÖSSZEG

478.000.000,- Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,- Ft

-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

MEGJEGYZÉS

52.500 €

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

Kolostorkönyvtár felújítása

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

350.000 €

elbírálás alatt
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CÍME

Refektórium felújítása

KIÍRÓ

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

HAT.SZÁM

TELJES ÖSSZEG

94.605,50 €

ELNYERT
ÖSSZEG

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

14.191 €

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

HAT.SZÁM

TOP-2.1.2-15

AT-HU
Városarculat és helyi termék
Ausztria fejlesztése
Magyarország

166/2016

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

240.000.000,- Ft

A pályázat
benyújtási
0 Ft
határideje 2016.
július 22.

100.000,- €

a Támogatói
döntést még nem 15.000,- €
kaptuk kézhez

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.
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

Sportpark és futókör
kialakítása

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

Széchenyi István Általános
Iskola tornacsarnokának
fejlesztése

Magyar Kézilabda
Szövetség

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

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

novemberi
max 100.000.000,testületi ülést
elbírálás alatt
Ft
követően

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” sportpark és
- a „Várkert” közparkban „D
8.890.000,- Ft
típusú” sportpark és
(futókör esetén)
- a Szabadság téri „Liget”
közparkban „D típusú” sportpark
A futókör tervezett helyszíne:
- szentgotthárdi sporttelep
A pályázat benyújtásra került,
jelenleg elbírálás alatt.
Széchenyi iskola tornacsarnokának
fejlesztése:
- homlokzat felújítás és
nyílászáró csere
- öltözők és azok
30%
vizesblokkjainak javítása
Pályázat előkészítése folyamatban,
benyújtási határidő 2016. november
25., amennyiben a Testület is
hozzájárul.
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok helyzete 2016. november 21-én
CÍME

KIÍRÓ

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Városi Gondozási
megbízásából a
Központ - nyomtató
Nemzeti
beszerzése
Rehabilitációs és
szociális Hivatal
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Városi Gondozási
megbízásából a
Központ - gépjármű
Nemzeti
beszerzése
Rehabilitációs és
szociális Hivatal
Közép- és Keleteurópai Történelem
A szentgotthárdi 1956-os
és Társadalom
emlékpark felújítása
Kutatásáért
Közalapítvány

HAT.SZÁM

16/2016.

16/2016.

237/2016

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

149.860 Ft nyomtató
149 860,beszerzés

7.900.000 Ft
gépjármű beszerzés -

bruttó 2.479.294

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

0 Ft

MEGJEGYZÉS
Nyert
A Támogatási Szerződés megkötésre
került, a beszerzés 2016. dec. 31-ig
megtörténik.

-

Nem nyert

0 Ft

A pályázat benyújtásra került,
hiánypótlás összeállítása
folyamatban van.
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Tárgy: I., Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati
intézményei 2016. évi Energia-racionalizálási programterve
teljesítéséről
II., Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016 – 2021. közötti
időszakra szóló Energetikai Stratégiai Terve
III., A 2017. évi Energia-racionalizálási programterv javaslat
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. november 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Városunk önkormányzata 2004. évtől kezdődően készített középtávú energetikai stratégiai
tervek alapján határozza meg és fogadja el a tárgyévre vonatkozó energia-racionalizálási
programtervet. A 2011. – 2016. időszakra vonatkozó koncepciót (stratégiát) a Testület a
303/2010. számú határozattal fogadta el, amely idén lejár – így felül kell vizsgálni.
Az előterjesztés I. fejezete a tavaly elfogadott energia racionalizálási programterv
teljesítéséről szóló beszámoló, a II. fejezete a felülvizsgált 2016 – 2021. közötti időszakra
szóló Energetikai Stratégiai Terv (koncepció), a III. fejezete pedig a következő évre
vonatkozó energiaracionalizálási programterv.
I., A 2016. évi energia racionalizálási programterv teljesítése:
- A Képviselő-testület 256/2015. számú határozatával fogadta el a 2015. évi energiaracionalizálási programterv teljesítéséről készített beszámolót és a 2016. évi energiaracionalizálási programtervet.
- Az önkormányzati intézményeknél és az önkormányzati hivatalban folyó energia
racionalizálási munkákat és az energiafelhasználás ellenőrzését 2013. évtől a SZET
Szentgotthárdi Kft. munkatársaként dolgozó városi energetikus végzi. A városi energetikus a
tevékenységéről legutóbb a 2016. októberi testületi ülésen számolt be.
2016. évi Energia racionalizálási programterv 1.pont
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni a villamos energia
és földgáz szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit.
2016. évi Energia racionalizálási programterv 1. pont teljesítése:
A villamos energia és a földgáz szabadpiaci beszerzések adta ármérséklési lehetőségeinek
kihasználása érdekében a 2016., illetve 2017. évekre vonatkozóan a Sourcing Hungary
Szolgáltató Kft.-t bíztuk meg a közbeszerzések lebonyolításával.
A fentiek alapján beszerzett energiaárak a városi energetikus 2016. októberi képviselőtestületi ülésen tett írásos beszámolója alapján az alábbiak szerint alakultak, illetve alakulnak:
„Villamos energia igényünk nagy részét (75 fogyasztási hely) szabadpiaci konzorciumi
közbeszerzéses alapon vételezzük az MVM Partner Zrt-től, 2016. 01.01 00:00 CET órától
2016.12.31 24:00 CET óráig, nettó 13,95 HUF egységáron, 2017. 01.01 00:00 CET órától
2017.12.31 24:00 CET óráig, nettó 14,10 HUF egységáron, 1,96 GWh mennyiségre.
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Menetrendadási kötelezettségünk nincsen, +/- 25%-os toleranciasávval rendelkezünk
pótdíjmentesen, melyet a teljes konzorciumi mennyiségre kell értelmezni.
A közvilágítási villamos energia igényünket is szabadpiaci konzorciumi közbeszerzéses
alapon vételezzük az MVM Partner Zrt-től, 2016. 01.01 00:00 CET órától 2016.12.31 24:00
CET óráig, nettó 11,60 HUF egységáron, 2017. 01.01 00:00 CET órától 2017.12.31 24:00
CET óráig, nettó 12,01 HUF egységáron, 430 MWh mennyiségre. Menetrendadási
kötelezettségünk nincsen, +50 %-os toleranciasávval rendelkezünk pótdíjmentesen, melyet a
teljes konzorciumi mennyiségre kell értelmezni.
Néhány kis fogyasztású fogyasztási helyünk adminisztrációs okokból vételez az egyetemes
szolgáltatás keretében.
Összehasonlításul: az E.ON Energiaszolgáltató Kft egyetemes szolgáltatási területén a
közintézményi villamos energia díjak (adók, pénzeszközök és rendszerhasználati díjak nélkül)
: 25,69 HUF / kWh csúcsidőszakban, 15,13 HUF / kWh völgyidőszakban.
A földgáz beszerzésünket csak a kötelező tartományban a 20m 3/óránál nagyobb fogyasztási
helyeinken közbeszereztettük (gimnázium illetve fürdő), hiszen a kormányzati politika
nagyban ellensúlyozza a gáz molekula árát meghatározó kőolajtermékek világpiaci árának
változását. A gimnáziumra illetve a fürdőre fix áras szerződést kötöttünk az E2 Hungary Zrtvel 2016.10.01 06:00 CET - 2018.10.01. 06:00 CET időszakra 2.236.954 MJ mennyiségre,
+50% TOP sávval. A molekuladíj EURO alapú, rendszerhasználati díjakkal együtt (aktuális
adók és MSZKSZ díj nélkül) 86,76 HUF / m3összegű díjat fizetünk. Összehasonlításul: az
Égáz-Dégáz Földgázelosztó elosztási területén a nem lakossági gázdíj (rendszerhasználat
nélkül) ebben a kategóriában 86,496 HUF / m3.”
2016. évi energia racionalizálási programterv 2. pont
Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények
(SZEOB Játékvár Óvoda, Széchenyi Ált Iskola, Vörösmarty Mihály Gimnázium,
Polgármesteri hivatal, Színház, Művelődési ház) belső világítási hálózatának korszerűsítése
pályázati forrás felhasználásával.
A 2016. évi energia racionalizálási programterv 2. pont teljesítése
Megfelelő pályázat hiányában csak a saját beruházásban végzett épület-felújítási, -átalakítási
munkálatok során került sor a világítási hálózat korszerűsítésre (Farkasfa Kultúrház,
Máriaújfalui Kultúrház (bővítésénél), Széchenyi István Általános Iskola vizesblokk felújítás
II. ütemnél).
A 2016. évi energia racionalizálási programterv 3. pont
2016-os évben is minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az önkormányzatunk
tulajdonában, illetve kezelésében maradó ingatlanok energia felhasználásának mérséklését
eredményezi.
A 2016. évi energia racionalizálási programterv 3. pont teljesítése
Több pályázati lehetőséget is mérlegeltünk és több pályázatot is előkészítettünk (Játékvár
Óvoda korszerűsítése, Ara ny J. Ált. Iskola felújítása kapcsán, a Széchenyi Iskola
tornacsarnokának felújítása kapcsán, a Művelődési Ház felújítása kapcsán, a Gimnázium
energetikai raocionalizálást is magába foglaló felújítása kapcsán. A 2016. év lényegében
folyamatos felkészülés volt ezekre a pályázatokra. nVan olyan, ahjol a pályázatot már
beadtuk, van ahol annak kiírásra várunk. Megfelelő pályázat hiányában nem került sor ilyen
munkálatokra.
A 2016. évi energia racionalizálási programterv 4. pont
Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények
(SZEOB, Arany János Ált. Iskola, Széchenyi Ált Iskola, Vörösmarty Gimnázium,
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Polgármesteri hivatal, Színház, Művelődési ház) energetikai berendezéseinek tervszerű
karbantartására megállapodás kötése a SZET kft-vel.
A 2016. évi energia racionalizálási programterv 4. pont teljesítése
Az önkormányzati intézmények energetikai berendezéseinek tervszerű karbantartására a
SZET Szentgotthárdi Kft.-vel külön megállapodás nem jött létre. Az intézmények energetikai
berendezéseinek karbantartását a SZET Szentgotthárdi Kft. eseti megbízás alapján végzi.
2016. évi energiaracionalizálási program 5. pont
A közvilágítási hálózat korszerűsítésének, energiafelhasználása csökkentésének lehetőségeit
2014. évben is vizsgálni célszerű, különös tekintettel a Szentgotthárd-Luzern energiaváros
projektre, illetve a lámpatestenként vezérelhető LED világítótestekre.
2016. évi energiaracionalizálási program 5. pont teljesítése
A város teljes közvilágítási hálózatának korszerűsítése befejeződött, valamennyi lámpatest
LED világító testre lett cserélve, amely során 48 %-kal csökkent a közvilágítás villamos
energia felhasználása.
2016. évi energia racionalizálási programterv 6. pont
A közvilágítási hálózat karbantartási munkái ellátásánál figyelme kell venni a SZET
Szentgotthárdi Kft. – mint önkormányzati vállalkozás – nyújtotta gazdasági előnyöket.
Amennyiben a SZET Szentgotthárdi Kft. a LED-es közvilágítás karbantartása támasztotta
szakmai feltételeket teljesíteni tudja, akkor alvállalkozóként szerepet kaphatna.
2016. évi energia racionalizálási programterv 6. pont teljesítése
A közvilágítás korszerűsítése ESCO konstrukció keretében valósult meg, mely tartalmazza a
teljes körű korszerűsítéssel kapcsolatos műszaki és pénzügyi szolgáltatást, ahol az ESCO
partner vállalta a projekt tervezését, engedélyeztetést, kivitelezését, üzemeltetést és
karbantartást, a számlázás lebonyolítását, illetve a tevékenységek finanszírozásának
lebonyolítását, így a programtervben szereplő 6. pont a fenti konstrukció megvalósításával
aktualitását vesztette.
2016. évi energia racionalizálási programterv 7. pont
Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt keretében városunkban energia hatékony,
korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások elterjesztése – szükség esetén külső szakérték bevonásával.
2016. évi energia racionalizálási programterv 7. pont teljesítése
Az energiaváros projekt iránymutatása alapján, LED világítótestek felszerelésével
korszerűsítettük Szentgotthárd város teljes közvilágítási hálózatát, amely során 48 %-kal
csökkent a közvilágítás villamos energia felhasználása. Önkormányzati ingatlan bérbeadása
révén villamos energiát termel a Carpathia Zrt beruházásában épült 300 kW teljesítményű
kisvízi erőmű. Az elkészült tervek alapján engedélyezés alatt áll a 330 kW teljesítményű
napelemes kiserőmű megvalósítása az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd 0631.
hrsz.-ú ingatlanon (Felsőliget utca vége). Önkormányzati tulajdonú épületeknél végzett
felújítási, átalakítási, bővítési munkálatok esetén a homlokzati hőszigeteléssel, nyílászárók
cseréjével szintén jelentős energiafelhasználás csökkenés érhető el. 2016-ban az alábbi
épületek esetében végzett munkálatoknál került sor erre: Széll Kálmán tér 19. homlokzati
hőszigetelés, nyílászáró csere; Farkasfai Kultúrház bővítésénél homlokzati hőszigetelés,
nyílászáró beépítés, Máriaújfalui Kultúrház I. ütemben érintett munkáinál homlokzati
hőszigetelés, nyílászáró beépítés, Zeneiskola nyílászárók cseréje, Színház egyik bejárati
ajtójának cseréje.
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A Széchenyi Általános Iskola üvegportálja mögé szerelt monitoron nem csak a
levegőtisztaság, hanem az energiafelhasználás adatai is megjeleníthetőek. Az energia
racionalizálási beruházásokról rendszeresen tudósít a helyi média.
2016. évi energia racionalizálási programterv 8. pont
Önkormányzati működtetésben maradt intézmények energetikai távfelügyeleti rendszerének
kiépítése, működtetése, pályázati források felhasználásával.
2016. évi energia racionalizálási programterv 8. pont teljesítése
Pályázati lehetőség, illetve saját forrás hiányában e téren tényleges előrelépés – gyakorlati
megvalósulás nem történt.
II., Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016 – 2021. közötti időszakra szóló
Energetikai Stratégiai Terve
Önkormányzatunk 2010. december 15-i ülésén fogadta el városunk középtávú energetikai
stratégiai tervét, mely 6 évre 2011 – 2016. közötti időszakra határozta meg az energetikával
kapcsolatos teendőket. A stratégiai terv legfontosabb eredményeként a következő években –
felismerve az energiaracionalizálás nyújtotta pénzügyi és műszaki előnyöket – rendszeresen
figyelemmel kísértük intézményeink energia felhasználását, a pályázati forrásokból
megvalósult fejlesztéseinknél mindig szerepeltettünk energiacsökkenést eredményező projekt
elemeket is. Az elért eredményeinkről a Képviselő – testület részére minden évben, az idei
évről az előterjesztés I. fejezetében készítettünk beszámolót. Az előterjesztés ebben a
fejezetében az a feladatunk, hogy a következő időszakra – 2021-ig megalkossuk
Szentgotthárd város középtávú Energetikai Stratégiai Tervét. Ez az elnevezés inkább egy
koncepciót jelent – irányvonalakat, melyek vezetnek bennünket, amikor energetikai
fejlesztésekre kerül sor, továbbá ezekre tekintünk, amikor éves energetikai terveket készítünk.
Ez a mostani előterjesztés tartalmaz olyan fontos fogalmakat is, mint alternatív energia,
fenntartható fejlődés biztosítása, de szeretnénk megtartani azokat az elemeket, melyek
továbbra is szükségesek lesznek, ha energetikáról van szó. Ilyenek az Energetikai Bizottság, a
Városi Energetikus, vagy az évenként elfogadott energetikai program.
Meg kell tartani az elmúlt időszakban létrejött és működő városi energiagazdálkodási
rendszert melynek keretében a városi energetikus folyamatosan figyelemmel kíséri
intézményeink hőenergia, villamos áram, gáz, víz felhasználását aminek eredményeként már
a kezdeti időszakban is sikerült csökkenteni az intézményeink indokolatlan, esetenként
pazarló energia felhasználását.
Szintén a rendszer elemeként, a szükséges gyakorisággal tartja üléseit a városi Energetikai
Bizottság, melynek tagjai (városi energetikus, jegyző, a SZET Szentgotthárdi Kft. vezetője,
Régióhő Kft. vezetője, külsős szakértő, a városüzemeltetés vezetője, az alpolgármester)
rendszeresen megvitatják az energetikai stratégiai terv alapján készült, adott évre
meghatározott energiaracionalizálási programterv megvalósulásának helyzetét, az
eredményesség érdekében teendő lépéseket és a beadandó pályázatok energetikai moduljai
által elérhető költségcsökkentéseket.
Változatlan céllal törekszünk Szentgotthárd Város és intézményei gazdaságos, egyre
hatékonyabb működtetése feltételeinek megteremtésére, az igénybe vett energiahordozók és
külső energetikai szolgáltatások lehető költség - legtakarékosabb felhasználására. Az
energiahordozók döntő mértékben az épületek hőigényének fedezésére és világításra kerülnek
felhasználásra.
Energiaköltségeink csökkentésére további lehetőséget biztosít a villamos áram és a földgáz
szabadpiaci vásárlásának lehetősége.
Az Európai Unió direktíváinak megfelelően továbbra is vizsgálnunk kell az alternatív
energiaforrások (biomassza, napenergia, szél, vízi, geotermikus, kapcsolt gázmotoros
hőtermelés) intézményeink részére történő felhasználhatóságának lehetőségeit.
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A rendelkezésünkre álló energiaforrások szűkössége és azok egyre növekvő költsége miatt
szükséges elkészítenünk városunk és intézményei következő időszakra vonatkozó középtávú
energetikai stratégiai tervét.
Szentgotthárd Város középtávú Energiai Stratégiai Terveinek megvalósítása reményeink
szerint biztosítani tudja az önkormányzati intézmények csökkenő költségű, biztonságos
energia ellátását. (A 2016. – 2021. évekre vonatkozó Energiai Stratégiai Tervet az 1. számú
melléklet tartalmazza). A konkrétan elvégzendő feladatokat a stratégiai terv irányelvei és a
pénzügyi lehetőségek függvényében összeállított évenkénti Energia-racionalizálási
Programtervek rögzítik.
III., A 2017. évi energia racionalizálási programterv javaslat - A jövőben lehetséges
energiaracionalizálási irányok:
- Az energiapiac EU normatívák miatti megnyitása, a közüzemi tarifák időleges háttérbe
szorulása és egyéb világpiaci okok miatt a következő években az energia árak emelése
várható. Tekintve, hogy az önkormányzati intézmények jelentős energia felhasználók, ezért az
áremelkedések önkormányzatunknak jelentős, évente akár 5 – 10 MFt többletkiadást is
jelenthetnek.
- Továbbra is minden olyan pályázati lehetőséget meg kell keresni, amelyikbe
energiaracionalizálást eredményező fejlesztés beleilleszthető. Pl.: szociális alapszolgáltatás és
gyermekjóléti alapellátás fejlesztése, intézmények korszerűsítése, melyek segítségével
elsősorban az Arany János Általános Iskola, a Vörösmarty Mihály Gimnázium régi épülete, a
Színház, a Polgármesteri Hivatal épülete, homlokzatának utólagos hőszigetelése és
nyílászáróinak cseréje lenne megvalósítható.
- Emlékeztetőül, az ismert energetikai felmérési tervünk szerint, az intézményeink energia
költségeinek 55-68 %-át a fűtési (távhő- és gázfelhasználás), 16-29 % -át a villamos energia,
míg 11-16 %-át a vízfelhasználás teszi ki. Az arányokat figyelembe véve, a legnagyobb
megtakarítást a fűtési - és a villamos energia felhasználásának racionalizálásával lehetne
elérni.
A fűtési energia igény csökkenthető az épületek hőveszteségeinek a csökkentésével, a fűtési
körök önálló szabályozhatóságával, épületen belül eltérő üzemvitel kialakítása révén és a
termosztatikus radiátor szelepek beépítésével.
Az épületek falazatainak utólagos hőszigetelése a hőigény 6-20 %-os csökkenését
eredményezi, 10-30 év megtérülési idő mellett. A nyílászárók cseréje esetében 13-29 %
hőigény megtakarítás várható, 7-10 év megtérüléssel. A hőközponti szabályozás kiépítése 1015 %-os csökkenést és 4-5 év megtérülést, míg a termosztatikus radiátor szelepek utólagos
beépítése 7-9 %-os hőigény csökkenést eredményez 4 év megtérülés mellett.
Az ablakok 7-9 %-os filtrációs hőveszteségének a csökkentése résszigetelés beépítésével 1.5
év alatt megtérül - ismételten megállapítható, hogy fűtési hőenergia csökkentést
leggyorsabban és viszonylag kicsi beruházással a nyílászárok hőszigetelésének javításával,
résszigetelő profilgumi beépítésével, hőközponti, továbbá épület szekciónkénti szabályozás
kiépítésével és termosztatikus radiátorszelepek utólagos beszerelésével lehetne elérni.
- Az energetika területén a továbbiakban is kiemelten kell foglalkozni az alternatív
energiaforrások, így a napelemek további alkalmazásának lehetőségeivel.
- Intézményeink energetikai berendezéseinek üzemeltetése során jelentős energia vesztességet
tud okozni a tervszerű és folyamatos karbantartások elmaradása is. A SZET Szentgotthárdi
Kft. fontos feladata kell, hogy legyen a felügyelet, üzemeltetés mellett az eszközök szervezett
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karbantartása is. Az ehhez szükséges forrásokat a jelentős költségmegtakaríthatóság
érdekében, önkormányzatunknak biztosítania kell.
- Településfejlesztéseknél a közlekedés energetikai aspektusával is foglalkozni kell A
közlekedési energiafogyasztásért elsősorban a személygépjármű forgalom a felelős. A
közlekedési energiafogyasztás felhasználásának a csökkentése a közlekedési igények
növekedésének megakadályozásával, a közlekedési igények csökkentésével valósítható meg.
(gyalogos,
kerékpáros
közlekedési
lehetőségek
bővítése,
területhasználatoknál
lakóhely/munkahely, üzlet/szolgáltatás lehető legrövidebb úton elérhető legyen, információs
társadalom nyújtotta előnyök kihasználása (távmunka).
- Megállapítható, hogy az elmúlt évek tudatos energia gazdálkodása és az Energiaracionalizálási programtervek jelentős költségmegtakarítást hoztak városunknak. Viszont az
is megállapítható, hogy még nem merítettünk ki minden lehetőséget ezen a téren. A
programterv teljesítéséhez több kedvező pályázati lehetőségre továbbá jelentősebb
önkormányzati forrásra lenne szükség.
.
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
intézmények 2016. évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült
beszámolót, illetve az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 2016 – 2021. közötti időszakra szóló Energetikai Stratégiai
Tervét, valamint az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 2017. évi Energiaracionalizálás programtervét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
intézmények 2016. évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült
beszámolót elfogadja. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016 – 2021. közötti
időszakra szóló Energetikai Stratégiai Tervnél, illetve a 2017. évi Energiaracionalizálás programtervénél az alábbi változtatásokat javasolja: …..
Határidő:
Felelős:
Szentgotthárd, 2016. november 21.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016 – 2021. közötti időszakra szóló
Energetikai Stratégiai Terve
1. Önkormányzati tervezéseknél, illetve fejlesztések elfogadásakor az energia
racionalizálási szempontokat is figyelembe kell venni.
2.

Tovább kell fejlesztenünk és tovább kell működtetnünk önkormányzatunk
energiagazdálkodási rendszerét. A SZET Szentgotthárdi Kft.-vel az önkormányzati
intézmények energetikai berendezéseinek üzemeltetésére, tervszerű karbantartására
megállapodást kell kötni. A hatékonyság növelése érdekében a SZET Szentgotthárdi
Kft.-nél a városi energetikus köré, az ő vezetésével ki kell alakítani egy folyamatosan
működő, az optimális energiafelhasználást felügyelő, a hibákat feltáró és beavatkozó
csoportot. A jövőben az energiafelhasználás ellenőrzéséért és a hibák jelzéséért
illetve lehetőségeinek keretei között azok kijavításáért ez a csoport lenne a felelős.

3.

Az energetikai korszerűsítéseinket, fejlesztéseinket minden esetben a
környezetvédelmi előírások maradéktalan figyelembe vételével, a megújuló
energiaforrások adta lehetőségek kihasználásával, továbbá a fogyasztóvédelmi és
egyéb törvényi előírások betartásával kell végrehajtanunk. Ennek során meg kell
találni és figyelembe kell venni a mindenkori szentgotthárdi speciális körülményeket.
Ehhez szükséges az Energetikai Bizottság rendszeres működtetése.

4.

Intézményeink energia-racionalizálását – a rendelkezésünkre álló pénzügyi források
szűkössége miatt – pályázati források bevonásával célszerű végrehajtani.

5.

Törekednünk kell az önkormányzati intézmények hőenergia felhasználásának
csökkentésére – alapvetően pályázati források révén - a homlokzatok utólagos
hőszigetelésével (külső falazatok hőszigetelése, nyílászárók cseréje) és
szabályozástechnikai eszközökkel. A programterv végére valamennyi intézménynél
fel kell mutatni előrelépéseket ezen a területen.

6.

Továbbra is keresnünk kell a lehetőségét intézményeink belső világítási hálózatának,
illetve fűtés- korszerűsítéséhez.

7.

Ki kell használnunk a villamos energia és földgáz szabadpiaci vásárlásának előnyeit.

8.

Településfejlesztéseknél a közlekedés energetikai aspektusával is foglalkozni kell.

9.

Új irányok meghatározásakor, fejlesztések elfogadásakor mindig külön figyelmet kell
fordítani a fenntarthatóság követelményeire.
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2.sz. számú melléklet
Önkormányzati intézmények 2017. évi Energia-racionalizálási Programterv javaslata
1. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni a villamos
energia és földgáz szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit. Az elkövetkező két évre
gyakorlatilag a villamos áram és földgáz beszerzése tekintetében már meglévő
szerződésekkel rendelkezünk.
2. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és
intézmények (SZEOB Játékvár Óvoda, Színház, Önkormányzati Hivatal, Gondozási
Központ, Könyvtár stb.) belső világítási hálózat, illetve fűtés- korszerűsítése pályázati
és/vagy saját forrás felhasználásával.
3. 2017-es évben is minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az
önkormányzatunk tulajdonában, illetve kezelésében maradó ingatlanok energia
felhasználásának mérséklését eredményezi.
4. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és
intézmények energetikai berendezéseinek tervszerű karbantartására megállapodás
kötése a SZET Szentgotthárdi Kft-vel
5. Az engedélyezési eljárás alatt lévő Szentgotthárd, Felsőliget úti napelemes kiserőmű
pályázati forrásból történő megvalósítása
6. A közvilágítási hálózat korszerűsítéséből kiindulva meg kell vizsgálni az egyéb
meglévő térvilágítások (templom, millenniumi emlékmű stb.) korszerűsítésének (pl.:
LED technológiás) lehetőségét.
7. Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt keretében városunkban energia hatékony,
korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások elterjesztése – szükség
esetén - külső szakérték bevonásával.
8. Önkormányzati működtetésben maradt intézmények energetikai távfelügyeleti
rendszerének kiépítése, működtetése, pályázati források felhasználásával.
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Tárgy: Beszámoló a Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács 2016. évi
munkájáról és az Ifjúsági Cselekvési terv megvalósulásáról
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. november 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat 2016. évi munkaterve alapján, jelen ülés napirendi pontja az alábbi
beszámoló. Az előterjesztés elkészítéséhez az Ifjúsági Tanács is részt vett.
A Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács 2015. novemberében alakult szervezet. Legfontosabb célja a
helyi ifjúság érdekképviselete, kapcsolatteremtés az Önkormányzat illetve az ifjúsági
korosztály között, valamint az Ifjúsági Koncepcióban meghatározott elképzelések
megvalósításának a segítése.
Az Ifjúsági Tanács alapításakor 7 fővel kezdte meg működését. Az iskolák képviseletében a
Széchenyi iskolából Keller Lili, a Vörösmarty gimnáziumból Császár Kristóf, a III. Bélából
Zsohár Szabina képviselte iskoláját, a két külsős tag Labritz András és Varga Bence voltak, a
tanács elnöki pozícióját dr. Sütő Ferenc, míg a titkári feladatokat Gaál Ákos látták el. A
2016/2017-es tanév változásokat hozott a tanács életében, a Széchenyiből Németh Ruben, a
III. Bélából Puskás János lettek az új tagok, míg az általános iskola végeztével Keller Lili
már a gimnázium egyik delegáltja lett Császár Kristóffal egyetemben.
A Tanács együttműködési megállapodást kötött 2015. decemberében a Pannon Kapu
Kulturális Egyesülettel, a szervezeti átalakulásukat követően ők is delegálnak egy tagot
Mihály Klaudia kulturális közfoglalkoztatott személyében, az egyesületnél neki elsődlegesen
az ifjúságot érintő programok szervezése a fő feladata.
Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa 2016. évi munkatervének megvalósulása
A Tanács az általa elfogadott munkaterv alapján végzi munkáját, a munkatervben, 5 ülés
szerepelt, de az Ifjúsági Nap környékén többször is összeült a Tanács, illetve egy esetben
rendkívüli ülést is tartott.
A Tanács munkájáról ez az első beszámoló, a szervezet az alábbi időpontokban ülésezett és a
következő témákról tárgyalt:


2016. január 25.

A Tanács első napirendi pontjában megtárgyalta és megtervezte a 2016. évi munkatervét majd
ezt követően elfogadta, ebben meghatározta mikor és milyen témákban fognak ülésezni az
adott évben. A következő téma a 2016-os programterv elkészítése volt, a programok között
szerepelt az Ifjúsági Nap, mint a Tanács legfontosabb programja, Sportnap, Egészségnap,
diáknap valamint ifjúsági koncertek illetve egy pályaválasztási nap, elsődlegesen a
középiskolások részére. A pályaorientációs nap kivételével a többi program megvalósult, ez a
program 2016.november 29-én lesz a Színházban ahol egyetemek és főiskolák
népszerűsíthetik, magukat a helyi diákok pedig információkat szerezhetnek a továbbtanulással
kapcsolatban.


2016. március 25.
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A márciusi ülésen a programok dátumai kerültek pontosításra, illetve a szükséges feladatok
átbeszélése volt a fő feladat. Itt több észrevétel és tanács érkezett a 2016-os programokkal
kapcsolatban.


2016. május 27.

A májusi ülésen az előzetes tervben szerepelt a Köznevelési intézmények beszámolójához a
2015/2016-os tanév tapasztalatairól szóló véleményezés az ifjúság szemével, azonban ez
elmaradt, de a Tanács javasolja, hogy a Képviselő Testület a jövőben, ebben a témában kérje
ki véleményüket. A másik téma az Ifjúsági Nap szervezésével kapcsolatos teendők
átbeszélése volt, itt kerültek végleges kialakításra a feladatok illetve a nap végleges
programja, valamint a feladatok is tisztázásra kerültek.


2016. szeptember 2.

Az előzetes munkatervben ez az ülés augusztusban szerepelt, de a szünet illetve a nyaralások
miatt ez az időpont módosult. A téma nyárzáró koncert szervezése volt az ifjúság számára,
amit az ifjúsági tanács finanszírozott. Ezen az estén (2016. szeptember 10-én) Takács Vilkó
(Ganxta Zolee és a Kartell gitárosa) és a helyi Tuzsu Junior Trió ingyenes akusztikus
koncerttel szórakoztatta az érdeklődőket.


2016. szeptember 26.

A szeptemberi ülésen több témát is tárgyalt a Tanács. Az első közülük az új tagok bemutatása
és beiktatása volt. Az ülésre meghívtuk az iskolák DÖK-vel foglalkozó tanárait is, azonban
egyéb elfoglaltságok miatt csak a Széchenyi iskolából érkezett segítő. Az első év
tapasztalatiból megállapítható, hogy az iskolák vezetőivel illetve tanáraival szorosabbra kell
fűzni a kapcsolatot, kölcsönösen kell segítenie egymást.
Az első ilyen próbálkozás megtörtént az ülést követő héten az összes iskolaigazgatóval
találkozott a Tanács elnöke illetve titkára. Ezeken a beszélgetéseken ismét bemutattuk a
szervezetünket, illetve kértük őket, hogy osszák meg véleményüket illetve elképzelésüket a
következő tanévvel kapcsolatban.
További téma volt, a Pályaorientációs Nap szervezése, aminek a dátumát a középiskolák
igazgatói választhatták ki (november 29) az ülésen javaslatok érkeztek a meghívott
felsőoktatási intézményekre. A témák között szerepelt még további együttműködési
megállapodások a Rábavidéki Ifjúsági Egyesülettel illetve a generációkat összekötve az
Idősügyi Tanáccsal. Amennyiben ezek a megállapodások létrejönnek, a tervek között
szerepelnek közös programok szervezése.


2016. november 14

Ezen az ülésen több napirendet is tárgyalt a Tanács. Az egyik legfontosabb napirend
üzletek éjszakai zárva tartásának esetleges új rendelet-tervezetet véleményezése volt.
további napirendi pontokban 2017. évi programokat, a 2017. évi munkatervet,
Önkormányzati beszámolót illetve a november 29-i Pályaorientációs napot tárgyalta
Ifjúsági Tanács.

az
A
az
az

Az 1. számú mellékletben a Tanács 2017. évi Munkaterve olvasható, a 2. számú melléklet
pedig a 2017-es tervezett programokat tartalmazza.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beszámoló a Szentgotthárdi
Ifjúsági Tanács 2016. évi munkájáról és az Ifjúsági Cselekvési terv megvalósulásáról szóló
beszámolóját megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző
Szentgotthárd, 2016. november 30.
Sütő Ferenc
IT elnöke

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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