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A 2016. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv
módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 286/2015. számú határozatával
fogadta el a Képviselő-testület és az Önkormányzat állandó bizottságainak 2016. évi
munkatervét. Mind a Képviselő-testület, mind az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottságának munkaterve tartalmazza a „Szentgotthárd Város
Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata” napirendet,
mindkettő 2016. októberében.
A napirend előkészítése során tapasztaltuk. hogy e koncepció komplex és alapos
felülvizsgálata jelentős időt igényel, több érintett szervezet részvételét és véleményezését is
feltételezi (érintett intézmények, Szociálpolitikai Kerekasztal, stb.) ami nehézkessé teszi és
lassítja az előkészítést. Meglátásunk szerint erre érdemes több időt fordítani. Emiatt
célszerűbbnek látjuk, ha a fenti tárgyú napirendet később, egy alaposabb előkészítést
követően, 2016. decemberben tűzi napirendre a Képviselő-testület / a Bizottság.
Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkaterv módosítását
ennek megfelelően jóváhagyni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 286/2015. számú
határozatának mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. évi munkatervét és a Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának 2016. évi munkatervét azzal
módosítja, hogy a „Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának felülvizsgálata” című napirendet a 2016. decemberi Képviselő-testületi és
Bizottsági ülésén tűzi napirendre.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2016. október 17.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

SZEOB Tótágas Bölcsőde kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő – testület 2016. október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő – testület!
A Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményvezetője kérelemmel fordul a
Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy az intézménynek 2 500 000 forint pótelőirányzatot
biztosítani szíveskedjenek.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:
2016. évi Kvtv.) 2. melléklet III.7. alpontja rendelkezik a bölcsődében foglalkoztatott,
felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérének támogatásáról. A 2016. évi Kvtv. 72. § (1)
bekezdés b) pontja alapján a Kormány felhatalmazást kapott arra, hogy e támogatás igénylési
feltételeinek, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és a felhasználás
ellenőrzésének részleteit rendeletben határozza meg. A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú
végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról a 416/2015. (XII. 23.)
Korm. rendeletben rendelkezik.
A SZEOB Tótágas Bölcsődében 2016. évben több felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő
is alkalmazásra került. A költségvetésben a bérek tervezése a 2015. évben foglalkoztatott
végzettségűek szerint történt, ezért a háromnegyed év végére 2016. év végéig várhatóan
2 500 000 Ft bér és járulék hiány keletkezik.
A 2016. évi zárszámadás során az összeg egy része megigényelhető lesz az állami
költségvetésből.
HATÁSVIZSGÁLAT
1. Mi indokolja, miért szükséges?
Az intézmény szakembereinek végzettsége, az új jogszabályok alapján kötelezően járó
illetmény miatt az intézmény költségvetésének bér és járulékainak fedezésére.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A feladat elláttatása miatt szükségesnek véljük az előirányzat biztosítását.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nem releváns
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Az intézményegység a többlet kifizetést saját költségvetéséből lefinanszírozza más kiadás
terhére.
6. Adminisztratív terhei:
Nem releváns
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a SZEOB intézményvezető kérelmének támogatására és
a 2 500 e/Ft pótelőirányzat biztosítására.
Határozati javaslat

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet kérelmét
támogatja, részére 2 500 000 forint pótelőirányzatot biztosít a ………………….. keret
terhére.
2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet kérelmét
nem támogatja.
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Dr Gábor László Önkormányzati és Erőforrás vezető
Szentgotthárd, 2016. október 13.

Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
SZEOB
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L.u. 14.
Tel.: 94/ 554 – 059, Fax.: 94/ 554 – 069
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444
e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu, www.ovodaksztg.hu

Iktatószám

: SZsz/423.-10./2016. sz.

Tárgy

: Kérelem a SZEOB Tótágas Bölcsődéje személyi juttatás előirányzatának
módosítására

Címzett

: Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd
Képviselő- testület
Huszár Gábor Polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatójaként tisztelettel
kérem Önöktől a SZEOB Tótágas Bölcsődéje személyi juttatás előirányzatának módosítását.
(Bér+ járulékai összesen: 2.500.000 Ft)
Indoklás:
Intézményünk 2016. évi költségvetésének tervezésekor a Tótágas Bölcsődében dolgozó
kisgyermeknevelők bére a 2015. évben hatályos jogszabályok alapján (közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 6. melléklete) lett tervezve.
A 2016. január 1-től a kormány a pedagógus életpálya modellt kiterjesztette a felsőfokú
képzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőkre is, így a 2016. január 1-től hatályos nemzeti
köznevelésről szóló 2013. évi CXC. törvény 64-65.§ értelmében, a Tótágas Bölcsődében
dolgozó felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőket pedagógus munkakörbe kellett helyezni.
Ezáltal a bérük a tervezethez képest megnövekedett. Az állami normatíva igénylése a
pénzügy részéről megtörtént.
Intézményünk ezúton kéri Önöktől az előirányzat módosítását.
Szentgotthárd, 2016. 10. 13.
Megköszönve segítő együttműködésüket, tisztelettel:
Varjuné Molnár Katalin
sk.
igazgató

A Szentgotthárdi
útiköltségéhez

Énekegyesület

kérelme

walldürni

látogatás

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdi Énekegyesület a csatolt (lásd: 1. számú melléklet) szerinti kérelemmel
fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez.
A Szentgotthárd Város Vegyeskara koncert-meghívást kapott 2016 decemberében
Walldürnbe, németországi testvérvárosunkba. Az útiköltség 640.000,- Ft, ebből – pályázati
forrásból – 320.000,- Ft-ot tudnak finanszírozni, 220.000,- Ft-ot az Önkormányzati
Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága biztosíthat, 100.000,- Ft azonban még hiányzik. A
Walldürnnel kialakult rendkívül jó kapcsolat fenntartása érdekében is fontos, hogy a
Vegyeskar részt tudjon venni a németországi eseményen.
HATÁSVIZSGÁLAT
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek
segítését fontosnak tartja, ezt többszörösen is kinyilvánította. Ugyanilyen fontosnak
tartja a testvérvárosokkal való kapcsolatot is, ezek közül is kiemelt a Waldürnnel való
kapcsolat, amely a legélőbb az összes közül. Sajnos a földrajzi távolság miatt a
kapcsolattartás nehéz és költséges. Ezért is fontos, hogy az ilyen meghívásoknak
eleget lehessen tenni – ennek feltétele viszont, hogy a szükséges pénz rendelkezésre
álljon.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A felsoroltak közül csak a pénzügyi feltételek közül hiányzik a teljes költség kevesebb
mint 1/6 része.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns. Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az
Önkormányzatnak, mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összeg
felhasználására. A finanszírozás ebből a nézőpontból fenntartható.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?

Mint minden támogatásnál, a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően
használja fel – ennek az esélye jelen esetben minimális, hiszen a támogatást az utazási
költség fizetésére használják fel.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Az utazási költségnek hiába áll rendelkezésre a nagy része, ezen összeg híján meg fog
hiúsulni az utazás és a fellépés.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végzőnek van, majd az utalást végző
hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző köztisztviselőknek.
Mindez többlet erők bevonását nem igényli.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a kérelmet megtárgyalni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Énekegyesület
kérelmét megismerte
A. / és Szentgotthárd Város Vegyeskara walldürni fellépését ……(javaslat: 100.000,- Ft)
… ,- Ft összeggel TÁMOGATJA.
B. / Szentgotthárd Város Vegyeskara walldürni fellépését NEM TÁMOGATJA.
Szentgotthárd, 2016. október 18.

dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrások v.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. sz. melléklet
Szentgotthárd Énekegyesület
Szentgotthárd
Kossuth L. u. 20.
Tárgy: Kérelem
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentgotthárd

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd Város Vegyeskara meghívást kapott december 2-4. időpontban Waldürn
testvérvárosba, a helyi templomba megrendezett Adventi koncertre.
Az énekkar fő támogatója a Szentgotthárd Énekegyesület sikeresen pályázott a Nemzeti
Együttműködési Alap (NEA) Nemzeti összetartozás kollégiuma pályázaton. A pályázat
keretében határon túli, testvérvárosi kapcsolatok erősítése program keretében „Énekszóval
határtalanul” projektre 1 millió Ft-ot nyertünk. A program egy része a Történelmi Napok
keretében a Kórusok csatája, a barokktemplomban megvalósult. Vendégül láttuk Somorjáról a
Híd kórust – 32 fő szállását étkezését biztosítottuk, így a támogatás egy részét felhasználtuk.
A Waldürni meghívásnak eleget téve az énekkar vállalta fellépést, de az útiköltség teljes
mértékben nem áll rendelkezésünkre. Előzetes ajánlat szerint az útiköltség 640 000,- Ft. Saját
forrásból 320 000,- Ft-ot tudunk finanszírozni, a Külkapcsolatok Bizottsága saját keretéből
220 000,- Ft-tal tud hozzájárulni az útiköltséghez. Az útiköltségből hiányzó összeg 100 000,Ft.
A Szentgotthárd Énekegyesület elnökeként, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a
Képviselő-testülethez, hogy az útiköltség hiányzó részét szíveskedjenek biztosítani részünkre,
hogy Szentgotthárd Város Vegyeskara eleget tudjon tenni a meghívásnak.
Az összeg átutalását Szentgotthárd Énekegyesület 72100488-10231890 számlára kérjük.
Bízunk kérelmünk pozitív elbírásában!
Szentgotthárd, 2016. október 18.
Tisztelettel:
Kovács Márta Mária
elnök sk.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata a 202/2016. számú képviselő-testületi határozat 1.)
pontjában csatlakozott a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Pályázat 2017. évi fordulójához.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati
fordulójához történő csatlakozás időpontja a települési önkormányzatok számára 2016.
október 03. volt - Szentgotthárd Város Önkormányzata a megadott határidőig beküldte a
nyilatkozatot, melyet a Pályázatkezelő el is fogadott – a rendszerben érkeztette és befogadta (
erről a tényről elektronikusan értesítette az önkormányzatot ).
A pályázatot ("A" és "B" típus együttesen) 2016. október 04. határidőig kellett az
Önkormányzatnak kiírni, a kiírást a Hivatal közzé is tette helyben szokásos módon ( Hivatal
porta, Honlap, újság, hirdető táblák ).
Az „A” típusú pályázat a jelenlegi felsőoktatási hallgatók számára vonatkozik, a „B” típusú a
felsőoktatási tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben felsőoktatásban megkezdeni kívánó
tanulók számára szól. Az ösztöndíj időtartama:
 „A” típusú pályázat esetén 10 hónap,


„B” típusú pályázat esetén 3 x 10 hónap.

Az ösztöndíj mértéke minimum 1.000,- Ft/hó, ettől felfelé az Önkormányzat eltérhet,
egyben a támogatás összegét a pályázati forduló teljes időtartamára garantálni köteles. Az
ösztöndíjban támogatottak létszámát az önkormányzat határozza meg „A” típusú és
„B” típusú pályázat esetén is.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 202/2016. számú határozat 3.
pontja alapján a jelen ülésen dönt a támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó
támogatási összegről. A szeptemberi határozat 2. pontjában a Képviselő-testület döntött
arról, hogy az Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában összesen 500.000,- Ft
támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 2017. évi költségvetésben kell
tervezni és biztosítani.
Az előző években BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Pályázaton
Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólag az „ A” típusú pályázatot benyújtott diákokat,
már a felsőoktatásba felvett tanulókat támogatta, összesen évek óta 10 főt, a támogatás
mértéke éveken keresztül 1.000.-Ft/fő/hó - 2.000.-Ft/fő/hó volt,majd 4.000.-Ft/fő/hó, és az
elmúlt évtől 5000.-Ft/fő/hó összegben határozta meg.
Tájékoztatásul az elmúlt években pályázók száma:

2015. év
2014. év
2013. év
2012. év
2011. év
2010. év
2009. év

13 fő
13 fő
11 fő
12 fő
14 fő
14 fő
14 fő

A szabályzatunk alapján a pályázatokat az Önkormányzat Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága bírálja el. A döntéshozatal rendjét az SZMSZ szabályozza.
A pályázatok beadásának határideje: 2016. november 08. A pályázatok ÁSZF-ben
rögzített elbírálásának határideje: 2016. december 08. Az Önkormányzat Önkormányzati
Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága döntése ellen 5 napon belül Szentgotthárd Város
Képviselő-testületénél lehet fellebbezni, aki a fellebbezés ügyében a következő rendes ülésen
dönt. (Amennyiben a novemberi bizottsági ülésen döntés születik és esetleg a pályázók
részéről történik fellebbezés, a Képviselő-testület a decemberi rendes ülésén vagy rendkívüli
ülésen tárgyalni tudja.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában


az „A” típusú pályázat esetén .......(javaslat: 10 fő) ….. főt részesít ösztöndíjban



a „B” típusú pályázat esetén …. (javaslat: 0 főt) … főt részesít ösztöndíjban.

Határidő : 2016. december 08.
Felelős : Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában


az „A” típusú pályázat esetén ...... (javaslat: 5.000,- Ft) …. Ft/fő/hó támogatást
nyújt



a „B” típusú pályázat esetén …… (javaslat: 0,- Ft) … Ft/fő/hó támogatást nyújt.

Határidő : 2017. január 31. az első (5 havi) rész átutalására
Felelős : Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2016. október 06.
Dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrás vezető
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárdi Művészeti Szabadnapok
Hosszú távú stratégiai partnerség a város művészeti és turisztikai fejlődéséért.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. október 26- i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szemle Egyesület igyekszik évről évre Szentgotthárdot a hazai kortárs művészet kiemelkedő
színhelyévé tenni.
Az egyesület év közbeni művészeti programjai mellett - az utóbbi két évben a Szentgotthárdi Művészeti
Szabadnapok lett az egyik legjelentősebb művészeti esemény. A minden év augusztusában megrendezésre
kerülő - hazai és külföldi művészeket, zenészeket, alkotó értelmiségieket tömörítő és idevonzó
rendezvény, egyszersmind alkalom a szentgotthárdi és a térségi lakosság számára az alkotói folyamatokba
való betekintésre sőt bekapcsolódásra.
Az esemény hosszú távú célja egy egész éves kapcsolat létrehozása a helyiekkel. Fontos továbbá a
meghívott alkotók érzelmi kötődésének kialakulása a városhoz.
Mindez a folyamatos kapcsolat a szociális érzékenységre alapuló közös alkotás, problémamegoldás,
közösségi élet és együtt gondolkodás jegyében zajlik.
A programok koordinátora és főszervezője W. Horváth Tibor az előterjesztés mellékletében felvázolta
az eddigi tevékenységeket és a 2017. évre tervezett célokat, programokat , programnaptárt.
Ezek a programok több esetben önállóak, de vannak olyanok is , melyek szervesen kapcsolódnak
városi nagyrendezvényeinkhez ( Szerelmesek Fesztiválja, Történelmi Napok ). Ez biztos, hogy
segíthetné a már megszokott állandó programjainkat, új erőforrást, új bevonható erőt jelenthet nekünk.
Fontos az is, hogy ezekre a kortárs rendezvényekre egyre több látogató érkezik, akik a részvétel
mellett megismerik a várost, s viszik hírét.
A szervező kérése, hogy az általuk szervezett programok ne csak a városi programtervbe kerüljenek
be, hanem a sikeres lebonyolításhoz a város anyagi támogatását is élvezzék.
Jelen előterjesztés célja egy elvi egyetértésről szóló határozat , továbbá az érintett felkérése a jövő évi
tervezett programok költségvetésének kidolgozására, melynek ismeretében a Testület a későbbiekben
dönthet az anyagi támogatásról.
Kérem a T. Testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Művészeti Szabadnapok Hosszú távú stratégiai partnerség a város művészeti és turisztikai fejlődéséért c. előterjesztést
megismerte és elviekben támogatja a jövő évi tervezett programok megvalósítását. A Képviselő – testület
W. Horváth Tibor szervezőt felkéri az egyes programok költségvetésének kidolgozására.
Határidő: közlésre azonnal,kidolgozott költségvetés benyújtására 2016. november 30.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
W. Horváth Tibor
Szentgotthárd, 2016. október 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.sz. Melléklet

Szentgotthárdi Művészeti Szabadnapok
Hosszú távú stratégiai partnerség a város művészeti és turisztikai fejlődéséért.
A program koordinátora és főszervezője: W. HORVÁTH TIBOR
Partnerek:
- Szemle Egyesület
- Moholy Nagy Művészeti Egyetem, Média intézet, Media Design Tanszék
http://www.mome.hu/hu/
- József Attila Kör
http://jozsefattilakor.hu/
- Nyugat-magyarországi Egyetem, Alkalmazott Művészeti Kar
- Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium
- Presidance Táncsport Egyesület
- Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület http://helloszentgotthard.com/
- Szentgotthárd város önkormányzata

A Szemle Egyesület igyekszik évről évre Szentgotthárdot a hazai kortárs művészeti szcéna kiemelkedő
színhelyévé tenni.
Az egyesület év közbeni művészeti programjai mellett - az utóbbi két évben a Szentgotthárdi Művészeti
Szabadnapok vált a legjelentősebb eseménnyé. A minden év augusztusában megrendezésre kerülő hazai és külföldi művészeket, zenészeket, alkotó értelmiségieket tömörítő rendezvény, egyszersmind
alkalom a szentgotthárdi lakosság - az alkotói folyamatokba való bevonására.
Az esemény hosszú távú célja egy egész éves kapcsolat kialakítása a helyiekkel. Fontos továbbá a
meghívott alkotók érzelmi kötődésének kialakulása a városhoz. Mindez a szociális érzékenységre alapuló
közös alkotás, probléma megoldás, közösségi élet és együtt gondolkodás jegyében zajlik.
Együttműködésben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel a képzőművészet mellett más műfajok is
megemlítendők: ipari tervezés, brand építés, városfejlesztés, media design, digitális-, interaktív
installációk, turisztikai fejlesztések, online rendszerek, marketing kommunikáció, film gyártás, interface
tervezés, robotika.
Célok:
- A Hármas-határ és Szentgotthárd turisztikai fejlődése mellett a térség kulturális és művészeti
programjainak gyarapítása
- Művészeti nevelés,közönség nevelés, az alkotó tevékenység ösztönzése
- Utánpótlás nevelés a képző,- és médiaművészet terén
- Generációkon és földrajzi távolságokon, szociokulturális különbségeken átívelő, integráló hatás
gyakorlása
- A kortárs művészeti törekvések bemutatása
- Meglévő és új kapcsolatok, közösségek, szakmai formációk kialakulása, erősítése
- Az ifjúság határainkon belül való megtartása
- Hazai önmegvalósítási lehetőségek feltérképezése
Programok:
- Az egész éves program összegző eseménye a Szentgotthárdi Művészeti Szabadnapok
- A fő program mellett a város egyéb rendezvényein való részvétel: Szerelmesek Fesztiválja, Történelmi

napok
- A Szemle Egyesület egyéb programjai a Templom Galériában, Templom Pincében
- A már 5. éve megrendezett Adventi kiállítás és performance, Virágzás Napja, egyéb kiállítások
- Saját szervezésű előadások, beszélgetések, kiállítások, köztéri szereplés
- Egyéb, profit orientált partneri kapcsolatok építése az önkormányzattal és a helyi cégekkel
A 2016-os program:
A Tájidegen/Szentgotthárdi Művészeti Szabadnapok olyan 5 napos fesztivál, ahol a különböző
művészeti tevékenységek együttes erőfeszítésének eredményeként egy új, egyszeri őszművészeti
esemény jön létre. A művészeti szabadnapok a részvevők szabad kísérletezését hivatott támogatni és
megvalósítani.
Az első ilyen kísérleti rendezvény sorozatot 2015 augusztusában Szentgotthárdon a Szemle Egyesülettel
közösen hoztuk létre. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem diákjai, tanárai, a Képzőművészeti egyetem és
a Nyugat magyarországi egyetem diákjai részvételével, 5 napos táborként naponta változó helyszíneken
mutatkoztunk meg.
A programokban részt vevő képzőművészek, filmesek, zenészek, performerek, színészek és táncművészek
egy olyan kölcsönösen inspiratív munkában vesznek részt, amelynek végeredménye egy helyspecifikus
performatív esemény, ideiglenes installációk, amik minden esetben az egész program tematikáját
tükrözik, valamint figyelembe veszik a város adottságait, múltját, kulturális örökségét.
A helyszín megtalálása után, arra reflektálva, bevonva az ott élőket, közös munka eredményeként születik
meg maga az esemény. A nap folyamán random performanszoknak teret adva feltűnhetnek akciók,
public art megnyilvánulások.
Az előző év sikerének következményeként 2016-ban jelentősen emelkedett a résztvenni, illetve alkotni
kívánók száma, Munkácsy-díjas művészek, komoly zenészek, írók, nemzetközi előadók, performerek,
filmesek is csatlakoztak a projekthez, Magyarország legmeghatározóbb kortárs művészei vettek részt a
rendezvényen.

A 2016. év facebook eseménye:
https://www.facebook.com/events/235051070171431/
A 2016. évi összefoglaló videója és a helyi tv híradója:
http://www.gotthardtv.hu/ujsite/cikk.cgi?id=4840
https://www.facebook.com/gotthardtv/videos/1209509892455056/
Jégrevű 2016.
https://www.facebook.com/meerciix3/videos/1159866557411538/?ref_newsfeed_story_type=regular&
action_history=null
2015. évi összefoglaló videó:
https://www.youtube.com/watch?v=Wy6j7pR65xY&index=4&list=PLu3XkuRpnKLhlniiX2tbksjcI0jiaWu46

2017. Művészeti Szabadnapok
Egy olyan több szálon futó egész éves projekt amelynek bemutatása, fő állomása az augusztusban
megrendezett 5 napos Művészeti Szabadnapok fesztivál és alkotótábor.
Az éves folyamatok ebben az 5 napban csúcsosodnak ki, azaz bemutatásra kerülnek az alkotások,
produkciók.
A városban tevékenykedő művészeti, művelődési, kulturális csoportok, szakkörök, iskolák, valamint az ott
működő korlátozott képességűekkel foglalkozó intézményt is be szeretnénk vonni a programokba, mint

aktív résztvevők, partnerek.
A partner városokkal való élő kapcsolat teremtése, közös kiállítások, határokat átívelő kulturális akciók.
Az 5 napos program 5 alapegysége:
1. Köztéri Installáció
- Meghívásos pályázat, hely specifikus installáció,köztéri szobor elkészítésére Szentgotthárdon
- A helyszín kiválasztása után a nyertes pályamunka elkészítésében helyi kisvállalkozások, magánemberek
együtt dolgoznak a művészekkel
2. Kísérleti Színház
- Helyspecifikus kísérleti színház meghívott színészekkel, performerek-kel, táncosokkal és zenészekkel
- Az előadás bemutatására az augusztusi rendezvényen kerül sor
- Mivel az előadás a helyszín sajátosságaira épít, ezért ott jóval előbb elkezdődik a folyamatos munka a
helyi lakosok bevonásával
3. Kiállítás
- Az előző években részt vett és az év során csapatokban dolgozó művészek válogatott alkotásai, videó
munkái, installációinak kiállítása a Templom Galériában
4.Zene/Film
- Meghívott zenészek előadásai az augusztusban. Több zenész a színház projektben is részvevő
- Premier Filmek vetítése a Csákányi László filmszínházban fiatal filmesektől, első filmes rendezőktől
5. Gotthárd+
A Gotthárd+ program városaktivizáló szerepet betöltő kezdeményezés. Egész éves stratégiai partnerség a
város művészeti és turisztikai fejlődéséért. A résztvevők szabad kísérletezését hivatott támogatni és
megvalósítani a város javára. Pop up rendszerben az adott felkérésre, feladatra összeállított kompetens
kreatív csapat.
Feladata a programokba integrálni a város lakóit és a városban működő cégeket érdekelté tenni a térség
kulturális fejlődésben, rámutatni annak gazdasági értékeire. Az alábbi kompetenciákat használja fel: ipari
tervezés, brand építés, városfejlesztés, media design, digitális, interaktív installációk, turisztikai
fejlesztések, online rendszerek, marketing kommunikáció, film gyártás, interface tervezés.
Emellett az eseméynsorozat 5 napja alatt lehetővé tesszük, hogy a nyitott táborban bárki részt vegyen. A
résztvevők lehetőséget kapnak random performanszokra, public art megnyilvánulásokra utcazenélésre és
workshopokba való bekapcsolódásra.
Az 5 egységnek 5 koordinátora van.
Az augusztusi program teljes kommunikációját és háttérmunkáját az 5. egység (Gotthárd+)koordinálja.

Program naptár 2017
Április
- Kerekasztal beszélgetés a város lakóival és a tavalyi Tájidegen alkotókkal
- Az előző évi fesztivál bemutatása (tapasztalatok, hatások, megfejtések)
- Az idei fesztivál témáinak megfogalmazása és helyi problémáknak a felvetése, amelyre művészetileg
(design,media,kreatív brand építés) lehet reagálni
- A helyiekkel közösen keresett irányok megtalálása
- Az augusztusi fesztivál fő installációjának pályáztatása, helyének meghatározása.
- A kerekasztal beszélgetéseket mindig a város aktuális programjai mellé, vagy saját művészeti
eseménybe építve kell megrendezni a város részvételi hajlandóságát növelve. (mozi, színház, templom

galéria, főtér)
- Előadás a képviselőtestületnek, helyi cégek megkeresése, partneri kapcsolat kiépítése
Május
- Virágzás Napja
- Részvétel egy művészeti projekttel, alkotókkal és meghívott művészekkel
(Templom Galéria vagy egyéb helyszínen)
- Az aktuális projektek elindítása, azok bemutatása (beérkezett installáció tervek, művészek felkérése az
augusztusi programra, színház helyszínének és annak témájának bemutatása)
Június
- Gotthárd+
- Folyamatos kapcsolattartás és háttérmunka, külső kommunikáció, részegységek moderálása
- A helyi segítők, alkotók, értelmi szerzők integrálása
Július
- Szerelmesek Fesztiválja
- Specifikusan erre az eseményre készülő installációk, köztéri bútorok, akciók, más témába vágó kortárs
alkotások és zeneművek bemutatása
- Meghívásos pályázat, amelyet a Gotthárd+ csapata koordinál az önkormányzattal együtt
Augusztus
- Előkészület a kezdődő 5 napos fesztiválra
- A nyitott táborba érkezők részt vesznek az installációk véglegesítésében
- Az 5 nap alatt lehetőségük nyíliksaját köztéri akciókat, zenei előadásokat és kisebb köztéri alkotásokat
létrehozni. A spontán létrejövő válaszreakciók, alkotások együttese a fesztivált egyedülállóvá teszi
Magyarországon
- Záróeseményként egy kötetlen kerekasztal beszélgetés az alkotókkal, a létrehozott alkotásokról
Szeptember
- Dokumentációk feldolgozása, események értékelése, konklúziók levonása, közös tervek tovább
gondolása

/A tevékenységek előmenetelét még számos konzultáció,kerekasztal beszélgetés fogja segíteni./
Ezek a kezdeményezések, az hogy most itt állunk, nem tudott volna létrejönni Ha nincs az a 4-5
ember aki megfeszített munkájából és anyagi befektetéséből 5 éven át kiépítette ezeket a partneri,
baráti kapcsolatokat kortárs rendezvényeket, kulturális helyeket.
A továbbiakban a város anyagi támogatása épp olyan fontos mint egyéb együttműködései ezzel a
programmal.
A "rajtkövet" felépítettük, közös ügy hogy jól startoljunk!
w. Horváth Tibor

Energetikai Bizottsági tag(ok) választása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő – testület 2016. október 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2004. évtől rendszeresen foglakozik városunk
energetikai helyzetével. A 2004. évben elfogadott középtávú energetikai stratégiai terv
figyelembe vételével, azt felülvizsgálva fogadtuk el a 303/2010. számú Képviselő-testületi
határozattal a 2011. – 2016. időszakra vonatkozó stratégiai tervet. A terv kidolgozásában
tevékenyen részt vett az Energetikai Bizottság. De egyéb energetikai kérdésekben is
véleményt kérünk a bizottságtól – munkájára mindenképpen szükség van. A bizottságnak
tagjai a városi energetikus, a SZET Szentgotthárdi Kft. vezetője, a jegyző, az alpolgármester,
külső energetikai szakértők és a városüzemeltetési vezető. A SZET Szentgotthárdi Kft-ben
történt vezetőváltás, illetve a városüzemeltetési vezető nyugdíjba vonulása miatti személyi
változtatások következtében új bizottsági tagok választása szükséges az Energetikai
Bizottságba a további zavartalan működés érdekében. A váéasztás tulajdonképpen formális
hiszen mindkét vezető adott, csak ki kell mondani, hogy az Energetikai Bizottság tagja
Czotter – Szukics Mónika, a SZET Szentgotthárdi Kft ügyvezetője és Doncsecz András
Városüzemeltetési vezető
A jelenlegi és a javasolt tagok névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.
Határozati Javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Energetikai Bizottságba
választja Czotter-Szukics Mónikát a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetőjét és Doncsecz
András városüzemeltetési vezetőt..
Határidő : azonnal
Felelős : Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2016. október 16.
Huszár Gábor
Poégármester
Ellenjegyzem :
Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

1.számú melléklet

Virányi Balázs

viranyi@szentgotthard.hu

30/947-2877

Labricz Béla

albatross@index.hu

20/933-8538

Németh István

nemeth.istvan@kormend.hu

30/268-1332

Dr Dancsecs Zsolt

jegyzo@szentgotthard.hu

30/689-0475

Fekete Tamás

feketetamas@szentgoptthard.hu

30/491-3564

Karsai Gábor

karsai.gabor@szet-kft.hu

30/3242100

Zsálek László

laszlo.zsalek@oen.hungaria.com

30/385-4973

Czotter-Szukics Mónika

szukics.monika@szet-kft.hu

30/587-3299

Doncsecz András

andras@szentgotthard.hu

30/445-38-44

Tájékoztatás turisztikai feladatokról
TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület
2016. október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a legutóbbi, 2016. szeptember 28-i ülésén tárgyalta a turisztika
helyzetével foglalkozó előterjesztést, majd a 199/2016. számú Képviselő-testületi
határozatával több, az előterjesztésben összegyűjtött javaslat megoldását támogatta.
I. A Turisztikai Cselekvési Terv 2015-2017. programban meghatározottakon túl további
konkrét feladatként határozta meg az alábbiakat:
-

a Színház előtti területen esztétikus padok elhelyezése: a 2017. évi költségvetésbe való
tervezést követően megtörténik a megrendelés.

-

a Fürdőből a Színház irányába vezető kerékpárút egy szakaszán a hiányzó közvilágítás
pótlása: a 2017. évi költségvetésbe való tervezést követően indítjuk a szükséges
tervezés-engedélyeztetési eljárást.

-

a barokk templom látogathatósága érdekében egyeztetés az egyház képviselőivel:
folyamatban.

-

szentgotthárdi „Touch-Info” pont beszerzésére tartalom és árajánlat beszerzése: A
TDM 2 db árajánlatot is szerzett be (lásd: 1. számú melléklet), 1.220.724,- Ft 1.373.124,- Ft közötti összegből beszerezhető egy ilyen információs terminál, amely
non-stop, több nyelven helyi információkkal tudna szolgálni az érdeklődők számára,
nagymértékben megkönnyíthetné a turisták tájékozódását. Az információnyújtáson túl
egyéb funkciókra is alkalmas (képeslapküldés, térképböngészés, képgaléria). Fedezet
rendelkezésre állása esetén megrendelhető, 4-5 hét alatt szállítják. Az Önkormányzat
által elnyert AT-HU városarculat pályázati projektben várhatóan forrást is tudunk
biztosítani a kialakítására – amennyiben ez mégsem így történne, a 2017. évi
önkormányzati költségvetés lehet a fedezete, erre a későbbiek során visszatérünk.

-

szakképzett idegenvezető kiképzését javasolja, aminek a pénzügyi alapjait meg kell
teremteni: sikeres elbírálás esetén a TDM által benyújtott SI-HU pályázati projekt
keretében pályázati támogatásból megvalósítható, helyi szakemberekkel a
kapcsolatfelvétel megkezdődött.

-

fel kell venni a kapcsolatot a Német Nemzetiségi önkormányzat Rábafüzessel a
Rábafüzes városrészen általa kialakított Hianz - tájházzal mint turisztikai
látványossággal kapcsolatban: Megtörtént.

-

kéri a TDM és a PKKE szervezetét, hogy keressék meg a térségre jellemző
ajándéktárgy csoportot, dolgozzon ki egységes arculatot: Felkérés megtörtént,

előkészítés részükről folyamatban, illetve az Önkormányzat által elnyert AT_HU
városmarketing pályázati projekt keretében várható előrelépés és fedezet a
közeljövőben (a kapcsolódó támogatási szerződés az előterjesztés készítésének
időpontjáig még nem érkezett meg).

II. A Képviselő – testület ezen túlmenően felkérte a TDM szervezetet, hogy a TDM
regisztráció érdekében eddig tett lépésekről, illetve a TDM regisztrációs feltételek
változása miatti konkrét nehézségekről a 2016. októberi ülésre tegyen részletes jelentést.
A TDM ennek eleget téve a csatolt melléklet (lásd: 2. sz. melléklet) szerinti tájékoztatót
küldte meg.
A tájékoztatás szerint a csatlakozás 3 feltételéből csupán egy feltételnek (vendégéjszakák
szám) felel meg az aktuális helyzet, az éves költségvetés minimumkorlátját (10 M Ft) nem éri
el az Egyesület, az IFA 20%-ának átadására vonatkozó rendelkezések pedig szintén nem
teljesülnek a kistérségben. A turizmus rendszerének állami átszervezése ugyanakkor
folyamatban van és nagy a valószínűsége, hogy ez a TDM regisztrációt is befolyásolni fogja.
III. A szentgotthárdi Tourinform iroda szakmai ellenőrzéséről kapott tájékoztatót szintén
csatoltuk a beszámolóhoz (lásd: 3. sz. melléklet).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a külön meghatározott turisztikai
feladatokkal kapcsolatos tájékoztatót megismerte és elfogadja / elfogadja azzal, hogy:
- …………………….
-

…………………..

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2016. október 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Az 1956-os emlékerdő felújítására vonatkozó pályázat benyújtása

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület szeptember 28-i ülésén már napirendre került az 1956-os Emlékbizottság
megbízásából kiírt pályázati lehetőség az 2016. október 23-i évfordulóra rendezett városi
megemlékezések keretében megjelenő interjú-kötet és egy kopjafa felállítása kapcsán.
Az időközben tisztázódott, hogy e pályázati kiírás alapján már megvalósult, illetve
folyamatban lévő fejlesztések nem támogathatók, tehát sem a folyamatban lévő
kopjafaállításhoz kapcsolódó költségek, sem a már elkészült, 1956 szentgotthárdi
vonatkozásait tartalmazó könyvkiadás költségei nem vonhatók ebbe a körbe.
Az 1956-os hősöknek és áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok”
létrehozására vonatkozó pályázati kiírás azonban nem csak az október 23-i évfordulóra
megvalósítandó projektekre ad lehetőséget, hanem a 2017. évre átnyúlóan meghirdetett
emlékévhez illeszkedve egészen 2017. tavaszáig lehetővé teszi pályázatok benyújtását már
meglévő emlékművek, emlékhelyek felújítására is. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy
pályázatot nyújtsunk be a szentgotthárdi 1956-os emlékerdő felújítására.
Szentgotthárd Város Önkormányzata az 1956-os forradalom 50. évfordulójára, 10 évvel
ezelőtt hozta létre az 1956-os emlékerdőt/emlékparkot (1. sz. Melléklet) a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával.
Az idei 60. évfordulóra időszerűvé vált az emlékerdő lyukas nemzetiszínű zászlót formázó
park-részletének felújítása, elsősorban az utak vonatkozásában, mivel az itt eredetileg
kialakított séta-utak erősen leromlottak, az észak-nyugati oldalon telepített fenyőfák ránőttek
a sétányra.
Az idei október 23-i megemlékezés keretében az Önkormányzat kopjafát helyez el az
emlékerdő nyugati szélénél. A kopjafa méltó környezetének kialakítása is indokolja az
emlékpark felújítását.
Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok”
pályázat (2. sz. Melléklet), a meglévő emlékművek felújítására 2,5 millió forint vissza nem
térítendő támogatás elnyerését teszi lehetővé előfinanszírozás formájában.
Önrész biztosítása nem szükséges.
Az 56-os emlékpark felújítását csak abban az esetben valósítjuk meg, ha a benyújtandó
pályázat alapján elnyerjük a támogatást.
A pályázatok beadási határideje folyamatos, a támogatási időszak 2017. április 30-ig tart, a
felújítást ezen időpontig kell megvalósítani.

A tervezett felújítást és annak becsült költségeit az Előterjesztés 3. számú melléklete
tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést
megtárgyalni és a tárgyában dönteni szíveskedjen!
Határozati javaslat:

1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megismerte és
felkéri a Hivatalt, hogy az ’56-os Emlékerdő lyukas zászlót formázó park-részletének felújítására
a KKETTKK-56P – 02 jelű pályázatot nyújtsa be a Közép-és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1956-os Pályázati Irodához

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 209 /2016. számú határozatát ezzel
egyidejűleg visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v.

Szentgotthárd, 2016. október 17.
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Integrált Településfejlesztési Stratégia
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016 október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Korábban, az 503-211/2015. számú határozat keretében Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a város új Integrált Településfejlesztési
Stratégiáját. Az új pályázati időszak változásai miatt azonban elengedhetetlenné vált ennek a
felülvizsgálata és szükség esetén a módosítása is, hogy eredményesen tudjunk pályázni a
2014-2020-as ciklus forrásaira. Ennek a folyamatnak a megkezdéséhez a Képviselő-testület
28/2016. számú határozata jóváhagyta az ITS átdolgozását.
A módosítások átvezetésre kerültek, melyek a város honlapján hozzáférhetőek voltak a
lakosság számára a társadalmasítás szempontjából, illetve az államigazgatási eljárás keretében
az érintett hivatali szervek véleményezése is megtörtént. Az elkészült Integrált
Településfejlesztési Stratégia az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
Az új dokumentum lényeges eltérése a korábbihoz képest, hogy a Várkert és az Alpokalja
Motel a Városközpont akcióterülethez tartoznak, ugyanis számos pályázat szempontjából
indokolt volt ezeket komplexen kezelnünk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az előterjesztés 1. számú
mellékleteként szereplő Integrált Településfejlesztési Stratégiát elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2016. október 26.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
Melléklet:

http://hivatal.szentgotthard.hu/content/hirdetmeny_fajlok/its-29874.pdf

Közös önkormányzati hivatal megállapodás módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. október 26.-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk a 2013. februárjában elfogadott 40/2013. számú képviselő-testületi
határozatával nyilvánította ki szándékát, hogy közös önkormányzati hivatalt hoz létre 2013,
március 01. napjától Apátistvánfalva Községi Önkormányzattal. Elfogadta a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást is.
A megállapodást azóta nem módosítottuk, aktualizálása mostanra szükségessé vált – a
megkötött szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete, míg a jóváhagyásra váró
szerződés-módosítás tervezetét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás módosítását a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja / az
alábbi kiegészítéssel fogadja el: …………………..
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2016. október 13.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú megállapodás

Megállapodás
közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
mely létrejött egyrészről
Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., képviseli:
Huszár Gábor polgármester),
másrészről
Apátistvánfalva Község Önkormányzata (9982 Apátistvánfalva, Fő u. 143., képviseli: Erdei
Lászlóné polgármester)
között az alábbiak szerint
1. Általános kérdések
a. A megállapodás célja
Apátistvánfalva a Szentgotthárdi kistérség egyik települése, Szentgotthárddal szomszédos község,
a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tagja. A Társulásban több
területen is igénybe vette a Társulás nyújtotta szolgáltatásokat. Apátistvánfalva Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-a alapján az 5/2013. számú határozatával
kezdeményezte a Közös Hivatal létrehozását Szentgotthárd Város Önkormányzatával.
Szentgotthárd Város a Szentgotthárdi kistérség központja, járási székhely. A kistérségben élők
összes létszámának több mint a fele él a településen. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2005
óta a többcélú kistérségi társulás vezetője, e szervezeti formán keresztül lehetővé tette a térség
valamennyi településén élők számára a városi intézmények szolgáltatásának elérését is. Ezt a
térségi szervező szerepet a továbbiakban is meg kívánja tartani. Erre is tekintettel fogadta el a
40/2013. számú Képviselő-testületi határozatot arról, hogy elfogadja Apátistvánfalva Község
Önkormányzatának kezdeményezését közös hivatal létrehozására.
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közös hivatalt 2013. március 1. napjával hozzák
létre.
A fent megjelölt testületi határozatok e megállapodás elválaszthatatlan mellékletei.
Jelen megállapodás elsődleges célja olyan megoldások kimunkálása és rögzítése, amelyek
garantálják, hogy mindkét érintett településen biztosítva legyenek az önkormányzati működés
feltételei, az állampolgárok lehetőleg azonos szinten jussanak hozzá a hivatali szolgáltatásokhoz.
b. A megállapodás jogi természete
A döntések formájukat tekintve önkormányzati határozatok, melyek alapján a jelen közjogi
megállapodás jött létre. A Szerződő Felek kijelentik: ismerik, hogy a közjogi megállapodás
értelmezése során alkalmazni kell a Ptk. szerződések értelmezésére vonatkozó rendelkezéseit is
[Ptk. 207. § (1) bekezdés]. Így e közjogi megállapodást vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan
azt a másik félnek a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kell, figyelemmel az
így kinyilvánított akaratra és az eset összese körülményeire.
2. A megállapodás részletes tartalma

a. A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése az Mötv. 84. § (5) bekezdés b) pontja
alapján:
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
b. A közös hivatalt létrehozó önkormányzatok megnevezése:
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) alapítói:
Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) és
Apátistvánfalva Község Önkormányzata (székhelye: 9982 Apátistvánfalva, Fő u. 143.).
c. A megállapodás létrehozásának, módosításának, megszüntetésének módja
A Közös Hivatal létrehozása és a jelen Megállapodás csak a képviselő-testületek egybehangzó, át
nem ruházható döntésén alapulhat. A Megállapodás csak közös megegyezéssel módosítható. A
Szerződő Felek úgy egyeznek meg, hogy a Megállapodás módosítására, megszüntetésére
vonatkozó döntéseket a képviselő-testületek külön-külön tartott ülésükön hozzák meg. Bármely
önkormányzat jogosult a Megállapodás módosítását vagy megszüntetését kezdeményezni. Erre
irányuló kezdeményezés esetén a kezdeményező Önkormányzat köteles a meghozott döntését a
másik Önkormányzathoz eljuttatni; a másik Önkormányzat pedig köteles a kezdeményezést
legkésőbb a következő rendes testületi ülésen megtárgyalni és a döntést meghozni, majd a
meghozott döntést haladéktalanul a másik önkormányzathoz eljuttatni. A Szerződő Felek nem
határoznak meg olyan kérdést, amelyben a két képviselő-testületnek együttes ülésen kell a
döntését meghoznia.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Közös Hivatalt a felek az egyes
önkormányzatok függetlenségének tiszteletben tartása mellett tartják fenn közösen.
A Szerződő Felek megállapítják annak tényét, hogy a Közös Hivataltól függetlenül mindegyik
Önkormányzat maga felel a csatlakozás előtt vállalt szerződéses és jogszabályi, esetlegesen
bírósági, egyéb hatósági döntésen alapuló kötelezettségeiért, függetlenül attól, hogy az
joghatásaiban a Közös Hivatal működése idején (is) megjelenik.
d. A hivatal felépítése
A Közös Hivatal székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.,
kirendeltség helye: 9982 Apátistvánfalva, Fő u. 143.
A Közös Hivatal székhelye folyamatosan, a kirendeltség ideiglenes jelleggel hetente egy
alkalommal, 7.30- tól 16.00- ig működik.
A Közös Hivatal felépítése:

I. A polgármesteri- jegyzői kabinet (törzskar)
Tagjai:
- jegyző
- városüzemeltetési vezető
- pénzügyi vezető
- hatósági és koordinációs vezető
- önkormányzati és térségi erőforrások vezető
- személyügyi referens
- belső ellenőrzési referens

II. A törzskari vezetők által irányított területek
1. Városüzemeltetési vezetőhöz tartozó területek és csoportok:
1.1.) Építéshatóság
1.2.) Közszolgáltatási- és vagyongazdálkodási csoport
1.2.1.) Kommunális ügyek
1.2.2.) Közüzemek ügyei
1.2.3.) Közterületi ügyek
1.2.4.) Lakás- és helyiséggazdálkodás
1.2.5.) Vagyongazdálkodás
1.2.6.) Intézmények működtetése
1.2.7.) Épületüzemeltetés, gondnoki feladatok, fénymásolás, bérmásolás
1.3.) Közterület-felügyelet
2. Pénzügyi vezetőhöz tartozó területek és csoportok:
2.1.) Adócsoport
2.2.) Költségvetési csoport
2.2.1.) Önkormányzati költségvetés
2..2.2.) Nemzetiségi önkormányzatok költségvetései
2.2.3.) Kistérségi társulási költségvetés
2.3.) Pénzügyi műveletek csoportja
2.3.1.) Számlázás, utalványozás
2.3.2.) Házipénztár
2.3.3.) Intézmények pénzügyi műveletei
2.3.4.) Térítési díjak beszedése
2.3.5.) Leltárkezelés, analitikus könyvelés
2.3.6.) Kataszteri nyilvántartás
2.4.) Apátistvánfalvai Önkormányzat adó- költségvetési-, és pénzügyi műveletek
Csoportja
3. Hatósági és koordinációs vezetőhöz tartozó területek és csoportok
3.1.) Testületi ügyek
3.1.1.) Önkormányzati testületi ügyek
3.1.2.) Nemzetiségi testületek ügyei
3.1.3.) Kistérségi testületi ügyek
3.1.4.) Testületi adminisztráció
3.1.5.) Apátistvánfalvai Önkormányzat testületi ügyei
3.1.6.) Apátistvánfalvai Nemzetiségi Testületi ügyek
3.2.) Igazgatási ügyek
3.2.1.) Anyakönyv és egyéb nyilvántartások
3.2.2.) Hagyatéki ügyek
3.2.3.) Kereskedelmi igazgatási ügyek
3.2.4.) Mezőgazdasági igazgatási ügyek
3.2.5.) Szociális ügyek, segélyek

3.2.6.) Birtokháborítási ügyek,
3.2.7.) Apátistvánfalvai igazgatási ügyek
3.3.) Adminisztrációs feladatok
3.3.1.) Iktatás, irattár, postázás
4. Önkormányzati és térségi erőforrások vezető
4.1.) Kistérségi/társulási szervezés, közös Önkormányzati Hivatal koordinálása
4.2.) Intézményirányítás
4.3.) Önkormányzati erőforrások ügyei
oktatási-nevelési; önkormányzati egészségügyi-; önkormányzati kulturális-;
önkormányzati szociális ügyek; pályázatírás, pályázati projektmenedzselés
idegenforgalom, idősügyi- és ifjúságügyi kapcsolatok, sportügyek
4.4.) Polgármesteri Titkárság
4.4.1.) Városmenedzsment működtetése
4.4.1.) Titkársági feladatok
4.4.2.) Civil kapcsolatok
4.4.3.) Gépjárművezénylés
e. A hivatal összlétszáma, a felépítés szerinti részletezéssel (székhely és kirendeltség)
A Közös Hivatal összlétszáma: 39 fő.
A székhelyen dolgozó létszám: 39 fő, közülük kirendeltségi tevékenységben 3 fő vesz részt, akik
Apátistvánfalváról kerültek át a Közös Hivatal állományába.
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu
Községek Körjegyzőségétől (továbbiakban Körjegyzőség) a Közös Hivatalba átkerülő
köztisztviselők közös hivatali szervezeten belüli beosztásáról, a munkakörök felosztásáról, a
kiadmányozás jogáról, és minden egyéb, a Kirendeltség és a Közös Hivatal működése során
felmerülő kérdésekről a jegyző dönt önállóan.
Apátistvánfalva Község Önkormányzata kijelenti, hogy az áthelyezéssel a Közös Hivatalba
kerülő, korábban a Körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében nincs munkajogi
jogvita folyamatban. A felek megállapodnak abban, hogy az áthelyezéssel a Közös Hivatalba
kerülő, korábban a Körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében Apátistvánfalva
Község Önkormányzata visel minden olyan foglalkoztatáshoz kapcsolódó költséget, melynek oka,
jogalapja a Közös Hivatal létrehozása előtt keletkezett, de joghatásában a Közös Hivatalra hárul
tovább. Mindez vonatkozik Szentgotthárd Város Önkormányzatára is hasonló jogeset előállása
esetén. A felek megállapítják, hogy a Körjegyzőségen a megállapodás megkötésekor 3 fő
köztisztviselőt foglalkoztatnak, akik a Közös Hivatalba kerülnek át.
A működés során a Körjegyzőség Közös Hivatalba átkerült 3 köztisztviselője hetente egy napon
az Apátistvánfalva Önkormányzata által meghatározott helyiségben – a jelen Megállapodás
megkötésekor az Apátistvánfalva, Fő u. 143. szám alatti kirendeltségen munkát végeznek
A Székhelyen a 39 köztisztviselő és egy fő fizikai állományú dolgozó heti 40 órában, hétfőtől
csütörtökig 7.30 órától 16.00 óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig.
f. A működés alapkérdései

- A Szerződő Felek megállapítják, hogy a létrejövő Közös Hivatal alkalmazottai tekintetében
munkáltatói jogokat a Közös Hivatal jegyzője gyakorolja, míg a Közös Hivatal létszámáról, a
Közös Hivatalon belüli státusok számáról Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt, döntéséről Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-

testületét haladéktalanul tájékoztatja. A Kirendeltséget közvetlenül érintő döntések
meghozatala előtt kikéri Apátistvánfalva Önkormányzatának a véleményét is. A
kezdeményezésről Apátistvánfalva Község Önkormányzata a következő testületi ülésén dönt,
ami nem lehet később, mint a megkereséstől számított 15. nap. Amennyiben ez idő alatt
Apátistvánfalva Önkormányzata a döntését nem hozza meg, úgy a javaslatot Apátistvánfalva
Önkormányzata részéről elfogadottnak kell tekinteni.
- A Szerződő Felek megállapítják, hogy Apátistvánfalva Község Önkormányzatának
költségvetése a csatlakozást követően is elkülönülten kerül megalkotásra, elfogadásra és
végrehajtásra azzal, hogy a költségvetés előkészítése és végrehajtása a Közös Hivatal feladata.
Ugyancsak elkülönülten hoz döntést mindkét Fél az őket érintő valamennyi olyan kérdésben,
amelyben a Mötv.szerint hatásköre és illetékessége van. – e döntéseket a Közös Hivatal
készíti elő és gondoskodik azok végrehajtásáról.
- A Közös Hivatalt érintően mindkét önkormányzat önállóan dönt az e szerződésben foglalt
kötöttségek mellett az olyan pénzügyi kihatású kérdésekben, melyeknek költségeit az adott
Önkormányzat maga állja.
- A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Apátistvánfalva Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete rendes üléseit lehetőség szerint minden hónap harmadik szerdáján tartja.
A Képviselő-testület ülésein lehetőség szerint a jegyző, akadályoztatása esetén helyettese,
vagy kivételesen a jegyző által kijelölt hivatali köztisztviselő vesz részt. .
A Székhelytelepülésen rendelkezésre álló informatikai és kommunikációs lehetőségek:
A székhelyen külön informatikai hálózat működik. Valamennyi köztisztviselő rendelkezik saját
számítógéppel, valamennyi számítógép a belső informatikai hálózatra csatlakozik; a belső
rendszer négy szerverhez kapcsolódik.
Valamennyi köztisztviselő külön e-mail-címmel és korlátlan internet-elérési lehetőséggel
rendelkezik.
A Székhely saját internetes oldala: hivatal.szentgotthard.hu.
Valamennyi ügyintéző saját telefonszámmal rendelkezik.
Az iktatás a székhelyen az E-Szoftverfejlesztő Kft. (4964 Fülesd, Fő út 25.) E-IKTAT
szoftverjével működik.
Valamennyi ügyintéző számára rendelkezésre áll a HVG-Orac jogtár.
Az informatikai eszközök tulajdonosa a székhelyen Szentgotthárd Város Önkormányzata.
Ezekhez a hozzáférés a Körjegyzőségtől a Közös Hivatalba átkerülő köztisztviselők számára is
lehetővé válik.
A Kirendeltségen rendelkezésre álló informatikai és kommunikációs lehetőségek:
A kirendeltségen való ügyfélfogadás ellátása során a zavartalan ügyintézéshez szükséges
feltételeket Apátistvánfalva Önkormányzata biztosítja az Apátistvánfalva Önkormányzata által
rendelkezésre bocsátott helyiségben. A Székhely és az kirendeltség közötti kapcsolattartás
elsődlegesen informatikai úton történik.
A Kirendeltségen ügyfélfogadást végzők számára a munkavégzéshez szükséges informatikai
eszközt Apátistvánfalva Község Önkormányzata biztosít.
A Kirendeltségen kiépített az internet, a Kirendeltség a következő internet-címen érhető el:
www.apatistvanfalva.hu
A Kirendeltségen a tulajdonos és fenntartó Apátistvánfalva Község Önkormányzata.

- A Közös Hivatalba a Körjegyzőségből átkerülők számára Apátistvánfalva Község
Önkormányzata használatra átadja az általuk jelenleg használt leltár szerinti informatikai
eszközöket.
g. A hivatal irányítása
Szentgotthárd város polgármestere
- Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntései szerint és saját
hatáskörében irányítja a Közös Hivatalt;

-

a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Közös Hivatal feladatait az
önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában;

-

a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Közös Hivatal
belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint
ügyfélfogadási rendjének meghatározására.

-

egyetértése szükséges - a közös hivatal polgármesteri-jegyzői törzskar bármely területi
vezető tagjának vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához.

Apátistvánfalva község polgármestere
- véleményezési jogot gyakorol a Szentgotthárd város polgármestere által a közös
önkormányzati hivatal Apátistvánfalva önkormányzatát is közvetlenül érintő
kérdésekben azzal, hogy Szentgotthárd város polgármestere vállalja, hogy 2013.
december 31-ig lehetőség szerint nem kezdeményez változtatást az e Megállapodásban
foglalt, kirendeltség működésére vonatkozó megállapodás tárgyában, illetve ha ez idő
alatt ilyenre mégis sor kerül, akkor azt csak Apátistvánfalva község polgármesterének
egyetértésével teszi meg;

-

véleményezi Szentgotthárd város polgármesterének a jegyző javaslatai alapján
tervezett azon intézkedéseit, melyek kifejezetten az Apátistvánfalván működő
kirendeltségre vonatkoznak;

-

véleményezi Szentgotthárd város polgármestere által a jegyző javaslatára benyújtandó
előterjesztést a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének,
valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására kizárólag abban az esetben, ha ez
a Kirendeltséget közvetlenül érinti.

A jegyző felett a munkáltatói jogokat kizárólag Szentgotthárd város polgármestere gyakorolja.
Apátistvánfalva község polgármesterének véleményezési joga van a jegyző kinevezése illetve
megbízásának visszavonása esetén. Véleményezési jogát Apátistvánfalva község polgármestere a
Szentgotthárd város polgármesterétől kapott megkeresés átvételétől számított öt munkanapon
belül gyakorolhatja. Amennyiben ez idő alatt nem válaszol, az a Szentgotthárd város polgármester
javaslatával való egyetértést jelenti. Apátistvánfalva község polgármesterének ugyancsak
véleményezési joga van a jegyzői pályázat kiírása előtt is ugyanezen eljárási rend szerint.
Ugyanezen szabályok szerint kell eljárni az esetleges aljegyzői kinevezés esetén is.

h. A Közös Hivatal vezetése, a jegyző
- A Közös Hivatal köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat – értelemszerűen - a Közös
Hivatal jegyzője gyakorolja, így a jegyző dönt ezen személyek munkaköréről, hivatali
szervezeten belüli elhelyezésükről, esetleges közszolgálati jogviszonyuk megszüntetéséről, a
megszűnő köztisztviselői státus betöltéséről is. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy
Apátistvánfalva Község Önkormányzata a Közös Hivatal fenntartása során mindvégig
biztosítja legalább a normatíva által fedezetet biztosító személyi létszám Közös Hivatalon
belüli alkalmazásának pénzügyi feltételeit, függetlenül az állami normatíva összegének
alakulásától.
- A jegyző évente köteles beszámolni az általa végzett munkáról mind Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete, mind Apátistvánfalva Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete előtt. A beszámolóban köteles külön kitérni a Közös Hivatal munkájának
Apátistvánfalva önkormányzatát, illetve az kirendeltséget érintő munkájára. Apátistvánfalva
Önkormányzatának Képviselő-testülete az azt követő első rendes ülésén köteles a témát
napirendjére tűzni és megtárgyalni, miután a Beszámolót Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete tárgyalta és elfogadta.
i. A hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás településenként

ia.) A felek megállapodnak abban, hogy az Apátistvánfalva községre eső, állami támogatással
finanszírozott köztisztviselői létszámot biztosítják a Közös Hivatal költségvetésében.
A Közös Hivatal költségvetéséből Apátistvánfalva Község Önkormányzatát terheli a Közös
Hivatalban az Apátistvánfalva ügyeivel foglalkozó 3 fő – a jelen pillanatban Apátistvánfalva
Polgármesteri Hivatalától a Közös Hivatalba kerülők - összes személyi költségeinek, az ő
munkavégzésükhöz szükséges informatikai eszközöknek valamint a Kirendeltség működéséhez
szükséges összes költségnek az állami finanszírozással nem érintett része.
ib.) Szentgotthárd Város Önkormányzatát terheli a székhelyen foglalkoztatott köztisztviselők
személyi költségeinek és a Közös Hivatal dologi költségeinek az ia.) pontban nem említett része.
j. A hivatal munkájának nyilvánossága
-

A közös hivatal munkájának átláthatósága, nyilvánossága érdekében a Közös
Önkormányzati Hivatal internetes oldalán (hivatal.szentgotthard.hu) közzéteszik a Közös
Hivatal erre vonatkozó adatait a hatályos jogszabályok által előírt formában úgy, hogy
abból az Apátistvánfalvára vonatkozó adatok külön is láthatók legyenek.

-

Apátistvánfalva honlapjára felkerülnek az önkormányzat rendeletei, a nyílt ülésen hozott
határozatok, a rendelettervezetek, a nyílt testületi ülések egyes előterjesztései és azok
jegyzőkönyvei.

k.) Szerződő Felek minden olyan kérdésben melyet itt nem említettek, a Polgári Törvénykönyv
előírásait tekintik irányadónak.
l.) E Megállapodást Apátistvánfalva Község Önkormányzata 12/2013. számú határozatával,
Szentgotthárd Város Önkormányzata a 40/2013. számú határozatával hagyta jóvá.

Szentgotthárd, 2013. 02.28.

Apátistvánfalva, 2013. 02. 22.

……………………….
Huszár Gábor
Polgármester

…………………….
Erdei Lászlóné
Polgármester
………………………
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

2. számú melléklet

A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
MEGÁLLAPODÁS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
mely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 11., képviseli: Huszár Gábor polgármester),
másrészről Apátistvánfalva Község Önkormányzata (9982 Apátistvánfalva, Fő u. 107.,
képviseli: Császár-Bartakovics Csaba polgármester)
között, az általuk 2013.02.28-án a közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyban
megkötött megállapodás módosítására, az alulírott napon és helyen, alábbi feltételekkel:
1.)

A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy 2013.02.28-án a közös önkormányzati hivatal
létrehozása tárgyban megállapodást kötöttek egymással.

2.)

A Felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy a megállapodás 1. Általános
kérdések a. A megállapodás célja pontjának első mondata a következők szerint változik:
„Apátistvánfalva a Szentgotthárdi kistérség egyik települése, Szentgotthárddal
szomszédos község, a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás tagja.”

3.)

A Felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy a megállapodás e. A hivatal
összlétszáma, a felépítés szerinti részletezéssel (székhely és kirendeltség) pontja az
alábbiak szerint változik:
„ A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu
Községek Körjegyzőségétől (továbbiakban Körjegyzőség) a Közös Hivatalba átkerülő
köztisztviselők közös hivatali szervezeten belüli beosztásáról, a munkakörök

felosztásáról, a kiadmányozás jogáról, és minden egyéb, a Kirendeltség és a Közös
Hivatal működése során felmerülő kérdésekről a jegyző dönt önállóan.
Apátistvánfalva Község Önkormányzata kijelenti, hogy az áthelyezéssel a Közös
Hivatalba kerülő, korábban a Körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselők
tekintetében nincs munkajogi jogvita folyamatban. A felek megállapodnak abban, hogy
az áthelyezéssel a Közös Hivatalba kerülő, korábban a Körjegyzőségnél foglalkoztatott
köztisztviselők tekintetében Apátistvánfalva Község Önkormányzata visel minden olyan
foglalkoztatáshoz kapcsolódó költséget, melynek oka, jogalapja a Közös Hivatal
létrehozása előtt keletkezett, de joghatásában a Közös Hivatalra hárul tovább. Mindez
vonatkozik Szentgotthárd Város Önkormányzatára is hasonló jogeset előállása esetén.
A működés során a Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai igény szerint, de
legfeljebb hetente egy napon az Apátistvánfalva Önkormányzata által meghatározott
helyiségben munkát végeznek.”
4.)

A Felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy a megállapodás h. „A Közös
Hivatal vezetése, a jegyző” pontjának első bekezdése az alábbiak szerint változik:
„- A Közös Hivatal köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat – értelemszerűen - a
Közös Hivatal jegyzője gyakorolja, így a jegyző dönt ezen személyek munkaköréről,
hivatali szervezeten belüli elhelyezésükről, esetleges közszolgálati jogviszonyuk
megszüntetéséről, a megszűnő köztisztviselői státus betöltéséről is.”

5.)

A Felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy a megállapodás i. „A hivatal
költségvetéséhez való hozzájárulás településenként” ia.) pontja az alábbiak szerint
változik:
„A felek megállapodnak abban, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal ellát minden
Apátistvánfalva Község Önkormányzata működéséből eredő hivatali feladatot, ehhez
biztosítja az ehhez szükséges személyi, informatikai és egyéb feltételeket. A
feladatellátás fedezetét Apátistvánfalva Község Önkormányzata biztosítja a Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetésében azzal, hogy arról évente az adott év
költségvetésének előkészítésekor és elfogadásakor, annak keretében állapodnak meg a
Felek.”

6.)

A jelen szerződésmódosításban foglalt változások 2016. január 01. naptól lépnek
hatályba.

7.)

A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései és részei változatlan
tartalommal érvényben maradnak.

8.)

Jelen szerződésmódosítás a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, az
üzemeltetési szerződés jelen szerződésmódosítással együtt érvényes.

Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Szentgotthárd, 2016. október 27.

………………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képv.: Huszár Gábor
polgármester

…………………………………
Apátistvánfalva Község Önkormányzata
Képv.: Császár-Bartakovics Csaba
polgármester

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

Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016.október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat közétkeztetéssel kapcsolatos feladatai sokrétűek. Közétkeztetés folyik az
óvodában és a bölcsődében, az iskolákban és közétkeztetést kell biztosítani a jogszabályokban
meghatározott körben a felnőtt korosztály számára is. Az iskolai oktatásban 2013-tól indult új
rendszerben - ami a közoktatási rendszer átszervezése következtében alakult ki - az oktatási
(köznevelési) intézményekben az üzemeltetési feladatok közé beletartozott a tanulók
étkeztetésének biztosítása is. Ez a feladat az iskolarendszer fenntartási és működtetési
feladatainak további átszervezése után 2017-től is önkormányzati feladat marad. A székhely
önkormányzat feladata a szakképző iskolai tanulók étkeztetése is. Mindezekre tekintettel az
élelmezéssel kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testületnek kell meghoznia.
A nyersanyagnormák meghatározásánál a fentiekre tekintettel tesszük meg a javaslatokat.
Szentgotthárd Város Önkormányzata, és a nevelési-, oktatási-, és szociális ellátást biztosító
intézményekben élelmezési szolgáltatást végző JustFood Kft között létrejött szerződésre
tekintettel a szolgáltató javaslatot tesz a tárgyévet követő év élelmezési nyersanyag
normáinak meghatározásához.
A szolgáltató 2017. évre nyersanyagnorma emelést javasol. A levél az 1. számú
mellékletben található. A JustFood Kft által javasolt nyersanyagnorma emelkedés 2%,, a
rezsiköltség a tavalyi szinten marad 72%.
Javasoljuk Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a
fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a szociális étkeztetést az Önkormányzat
döntése szerinti mértékben fogadja el.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 1. és 2017.
december 31. közötti időszakra a bölcsődei-, az óvodai-, az általános iskolai-, a
középiskolai-,, valamint a felnőtt szociális étkeztetés vonatkozásában az élelmezési
térítési díj alapját meghatározó nyersanyagnormákat
„A” variáció: az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint határozza meg/
vagy
„B” variáció: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.
január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra élelmezési nyersanyagnorma
emelést a jelenlegi infláció mellett nem tart megalapozottnak.

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete javasolja a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a
fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a felnőtt szociális étkeztetésben
az élelmezési nyersanyagnorma emelését az Önkormányzat döntése szerinti
mértékben fogadja el.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Szentgotthárd, 2016. október 17.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

Tulajdonosi hozzájárulás, Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum, mint vagyonkezelő az 1. sz. mellékletben
található kérelem alapján tulajdonosi hozzájárulást kér a Szentgotthárd, Honvéd u. 10. sz.
alatti, oktatási intézményben lévő tanétterem szalagparkettájának csúszásmentes járólapra
történő cseréjéhez. A kérelem 2016.10.14-n érkezett.)
A parkettán több helyen hézag keletkezett, az biztos, hogy a helyiség jelenlegi funkciójának
jobban megfelel a csúszásmentes járólap.
A becsült költségigény 722.000.-Ft, árajánlati összeg 649.694.-Ft, melyet a Szakképzési
Centrumok 10/2016. NFA KA NGM számú miniszteri, valamint a NGM/11941-9/2016.
számú döntés alapján származó támogatásból finanszíroznak.
A Lebonyolítási és Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges a tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozat is.
Az iskolaépület az önkormányzat tulajdona, az iskolát szakképzési célra használják, a
beruházást az végzi el aki az intézményt működteti, amit elvégez az szükséges az ott folyó
munka szempontjából, a tulajdonos önkormányzattól ehhez anyagi erőforrást nem igényelnek,
így a tulajdonosi hozzájárulás megadása célszerűnek látszik. most a fenntartó beruház, az
szükséges
Javasoljuk, hogy a polgármester nyilatkozatot szíveskedjenek jóváhagyni.
Kérjük a T. Testület hozzájárulását.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező és a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum
vagyonkezelésében lévő szentgotthárdi 1011 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd,
Honvéd u. 10. sz. alatti SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
tanétteremében lévő szalagparketta csúszásmentes járólapra történő cseréjéhez.
A Képviselő – testület a polgármesteri nyilatkozatot jóváhagyja.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Határidő: közlésre azonnal
Szentgotthárd 2016. október 17.

Doncsecsz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1.sz. melléklet:

2.sz. melléklet:

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum
9700 Szombathely
Akacs M. u. 8-10.

ikt.sz.: 4538-1/2016.
Üi.: Tófeji Zsolt
tel.sz.: 94/553-032

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás

Tisztelt Szentgyörgyvári Róbert Főigazgató Úr!
Szentgotthárd Város Önkormányzata nevében Huszár Gábor polgármester hozzájárulok az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező és a Szombathelyi Műszaki Szakképzési
Centrum vagyonkezelésében lévő szentgotthárdi 1011 hrsz-ú, természetben 9970
Szentgotthárd, Honvéd u. 10. sz. alatti SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája tanétteremében a szalagparketta csúszásmentes járólapra történő
cseréjéhez.
Szentgotthárd, 2016. október 17.

Huszár Gábor
polgármester
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Üzletek éjszakai zárva tartása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kereskedelemről szóló 2005- évi CLXIV. Tv. 6.§ (4) bekezdése ez év áprilisától a
következőket tartalmazza: „A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselőtestülete - a helyi sajátosságok figyelembevételével - rendeletben szabályozhatja
a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét…”
Azért keresem meg most Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testületét,
mert Szentgotthárdon az utóbbi időben ismét komoly probléma egyes területeken az éjszaka
nyitva tartó egységek miatti zaj,
A jelenlegi szabályozás olyan, hogy egy akár éjszaka is nyitva lévő vendéglátó ipari egységet
meg lehet nyitni azzal, hogy az üzemeltető ezt a tényt bejelenti a helyi kereskedelmi
hatóságnál és elkezdi a működést. Amikor kiderül, hogy az egységben a zeneszolgáltatás
hajnalig tart és ez a környéken lakókat és éjszaka aludni kívánókat zavarja, akkor
kezdeményezhetnek eljárásokat, tehetnek bejelentéseket és nagyobb számú bejelentés, több
alkalommal történő figyelmezetés után lehet eljutni oda, hogy a jegyző érdemben is
intézkedhet: korlátozhatja a nyitvatartást vagy egy idő után a környezetét zavaró vendéglátó
helyen zárva tartást rendelhet el.
Folyamatosan ütközik két fontos elv: a pihenéshez való jog és a vállalkozás szabadsága.
A vállalkozók érvei:
- késő éjszakáig azért kell nyitva tartani mert a vendégek ma már nem este 8-ra mennek a
zenés szórakozó helyekre hanem éjfél körül és akkortól hajnalig tart a szórakozás
- egy üzlet megnyitása nagyon sok pénzbe kerül, a bevételből ki kell gazdálkodni a beruházás
költségeit is, de haszonra is szert kell tenni – ehhez minél hosszabb nyitva tartás és minél több
vendég kell
- ha van forgalom, akkor van bevétel ami aztán majd önkormányzati adóbevétellé lesz
- a vendéglő kialakításakor a hangszigetelést is megcsinálják, a nyílászárók csukva vannak,
megoldják a légkondicionálást is de a vendégek az utcán zajonganak amire nekik már
ráhatásuk nincsen – nem is az egységből kihallható zene a zavaró
- az éjszakai élet – Szentgotthárd esetén a hét végi éjszakai élet hozzátartozik egy város
életéhez – az éjszakai élet nélkül nem város egy település csak egy nagyobb falu
Ugyanerről a város lakói:
- a napi, egész heti munka után joguk van a pihenéshez – az egészségük látja kárát ha
valamelyik zenés szórakozóhely miatt hajnalig nem lehet elaludni
- ugyanez még hatványozottabban ha gyerekeket is érint
- elvárás, hogy a nyugalmuk biztosítása érdekében tegyenek valamit a hatóságok
Szentgotthárdon
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Mindezek ezekben a hetekben valós problémák – most éppen a Hunyadi útról érkeznek
jelzések de mindenütt problémák voltak már ahol éjszaka is nyitva tartó szórakozóhely
működött.
Miután ez a jogalkotási lehetőség adott most, elvi állásfoglalást kérek a T. Testülettől, hogy
hivatalunk foglalkozzon-e az üzletek éjszakai nyitva tartását korlátozó önkormányzati
rendelet-tervezet előkészítésével?
A fenti érveket mérlegelni érdemes – mindkét oldal szempontjait mérlegre kell tenni.
Amennyiben a korlátozás szóba jön, nem feltétlenül gondolunk a 22 órától való zárva tartás
elrendelésére – lehet azt éjféltől esetleg 1 órától is elrendelni. Minél későbbtől rendeljük el
annál kedvezőbb a vállalkozónak és annál kellemetlenebb a városlakóknak. Biztosan lehet
meghatározni olyan napokat is az évben amikor nem vonatkozik a tilalom (pl. december 31.)
és lehet elrendelni eltérő időpontokat hét végére és hétköznapra sőt lehet akár a település
egyes részeire ilyet elrendelni, más részekre pedig hagyni a jelenlegi állapotot.
Amennyiben a Testület a korlátozás mellett dönt akkor a két egymással ütköző elv közül a
pihenéshez való jogot helyezi előtérbe.
Arról lehet vitatkozni, hogy az éjszakai zárva tartás esetén „halott város”lesz-e Szentgotthárd
és arról, hogy ezzel elvész-e a fiatalok helyben való szórakozásának az esélye.
A kérdések megválaszolásához akár az Ifjúsági Tanácsot, akár az Idősügyi Tanácsot is meg
lehet kérdezni. A Körend-, Közbiztonsági Bizottság előzetesen a korlátozás mellett foglalt
állást.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete elviekben egyetért az üzletek
éjszakai nyitva tartását korlátozó önkormányzati rendelet megalkotásával
a jelen
előterjesztésben írtak szerint/ a következők szerint:………. és felhatalmazza a jegyzőt a
rendelet-tervezet előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt, jegyző
Szentgotthárd, 2016. október 17.
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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A Művelődési Ház felújítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016.október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Művelődési Ház (Kossuth u. 7.) az Önkormányzat tulajdonában áll, a (szemből) bal oldali
magasföldszinti emeletet a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ használja (egy 2006. évi
pályázati támogatásból kialakítva). A jobb oldali magasföldszinti emeletet és a felette lévő
jobb oldali helyiségeket a Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltsége használja (egy pályázati
támogatásból nemrég felújítva). Az emeleti nagyterem és mellette a (bal oldali) helyiségek a
Pannon Kapu Kulturális Egyesület és alkalmanként a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ
használatában állnak.
A Vidékfejlesztési Program településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója (VP6-7.4.1.1-16) felhívás kapcsán – a Képviselő-testület 105/2016. számú határozatának
támogatásával - az Önkormányzat nemrég pályázatot nyújtott be tetőfelújítására, nyílászáró
cseréire és külső homlokzatának rekonstrukciójára, közel 58 millió forint értékben azzal, hogy
az ehhez szükséges projekt előfinanszírozást és saját forrást 15.000.000,- Ft összeghatárig
biztosítja. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.
A KORMÁNYHIVATAL PÁLYÁZATI PROJEKTJE
Időközben felmerült, hogy a Művelődési Házat a Kormányhivatal a számukra kiírt
„Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” (KEHOP-5.2.2.) felhívás keretében
energetikailag teljesen felújítaná: a projekt keretében az egész épület szigetelése,
nyílászáróinak cseréje, homlokzati felújítása és fűtéskorszerűsítése is megvalósulna. A
pályázati támogatás elnyerésének feltétele azonban a Kormányhivatal részére történő
ingyenes használatba adás, vagyis a tulajdonos továbbra is az Önkormányzat lenne, de az
egész épületet a Kormányhivatal használná a továbbiakban.
A pályázati felhívás egyik dokumentuma szerint, az Általános Útmutató a Felhívásokhoz
(2016.08.20.) 7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 3. pontja alapján „A
támogatást igénylőnek/kedvezményezettnek legalább a fenntartási időszak végéig szóló
bérleti, vagyonkezelési, vagy egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot
biztosító szerződéssel kell rendelkeznie és azt be kell mutatnia.” A szerződés továbbá
legalább a fenntartási időszak végéig szól, és nem tartalmazhat olyan rendelkezést, „ami a
bérlő, használó számára az elvitel jogát korlátozná.” A fenntartási időszak az útmutató
előírásai szerint minimum 5 év.
Szintén az Útmutató tartalmazza, hogy „Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a támogatási
kérelemben szereplő projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló
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infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a
kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll;”
A Kormányhivatal – előzetes tulajdonosi szándéknyilatkozat birtokában - a szóban forgó
pályázatot már benyújtotta, sőt, a projekt pozitív elbírálásban részesült és a támogatási
szerződés megkötése előtt áll. Ehhez azonban szükséges a tulajdonos Képviselő-testületének
hozzájárulása is.
A Kormányhivatal által benyújtott KEHOP projekt műszaki tartalmára rákérdezve azt a
tájékoztatást kaptuk a Kormányhivataltól, hogy a projekt 60 millió Ft nagyságrendben az
alábbiakat tartalmazza:
- padlás és pincefödém hőszigetelés,
-

udvari homlokzat felújítás

-

nyílászárócsere (belső szárnyak),

-

fűtéskorszerűsítés,

-

világításkorszerűsítés (saját forrásból).

MILYEN VÁLTOZÁST JELENTENE?
A Kormányhivatal projektjének megvalósítása egyrészről azt jelentené, hogy a Családsegítőés Gyermekjóléti Központnak új helyet kell keresnie az Önkormányzatnak. Másrészről –
művelődési házról van szó – természetesen a civileket és a kulturális szervezeteket is
érintené a változás. Fontos hozzátenni, hogy a Kormányhivatal ugyanakkor nem zárkózik el
attól, hogy a városi civil szervezetek a továbbiakban is használhassák az épület egyes
helyiségeit. Harmadrészről további változás lehet (ez még nem tisztázott), hogy a beruházás
aktiválásával valószínűleg a Kormányhivatal is részben tulajdonosává válna az épületnek.
A változással érintett szervezetek kapcsolódó álláspontját még szeptemberben megkértük:


A CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT szerint azzal, hogy a
Kormányhivatal Munkaügyi szervezete a Művelődési Ház épületébe költözött,
megnehezült a Központ helyzete, pl.: a közösségi programok megszervezése, speciális
feladtatok megvalósítása terén a helyhiány miatt. Az intézmény már most is csak
nehezen működőképes, ha a használható helységek számát nézzük. Szükségük lenne
egy nagyobb méretű közösségi helységre, legalább két plusz kliensfogadó szobára, a
speciális szakfeladatok működtetésére alkalmas irodahelységekre (jogi, pszichológiai,
mediációs, terápiás szoba), és plusz egy dolgozó szobára, ahol a szakemberek
elférnének. A Központ tájékoztatása alapján a jelenlegi körülmények nem
maradéktalanul alkalmasak a kliensek ellátására az intézményen belül, főképp a
pénteki napokon (speciális ellátások is megvalósulnak). Ilyenkor gyakran az épület
folyosóján zajlik a tanácsadás, segítőbeszélgetés, ügyintézés stb. A gyermekekkel
történő prevenciós programok (kötelező feladat – csoport szociális, terápiás
foglalkozások), közösségi szociális munka pl.: felnőttekkel sem tud megvalósulni a
helyhiány miatt. A szakfeladatok száma ráadásul a jövőre nézve csak emelkedni fog,
2018-tól például kötelező lesz az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység
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biztosítása. Ahhoz hogy a jogszabályi előírásnak megfeleljen az intézmény, 2 fő plusz
státusz létestésére lesz szükség, ami szintén további helyhiány problémát vet majd fel.
A jó megoldást természetesen az intézmény áthelyezésében jelölné meg az
intézményvezető, lehetőleg egy különálló, célnak kialakított, elegendő helyiséggel
rendelkező épületbe – ha volna erre lehetőség. A Művelődési Házban ellátva a
feladatot további helyiségekre (emeleti nagyterem, öltöző helyiség irodává alakítása)
lesz szüksége a Szolgálatnak.


a PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET szakmailag, a város
közművelődését szem előtt tartva nem támogatja a Művelődési Ház teljes átadását
a Kormányhivatalnak. Meglátásuk szerint a Színház épülete nem alkalmas arra, hogy a
civil szervezetek, művészeti csoportok, stb. rendszeres összejöveteleinek, próbáinak
helyet adjon. A színházban nem megfelelőek a munkakörülmények, a jelenlegi
körülmények között nem lehet minőségi szellemi munkát végezni. Nem megoldott a
tárolása az eszközöknek, hangszereknek (Fúvószenekar), ruháknak/jelmezeknek,
iratoknak, stb. A színház alkalmatlan arra, hogy a városban szép számmal működő
civil szervezet, művészeti csoportot befogadja, rendszeres összejöveteleinek,
próbáinak megfelelő helyet adjon. A művelődési házra szüksége van a civileknek a
PKKE szerint: a nagy teremben a régóta óhajtott galériát ki lehetne alakítani, illetve
további közösségi tereket lehetne létre hozni az emeleten, pincében. A terveikben
szerepel más csoportok létrehozása is (néptánc, színjátszó), amelyekhez fix
próbaidőpontok kellenek, amit a színházban nem tudnak már garantálni. Nagy igény
merült fel az egyéb mozgásos (torna, tánc) foglalkozásokra is, amihez a Művelődési
Ház tükrös nagyterme lenne szükséges.



CIVIL OLDALRÓL is egyetértenek azzal, hogy a közművelődési feladatok
ellátásához (is) kevés a Színház. Pl.: a kiállításra alkalmas tér az aula, amely
ugyanakkor nem mindig látogatható, hiszen gyakran vagy próbálnak ott az egyes
csoportok vagy éppen zajlik valamelyik más civil program, esetleg tábori foglalkozás.
Fontos lenne a csoportok bővítése, ezzel szemben az énekkar már most is a
zeneiskolában próbál, a Partium néptáncosai pedig jelenleg is az Arany J. iskola
egészségtelen pincéjében gyakorolnak, stb. A szép számú civil szervezet
rendelkezésére áll ugyan a civil iroda, de az csak ülések megtartására elégséges, a
csoportos foglalkozások megtartására kicsi. Mindezek alapján fontosnak tartják, hogy
a Művelődési Ház vagy a város más épületének helyiségei a városi civil
szerveződések számára is rendelkezésre álljanak.

Nincs pontos információnk arra nézve, hogy a Kormányhivatal az átadott helyiségeket
(nagyterem, öltözőhelyiség, Családsegítő helyiségei) konkrétan mikortól és konkrétan milyen
feladatok ellátására kívánja a továbbiakban használni, a kormányhivatali-államigazgatási
feladatok várható bővülésére tekintettel kérik a használat átadását.
ÖSSZEGZÉS
A Művelődési Ház városunk egyik legszebb épülete, a felújítását azonban az Önkormányzat
mindeddig nem tudta megoldani. A Vidékfejlesztési Program keretében idén májusban ugyan
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pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a tető és homlokzat felújítására, a költségvetésben is
külön keretet biztosított ehhez, a pályázat elbírálása azonban továbbra is folyamatban van.
A Kormányhivatal egy másik pályázati forrásból most biztosan meg tudná kezdeni (és
valószínűleg később folytatná is) az épület rendbetételét úgy, hogy az épület tulajdonosa
továbbra is az Önkormányzat maradna (a kolostorépülethez hasonlóan), annak
helyiségeit a továbbiakban ugyanakkor önkormányzati célokra nem használhatnánk, mert
kizárólag államigazgatási tevékenység kerülne oda. A Kormányhivatal jóváhagyásával
egyes emeleti helyiségeket a civilek igénybe vehetnek a változást követően is, így pl. - az
előzetes egyeztetések alapján - a Fúvószenekar is próbálhatna a változást követően az emeleti
nagyteremben, amelynek felújítását (világítás- és fűtéskorszerűsítés) a Kormányhivatal saját
forrásból elvégezné.
Természetesen több kérdés is felmerülhet, úgy mint hogy indokolt-e az államigazgatási
feladatokhoz történő további jelentős mértékű helyiségátadás? / a civil – kulturális – szociális
- gyermekvédelmi feladatellátást hol és hogyan biztosítja a továbbiakban az Önkormányzat? /
az Önkormányzat tudja-e vállalni a Művelődési Ház felújítását, ehhez pályázati forrásokat
sikeresen tud-e megmozgatni és/vagy saját forrást akar-e ehhez hozzárendelni?, stb.
Mindezeket számba kell venni a döntés meghozatala előtt és ezekről – legfőképp a
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ elhelyezéséről – egyidejűleg határozni is kell!
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központot csakis olyan helyre szabad költöztetni, amely a
működési engedélyben foglaltak és a mindennapi működés szempontjából is hosszútávon
megfelelő lehet az intézménynek. Több változat is felmerülhet, néhány ezek közül:
- a Hivatalban (kolostorépületben) a KLIK és esetleg más szervezet által megüresedő
helyiségek erre nagy valószínűséggel nem lesznek alkalmasak, lásd: közösségi
helyiség használata, váróhelyiségre vonatkozó jogszabályi előírások, elkülönült
kliensfogadó helyiségek száma, stb., továbbá esetleges jövőbeni turisztikai funkciók
(„Kreatív Kolostor”) elöl vennénk el ezzel a helyet,
-

többekben felmerülhet esetleg lehetőségként a volt gondozóház (Arany J. u.) épülete,
ahol jelenleg a Pedagógiai Szakszolgálat működik, de az épület a mai Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ újabb feladatait látva biztos, hogy nem alkalmas az intézmény
elhelyezésére,

-

a volt Munkaügyi Központ (Vajda J. u.) épülete - bár földrajzilag nem a
városközpontban található - alkalmas lehet a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
működéséhez, azonban jelenleg állami tulajdon. Amennyiben az épület tulajdonjogát
megkapná az Önkormányzat vagy legalább használati jogot szerezhetne rá, akkor a
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Művelődési Házból való elköltöztetése is
megoldható lenne olyan módon, amellyel az intézmény is egyetértene és megoldást
jelentene a már jelenleg is fennálló működésbeli problémákra is. Másik oldalról
természetesen az épület működtetésének költségei (rezsi, karbantartás) a továbbiakban
az Önkormányzatot terhelnék - miközben nem terhelné tovább a Művelődési Házban
felmerülő fenntartási költség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
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Határozati javaslat:

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház
tulajdonosaként HOZZÁJÁRUL ahhoz, hogy a Kormányhivatal a „Középületek kiemelt
épületenergetikai fejlesztései” (KEHOP-5.2.2.) felhívásra benyújtott pályázatával a
Művelődési Ház (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7.) energetikai felújítását megvalósítsa
azzal, hogy
-

a kivitelezés során az Önkormányzattal folyamatosan egyeztetni szükséges, a
fejlesztés műszaki tervei kizárólag a tulajdonos Önkormányzat képviselőjének
írásos jóváhagyásával valósíthatók meg,

-

a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő saját forrást a Kormányhivatal
biztosítja,

-

sikeres pályázat esetén a teljes épületet a Kormányhivatal ingyenes használata adja
azzal, hogy erről külön megállapodást kell kötni, amelyben szerepelnie kell, hogy a
Kormányhivatal az emeleti nagytermet és hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségeket
(raktárhelyiség, WC) a városi civil élet/programok számára a használat időtartama
alatt mindvégig fenntartja és előre egyeztetett időpontokban, térítésmentesen az
Önkormányzat által megjelölt szervezetek rendelkezésére bocsátja az arányosan
felmerülő rezsiköltések biztosítása mellett,

-

a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ elhelyezésére vonatkozóan a következő
döntést hozza:
……………….

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház
tulajdonosaként NEM JÁRUL HOZZÁ ahhoz, hogy a Kormányhivatal pályázatot
nyújtson be a „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” (KEHOP-5.2.2.)
felhívás keretében a Művelődési Ház (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7.) energetikai
felújítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2016. október 17.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Elvi megállapodás települési adórendelet megalkotásáról
ELŐTERJESZTÉS
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a Képviselő-testület
2016. október 26-i ülésére.
Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzatok alapvető feladata – a közhatalom helyi közügyekben való
gyakorlása mellett – a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi
sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása – melynek során nélkülözhetetlen a helyi
közösségek kezdeményezőkészsége, áldozatvállalása is – elengedhetetlenné teszi az
önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. A helyi adókról szóló
1990. évi C. tv. (továbbiakban Htv.) felhatalmazás alapján az önkormányzat az illetékességi
területén rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet, vagy
amelyeket más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra
megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya.
Szentgotthárdon is szükségessé válhat települési adórendelet megállapítása, amennyiben a
Tisztelt Testület ehhez hozzájárulását adja. A rendelet hatálya kiterjedne mindenkire, aki
Szentgotthárd közigazgatási területén él.
Mikor keletkezik az adókötelezettség?
Az adókötelezettség akkor keletkezik, ha a természetes személy a település területén lévő
épületbe nem tulajdonosként, nem haszonélvezőként, nem özvegyi jog jogosultjaként, nem
vagyonkezelőként és nem ezek hozzátartozójaként (házastárs, egyeneságbeli rokon,
örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és a nevelőszülő és a
testvér; az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és
testvére, és a testvér házastársa) lakcímbejelentéssel vagy anélkül, életvitelszerűen
tartózkodik. Az adókötelezettség mindaddig fennáll, amíg megvalósul az életvitelszerű ott
tartózkodás ténye. Amennyiben bárki tulajdonosként, haszonélvezőként, özvegyi jog
jogosultjaként, vagyonkezelőként, ill. ezek előzőekben részletezett hozzátartozójaként él az
épületben, úgy a rendelet hatálya nem terjed ki, az életvitelszerű ott tartózkodása nem
adóköteles, bevallást ebben az esetben nem kell benyújtani.
Ki az adó alanya?
Az adó alanya az a személy, aki az előzőekben részletezettek szerint a település területén
életvitelszerűen tartózkodik.
Ki fizeti meg az adót?
Az adó az adó alanyát terheli, de bevallására, beszedésére – nyilvántartás alapján – az épület
tulajdonosa (haszonélvezője, özvegyi jog jogosultja vagy vagyonkezelő) köteles. A beszedés
elmulasztása nem mentesít az adó bevallása és megfizetése alól.
Mi az adó mértéke?
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Az adó mértéke napi 800 Ft/fő/nap. A települési adó mértéke az épületben fennálló
bejelentésen alapuló, avagy annak elmulasztása esetén a ténylegesen ott eltöltött napok
számától függ.
Milyen mentességek vannak?
- aki - az adó bevallására, és beszedésére kötelezett útján - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
vagy a munkáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolással igazolja, miszerint
legalább 90 napja fennálló munkaviszonnyal rendelkezik,
- aki a 18. életévét nem töltötte be,
- aki közép- és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul
- aki rész- vagy teljes munkaidős munkavállaló
- aki egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozik a foglalkoztatottság napján
- aki a szociális törvény szerint rendszeres pénzellátásban részesül
- aki gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesül vagy szociális intézményben ellátott
magánszemély. Mentesség esetén is szükséges adóbevallást adni, melyhez szükséges a
mentesség tényének igazolását is csatolni.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd város képviselő-testülete elviekben egyetért a települési adórendelet
megalkotásával és települési adó bevezetésével a jelen előterjesztésben írtak szerint, valamint
felhatalmazza a jegyzőt a rendelet-tervezet előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt, jegyző
Szentgotthárd, 2016. október 17.
Lábodi Gábor
önkormányzati képviselő sk.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

A Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 4/2016.(II.25) önkormányzati
rendelet módosítása
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Előterjesztés
a Képviselő-testület
2016. október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület !
A 2016.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja
Közös Önkormányzati Hivatal
Önkorm.igazg.tevékenysége
Ebből: Személyi jutt.
89.500 Ft
Munkaa.terh.jár.
24.165 Ft
Közterület rendjének fenntartása
Ebből: Személyi jutt.
22.300 Ft
Munkaa.terh.jár.
6.021 Ft
Rendelőintézet
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Ebből: Személyi jutt.
Munkaa.terh.jár.
Járóbetegek gyógyító gondozása
Ebből: Személyi jutt.
Munkaa.terh.jár.
Fogorvosi alapellátás
Ebből: Személyi jutt.
Munkaa.terh.jár.
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Ebből: Személyi jutt.
Munkaa.terh.jár.
Egészségügyi laboratóriumi szolg.
Ebből: Személyi jutt.
Munkaa.terh.jár.
Képalkotó diagnosztika.
Ebből: Személyi jutt.
Munkaa.terh.jár.
Fizikoterápiás szolgáltatás
Ebből: Személyi jutt.
Munkaa.terh.jár.
Család- és nővédelmi egészségü.gond
Ebből: Személyi jutt.
Munkaa.terh.jár.
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Ebből: Személyi jutt.
Munkaa.terh.jár.
Móra F. Városi Könyvtár
Ebből: Személyi jutt.

113.665 Ft

28.321 Ft

69.596 Ft
54.800 Ft
14.796 Ft
27.305 Ft
21.500 Ft
5.805 Ft
2.921 Ft
2.300 Ft
621 Ft
14.859 Ft
11.700 Ft
3.159 Ft
28.448 Ft
22.400 Ft
6.048 Ft
2.032 Ft
1.600 Ft
432 Ft
4.191 Ft
3.300 Ft
891 Ft
14.097 Ft
11.100 Ft
2.997 Ft
18.669 Ft
14.700 Ft
3.969 Ft
74.422 Ft
58.600 Ft
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Munkaa.terh.jár.

15.822 Ft

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
Egyéb működési célú kiadások áht.-belül
SZEOB
Ebből: Köt.fel.
120.015 Ft
Nem köt.f.
23.114 Ft
Városi Gondozási Központ
Ebből: Köt.fel.
176.022 Ft
Nem köt.f.
43.561 Ft
Családsegítő és gyermekj. Sz.
Fedezete:Műk.célúktgvi tám. és kiegészítő tám.
Ebből Kötelező fel
609.727 Ft
Nem kötelező fel.
241.427 Ft
2. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkez. feladatok támogatása
Működési céltartalék
Fedezete:TelepülésiÖnk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.
Ebből Kötelező feladat
1.145.993 Ft
Nem kötelező feladat
537.311 Ft
3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi kiegészítő
/166/2015.(VI.30.)/
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
Egyéb működési célú kiadások áht.-belül
SZEOB
Ebből: Kötelező feladat
-eFt
Nem kötelező feladat
111.680 Ft
Városi Gondozási Központ
Ebből: Kötelező feladat
402.649 Ft
Nem kötelező feladat
119.000 Ft
Családsegítő és gyermekj. Szolgálat
Fedezete: Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.
Ebből Kötelező feladat
663.559 Ft
Nem kötelező feladat
230.680 Ft

143.129 Ft

219.583 Ft

89.916 Ft
851.154 Ft

1.683.304 Ft
1.683.304 Ft

ágazati

pótlék

111.680 Ft

521.649 Ft

260.910 Ft
894.239 Ft

4. 2014. évi C. tv.(2015.évi ktgvi törvény) / 2.sz.mell. II.; pontjában foglalt feladatok
ellenőrzése
II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása
Központi költségvetési befizetések /egyéb műk.c.kiadásokáhn belül/
915.552 Ft
Fedezete: Működési céltartalék
- 915.552 Ft
5. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
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Közös Önkormányzati Hivatal
Önkorm.igazg.tevékenysége
Ebből: Személyi juttatás
Dologi kiadás
Könyvtár
Központi könyvtár
Ebből: Személyi juttatás
Munkaa. járulék

50.000 Ft
39.370 Ft
10.630 Ft

261.931 Ft
210.725 Ft
51.206 Ft

Önkormányzat
Önkormányzat jogalkotó tev. /személyi jutt/
Város és községgazdálkodás
Ebből: Műk.cél. támogatásáhnkív.
130.000 Ft
Dologi kiadás
40.000 Ft
Versenysport tev. és támogatás/Műk.c.támog. áhn.kív/
Fedezetük: Általános tartalék zárolás /Polgármesteri keret/
Ebből: Kötelező fel.
501.369 Ft
Nem kötelező feladat 100.000 Ft

10.374 Ft
170.000 Ft

100.000 Ft
- 592.305 Ft

6. Önkormányzati Erőforrások és Külkapcs. Bizottsága terhére előir.átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
4/2016. sz.határozatZogarijai gyermekek részére rendezett verseny
Iskolai diáksport tevékenység
Ebből: dologi kiadás
443.800 Ft
Fedezete: Közművelődési tev.tám. (egyéb műk.c.tám.áh.kív.)
-443.800Ft
7. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
Kiadási pótleőirányzat
Intézményi karbantartások
Rendelőintézet
Fizikoterápiás szolgáltatás /dologi kiadás/
Fedezete:Intézményfinanszírozás
Működési céltartalék /Intézményi karbantartások/
8. Képviselő – testületi határozatok
201/2016. sz. határozat Rendelőintézet pótelőirányzat
Rendelőintézet
Járóbeteg gyógyító szakellátás /dologi kiadás/
1.400.000 Ft
Család és nővédelmi eü.gond./dologi kiadás/
300.000 Ft
Járóbeteggyógytó gondozás /dologi kiadás/
600.000 Ft
Fedezete:Intézményfinanszírozás
Működési céltartalék zárolás /Rendelőintézet/
193/2016. sz. határozat „Idősek az Idősekért” díjazás
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Ebből: Személyi jutt.
80.000 Ft
Munkaad.terh.járul.
21.600 Ft

107.950 Ft
- 107.950 Ft

2.300.000 Ft

- 2.300.000 Ft

101.600 Ft

52

Fedezetük: Kitüntetési keret zárolás /műk.c.p.e.átad. áhn kívül/ zárolás

-101.600 Ft

203/2016. sz. határozat Civil szervezetek támogatása
Civil alap
Ebből: Egyéb műk. c. támogatás áhn. kívül
334.602 Ft
Dologi kiadás
475.850 Ft
Fedezete: Működési céltartalék

- 810.452 Ft

207/2016. sz. határozat Koszkol Jenő műalkotása
Város és községgazdálkodás /beruházás/
Fedezetük: Működési kölcsön Gotthárd-ThermKft

500.000 Ft
- 500.000 Ft

810.452 Ft

9. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása
A./ Önkormányzat
Ifjúsági Tanács
Közművelődési tev. és támog /dologi kiadás/
100.000 Ft
Város és községgazdálkodás /műk.c.támog.áhn.kív/
50.000 Ft
Városi rendezvények
385.230 Ft
Ebből: Dologi kiadás
312.420 Ft
Műk.c.támogatásáhn.kív.
72.810 Ft
Fedezete: Működési céltartalék /Ifjúsági Tanács keret/
535.230 Ft
Rendelőintézet finanszírozás módosítás / EFI támogatás/
Működési céltartalék
EFI Iroda fenntartása
Ebből: Dologi kiadás
24.800.000 Ft
Beruházás
400.000 Ft
Út építés, út felújítás
Ebből: Dologi kiadás
Felújítás
Városrészi kultúrházak felújítása
Ebből: Dologi kiadás
Felújítás
SZOI Okatatási Intézmények felújítása
Ebből: Dologi kiadás
Felújítás

1.989.000 Ft
1.989.000 Ft

253.843 Ft
253.843 Ft

5.204.335 Ft
5.204.335 Ft

B./ Rendelőintézet
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl.
/
Ebből : Személyi jutt.
79.155 Ft
Munkaa.terh.j.
10.686 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv

Háziorvosi alapellátás gyermekorvos

25.200.000 Ft
- 25.200.000 Ft

89.841 Ft

89.841 Ft

1.040.000 Ft
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Ebből: : Személyi jutt.
425.196 Ft
Munkaa.terh.j.
114.804 Ft
Dologi kiadás
500.000 Ft
Család és nővédelem eü gondozás
Ebből: : Személyi jutt.
318.682 Ft
Munkaa.terh.j.
84.914 Ft
Ifjúság eü. gondozás
Ebből: : Személyi jutt.
574.728 Ft
Munkaa.terh.j.
155.176 Ft
Fogorvosi alapellátás
Ebből: : Személyi jutt.
384.331 Ft
Munkaa.terh.j.
103.769 Ft
Fedezetük:Műk.c.tám.bev.áht.bel. –TB alapból
EFI fenntartási támogatás
EFI Iroda fenntartása
Ebből: Dologi kiadás
24.800.000 Ft
Beruházás
400.000 Ft
Fedezete:Műk.c.támogatásáhn.belül – Fejezeti kez.
Felh.c.támogatásáhn.belül – Fejezeti kez.
C./ Móra Ferenc Könyvtár
Központi könyvtár
Ebből : Beruházás
Fedezete: Működési bevétel
D./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./
Ebből : Személyi jutt.
158.306 Ft
Munkaa.terh.j.
24.156 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv
Intézményfinanszírozás
Önkormányzat Működési céltartalék zárolás /Közcélú fogl. Pályázati önrész/

403.596 Ft

729.904 Ft

488.100 Ft

2.661.600 Ft

25.200.000 Ft

24.800.000 Ft
400.000 Ft

26.279 Ft
26.279 Ft

182.462 Ft

179.682 Ft
2.780 Ft

A 4/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet 2.§.(10) jóváhagyott a költségvetés bevételi és
kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemterve a csatolt
likviditási terv szerint módosul.
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 rendelet-módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy
a költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni
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szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni a gazdasági – pénzügyi folyamatokat. A követés
naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek.
A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.
Környezeti és egészségi következménye: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot
A jogalkotás elmaradásának esetén: a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi
előírásokkal.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2016. évi költségvetés
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.
Szentgotthárd, 2016. október 17.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1.sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./…. (……..) önkormányzati rendelete
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.
(II.25.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 2.§ (1) bekezdés helyébe a
következő lép:
„2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 3.443.082.838,- Ft azaz hárommilliárd-négyszázhétmillióegyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy forintban
b) bevételi főösszegét 3.443.082.838,- Ft azaz hárommilliárd-négyszázhétmillióegyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy forintban
állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg
forrásait és azok összegét - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az
alábbiak szerint határozza meg:
(2) Működési bevételek
2.433.833.154 Ft
a) Intézményi működési bevételek:
275.113.698 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1.673.499.000 Ft
c) Működési támogatások:
318.606.187 Ft
d) Egyéb működési bevételek:
166.614.269 Ft
(3) Felhalmozási bevételek
a) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
b) Felhalmozási támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek
(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.
(5) Költségvetési bevételek összesen:

369.180.446 Ft
12.000.000 Ft
56.001.446 Ft
301.179.000 Ft
394.829.460 Ft
3.197.843.060 Ft

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

245.239.778 Ft

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

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

1.625.435.302 Ft-ot
1.660.651.555 Ft-ot
73.900.000 Ft-ot
71.871.981 Ft-ot
11.224.000 Ft-ot

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

1.028.110 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 68.843.871 Ft összegben, az alábbiak szerint
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a)

Pályázati alap működési

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

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

2.740.470 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
500.000 Ft
1.056.627 Ft
464.770 Ft
1.000.000 Ft
- Ft
7.700.000 Ft
- Ft
1.825.418 Ft
- Ft
77.600 Ft
- Ft
- Ft
124 Ft
1.365.000 Ft
6.538.285 Ft
2.647.131 Ft
14.128.446 Ft
25.200.000
Ft”

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 318.606.187 Ft
állami támogatásban részesül. Az állami támogatásból 236.137.337 Ft nem kerül
folyósításra.”
6.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
2016. október ……..

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

SZMSZ módosítása
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról valamint
mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet egyetlen szakaszból (82. §)
álló 57. alcímének címe: „Helyi népszavazás, népi kezdeményezés” A 82. § pedig úgy
rendelkezik, hogy a helyi népszavazás, valamint a népi kezdeményezés részletes szabályait
külön önkormányzati rendelet tartalmazza.
A fent említett külön önkormányzati rendelet a helyi népszavazásról és a népi
kezdeményezésről szóló 26/2001. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet volt, amit a 2016.
szeptemberi ülésen a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló 26/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezett a
Képviselő-testület, mivel az abban foglaltak szabályozására már nincs felhatalmazása, a helyi
népszavazás eljárási szabályait törvény szabályozza, a népi kezdeményezés intézménye pedig
megszűnt.
A fentiekre tekintettel kezdeményezem az SZMSZ 57. alcímének (és ezzel egyúttal
természetesen a 82. §-ban foglaltaknak is) a hatályon kívül helyezését.
Szükséges továbbá az SZMSZ módosítása a normaszövegben talált néhány kisebb hiba miatt
is, amit más módon már nem lehet korrigálni:
- a 45. § (6) bekezdéséből kimaradt a „hozzájárulást” szó („(6) A véleményező adatainak
kezeléséhez szükséges [hozzájárulást] az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt vélelem szerint az (5)
bekezdésben foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. Erről a
véleményezőt a honlapon tájékoztatni kell.”);
- az 56. § (1) bekezdésében az „az SZMSZ 2. melléklete” szövegrész helyébe a jogszabály
szerkesztési rendeletben előírt formának megfelelően az „a 2. melléklet” szöveg lép;
- a 74. § (5) bekezdésében a zárójelben lévő felsorolás kiegészül a Szentgotthárdi Ipari Park
Kft- vel azzal, hogy a többi cég nevének helyes írására is ügyelni kell - tehát újra kell
szabályozni ezt a bekezdést („(5) Munkáltatói jogkörében eljárva az Mötv- ben
meghatározottakon felül gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzat által
létrehozott gazdálkodó szervezetek (SZET Szentgotthárdi kft, Gotthárd -Therm Kft.) vezetői
tekintetében.”).
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs
társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye,
adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a
fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának
esetén az SZMSZ nem a tényleges helyzetet tükrözné, illetve nyelvtani értelmezése problémás
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lenne. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen!
Szentgotthárd, 2016. október 12.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló
13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet
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 (a továbbiakban:
SZMSZ) 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben foglalt vélelem szerint az (5) bekezdésben foglalt adatkezelések
tekintetében megadottnak kell tekinteni. Erről a véleményezőt a honlapon
tájékoztatni kell.”
2. § Az SZMSZ 74. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Munkáltatói jogkörében eljárva az Mötv.-ben meghatározottakon felül gyakorolja az
egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzat által létrehozott gazdasági társaságok
(SZET Szentgotthárdi Kft., Gotthárd-Therm Kft., Szentgotthárdi Ipari Park Kft.)
vezetői tekintetében.”
3. § Az SZMSZ 56. § (1) bekezdésében az „az SZMSZ 2. melléklete” szövegrész helyébe az
„a 2. melléklet” szöveg lép.
4. § Hatályát veszti az SZMSZ 57. alcíme.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .........
………… ….-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indokolás:
1. §-hoz: Egy, a normaszövegből kimaradt szó pótlása, mely a rendelkezés megfelelő
értelmezéséhez szükséges.
2. §-hoz: Bővült az önkormányzat által létrehozott gazdasági társaságok (a jelenleg hatályos
normaszövegben: gazdálkodó szervezetek) felsorolása.
3. §-hoz: A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 1. mellékletének
18.2.1. pontjának megfelelő jelölést alkalmazza az SZMSZ 2. mellékletére való
hivatkozásnál.
4. §-hoz: A 82. §-ban említett külön önkormányzati rendelet a helyi népszavazásról és a népi
kezdeményezésről szóló 26/2001. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet volt, amit a
2016. szeptemberi ülésen a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról szóló 26/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelettel
hatályon kívül helyezett a Képviselő-testület, mivel az abban foglaltak
szabályozására már nincs felhatalmazása, a helyi népszavazás eljárási szabályait
törvény szabályozza, a népi kezdeményezés intézménye pedig megszűnt. Mivel az
57. alcím egyetlen szakaszból áll, melynek hatályon kívül helyezésével az alcím
„kiüresedne”, ezért az egész alcímet kell hatályon kívül helyezni.
5. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés.
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Szociális rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Megkezdtük – és terveink szerint a novemberi képviselő-testületi ülés tárgyalja – a város
szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát. Ennek során az önkormányzat
által nyújtott szociális támogatások közül a rendkívüli települési támogatás esetében merült
fel a jövedelemhatárok, illetve a támogatás maximális összege emelésének indokoltsága. Ezen
ellátásra jelenleg csupán a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek válhatnak
jogosulttá, és a részükre nyújtott összeg is csekély vásárlóértéket jelent. Egyre többen nem
férnek bele a nagyon alacsonyan megállapított jövedelemhatárokba, illetve ezért is megnőtt a
hivatalból adott támogatások száma. Úgy gondoljuk, hogy a lakosság szociális biztonságának
növelése érdekében nem kellene várnunk a szociális szolgáltatástervezési koncepció
felülvizsgálatának végére ennek a régóta húzódó problémának a megoldásával vagy
enyhítésével.
A rendkívüli települési támogatás a kérelmezők nagy részénél természetbeni formában kerül
megállapításra, vásárlási utalvány, tűzifa, térítési díj hozzájárulás, lakbér, közüzemi
díjhátralék átvállalás formájában.
A rendkívüli települési támogatásra való jogosultságnál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. A
szabályozás során három különböző jövedelemhatárt alakítottunk ki: gyermeket nevelő,
gyermeket nem nevelő családok számára, valamint elhunyt személy eltemettetésére tekintettel
támogatást kérő kérelmezők részére. A jövedelemhatártól eltérni az igénylő rendkívüli
élethelyzete, valamint hivatalból indult eljárás esetén lehet.
A szociális rendeletünk szerint kérelmére alkalmanként vagy havi rendszerességgel –
figyelemmel a kérelmező és családja jövedelmi, szociális rászorultságára – rendkívüli
települési támogatásban részesíti a polgármester azt az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a) gyermeket nem nevelő háztartásban
- egyedül élő esetében a 175 %-át,
- két vagy több fős háztartásban a 130 %-át;
b) gyermeket nevelő háztartásban
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- 2 fős háztartásban a 175 %-át,
- 3-4 fős háztartásban a 150 %-át,
- 5 vagy több fős háztartásban a 130 %-át.
A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege a rendeletben meghatározott kivételekkel
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 50 %-a.
Időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére legfeljebb hat
hónapra állapítható meg rendkívüli települési támogatás, melynek havi összege nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át.
Megjegyezzük, hogy ilyen jellegű „rendszeres” támogatást nem alkalmaztunk, de a lehetőség
adott.
Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén a rendkívüli települési támogatás
összege jelenleg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-áig terjedhet.
Ha a rendkívüli települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként kérik, a támogatás összege azonos a helyben szokásos legolcsóbb
földbetemetési (br. 205.169,- Ft), illetve hamvasztásos temetés (br. 194.756,- Ft) költségeinek
15 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
150 %-át, illetve 10 %-ával, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem a
nyugdíjminimum 151-250 %-a közé esik.
A fenti jogszabályi rendelkezésekhez még annyit megjegyzünk, hogy az öregségi nyugdíj
legkisebb összege 2008. január 1. óta 28.500,- Ft.
A mellékelt rendelettervezet előterjesztésével javasoljuk a fenti jövedelemhatárok emelését,
hogy több ténylegesen rászoruló kerülhessen be a támogatottak közé, és a támogatás adható
maximumának az emelését, hogy a rászorulók valós segítséget kapjanak nehéz
élethelyzetükben. Kérjük ehhez a Tisztelt Képviselő-testület támogatását!
Mivel a jogalkotásról szóló törvény megköveteli valamennyi jogszabálytervezet esetén egy
előzetes hatásvizsgálat elkészítését, és önkormányzati rendelet esetén arról a Képviselőtestület tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosítás
- társadalmi hatása, hogy valamelyest szélesebb körben és magasabb összegben teszi lehetővé
a rendkívüli települési támogatáshoz való hozzáférést;
- gazdasági, költségvetési hatása, hogy a rendelet megalkotásával az önkormányzat szociális
kiadásai a korábbi keretekhez képest megnövekednek;
- végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nem jelentős;
- közvetett egészségügyi következményei kedvezőek, hiszen például a téli hidegben többen
juthatnak és nagyobb mennyiségű tüzelőhöz, vagy megfelelő ruházathoz, a rászorulók elég
élelmiszert tudnak beszerezni, illetve ki tudják váltani a szükséges gyógyszereiket;
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása, hogy ebben az ügykörben valamelyest növekszik
az ügyfelek és az ügyek száma;
- megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a
jogalkotás elmaradása esetén a jelenlegi feltételek maradnak hatályban, egyre kevesebben
jutnak támogatáshoz vagy nő a hivatalból adott támogatások száma;
- alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a
pénzügyi feltételek az év hátralevő részében biztosítottak, a következő évekre a költségvetés
tervezésekor biztosítjuk.
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Szentgotthárd, 2016. október 13.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és 32. § (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 12. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kérelmére alkalmanként vagy havi rendszerességgel – figyelemmel a kérelmező és
családja jövedelmi, szociális rászorultságára – rendkívüli települési támogatásban
részesíti a (7) bekezdésben e hatáskör gyakorlására feljogosított szerv azt az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt, akinek a családjában
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
a) gyermeket nem nevelő háztartásban
aa) egyedül élő esetében a 200 %-át,
ab) két vagy több fős háztartásban a 150 %-át;
b) gyermeket nevelő háztartásban
ba) 2 fős háztartásban a 200 %-át,
bb) 3-4 fős háztartásban a 175 %-át,
bc) 5 vagy több fős háztartásban a 150 %-át.”
(2) A rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege a 13. §-ban és a 14. §-ban
szabályozott esetek kivételével az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
legfeljebb 90 %-a.”
(3) A rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére
legfeljebb hat hónapra állapítható meg rendkívüli települési támogatás, melynek havi
összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90
%-át.”
2. § A rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén a rendkívüli települési
támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-áig
terjedhet.”
3. § A rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a rendkívüli települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez
való hozzájárulásként kérik, a támogatás összege azonos a helyben szokásos
legolcsóbb földbetemetési, illetve hamvasztásos temetés költségeinek
a) 20 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 200 %-át,
b) 15 %-ával, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem a nyugdíjminimum 201300 %-a közé esik.”
4. § Ez a rendelet 2016. november 1-jén lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év ……..
hó ….-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve: ………………………..
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
Indokolás:
1. §-hoz: Megemeli a támogatás feltételéül szabott jövedelemhatárokat, valamint az adható
támogatás legmagasabb összegét.
2. §-hoz: Kétszeresére emeli a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén
adható rendkívüli települési támogatás legmagasabb összegét.
3. §-hoz: Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás feltételéül
megszabott jövedelemhatárokat megemeli, hogy továbbra is adható legyen ez a
támogatási forma, mivel egyre kevesebben férnek bele a jelenleg hatályos
összeghatárokba. Valamelyest emel a hozzájárulás mértékén – a rendkívüli települési
támogatás adható legnagyobb összegének 12. § (2) bekezdésében eszközölt
emelésére is tekintettel.
4. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés. A rendeletmódosítást a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 15. § (1) bekezdés alapján a hatályba lépését követően keletkezett
tényekre és jogviszonyokra, valamint a hatályba lépését követően megkezdett eljárási
cselekményekre kell alkalmazni.
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Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1)
bekezdése szerint „Szentgotthárd Város Önkormányzata házasságkötésre alkalmas hivatali
helyiségként az anyakönyvvezető irodahelyisége (Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) helyiségét
biztosítja.”

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (1) bekezdése szerint „a települési
önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget”. Ez
egy olyan kérdés amelyet nem kötelező rendeletben szabályozni.
Ezzel a rendelkezéssel kapcsolatosan az merült fel, hogy ez a hivatali helyiség nem alkalmas
arra, hogy abban nagyobb számú násznép elférjen. Márpedig ha a rendeletben ez a helyiség
van meghatározva hivatali helyiségként, akkor a házasságkötésnek ebben az irodában kell
megtörténnie. Bár ebből még probléma nem volt, mert ezt a helyiséget még csak a házasulók
és a két tanú jelenlétében tartott esküvőkön vették igénybe, munkaidőben, de nem zárható ki
ilyen esetben sem egy népesebb társaság megjelenése. Ebből kiindulva javasoljuk a helyzet
rendezését és a rendeletünk melléklet szerinti módosítását.
Amennyiben ezt a módosítást megtesszük, automatikusan a megfelelő helyiséget a várható
megjelenők számához igazítva adhatjuk meg, vagyis az lehet a refektórium is de lehet a
jelenlegi iroda is.
A bevételek szempontjából így csupán attól az esküvőnkénti 13 ezer forinttól esnénk el, amit
a jelenleg hatályos rendeletünk szerint kell fizetnie a házasulandóknak, ha a refektóriumban
szeretnék megtartani az esküvőjüket hivatali munkaidőben (ami bevétel eddig sem
realizálódott, mert munkaidőben nem volt nagy létszámú esküvő). A hivatali munkaidőn kívül
a hivatali helyiségben tartott esküvőért pedig jelenleg is ugyanannyit kell fizetni, mint a
hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül tartott esküvőért.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, nincs környezeti és egészségi
következménye. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem jelentős. A
rendeletmódosítás elfogadásának szükségességét az előterjesztésben és az indokolásban
részleteztük. A szabályozás elmaradása esetén munkaidőben nagy létszámú esküvőhöz nem
tudna az anyakönyvi eljárásról szóló rendeletnek eleget téve térítésmentesen arra alkalmas
hivatali helyiséget biztosítani az önkormányzat saját rendeletének megsértése nélkül - így ez
valószínűsíthetően a Vas Megyei Kormányhivatal intézkedését eredményezné. A jogszabály
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alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendeletmódosítás elfogadását!
Szentgotthárd, 2016. október 19.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló
8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.)
önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 201..
…………. hó ….-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indokolás:
1. §-hoz: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény nem ad felhatalmazást a
települési önkormányzatnak arra, hogy rendeletben jelölje ki a házasságkötésre
alkalmas hivatali helyiségét, ezért hatályon kívül kell helyezni rendeletünkben az
erről szóló bekezdést.
2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés.
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Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítás
ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016.október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Vas megyei Kormányhivatal ellenőrzi
önkormányzatunk egészségügyi ellátására
vonatkozó szabályait és dokumentumait. Ennek keretében jelezték, hogy önkormányzatunk
jelenlegi többször módosított rendelete ( 2.sz. Melléklet ) kiegészítésre szorul. A módosítással
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában
és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, e törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet
véleményének kikérésével jogszabályi kötelezettségnek tesz eleget jelen előterjesztéssel.
Az előterjesztés mellékletében szereplő egészségügyi alapellátási körzetről szóló rendelet
módosítása a Képviselő-testület elé terjesztett formában egyidejűleg véleményezés céljából
megküldésre kerül a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér
2.)
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján)
A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet módosítása számottevő
társadalmi, gazdasági hatással nem jár, a módosításban foglalt kiegészítéssel jogszabályi
kötelezettségének tesz eleget a képviselő-testület.
Költségvetési hatás: költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet módosítása közvetlen környezeti és egészségügyi
következményekkel nem jár.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív többletteherrel nem jár.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A feladatra vonatkozóan a rendelet módosításának
elmaradása
törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási körzetről szóló
önkormányzati rendelet módosítását megtárgyalni és a rendelet tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Szentgotthárd, 2016. október 17.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1.sz. Melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének
…./…. (….) önkormányzati r e n d e l e t e a
Szentgotthárd Város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi, iskolafogászati körzetek kialakításáról szóló 25/2002(VII.4.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§Szentgotthárd Város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi,
iskolafogászati körzetek kialakításáról szóló 25/2002(VII.4.) önkormányzati rendelet (
továbbiakban Rendelet ) 1. §-a az alábbiakra módosul:
„1.§ A Rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Városában a közigazgatási területén területi
ellátási kötelezettséggel működő négy háziorvosi körzetre,két házi gyermekorvosi körzetre,2
felnőtt fogorvosi körzetre, az iskolafogászati körzetre, három területi védőnői ellátás
körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi
ellátásra. Az egyes körzetek pontos területi meghatározását a rendelet melléklete
tartalmazza.”
2.§ A Rendelet az alábbi 2. §-sal egészül ki:
„2.§ Szentgotthárd Város teljes közigazgatási területén négy háziorvosi körzet, két
gyermekorvosi körzet három védőnői körzetet működik. A körzetek székhelye: 9970
Szentgotthárd, Rákóczi út 5.
3.§ A Rendelet az alábbi 3. §-sal egészül ki:
„3.§ Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási
szerződés keretében látatja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 9970 Szentgotthárd, Rákóczi út
5”.
4.§ A Rendelet az alábbi 4.§-sal egészül ki:
„4.§ (1) Szentgotthárd Város teljes közigazgatási területe két fogorvosi alapellátási körzetet
alkot. A fogorvosi körzetek székhelye: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi út 18.
(2) Szentgotthárd Város teljes közigazgatási területe egy iskolafogászati alapellátási körzetet
alkot. A székhelye: 9970 Szentgotthárd, Füzesi u.3.
(3) Szentgotthárd Város Önkormányzata megállapodás alapján a székhelyen biztosítja az
iskolafogászati alapellátást Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy, Alsószölnök, Felsőszölnök és
Szakonyfalu községek vonatkozásában.
(4) Szentgotthárd Város teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet – rendelési időn túli,
hétvégén és ünnepnapokon - vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot. Székhely:
Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
5.§ A Rendelet az alábbi 5.§-sal egészül ki:
„5.§ Az iskola-egészségügyi ellátás a gyermek háziorvosi körzetek és védőnők együttes
szolgáltatásából áll, melyet a 9970 Szentgotthárd, Rákóczi út 5. szám alatti orvosi
rendelőkben ( szükség esetén a köznevelési intézmények székhelyén ) biztosítanak.”
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6.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Jelen rendelet Szentgotthárd Város 2016. …………….. napján kihirdetésre kerül.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás:

76

1.§-hoz: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § alapján az
egészségügyi
alapellátás körében a települési önkormányzat meghatározza feladatait.
2.§-hoz: Alapellátási körzet meghatározása.
3.§-hoz: Ügyeleti ellátás meghatározása.
4.§-hoz A fogorvosi alapellátás, iskolafogászat, ügyelet, rendelési időn túli ügyelet,
sürgősségi ellátás meghatározása.
5.§-hoz: Iskola egészségügy meghatározása
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Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére
Tárgy: A Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A közismertebb nevén filmtörvény, (a Mozgóképről szóló 2004. évi II. tv.) 2016.10.01-től
hatályba lépett módosítása végett szükséges a közterületek használatáról szóló rendeletünk
felülvizsgálata.
A törvényi szabályozás ide vonatkozó IV. fejezete alább olvashatóA KÖZTERÜLETEK ÉS AZ ÁLLAM TULAJDONÁBAN ÁLLÓ EGYÉB INGATLANOK
FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA
34. § (1) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület, valamint a nemzeti
vagyonról szóló törvény (a továbbiakban: Nvt.) szerinti tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi
joggyakorlása alatt álló ingatlan - a kiemelt nemzeti emlékhely kivételével - filmalkotás
forgatása céljából történő igénybevételére e fejezetet kell alkalmazni. E fejezet
alkalmazásában
a) filmalkotásnak minősül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilm is,
b) filmforgatási célú közterület-használatnak minősül a közterület használata akkor is, ha az
csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű tevékenységhez, illetve a stáb
parkolásához, a kiürítéshez, a forgalomtechnikai biztonság biztosításához szükséges.
(2) Kérelmet filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező)
nyújthat be.
(3) A települési önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3.
mellékletnek megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A naptári
napon legfeljebb hat órával átnyúló éjszakai forgatások esetében a töredéknapra a 3.
mellékletben meghatározott összegeket kell alkalmazni. A közterület használatáért
megállapított díj a tulajdonosi joggyakorlót illeti meg. A 3. melléklet szerinti legmagasabb
díjak évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek
szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított
díjtételeit az MNF és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat az adott év
elején honlapján közzéteszi.
(4) A közterület filmforgatási célú használata csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben
korlátozhatja a közterülettel határos magántulajdonú ingatlanok használatát, és a korlátozás
nem jelenthet aránytalan terhet a tulajdonos számára.
(5) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú
használatával kapcsolatos egyes feltételeket a települési önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben szabályozza. Ennek keretében meghatározza a forgatást akadályozó, de a
kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó
külön feltételeket is, különösen azt, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles
újra biztosítani a közterület-használatot. A települési önkormányzat képviselő-testülete a
rendeletben mentességet vagy kedvezményt állapíthat meg a meghatározott időtartamot
vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási,
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tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés
keretében készülő) filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával
összefüggésben. A saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a közterülethasználathoz kapcsolódó feltételeket a honlapján közzéteszi.
(6) Az (5) bekezdés alapján nyújtott mentesség vagy kedvezmény csekély összegű
támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és
88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) szabályai
alapján lehet nyújtani. Azonos támogatható költségek tekintetében a csekély összegű (de
minimis) támogatás nem kumulálható állami támogatással, ha az ilyen jellegű kumuláció
olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a Bizottság 800/2008/EK általános
csoportmentességi rendeletében vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az
egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.
35. § (1) Az MNF a közterület-használatról hatósági szerződésben állapodik meg a
kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik
érvényessé. A filmforgatáshoz kapcsolódó, jogszabály alapján hatósági engedélyhez, illetve
hatósági bejelentéshez kötött tevékenységek a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a
jogszabályban a kérelem, illetve bejelentés tartalmaként előírt adatok megadásával és
mellékletei benyújtásával - bejelentés alapján gyakorolhatók. Az MNF a bejelentés tartalma
vagy hatósági ellenőrzés alapján megállapított jogellenesség esetén a bejelentéssel érintett
tevékenységet, magatartást, illetve helyzet fenntartását megtilthatja.
(5) Az e fejezet szerinti eljárások során a kérelmező, az MNF, a rendőrség, a települési
önkormányzat, a tulajdonosi joggyakorló, a filmforgatással érintett hatóságok,
szakhatóságok, továbbá az egyéb érintett intézmények elektronikus úton tartanak
kapcsolatot egymással.
(6) A közterület-használatról szóló, a települési önkormányzat által jóváhagyott hatósági
szerződést olyan időben kell megkötni, hogy a filmforgatás a kérelemben tervezett
időpontban megkezdhető legyen. A közterület-használat engedélyezésére és a hatósági
bejelentések, kérelmek benyújtására vonatkozó részletes eljárási szabályokat e törvény
végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg. Ha a közterület-használat
engedélyezésében közreműködő hatóság, települési önkormányzat, illetve egyéb szerv vagy
intézmény az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben rá vonatkozóan
meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, hozzájárulását az ott szabályozott
tartalommal és feltételek szerint megadottnak kell tekinteni.
A törvény 34.§ (3) bekezdése hivatkozik a törvény mellékletére mely meghatározza a
legmagasabb díjakat amelyeket filmforgatáskor az önkormányzatnak kérnie lehet. A
rendelkezés így szól Szentgotthárdot érintően:
3. számú melléklet a 2004. évi II. törvényhez
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának
díjai a használat célja szerint
A

B

C

D

E

F

Közterületbesorolás

forgatási
terület

technikai
terület

stábparkolási
terület

kiürítési
terület

forgalomtechnikai
biztonsági terület

Ft/m2/nap

Ft/m2/nap

Ft/m2/nap

Ft/m2/nap

Ft/m2/nap

521

208

208

208

20

1
5

a város, a megyei jogú város,
a járásszékhely város, a község

töredéknap töredéknap

töredéknap töredéknap

töredéknap

79

6

díszburkolatos vagy turisztikailag
kiemelt központi területei

esetén
261

esetén
104

esetén
104

esetén
104

esetén
10

a város, a megyei jogú város,
a járásszékhely város, a község
nem díszburkolatos vagy nem
turisztikailag kiemelt központi
területei

208

156

104

104

10

töredéknap töredéknap
esetén
esetén
104
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töredéknap töredéknap
esetén
esetén
52
52

töredéknap
esetén
5

A melléklet alkalmazásában:
a) forgalomtechnika biztonsági terület: A filmforgatás által nem használt, de a filmforgatás
érdekében a gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A biztonsági terület
nagyságának a forgatási terület nagyságával arányos mértékben kell állnia. Az arányosság
mértéke a közútkezelője által elfogadott forgalomtechnikai terv alapján kerül
meghatározásra.
b) forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb
közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület.
c) kiürítési terület: A b), d) és e) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a
filmforgatási napot megelőző napon, kifejezetten a filmforgatási, technikai, illetve a parkolási
terület kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a területen a d) pont szerinti
tevékenységen kívül más nem történik.
d) stábparkolási terület: A b) és e) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és
technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és
járművek által elfoglalt terület.
e) technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a filmforgatás
technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő
berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást közvetlenül kiszolgáló
egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület.
A törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet: 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet, a
közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának
részletes szabályairól.
Tehát a közterület használatról szóló rendeletünkben jelenleg alkalmazott filmforgatásra
vonatkozó összegeket törölni kell, s helyette a mozgóképről szóló törvény 3. melléklete
szerint kell a díjat megállapítani (melyek most a törvényben megállapított mértéke magasabb
mint a jelenlegi helyi rendeletünkben írt összeg.)
Továbbá dönteni kell/lehet arról, hogy:
„a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti
események esetére” milyen külön feltételeket határozunk meg, különösen azt, hogy ilyen

esemény esetén hány napon belül köteles az Önkormányzat újra biztosítani a közterülethasználatot.
Erre a Javaslat tartalmaz rendelkezést.

A testület mentességet, vagy kedvezményt állapíthat meg (NEM KÖTELEZŐ) „a
meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat
szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami
felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat
díjával összefüggésben.”

A mellékletben javasolt rendeletmódosítás erre nem tartalmaz rendelkezést.
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Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Társadalmi: A Mozgóképről szóló törvény kötelező jelleggel előírta valamennyi
önkormányzat számára a rendeletalkotási kötelezettséget 2004-ben, s most a 2016.10.01-től
hatályba lépett módosítás végett további szabályozás szükséges, melynek azonban a helyi
társadalom szintjén kihatása nem releváns.
Gazdasági, költségvetési:
A közterülethasználati díj törvény általi mértékének alkalmazása a költségvetés számára
bevételt jelent.
Környezeti és egészségi következménye: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A Mozgóképről szóló törvény, ill. annak
végrehajtásáról szóló kormányrendelet adminisztrációs többletfeladatot a szokásos teendőkön
túlmenően.
A jogalkotás elmaradásának esetén: A törvény kötelezően írja elő a helyi rendeletben
történő alkalmazást.
Javaslom, hogy a T. Képviselő-testület a rendelettervezete fogadja el.
Szentgotthárd 2016. október 18.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1.számú melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének … /… (…) önkormányzati
rendelete
A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és
helyreállításáról, valamint a
különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben, a Mozgóképről
szóló 2004. évi II. tv. 34.§-ában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1)
bekezdésében és a Mozgóképről szóló 2004. évi II. Tv. 34.§-ában foglalt felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete A közterületek
használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a
különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§ (9) bekezdése a következők szerint módosul:
„2.§ (9) A Mozgóképről szóló 2004. évi II. Tv. (továbbiakban Filmtörvény) szerinti
filmforgatás esetén a közterület használatára a Törvény szerinti eljárást kell alkalmazni azzal,
hogy a filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén az igényelt közterületet 30 napon belül ismételten biztosítani
kell.”
2.§ A Rendelet 2. melléklet 1.Tábla 20. pontja hatályát veszti.
3.§ A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Kihirdetve:
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Indokolás:
Az 1.§-hoz:
Mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. előírja azokat a területeket,amelyekben helyi rendeletben
lehetséges a szabályozás. Ezt tartalmazza a Javaslat.
A 2.§-hoz:
A közterület-foglalási díjakat eddig önkormányzati rendelet szabályozhatta – a továbbiakban
erre nincs lehetőség mivel azt törvény határozza meg.
A 3.§ -hoz:
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal
munkájáról
JELENTÉS
a Képviselő-testület
2016. október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Lejárt határidejű határozatok:

118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok
1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata : 2016. évre a helyi iparűzési adó bevétel esetében a
Képviselő-testület de minimis támogatásban részesítette a vállalkozó háziorvosokat. Helyi
rendeletünket a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája (TVI), mint az állami
támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet szerint helyi iparűzési
adórendeletünk megfelel az EU-s előírásoknak, kihirdettük, életbe léptettük.
2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. (2016. évben márciusban került rá
sor.)
3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. Helyi adó, gépjárműadó területén inkasszók
benyújtása, forgalomból kivonások elindítása.
4/ 2015. évi beszámoló tartalmazza eszközök elhasználódási fokát .
5/Likviditási terv a két ülés közti beszámolóhoz csatoltuk.
6/ A költségvetés tervezése során elkülönített tartalék képzése a pénzügyi egyensúly hosszabb
távú fenntartásához. A 2016. évi önkormányzati költségvetésben egyensúlyi tartalék
képzését forrás hiányában a Képviselő-testület nem képzett.
7/ Az Önkormányzat gazdasági társaságainak pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése
érdekében a társaságok a továbbiakban is havi pénzügyi beszámolási kötelezettséggel
tartoznak. A gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési
tervet kell készíteni, melyet a Képviselő-testülettel ismertetni kell. A társaságaink havonta a
pénzügyi beszámolójukkal együtt nyújtják be, melyet a két ülés közti anyagban tárgyal
a Képviselő-testület.
8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat
kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. A januári költségvetési tervezetben
benyújtásra került. Félévi beszámoló után kerül módosításra.(helyi adóbevallás
feldolgozása, jelentősebb bevételek, beruházások megrendelése.)
9/ Adósságot keletkeztető ügyletek – fürdő kezességvállalás- a tárgyévben előírt kötvény tőke
és kamat összege, valamint a szociális étkeztetés feladatellátáshoz beszerzett gépjármű lízing
az aktuális költségvetésben tervezve van. Emiatt a Képviselő-testület a 2016. évi
önkormányzati költségvetés elfogadása során hoz határozatot/dönt az előzetes adatszolgáltatás
benyújtásáról. Költségvetési előterjesztés 2. határozati javaslat. A Képviselő-testület 20
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db lakás kialakításához szeretne beruházási hitel felvenni. Erről az előzetes
adatszolgáltatás benyújtásra került a Kincstárhoz.
10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a
Testületnek.
85/2015. számú képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a Széll Kálmán Ösztöndíjról:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évben már harmadszor hirdette meg a Széll
Kálmán Ösztöndíjpályázatot. A rendelet alapján március 31-ig a pályázati lehetőséget
meghirdettük a szokásos módon - hirdető táblákon, szentgotthárdi lapban, honlapon. A
lehetőségről mindkét középiskola tájékoztatta az érintett diákjait.
Többen érdeklődtek telefonon és személyesen is a Hivatalban.
A pályázat beadási határideje: augusztus 31. volt. A határidőig mindösszesen négy pályázat
érkezett . Azok, akiknek számára eredetileg a Széll Kálmán Ösztöndíj megalapításra került –
középiskolások – közülük idén is sajnos csak egy pályázatot adtak be.
A felsőoktatásban tanulók számára hirdetett kategóriában 3 fő nyújtotta be pályázatát. Itt 3 főt
támogat az önkormányzat.
A benyújtott pályázatok a kiírásának megfeleltek, a Bizottság mind a négy pályázó munkáját
elfogadta.
A témák, melyet a pályázók feldolgoznak és a témadolgozatot december 31-ig elkészítik:
- Lovasturizmus kiépítése Szentgotthárdon, a város turizmusfejlesztésének
elősegítésében
- A kirakó utolsó darabja
- Kutyasors – Nem játék a négylábú
- A gyermekpszichológus munkájának fontossága Szentgotthárd és kistérségének
intézményeiben
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK
2016. október
Városüzemeltetés:
építéshatósági csoport
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:
Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi, megszünési eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma:
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
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0
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Nyilatkozatok, belföldi jogsegély:

1

Két ülés között történtek
2016. október


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 három (3) 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.



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



A Vas Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya
2016. szeptember 14-én megtartotta a Szentgotthárd, Alkotmány úti autóbuszöbölpár
építésével kapcsolatos forgalomba–helyezési eljárás helyszíni szemléjét. A forgalomba
helyezés a Vas Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztálya VA/UO/NS/A627/10/2016 ikt.sz. határozata alapján megtörtént. Kérelmeztük
az ÉNYKK-tól (volt Vasi Volántól) a soron következő menetrend meghatározásánál az
érintett autóbusz-járatok megállását.
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Megtörtént a Szentgotthárd, Hunyadi úti Kollégium (1404. hrsz.) belső kőzuzalékos
útjának helyreállítási munkái. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



Megtörtént a Szentgotthárd-Farkasfa, Alvég utcában lévő eliszapolódott árokszakasz
tisztítási munkái. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



Megtörtént a Vakarcs K. utca északi oldalán lévő nyílt földárok iszapolása. Kivitelező:
UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



Megtörtént a Kethelyi út 25. számú ház előtt lévő buszmegállónál a csapadékvíz
elvezetési
munkái.
Kivitelező:
UTPLAN
’95
Kft.
Zalaegerszeg



Megtörténtek az Alkotmány út 10. számú ház előtti ingatlanon lévő leszakadás ill.
csapadékvíz elvezetésének helyreállítási munkái. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.
Zalaegerszeg



Megtörtént a Fürdő u. 1. szám alatti ingatlan kiskapu bejáratához vezető járda kiépítése.
Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



Megtörtént a Haris u. északi oldalán lévő sérült szalagkorlát javítása. Kivitelező:
UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



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 csapadékvíz-elvezető 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.



Megtörtént Szentgotthárd város önkormányzati útjain 64 db megkopott közúti jelzőtábla
cseréje. A Szentgotthárd-Mogersdorfi összekötő úton megkopott jelzőtáblák cseréjét az út
kivitelezője garanciális munkálatok keretében kicseréltette. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
város, illetve városrészek területén lévő „átkelési” szakaszok (Kossuth L. – Kethelyi út,
Hunyadi út, Füzesi út, Mártírok-Széchenyi út, Tótfalusi út stb.) az állami közútkezelő
fenntartásában vannak.



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
megrendeltük a piac bevezető út forgalomtechnikai átalakításának engedélyezési tervét.
Tervező: Vé-Ko Kft. Szentgotthárd
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Megrendeltük a Széll K. téren lévő megsüllyedt víznyelő akna szintre emelési munkáit.
Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



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



Megrendeltük a Dobó I. u. útburkolat helyreállítási munkáit. Kivitelező: UTPLAN ’95
Kft. Zalaegerszeg



A József A. u. 1273 hrsz-ú ingatlanra tervezett társasház építés miatt a villamos
légvezeték átépítése munkaterület átadás- átvételi eljárása megtörtént. Kivitelező: Villkász
Kft.



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



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. május 27.-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 2016. október 14.-én megkezdődött.



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



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.
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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 átadás-átvételi 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.
A beruházás várható befejezési határideje: 2016. október 31.



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.
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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.


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



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.



A 211/2016. számú képviselő-testületi határozatban kérteknek megfelelően megvizsgáltuk
a Művelődési Ház emeleti nagytermének és nyugati helyiségeinek belakhatóságát. A
tárgyi helyiségekben jelenleg nincs üzemképes fűtés. Erre egy az épület többi részétől
önállóan működtethető, kondenzációs kombi fali kazánról üzemelő, felújított központi
fűtés kialakítására készült kiviteli terv, amelynek megvalósítása a beérkezett árajánlat
alapján bruttó 3 186 155,- Ft-ba kerülne. Továbbá a villamos-hálózat teljes felújítására is
árajánlatot kértünk, amely alapján az emeleti nagyteremben, a színpadnál és két kisebb
teremben a villamos-hálózat felújítása (új elosztó szekrény kialakítása, betápláló vezeték
kiépítése a fogyasztásmérőig, áramkörök kiépítése az elosztótól a végpontokig,
szerelvények felszerelése) bruttó 2 500 000,- Ft –ba kerülne. Az érintett termekben
felhalmozott nagy mennyiségű, a helyiségeket jelenleg használó szervezetek által
kiválogatott, fölösleges tárgyak (lomok) elszállíttatásáról is gondoskodni kell, amelynek
költsége cca. 120-150,- eFt. A tárgyi helyiségek használatához továbbá elengedhetetlen az
emeleti szinten a munkaügyi kirendeltségen működő vizesblokk közös használatának
biztosítása is. A Művelődési Ház felújításával, illetve használatával kapcsolatban külön
előterjesztés készült.

Virányi Balázs SZET Kft
viranyi@szentgotthard.hu

Tárgy: Energetikai beszámoló

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
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Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
jegyzo@szentgotthard.hu
Tisztelt Képviselő-testület!
Válaszok az elmúlt időszakban felmerült kérdésekre:
1. Az energetikai feladatellátás rendszerének rövid ismertetése:
Az energetikus feladata elméleti elemző, tervező tevékenység, mely több műszaki terület
határán működik. Már az első hetekben ( 2008 évben) látszott, hogy a város
intézményrendszerének elsősorban nem elméleti, hanem az ahhoz kapcsolódó gyakorlati
üzemviteli feladatellátásra van szüksége. Gyengeáramú, erősáramú fűtéstechnikai, víz illetve
szaniter technikai, telekommunikációs üzemeltetési, karbantartási és ezekhez kapcsolódó
kisebb átalakítási feladatokat kell ellátni. Az is hamar világossá vált, hogy ezen feladatokat
csak " intézményesítet rendszerben " lehet gyorsan és hatékonyan ellátni. Ezért vált
javaslatomra 2013-ban az addig vállalkozásban ellátott feladat a SZET feladatává. Az
elméleti munkavégzés a közbeszerzéses energia beszerzésekhez kapcsolódó adatszolgáltatási
és kapcsolattartói feladatok ellátásától a nagyszámú számlázásnál óhatatlanul előforduló
problémák értelmezésén és kezelésén át a pályázati anyagok és saját önkormányzati
beruházásaink kapcsán gyakran megjelenő mérnökcsapatok szakmai anyagokkal történő
kiszolgálását fedi le.
Mára az energetikai feladatellátás teljesen integrálódott, részévé vált a napi önkormányzatiilletve intézményi karbantartási rutinnak. Problémás esetekben a piaci vállalkozásoktól
eltérően gyorsan tudunk reagálni, hibát elhárítani.
Intézményeink valós műszaki állapotával tisztában vagyunk, a problémák megoldásának
elodázása minden esetben anyagi okokra, forráshiányra vezethető vissza.
Önkormányzati szinten a műszaki irodával működünk együtt, napi rendszerességgel, az
Energetikai Bizottság tagjai között pedig a SZET Kft ügyvezetője is helyet kap.
2. Az energiahordozó beszerzésekről:
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.
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 csúsidőszakban, 15,13 HUF / kWh völgyidőszakban.
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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.
3. A PKKE által működtetett színház épületéről:
Ismételve a korábbiakban már többször körüljárt problémát:
A fűtési rendszer szakaszos üzemre lett tervezve. Ebből adódóan a helyiségek
hőmérsékletének egyedi szabályzása nem megoldott, körönkénti hőközponti szabályzás
működik, melyet a távhő szolgáltató szakemberei egyeztetve kezelnek.
A bejárati szélfogóban kialakított iroda fűtése jelenleg egy 12-16 celsius fokra kialakított
padlófűtéssel és kiegészítő elektromos fűtőtestekkel megoldott. Nem komfortos. Itt a
melegvizes radiátoros rendszer bővítése szükséges.
Az alumínium anyagú radiátorok a szelepcsonkok tövénél olyan mértékű elektrokémiai
korróziót szenvedtek, "kivirágoztak", hogy a korábban többször elvégzett tömítéscserék mára
már nem hatásosak, de szerkezeti károsodás nélkül (menetszakadások) szinte
elvégezhetetlenek. Cserélni kell a radiátorokat acél anyagú lapradiátorokra. Ha a helyiségeket
a szakaszos fűtéstől eltérően kívánják használni, akkor a rendszert át kell terveztetni és át kell
építtetni.
A felsorolt megoldások beruházások, melyeknek terveztetése és kivitelezése nem tartoznak a
SZET Kft feladatai közé. A Műszaki Iroda épületgépész mérnök bevonásával vizsgáltatja a
megoldási lehetőségeket.
Két ülés között történtek - Pénzügy
2016. október
Költségvetési feladatok:
Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások
alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.
Elszámolási számla egyenlege szeptember 1-én: 49 997 549 ,- Ft
Bevételek szeptember 1- szeptember 30.:
868 346 767 ,- Ft
Kiadások szeptember 1- szeptember 30.:
- 263 455 390,- Ft
Elszámolási számla egyenlege szeptember 30-án 654 888 926 ,- Ft.
A Gotthard Therm Kft kötvény és kamatának 2. félévi törlesztését – 150 507 103 Ft inkasszálta a kötvénykibocsátó Erste Bank Zrt.
Beszámolók, jelentések:
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KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk (havi, éves,
negyedéves
2016. havi ÁFA bevallások, 2016. havi Rehab bevallások,
MÁK felé adatszolgáltatások küldése: 2016. évi költségvetési jelentés, mérlegjelentés.
Analitikák, vízi-közmű vagyon kataszteri nyilvántartásba vétele.
A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormányzatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
Továbbítása Kincstár felé.
Segélyek kifizetése- elszámolása
Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása
Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt)

Adóhatósági munka:
Az adóügyi feladatok végrehajtása elsősorban az állandó feladatokból áll. Jelentős a
gépjárműadó esetében a behajtási tevékenység. A forgalomból kivonásra a Járási Hivatalhoz
benyújtott gépjármű tulajdonosok jelentős része pótolja elmaradásait. Jelentős
ügyfélforgalommal tellett a nyár.
Állandó feladatok:
A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik.
Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.
A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása
folyamatosan történik.
Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra, és telekadóra bejelentkezők és a
megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.
Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő
ügyfeleknek, valamint a talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.
A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóértékbizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala
folyamatosan történik.
A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Az
adóhatóság munkájának két jól elkülönülő része a hátralékkezelés, valamint a tényleges
végrehajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékállomány egy jelentős része az előző
évekről áthozott tartozás.
2016. szeptemberben a Kormányhivatal ellenőrizte az adóhatósági munkát.
A jegyzőkönyv megállapítása: „Az adóvégrehajtás sokat fejlődött a korábbi cél- és
utóellenőrzés óta. A megújult ügyintézői csoport szakszerűen alkalmazza a vonatkozó
jogszabályokat, korszerű számítógépes ismeretekkel felvértezve táblázatokat szerkesztve,
feljegyzéseket készítve,lelkiismeretesen követi az egyes végrehajtási ügyeket. A fejlődés a
korábbiakhoz képest szembetűnő…
Mindezek alapján megállapítható az elsőfokú adóhatóságnak a végrehajtás során
elvégzett munkája meggyőzően bizonyítja, hogy az utóellenőrzés elérte a célját: az
elsőfokú adóhatóság teljesítménye ezen a területen is dinamikusan fejlődött,
ugrásszerűen megnőtt, illetve működése az eljárás ezen szakaszában is kiszámíthatóvá
és folyamatossá vált.
A jegyzőkönyv a Hivatal 14. helyiségében megtekinthető.
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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:
-26/2015.(X.29.) önkormányzati rendelete: a lakások bérletéről szóló rendelet módosítása
változtatást nem igényel.
-27/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete:a lakbérek megállapításáról szóló
rendelet módosítása változtatást nem igényel.
-28/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete: a Szociális igazgatásról és az egyes szociális
ellátási formák szabályairól szóló rendelet módosítást nem igényel az egy évvel ezelőtti
kérdésben, viszont más pontjaiban a mostani, októberi képviselő-testületi ülésen kerül a
rendelet módosításra.

IV. Válasz képviselői felvetésekre
Válasz képviselői felvetésekre
2016. október
Dr. Sütő Ferenc:
 A Máriaújfalui városrészre közterületi padok kihelyezéséről a jövő évi
költségvetésben biztosított forrás függvényében tudunk gondoskodni.
 A Szentgotthárd 2869. hrsz.-ú belterületi ingatlan kaszálására felszólítottuk az
ingatlantulajdonost. Szentgotthárdon 654/29. hrsz-ú ingatlan nem létezik. A
Máriaújfalui városrész vonatkozásában a Szentgotthárd 0654/28., illetve 0654/29.
külterületi kaszálatlan ingatlanok vonatkozásában bejelentést tettünk a járási
földhivatal felé mely szervezet illetékes a külterületi ingatlanok esetében.
 A Szentgotthárd 2808., ill. 2809. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok kaszálását a
SZET Szentgotthárdi Kft.-től megrendeltük;
 A buszváró részére a településrendezési terven kijelölt terület megszerzése érdekében
megkerestük az érintett ingatlan tulajdonosokat, akikkel nem sikerült egyezségre
jutnunk, mivel nem kívánják az önkormányzat részére az érintett területrészeket
értékesíteni. Azt, hogy erre az esetre kisajátítás kezdeményezhető-e jelen pillanatban
vizsgáljuk. A jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő területre szabályosan az
érintett ingatlantulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet építményt
(ideigleneset sem) elhelyezni.
 A Szentgotthárd, Máriaújfalui út 93. számú házzal szemben lévő a szalagkorláton
átnyúló növényzet visszanyírását, a terület rendbetételét a SZET Szentgotthárdi Kft.től megrendeltük;
Szentgotthárd, 2016.október 19.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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VII. Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2016. október 17-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 TELJES ÖSSZEG

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

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

1477/2014 Korm rend. szerint
a projekt elszámolható
összköltsége nettó 355
197 880 Ft, a támogatás
intenzitása 84,397699 %. A
projekt irányító hatóság által
javasolt támogatási összege
nettó 299 778 838 Ft.
Aláírásra került a konzorciumi
megállapodás a NFP-vel.
Támogatási Szerződés
módosítás történt: a
projektdokumentáció
rendelkezésre állásának
dátuma módosult 2016.11.30ra, ill. az építési szerződés
355 197 879,- 299 778 838,- 55 419 041,megkötés dátuma módosult
2016.12.31-re.
Az NFP tájékoztatása alapján
további TSZ módosítások
várhatók.
A projekthez kapcsolódó
Mérnök szerződés (mérnöki
és műszaki felügyelet) aláírásra
került az UTIBER Közúti
Beruházó Kft-vel.
Tájékoztatást kaptunk arról,
hogy megtörtént az ajánlatok
bontása, továbbá az NFP a
Projekt Összköltség emelését is
megindította az Irányító
Hatóság felé.
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CÍME

KIÍRÓ

A hátrányos
helyzetűek társadalmi
integrációjának új
esélyei a
Miniszterelnökség
Szentgotthárdi
Járásban
ÁROP-1.A.3-20142014-0050

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

252/2014.

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi Ágoston
Program) 2016

SZEOB Játékvár
TOP-1.4.1-15-VS1Óvoda bővítése és
2016-00019
energetikai felújítása
Arany János Iskola
energetikai
fejlesztése
Szentgotthárdon
Fenntartható
kerékpárforgalmi
fejlesztés
Szentgotthárdon

103/2016.

22.000.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

22.000.000,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,-

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

Digitális terepasztal német
nyelvű fejlesztése. A
támogatás felhasználásának
véghatárideje 2017. december
31. Kivitelezővel
kapcsolatfelvétel megtörtént.

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.

0,-

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

0,-

A pályázat 2016.07.06-án
benyújtásra került. Elbírálás
folyamatban.

TOP-3.2.1-15-VS12016-00011

139/2016.

159 422 409,-

Elbírálás
alatt

TOP-3.1.1-15-VS12016-00011

156/2016.

299 765 000,-

Elbírálás
alatt
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

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

Belügyminisztérium 120/2016.

ELNYERT
ÖSSZEG

28 256 893,- 14 128 446,-

31 982 804,-

nem nyert

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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.

16 982 804,-

Nem nyert, tartaléklistára
kerültünk, melyről 2016
október 28-ig születik döntés
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CÍME

Egészségre nevelő és
szemléletformáló
életmódprogramok a
Szentgotthárdi
kistérségben

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

69/2012.
KT
határozat
TÁMOP-6.1.2/11/3

20/2012.
TT
határozat

-

-

SAJÁT ERŐ

100%
támogatási
intenzitású

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

1. világháborús
szobor felújítás

KIÍRÓ

Közép- és Keleteurópai Történelem
és Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

206/2015

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

1.578.610,- Ft 1.000.000,- Ft 578.610,- Ft

MEGJEGYZÉS
A pályázat keretében az
elhanyagolt, forráshiány miatt
nem megfelelően gondozott
első világháborús emlékművek
állagmegőrző karbantartására
és felújítására lehetett
pályázatot benyújtani.
Szentgotthárd 2015. október
13-án beadott pályázata a
rábakethelyi Brenner János tér
316 hrsz. 1. világháborús
szobor felújítására vonatkozik.
Pályázat NYERT! A pályázat
megvalósult, elszámolása
benyújtásra került, illetve már
le is zárult.
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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

KIÍRÓ

Zöld város kialakítása

TOP-2.1.2-15

Városarculat és helyi
termék fejlesztése

AT-HU
Ausztria Magyarország

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

166/2016

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

240.000.000,Ft

A pályázat
benyújtási
határideje
2016. július
22.

0 Ft

100.000,- €

a Támogatói
döntést még
nem kaptuk
kézhez

15.000,- €

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 TELJES ÖSSZEG

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

ELNYERT
ÖSSZEG

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

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

8.890.000,Ft
(futókör
esetén)

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
típusú” sportpark és
- a Szabadság téri „Liget”
közparkban „D típusú”
sportpark
A futókör tervezett helyszíne:
- szentgotthárdi sporttelep
A pályázat benyújtásra
került, jelenleg elbírálás
alatt.
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok
helyzete 2016. október 17-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

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

16/2016.

16/2016.

149.860 Ft
nyomtató
beszerzés

7.900.000 Ft
gépjármű
beszerzés

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

149 860,-

0 Ft

-

-

MEGJEGYZÉS
A nyomtató beszerzése
nyert.
Támogatási Szerződéskötés
folyamatban.

Nem nyert
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Vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése. A 2016. évi
vagyongazdálkodási irányelvek elfogadása

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. október 26-i ülésére.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 231/2005. határozatával fogadta el Szentgotthárd város
Önkormányzatának Vagyongazdálkodási irányleveit, amelyet minden évben Képviselőtestületi határozat alapján módosított. Ilyenkor egyrészről áttekintjük, hogy az éppen aktuális
Irányelvek megvalósítása hogyan történt meg, másrészről áttekintjük, hogy hol miben lehetne
változtatni.
A jelenlegi, aktuális Vagyongazdálkodási Irányelvek az I. részben a beszámolóval együtt
olvashatók. Az Irányelvekben megfogalmazottakról az alábbiakat tudjuk a T. Testület elé
tárni azzal a jelzéssel, hogy vannak olyan pontok, melyek akár ismerősek is lehetnek mivel
évek óta visszatérő, meg nem oldódott problémák
I.
Beszámoló a 2015. évben elfogadott Vagyonpolitikai Irányelvek megvalósulásról:
1.) Belterületi ingatlanok:
„Hasznosítható ingatlanok:
Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az alábbiak:
- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett,
-

Az „akasztó domb” nyugati oldalán lévő 8 db. telek beépíthetőségének egyik
feltételeként szabályozási terv készítése, továbbá közműhálózat kiépítése. A
2016. évben esedékes településszerkezeti terv és a Szentgotthárd területére
kiterjedően megalkotni tervezett Helyi Építési Szabályzat elkészítése során e
területekre különleges figyelmet kell fordítani.

-

Az „Akasztó domb” keleti oldalán lévő terület értékesíthetőségének illetve
hasznosíthatóságának vizsgálata

-

A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület a belterületi ingatlanok
esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről.

A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által.
Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja.
Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet.
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Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés aláírásával
egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken köteles befizetni,
kivéve, ha az már a vételár részét képezi.
A Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha) hasznosítása a
szerkezeti terv előírásai alapján kerüljenek évente átvizsgálásra.
A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság
bevonásával az értékesítési lehetőségeket.
Építési telkek kialakítása érdekében Szentgotthárd területén elsősorban Rábakethelyi és
Máriaújfalu városrészek közötti területek (59.0 ha) beépíthetőségét
célszerű
megteremteni, a szükséges lépéseket ennek érdekében meg kell tenni. Erre cselekvési
tervet kell készíteni, ami a teendőket és a szükséges pénzeszközök megszerzésének tervét is
tartalmazza.
A Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti beépítetlen terület hasznosítását ismételten
szorgalmazni kell – az ingatlan fejlesztésére elképzelés(eke)t kell készíteni.
A Szentgotthárd, József A, u, 33. alatti négy lakást magában foglaló ingatlanra a még ott
lakó két ember elhelyezése után az épület bontásáról azonnal gondoskodni kell, majd az
ingatlan fejlesztésére elképzelés(eke)t kell készíteni.
Az Ipari Parkban található beépítetlen területek esetében a Szentgotthárdi Ipari Park KFT
működtetéséről az ingatlanok értékesítéséről, ezzel az Ipari Parkba vállalkozások
letelepítéséről gondoskodni kell.
További cél az Ipari park II területének növelése az állami tulajdonú földek megszerzése
által, azok művelési ág változtatásával, majd ezt követően második ütemben az Ipari Park
III. kialakításához (árapasztó vápa és a tervezett M8-as gyorsforgalmi út közt) szükséges
területek megszerzése a magyar államtól.
Megoldási lehetőségeket kell keresni a városi sporttelep Kézilabda Klub által nem
használt területeinek, építményeinek részben vagy egészben történő visszaszerzésére,
üzemeltetésére.”
- A már 2009-ben elfogadott irányelvben értékesítésre szánt rábafüzesi városrészen lévő – a
volt ÖMV kút melletti – 4 db (egyenként 1500-1600 m2 területű) építési telek ez idáig sem
került eladásra. Az ingatlanok eredetileg meghatározott 2.800.-Ft+Áfa/m2-es árát a
„könnyebb” értékesítés végett a Képviselő-testület
mérsékelte nettó 2000.-Ft/m2-re, de így sem jelentkezett vevő az ingatlanokra. Érdeklődések
vannak a szentgotthárdi beépíthető telkek után, de ebben az esetben az ingatlanok
elhelyezkedése (Rábafüzesi városrész) jelenleg nem vonzza különösebben az érdeklődőket.
Ezen ingatlanok jelenleg haszonbérletként kerültek hasznosításra, mellyel a terület
kaszáltatási költségeinek megspórolása mellett plusz bevételt eredményeznek.
- Szentgotthárdon az egy tömbben lévő beépíthető építési telkek - mint amilyen éveken
keresztül volt a Felső mező - elfogytak.
Néhány, a Vakarcs K. úttól déli irányban lévő terület megvásárlásával több építési telek
kialakítható lesz. Ezen ingatlanokat művelés alól ki kell vonni, majd telekalakítást követően
közművesíteni kell, s ezután értékesíthetővé válnak.
- Az akasztó domb nyugati oldalán lévő 8 db. telekkel kapcsolatban:
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ezen ingatlanok közműellátottsága valamint úttal való megközelíthetősége nincs megoldva.
Amennyiben a közművesítés kiépítésre kerülne, úgy ezek az ingatlanok a jelenlegi értékük
többszörösébe kerülnének. (Korábban, 2006-ban ezen a területen értékesítésre került 2 db
telek bruttó 1250.-Ft/m2 áron.)
-Akasztó domb keleti oldalával kapcsolatosan az elmúlt időszakban beruházási szempontból
változás nem történt, továbbiakban is befektetői igények jelentkezése esetén lehetne azon
terület beépítésével, hasznosíthatóságával konkrétabban foglalkozni. A legnagyobb problémát
okozza a közműhálózat, utak kiépítése. Itt több terület is haszonbérbe van adva, továbbá
Közösségi kertek céljára két ingatlan is hasznosításra került.
-Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek jelentős része befásult, Kiss János
erdőgazdálkodó javaslata alapján a jövőben ezen területekről lehetőség nyílik szociális tűzifa
kitermelésére az értéktelenebb fafajták kivágásával, s a minőségi faállomány meghagyása
következtében az ingatlan értékesebbé válik.
- „A rábakethelyi és a máriaújfalui városrészek közötti területek, (58.55 ha) beépíthetőségét a
hatályos Szerkezeti Terv a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat teszi lehetővé.
Vagyis a Kethelyi út. északi és déli oldalának beépíthetőségét szabályozzák melyek határai:
Nyugatról a Bem J. út, keletről a Hársas patak, Északról a tervezett elkerülő út, Délről pedig
a Kis utca.
Jelenleg a Bem J. úthoz közelebb eső területre vonatkozó út- és közműtervek vannak készen,
jogerős építési engedéllyel is rendelkezünk hozzá. Még 2003-ban az akkori Gazdasági,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta kettő ütemre bontani a
megvalósítást. Az I. ütemben a Bem utcához közelebb levő területek (6.6 ha) 45 építési telek
kerülhetne kialakításra. Az ehhez szükséges útterületek megvásárlására akkori árakon cca.
12.0 mFt, a szükséges út- és közműépítésekre cca. 230.0 mFt-ra lett volna szükség. Pénz
ehhez azóta sem lett rendelve.
(A II. ütemben a Máriaújfaluhoz közeli területen (3.8 ha) a 90 db lakóingatlan kialakításához
(útterület vásárlás, út- és közműépítés) cca. 158.0 mFt-ra lett volna szükség.)
További problémát jelenthet, hogy a kb. száz mezőgazdasági művelésű ingatlannak
kettőszáznál is több tulajdonosa van. Az elmúlt években ugyanezekkel a szavakkal ugyanerről
írtunk, mindez ma is aktuális, illetve az elmúlt évben ezen a területen változás nem történt.
Befektetők oldaláról ezen területek beépítésére jelenleg nincs igény.
- A Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti (volt tekepálya) beépítetlen terület hasznosítására
megállapodás köttetett a TREKANT Invest Kft-vel, mely ingatlanon lakásokat tartalmazó
társasház épül, s a beruházást követően az Önkormányzat 2 db., összesen 116 m2 hasznos
alapterületű lakáshoz jut.
A 2014-ben a területet ideiglenes parkoló céljára kialakítottuk, mely jól funkcionál. Az
ingatlan beépítése esetén további plusz parkoló igényekkel is számolni kell. A József A. úton
és a Széchenyi úton (Zöldfa udvarban) időnként már most is kaotikus a parkolási helyzet.
- A József A u. 33. szám alatti „romos” állapotú ingatlanból a bérlők átköltöztetésre kerültek,
a kivitelező kiválasztását követően megkezdődhet az épület bontása.
Jelenleg az érintett József A. úti tömbterületre a Helyi Építési Szabályzat szerint az érintett
József A. u. 33. sz. alatti 1327 hrsz-ú és a közelében lévő 1325 hrsz-ú önkormányzati
ingatlanok együttes forgalmi értéke egy korábbi értékbecslés alapján 16.241.000.-Ft. Ezen
ingatlanokra hasonló konstrukcióban, mint a József A. u. 30. sz. alatti teleknél társasház
épülhetne, mely társasházban további lakásokhoz juthatunk.
- Dr. Augustin-Gyurits Katalin által felajánlott szentgotthárdi 04/14 (10.553 m2) és 04/16
(10.684 m2) hrsz-ú ingatlanok megvásárlását a Testület támogatta. A vételár kifizetése több
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lépcsőben törtánik - az utolsó vételár részlet 2018.03.31-ig, így tulajdonunkba véglegesen
csak ezután kerülnek az ingatlanok.
- Szentgotthárd Város Önkormányzata a testületi döntésnek megfelelően megszerezte az Ipari
Park Kft. üzletrészét így annak kizárólagos tulajdonosa, lényegesen növelte a tulajdonában
lévő vagyont. Így a Szentgotthárdra települni szándékozó cégek részére maga az
Önkormányzat kedvezőbb lehetőségekkel tud területet adni. Érdeklődés van az ingatlanokra,
legutóbb a Testület hozzájárult ahhoz, hogy egy logisztikai cég számára értékesítésre kerüljön
10.000 m2 terült. De effektíve terület értékesítésre még a Kft megvásárlása óta nem került
sor.
- A Testület döntött további terjeszkedési igényekről is a 2015. évben, 66/2015 és a 190/2015.
sz. határozatával, melyben két ütemre osztva, első körben az Ipari Park II-ben 4 db, kb. 6.8 ha
Állami tulajdonban lévő terület megszerzését célozta meg, második ütemben az Ipari Park IIInak nevezett területen, az árapasztó vápától északra és az M8-as gyorsforgalmi úttól délre
lévő mintegy 35-40 ha területet kívánja megszerezni.
Bármennyire is szerettük volna az ingyenes tulajdonba adást a termőföldek esetén a jelenlegi
jogszabályok ill. az NFA törvény nem teszi lehetővé, így marad a vásárlás.
Az 1615 hrsz-ú út esetében van mód a térítésmentes átvételre. A testület az NFA
képviselőjének tájékoztatása alapján külön-külön is, a 220/2016; 221/2016; 222/2016 sz
határozatával ismét kezdeményezte az Ipari park II-höz tartozó területek megvásárlását, ill. az
út esetében a térítésmentes átadását.
Az Ipari Park III estében, vápától északra lévő területekkel az M8-as gyorsforgalmi úthoz
szükséges telekalakítást követően lehet továbblépni.
- A Sporttelep, továbbá a műfüves labdarúgó pálya egy része, a tekepálya és a környező
területek még mindig a Kézilabda Klub tulajdonában vannak, egy földhivatali jognyilatkozat
aláírása hiányzik a Klub részéről.
2.) Külterületi ingatlanok:
„2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, legelő, szántó,)
Az I. sz. mellékletben felsorolt külterületi gyep, rét, legelő, szántó művelési ágú
ingatlanokat a Képviselő-testület eladásra meghirdeti, az abban szereplő vételárért.
Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet értékesíteni.
Az értékesítés elvei :
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos.
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a mérvadó.
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni!
2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül az erdőkre
vonatkozó külön előírások:
Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet értékesíteni.
Az értékesítés elvei :
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos.
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a mérvadó.
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni!
2.2.1.)
Az
Önkormányzati
tulajdonú
illetve
résztulajdonú
erdőkkel,
erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok szervezéséért, a jogszabályok, szakági
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előírások betartásáért, az
erdőgazdálkodó a felelős.

ezzel

kapcsolatos

információk

nyújtásáért

az

- A Képviselő-testület a 2013. évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadásakor a külterületi
ingatlanokat (részarányos és 1/1–es) értékesítésre meghirdette, ill. felkínálta.(ezen ingatlanok
a vagyongazdálkodási irányelvek I.-II.-III. számú mellékletét képezik.)
Az idei évben 3 erdő művelési ágú ingatlanban lévő tulajdoni részarány került értékesítésre
az Őrségi Nemzeti Park részére. 2014. év decemberében 4 ingatlan vételére kaptunk ajánlatot,
de az ingatlanok a testület 300/2014. sz. határozata alapján egyelőre nem kerülnek
értékesítésre, mivel az NFA-val történő csereügylet céljából – mely a szentgotthárdi 0167/71
hrsz-ú, 5 ha 7900 m2 területű ingatlan kiskertek megszerzését célozza - a 299/2014. sz.
határozat alapján felajánlásra került.
- Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletünk szerint az Erdő korlátozottan
forgalomképes vagyonkörbe tartozik, amely alapján értékesítésére tulajdonközösség
megszüntetése céljából egyszerű, egyéb esetekben minősített többségű döntéssel van
lehetőség.
Erdő ingatlan 2016. évben nem került értékesítésre.
- Az Önkormányzati erdőingatlanokban lévő faanyag hatékony felhasználása céljából az
erdőgazdálkodó feladata folyamatosan az erdőingatlanok felmérése a letermelhető faanyag
miatt.
3.) Önkormányzati bérlakások:
Lakások:
„Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan elkészült
lakás-felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához pályázati
forrásokból, külső tőke bevonásával, - a megfelelő anyagi forrást biztosítani kell.
A lakások elidegenítéséről szóló Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2000. (III. 30.) rendelete érvényben van, ami szabályozza a lakások
értékesítésének szabályait.
Lakások esetleges értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a bérlakásigénylők nagy számát.
Az önkormányzati lakások hasznosítása során ki kell alakítani az összkomfortos
önkormányzati lakások hasznosításának új rendjét.
A szentgotthárdi 191/1 hrsz-ú ingatlan, „Kethelyi laktanya” további fejlesztését,
átépítését napirenden kell tartani. Az ingatlan átalakításához pályázati
lehetőségegeket vizsgálni kell. Az ingatlan épületen kívüli területeinek hasznosítására
is fejlesztési elképzeléseket kell kidolgozni és elfogadni.”
- Szentgotthárd Város Önkormányzata a Magyar Államtól térítésmentesen megkapta a
„Kethelyi laktanyát” azzal a feltétellel, hogy ott szociális bérlakások kialakítást valósítja meg.
A laktanya 2014.09.19-n birtokba adása megtörtént. Azóta az Opel Szentgotthárd Kft-től
érkezett igény alapján (kb. 100 fő részére szerettek volna apartmanokat bérelni) testület
döntött a laktanyában első körben 20 db lakás kialakításáról, melyre építési engedélyezési
tervek jogerősek és kiviteli tervekkel is rendelkezünk. Időközben a gyár részéről látszik az
érdeklődés csökkenése. Jelen pillanatban már „CSAK” a finanszírozási oldal hiányzik. Az
biztos, hogy a tervek rendelkezésre állnak vagyis most már ez az oldal rendeződött, a
rendelkezésre álló információk szerint a finanszírozásban is várható változás és állami
segítség a megvalósításhoz.
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- 2016. évben a Költségvetésben lakásértékesítés nem lett tervezve.
- 2014-ben képviselő-testületi döntés született a Szentgotthárd, Széll K. tér 20. társasház 4.
emeltén 3 db. lakás megvásárlásáról. A lakások építése várhatóan 2016. év végén fejeződik
be.
- A Lakásfelújítási programterv 1. helyén álló Sztg. Széll K. tér 19. sz. alatti ingatlan
homlokzatának s tetőzetének felújítása a 2016. októberében befejeződik, s a 2. helyen álló
Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. sz .alatti lakóház (3 lakásból álló társasház) földszintjén lévő
2 db. nagy alapterületű lakás átalakításával 3-4 db. lakás lesz kialakítható, mely
finanszírozását a 2017. évi költségvetésben tervezni kell. Idén a felmérés és tervezés
történhetett meg.
- A megüresedő összkomfortos és jobb állapotban lévő komfortos önkormányzati bérlakások
–ahogyan a lakáskoncepcióban is megfogalmazásra került – lehetőségekhez mérten
elsősorban piaci alapon kerültek meghirdetésre bérbeadás céljából, és ezáltal jelentősebb
bevételre lehet szert tenni és nagyobb összegeket lehet a befolyt bérleti díjból visszaforgatni
felújításra is.
- Ahogy évről-évre elmondjuk a jelenlegi lakásállomány állapotát elnézve a jövőben igen
komoly lépéseket kell tenni azok állagának javítására. Lakásaink közül az utóbbi években –
1990. óta - megvásárolt/kialakított lakások legnagyobb része jó állapotú és a piaci értéke
magas míg a régebbi lakások, az egykori tanácsi bérlakások állapota leromlott, piaci értéke
esetenként igen alacsony. Jelentős felújításra szorulnak, melyhez azonban jelentős anyagi
forrást évről-évre biztosítani kellene. Évente a költségvetésben szereplő önkormányzati
tulajdonú ingatlanok (melybe a lakások is beletartoznak) felújítására szánt összeg az utóbbi
években az alábbiak szerint alakult: 2012-ben 9,9 Millió forintra, 2013-ban 22.5 Millió, 2014ben 36,5 Millió, 2015-ben: 20 Millió, 2016-ban: 25,5 Millió
4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:
Üzlethelyiségek:
Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő felújításokra,
korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget lehet adni arra, hogy a
bérlő a munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal előzetesen megkötött
megállapodás szerint a költségeket a bérleti díjból levonhassa (lelakhassa).
Értékesíthető garázsok:
Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló garázsok megvételére igény
jelentkezik, úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni értékesítésre.
Szentgotthárdi 26 hrsz-ú ingatlan (Polgármesteri Hivatal) térítésmentes tulajdonba
vételének realizálódását követően tervezni szükséges a hivatal épületének felújítását,
melyre pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell.
- Üzlethelyiségek esetén ilyen jellegű felújításra 2016-ban nem került sor.
- Az idei évben üzlethelyiség nem került értékesítésre.
Üzlethelyiségek értékesítését csak végső esetben tartottuk megvalósíthatónak!
- A vagyongazdálkodási irányelvekben ugyan a testület kimondta, hogy a garázsokat
értékesíteni kell, de a megüresedett garázsok esetében előfordult, hogy a testület a garázs
további bérbeadása mellett döntött.
A garázsok bérbeadásából 2015. évben 2.587.710.- Ft bevétel keletkezett.
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Továbbra is biztosítani szükséges a garázsok értékesíthetőségét.
Nem lakás céljára szolgáló helyiségeknél megemlítenénk a Hivatal épületét is 26 hrsz-ú
ingatlan, melynek térítésmentes tulajdonba adása megtörtént.
5.) Önkormányzati üzletrészek hasznosítása
„5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése:
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Gotthárd-Therm kft
üzletrészének értékesítését is szorgalmazni kell. A vagyon értékesítésének előfeltétele a
fürdőberuházás miatt keletkezett banki kötelezettségek maradéktalan megszüntetése.
5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati tulajdonú
élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új formákat is keresni
kell, ami megvalósulhat a fürdő közös üzemeltetésben, üzemeltetésre történő
átadásban vagy egyéb, az önkormányzat számára előnyös formában is.
5.3.) A 100%-os önkormányzati tulajdonú szervezetek felett folyamatos, napi kontrollt
kell gyakorolni, be kell vonni ezeket a szervezeteket szorosan az önkormányzati
feladatok megoldásába, ezek működtetésének megfelelő formáját a következő évben ki
kell alakítani.”
- Az üzletrészünk (Gotthárd-Therm Kft) értékesítésére az elmúlt egy évben sem került sor
mivel nem sikerült a megfelelő befektető megtalálása. Most már a szálloda is megnyílt, így
talán befektetői szempontból előnyösebb helyzetbe került ez a téma.
- A 100%-os önkormányzati tulajdonú szervezetek feletti napi kontroll gyakorlása a GotthárdTherm kft esetében inkább elsősorban még mindig az ügyvezető és a polgármester, kisebb
részben a kft felügyelő bizottsága és a képviselő-testület közötti egyeztetésekben merült ki.
Ugyanakkor a kft havonta beszámol a gazdálkodásáról a Képviselő – testületnek.
- A SZET Szentgotthárdi Kft és a Közös Önkormányzati Hivatal közötti rendszeres kontroll
heti szinten megtörténik.
- Igen jelentős, hogy a Szentgotthárdi Ipari Park Kft teljes üzletrésze Szentgotthárd Város
Önkormányzatáé lett. A cégnek azonban minél előbb hatékonyan működő vezetőt kell találni.
A mai rendszer erre nem alkalmas. Megfizetett, motivált ügyvezető megbízása szükséges és
vele szemben elvárásokat, feladatokat kell megfogalmazni.
II. Vagyonkezelői jog létesítése
„Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető vagyonkezelői
jog alapításának lehetőségét szorgalmazni kell. A vagyongazdálkodási terv is ennek
fontosságát tartalmazza.”
A III. Béla Szakképző Iskola vagyonkezelésbe adása megtörtént a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal részére.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. hatályos rendelkezései alapján 2017. január
1-től a köznevelési intézmények működtetése a tankerületi központot illeti meg, így azok az
illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerülnek.
További vagyonkezelési jog létesítése ügyében előrelépés nem történt, de a Nemzeti
vagyonról szóló törvény az eddiginél sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít ennek a jogi
formának.
III.

Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási rendszer kialakítása és
működtetése Szentgotthárdon
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A vagyongazdálkodás rendszerének átalakításának egyik fontos eleme a SZET Szentgotthárdi
Kft működése melynek során a társaság az önkormányzati vagyon meghatározott részének
működtetőjévé, illetve bizonyos esetekben esetleg a vagyon kezelőjévé válik. Továbbra is
nagyon szoros napi kapcsolatot kell tartani a Közös Önkormányzati Hivatal és a kft között.
Ehhez kapcsolódhat a kft üzletrészének megszerzése esetén a Szentgotthárdi Ipari Park Kft
működtetése is melynek keretében ezt a szervezettet is be kel vonni az önkormányzati
feladatok megoldásába, Az önkormányzat vagyongazdálkodását ezek a szervezetek közösen
végzik – minden szereplő a vagyongazdálkodás egy – egy sajátos oldalát. A gyakorlati
operatív munkát elsősorban a kft, a városüzemeltetés területén dolgozókkal továbbá a
közterület – felügyelettel. A vagyongazdálkodási döntések előkészítése, a döntések
végrehajtásának szervezése is a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal feladata.
A SZET Szentgotthárdi Kft. létrehozása megtörtént, 2013. január 1-től kezdődően
folyamatosan átvette az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat feladatait, 2013. augusztus 1től minden szakterületet az irányítása alá vont. Az ÖKV végelszámolása befejeződött, a
tartozások rendezése megtörtént, a követelések behajtása folyamatban van- ez átszállt az
Önkormányzatra. Folyamatos a kapcsolattartás napi ügyekben ahol napi egyeztetés történik a
Városüzemeltetési vezetővel és a városüzemeltetés területén dolgozókkal továbbá a
közterület-felügyelettel.
6.) Vagyonhasznosításban elért eredmények számokban
1.) Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, és azok megoszlása (a 2014. és 2015es év alapján és a megkötött szerződéseket figyelembe véve):
2015.

2016.01.01–
2016.10.15.

Az ingatlanok
értékesítésből származó
5.777.e-Ft
2.966.e-Ft
bevételek összesen (bruttó)
Térítésmentesen tulajdonba adtuk Magyar Állam részére az 1482 hrsz- tűzoltó szerházat,
melynek nettó forgalmi értéke 20.200.e.-Ft , könyv szerinti bruttó értéke 7.881.e-Ft
Ebből:
Lakás értékesítésből
származó bevétel
Nem lakás célú helyiség
értékesítéséből
szárm.bev.(bruttó)
Telek értékesítésből
származó bevétel (bruttó)
Egyéb terület értékesítésből
származó bevétel
Ipari Park terület
értékesítéséből származó
bevétel

2015.

2016.01.01–
2016.10.15.

0.–Ft

0.-Ft

0.-Ft

0. -Ft

5.434.e. –Ft

0.-Ft

343.e -Ft

2.966.e.-Ft

0.-Ft

0.-Ft

2.) Üzletrész értékesítés: 2016-ban 0.-Ft
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3.) Tartós részesedésekből származó bevételek összege:
- Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság osztalékfizetése: 2016-ban:
3.157.262.-Ft (tőkekivonás)
4.) Az ingatlanok bérbeadásból származó bevételek összege (üzlethelyiségek és garázsok
kivételével)
2009-ben: 2.641.971.-Ft
2010-ben: 2.826.908.-Ft
2011-ben: 9.976.184.-Ft ebből 520.000.-Fürdő, 5.000.000.-Ft Vasi Árcsi (Opel
földszállítás)
2012-ben: 2.237.817.-Ft ebből 520.000.-Fürdő, 985.775.-Ft Elamen Zrt. (továbbá Áfa
mentességünk van 2012-től)
2013-ban: 3.308.978.-Ft, ebből 541.300.-Ft Elamen Zrt.
2014-ben: 5.397.804.-Ft (ebből: közterület: 3.969.189.-, haszonbérlet: 1.428.615.-Ft)
2015-ben: 8.473.853.-Ft (ebből közterület: 2.221.934.-Ft, haszonbérlet: 1.451.919.-Ft,
Charpatia vízerőmű: 4.800.000.-Ft, tekepálya: 542.830.-Ft)
5.) Az üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevételek összege:
2007-ben: 54.856 e. –Ft
2008-ban: 52.043 e. –Ft
2009-ben: 41.462.e.-Ft
2010-ben: 37.383.e.-Ft
2011-ben: 36.089.e.-Ft
2012-ben: 26.194.e.-Ft (A bérleti díj bevételek az üzleteladások végett csökkennek évrőlévre, az inflációval történő emelések ellenére is)
2013-ban: 27.661.e.-Ft.
2014-ben: 25.939.297.-Ft
2015-ben: 30.699.500.-Ft
6.) Oktatási intézmények helyiségeinek és a Kollégium hátsó épületének bérbeadásából
származó bevételek összege:
2013-ban: 7.229.603.-Ft
2014-ben: 8.473.847.-Ft
2015-ben: 8.448.885.-Ft
7.) Az ingatlanok vásárlásából származó kiadások összesen:
2015.
2016.01.01– 2016.10.15.
9.479.e.-Ft
4.646.e. –Ft
2015-ben: életjáradékért cserébe tulajdonunkba került egy lakóház 6.000.e.-Ft értékben.
8.) Térítésmentesen tulajdonunkba került ingatlanok értéke:
lakóházas ingatlan tulajdoni részarányának ajándékozása: 307. e-Ft
hivatal épülete térítésmentes átadásként 76.883.e-Ft könyv szerinti bruttó értéken.
9.) 2015-ben Ipari Park Kft. üzletrész vásárlás: 98.808.451.-Ft
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási
irányelvek érvényesüléséről szóló beszámolót elfogadja.
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2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a Vagyongazdálkodási Irányelvekben foglaltakat a 2017. évre
vonatkozó az 1. számú melléklet szerint módosítja.
Határidő: azonnal és folyamatos,
Felelős: Városüzemeltetési vezető, Pénzügyi Vezető, jegyző
Szentgotthárd, 2016. október 17.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet: kék színnel jelölt: új, módosítások, piros színnel jelölt részek a
törlendők.

A 2017.évre vonatkozó Vagyongazdálkodási
irányelvek
Az önkormányzati vagyon hasznosításának módszerei:

I. Hasznosítható vagyoni kör
1. Beépítetlen belterületi ingatlanok
2. Külterületi ingatlanok
- 2.1.) külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét,
szántó, erdő)
- 2.2.) külterületi egyéb ingatlanok
3. Lakások
4. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek
5.) Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek

1.) Belterületi ingatlanok:
Hasznosítható ingatlanok:
Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az
alábbiak:
- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett,
-

Az „akasztó domb” nyugati oldalán lévő 8 db. telek beépíthetőségének
egyik feltételeként szabályozási terv készítése, továbbá közműhálózat
kiépítése. A 2016. évben esedékes településszerkezeti terv és a
Szentgotthárd területére kiterjedően megalkotni tervezett Helyi Építési
Szabályzat elkészítése során e területekre különleges figyelmet kell
fordítani.

-

Az „Akasztó domb” keleti oldalán lévő terület értékesíthetőségének illetve
hasznosíthatóságának vizsgálata

-

A vagyonrendelet értelmében a Képviselőtestület a belterületi ingatlanok
esetében független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről.
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által.
Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja.
Az eladási ár a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
által elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet.
Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés
aláírásával egyidejűleg az Önkormányzat számára az általa kibocsátott
csekken köteles befizetni, kivéve, ha az már a vételár részét képezi.
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A Szentgotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha)
hasznosítása a szerkezeti terv előírásai alapján kerüljenek évente
átvizsgálásra.
A belterületi ingatlanok esetében folyamatosan vizsgálni kell az építéshatóság
bevonásával az értékesítési lehetőségeket.
Építési telkek kialakítása érdekében Szentgotthárd területén elsősorban
Rábakethelyi és Máriaújfalu városrészek közötti területek (59.0 ha)
beépíthetőségét
célszerű megteremteni, a szükséges lépéseket ennek
érdekében meg kell tenni. Erre cselekvési tervet kell készíteni, ami a
teendőket és a szükséges pénzeszközök megszerzésének tervét is
tartalmazza.
Vakarcs K. utcától délre, a Zöldmező utca kereszteződéséig lévő területen
építési telkek kialakításához szükséges ingatlanokat meg kell vásárolni, majd
művelés alól kivonni, s telekalakítást követően közművesíteni.
A Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti beépítetlen terület hasznosítását
ismételten szorgalmazni kell – az ingatlan fejlesztésére elképzelés(eke)t kell
készíteni.
A Szentgotthárd, József A, u, 33. alatti négy lakást magában foglaló ingatlanra a
még ott lakó két ember elhelyezése után az épület bontásáról azonnal
gondoskodni kell, majd az ingatlan fejlesztésére elképzelés(eke)t kell
készíteni.
Az Ipari Parkban található beépítetlen területek esetében a Szentgotthárdi Ipari
Park KFT működtetéséről az ingatlanok értékesítéséről, ezzel az Ipari Parkba
vállalkozások letelepítéséről gondoskodni kell.
További cél az Ipari park II területének növelése az állami tulajdonú földek
megszerzése által, azok művelési ág változtatásával, majd ezt követően második
ütemben az Ipari Park III. kialakításához (árapasztó vápa és a tervezett M8-as
gyorsforgalmi út közt) szükséges területek megszerzése a magyar államtól.
Megoldási lehetőségeket kell keresni a városi sporttelep Kézilabda Klub által nem
használt területeinek, építményeinek részben vagy egészben történő
visszaszerzésére, üzemeltetésére.

2.) Külterületi ingatlanok:
2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, legelő,
szántó,)
Az I. sz. mellékletben felsorolt külterületi gyep, rét, legelő, szántó művelési
ágú ingatlanokat a Képviselő-testület eladásra meghirdeti, az abban szereplő
vételárért.
Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet
értékesíteni.
Az értékesítés elvei :
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos.
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- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a
mérvadó.
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell
venni!
2.2.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágba tartozó ingatlanok közül
az erdőkre vonatkozó külön előírások:
Az ingatlanokat a vagyonrendeletben meghatározottak alapján lehet
értékesíteni.
Az értékesítés elvei :
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága: folyamatos.
- Ha egy ingatlanra több vételi szándék érkezik, akkor az érkezési sorrend a
mérvadó.
- A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell
venni!
2.2.1.) Az Önkormányzati tulajdonú illetve résztulajdonú erdőkkel,
erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok szervezéséért, a jogszabályok,
szakági előírások betartásáért, az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért
az erdőgazdálkodó a felelős.

3.) Lakások:
Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan
elkészült lakás-felújítási programterv alapján a felújítás megvalósításához
pályázati forrásokból, külső tőke bevonásával, - a megfelelő anyagi forrást
biztosítani kell.
A lakások elidegenítéséről szóló Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 16/2000. (III. 30.) rendelete érvényben van, ami
szabályozza a lakások értékesítésének szabályait.
Lakások esetleges értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a
bérlakás-igénylők nagy számát.
Az önkormányzati lakások hasznosítása során ki kell alakítani az
összkomfortos önkormányzati lakások hasznosításának új rendjét.
A szentgotthárdi 191/1 hrsz-ú ingatlan, „Kethelyi laktanya” további fejlesztését,
átépítését napirenden kell tartani. Az ingatlan átalakításához pályázati
lehetőségegeket vizsgálni kell. Az ingatlan épületen kívüli területeinek
hasznosítására is fejlesztési elképzeléseket kell kidolgozni és elfogadni.

4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:
Üzlethelyiségek:
Az üzleteknél, ahol azok jelentős, a tulajdonos önkormányzatot terhelő
felújításokra, korszerűsítésekre, átalakításokra van szükség, ott lehetőséget
lehet adni arra, hogy a bérlő a munkálatokat elvégezze és az önkormányzattal
előzetesen megkötött megállapodás szerint a költségeket a bérleti díjból
levonhassa (lelakhassa).
Értékesíthető garázsok:
Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló garázsok megvételére igény
jelentkezik, úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni
értékesítésre.

118

Szentgotthárdi 26 hrsz-ú ingatlan (Polgármesteri Hivatal), térítésmentes
tulajdonba vételének realizálódását követően a hivatal épületének felújítását,
tervezni szükséges, melyre pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell.

5.) Önkormányzati üzletrészek hasznosítása
5.1.) Önkormányzati üzletrészvagyon értékesítése:
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő GotthárdTherm kft üzletrészének értékesítését is szorgalmazni kell. A vagyon
értékesítésének előfeltétele a fürdőberuházás miatt keletkezett banki
kötelezettségek maradéktalan megszüntetése.
5.2.) Az önkormányzati üzletrészvagyon működtetése: Az önkormányzati
tulajdonú élményfürdőt megtestesítő üzletrészvagyon működtetése kapcsán új
formákat is keresni kell, ami megvalósulhat a fürdő szállodával közös
üzemeltetésben, üzemeltetésre történő átadásban vagy egyéb, az
önkormányzat számára előnyös formában is.
5.3.) A 100%-os önkormányzati tulajdonú szervezetek felett folyamatos, napi
kontrollt kell gyakorolni, be kell vonni ezeket a szervezeteket szorosan az
önkormányzati feladatok megoldásába, ezek működtetésének megfelelő
formáját valamennyi szervezet esetében egységes elvek alapján a következő
évben ki kell alakítani.

II. Vagyonkezelői jog létesítése
Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonra létesíthető
vagyonkezelői
jog
alapításának
lehetőségét
szorgalmazni
kell.
A
vagyongazdálkodási terv is ennek fontosságát tartalmazza.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. hatályos rendelkezései alapján 2017. január
1-től a köznevelési intézmények (Arany J. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk., Vörösmarty M.
Gimnázium, Kollégium, Takács Jenő Zeneiskola) működtetése a tankerületi központot illeti
meg, így azok az illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerülnek.
Törekedni kell arra, hogy a Szentgotthárd, Füzesi u. 3. és a Széll K. tér 2-4. sz. alatti oktatási
intézményekben a sportterek (Sportcsarnok és tornaterem) hasznosítása és kezelése
Önkormányzat irányítása alatt maradjon.

IV.

Hatékony önkormányzati vagyongazdálkodási
rendszer kialakítása és működtetése Szentgotthárdon

A vagyongazdálkodás rendszer átalakításának egyik fontos eleme a SZET
Szentgotthárdi Kft működése melynek során a társaság az önkormányzati vagyon
meghatározott részének működtetőjévé, illetve bizonyos esetekben esetleg a vagyon
kezelőjévé válik. Továbbra is nagyon szoros napi kapcsolatot kell tartani a Közös
Önkormányzati Hivatal és a kft között. Ehhez kapcsolódhat a kft üzletrészének
megszerzése esetén a Szentgotthárdi Ipari Park Kft működtetése is melynek
keretében ezt a szervezettet is be kel vonni az önkormányzati feladatok
megoldásába, Az önkormányzat vagyongazdálkodását ezek a szervezetek közösen
végzik – minden szereplő a vagyongazdálkodás egy – egy sajátos oldalát. A
gyakorlati operatív munkát elsősorban a kft, a városüzemeltetés területén
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dolgozókkal továbbá a közterület – felügyelettel. A vagyongazdálkodási döntések
előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése is a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal feladata.
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Vagyongazdálkodási irányelvek I.sz. melléklete:
Értékesítésre javasolt külterületi szántó, gyep, rét művelési ágú ingatlanok:
Külterület, Szántó-Rét művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok
Hrsz.
forgalomképesség
műv.ág:
Srsz.
1 __0722/_36/_/ Korlát. forgalomképes törvény a. (3) szántó (1)
2 __0792/_40/_/ Korlát. forgalomképes törvény a. (3) szántó (1)

terület
AK
Eladási ár
Elhelyezkedés
(m2)
szántó
(Ft)
1950
1.83
74 649
Sztg-Farkasfa
2022
0.63
25 699

Külterület, LEGELŐ művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlan
Hrsz.

Műv.ág
műv.ág: területe
m2

forgalomképesség

Srsz.

AK Eladási ár
legelő (Ft)

Elhelyezkedés

1

__0390/___/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5)

legelő (3)

2961

0.62

10 116

2

__0392/___/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5)

legelő (3)

950

0.33

5 385

Rábafüzes-Jakabh.
közt Észak

Külterület, szántó-rét művelési ágú osztatlan közös tulajdonú ingatlanok
Hrsz.

Összterület
tulajdon
m2

m2

1 ___036/103/_/
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

__0104/100/_/
__0651/_34/_/
__0699/_11/_/
__0699/_12/_/
__0699/_14/_/
__0699/_16/_/
__0699/_17/_/
__0699/_18/_/
__0699/_19/_/
__0699/_21/_/
__0699/_22/_/
__0703/__6/_/
__0707/__4/_/
__0741/105/_/
__0775/_52/_/
__0795/_11/_/
__0795/_11/_/
__0798/_39/_/
__0817/_33/_/
__0826/__3/_/
__0826/__4/_/
__0826/_16/_/
__0828/_20/_/

3960
2067
3783
1619
896
945
2383
1034
1098
910
807
1491
478
986
5157
3246
2828
2160
2534
2582
1447
778
1738
260
2138

1320
689
1891
72
50
53
132
57
61
51
45
83
27
55
368
541
566
360
422
143
482
43
97
26
119

Önk.
Részarány

műv-ág:

AK

3/9
3/9
4/8
8 / 180
3 / 54
3 / 54
3 / 54
3 / 54
3 / 54
3 / 54
3 / 54
3 / 54
3 / 54
3 / 54
3 / 42
8 / 48
4 / 20
8 / 48
8 / 48
1 / 18
4 / 12
1 / 18
1/8
1 / 10
3 / 54

szántó (1)
rét (2)
rét (2)
szántó (1)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
rét (2)
szántó (1)
rét (2)
szántó (1)
rét (2)
szántó (1)
rét (2)
szántó (1)
szántó (1)
rét (2)
rét (2)

15.84
8.27
1.32
4.23
0.97
1.02
2.57
1.12
1.19
0.98
0.87
1.61
0.52
0.35
5.57
3.05
0.99
0.67
0.89
0.8
0.51
0.49
1.09
0.28
0.75

Eladási ár
(Ft.)

305 341
21 532
7 674
1 766
1 867
4 646
2 015
2 157
1 792
1 583
2 925
959
637
12 971
20 736
6 466
9 392

Elhelyezkedés

Sztg-Rábakethely
Sztg-Zsidah.
Sztg-Máriaújf.

Sztg-Farkasfa

Önk.

Srsz.

9 392
1 807
5 544
1 105
2 482
914
1 362
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Vagyongazdálkodási irányelvek II.sz. melléklete:
Értékesítésre javasolt külterületi erdő művelési ágú ingatlanok:
Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes Önkormányzati tulajdon 1/1
Hrsz.
___070/_19/_/
___070/_22/_/
___075/__2/_/
__0402/___/_/
__0412/___/_/
__0413/___/_/
__0422/___/_/
__0425/___/_/
__0427/___/_/
__0440/___/_/
__0807/_47/_/
__0835/__9/_/

tulajdoni viszony
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)
a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)

Elhelyezkedés

Hársas Tó és Zsida között
Sztg. Zrínyi u. vége
R.füzes Északra
R.füzes- Jakabháza között
Északra
Sztg-Rábafüzes Észak
Rábafüzes Észak-Határ
Sztg-Farkasfa
Rábatótfalu-Tégalgyár mögött

Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes, osztatlan közös tulajdon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24

Hrsz.

összterület
m2

Önk.
Tulajd.
m2

___054/_18/_/
___054/_20/_/
___054/_24/_/
___054/_26/_/
___054/_46/_/
___054/_49/_/
___054/_52/_/
___054/_61/_/
___055/_13/_/
___055/_20/_/
___055/_26/_/
___055/_27/_/
___055/_36/_/
___057/_10/_/
___057/_18/_/
___057/_24/_/
___057/_28/_/
___059/_33/_/
___059/_42/_/
___059/_43/_/
___059/_49/_/
___059/_56/_/
___070/_13/_/
___070/_14/_/

3665
1.1570 m2
1.1328 m2
5544 m2
4184 m2
4370 m2
7091 m2
1.4098 m2
256 m2
369 m2
330 m2
268 m2
734 m2
286 m2
504 m2
1162
568 m2
1583 m2
467 m2
574 m2
502 m2
398 m2
3870 m2
1.0334 m2

1629
2892 m2
3304 m2
2464 m2
523 m2
1457 m2
2364 m2
2820 m2
6 m2
164 m2
111 m2
15 m2
245 m2
143 m2
378 m2
581 m2
5 m2
528 m2
27 m2
191 m2
223 m2
9 m2
3225 m2
2583 m2

erdő műv.
ág területe
Önk-i részarány
(erdő
részarány)
24 / 54
3665
3/12
1.1570 m2
21 / 72
1.1328 m2
48 / 108
5544 m2
2/16
4184 m2
4/12
4370 m2
8/24
7091 m2
2/10
1.4098 m2
15 / 630
256 m2
48 / 108
369 m2
8/24
330 m2
1260 / 22050
268 m2
48 / 144
734 m2
1/2
281 m2
3/4
504 m2
1/2
1162
96 / 12096
568 m2
48 / 144
1583 m2
1260 / 22050
467 m2
8/24
574 m2
48 / 108
502 m2
15 / 630
398 m2
120 / 144
3870 m2
6/24
1.0334 m2

Elhelyezkedés

Sztg. Hársas tó ésZsida közti terület

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

erdő műv.
összterület ág területe
m2
(erdő
részarány)
1694 m2
1694 m2
1709 m2
1709 m2
332 m2
332 m2
1279 m2
1279 m2
1224 m2
1224 m2
1334 m2
1334 m2
2242 m2
2242 m2
725 m2
725 m2
6827 m2
6827 m2
2840 m2
2840 m2
2977 m2
2977 m2
2119 m2
2119 m2
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468 m2
2810 m2
2268 m2
43 m2
67 m2
2
36
85 m2
4 m2
1958 m2
374 m2
801 m2
1774 m2
1670 m2
404 m2
980 m2
1981 m2
590 m2
246 m2
1196 m2
632 m2
5498 m2
229 m2
4039 m2
88 m2
1112 m2
4929 m2
2612 m2
5995 m2
3722 m2
2898 m2
2694 m2
307 m2
867 m2
318 m2

1260 / 22050
8/24
15 / 630
672 / 12096
15 / 630
1260 / 22050
8/24
672 / 12096
672 / 12096
2/4
2/4
2/4
2/8
2/8
6 / 48
2/8
23 / 48
4/12
3/24
4/8
4/12
2/4
8 / 120
8 / 40
1/10
8 / 40
60 / 360
60 / 360
81 / 255
81 / 255
23 / 48
21 / 96
8 / 120
8 / 120
5 / 60

8184 m2
8429 m2
5102 m2
768 m2
2827 m2
36
108
1521 m2
76 m2
3915 m2
747 m2
1601 m2
7097 m2
6679 m2
3235 m2
3920 m2
4135 m2
1769 m2
1972 m2
2392 m2
1895 m2
1.0996 m2
3436 m2
2.0193 m2
877 m2
5559 m2
2.9576 m2
1.5673 m2
1.8874 m2
1.1718 m2
6049 m2
1.3548 m2
4604 m2
1.3002 m2
3821 m2

__0703/__3/_/
__0703/_16/_/

3420 m2
3219 m2

684 m2
644 m2

12 / 60
1/5

3420 m2
3219 m2

__0711/_20/_/
__0711/_24/_/
__0718/__2/_/
__0718/__3/_/
__0726/__7/_/
__0731/179/_/
__0741/__9/_/
__0741/_26/_/
__0741/_31/_/
__0741/_41/_/
__0741/111/_/
__0741/112/_/
__0741/138/_/

7996 m2
2.0106 m2
2753 m2
2731 m2
3072 m2
903 m2
1117 m2
4186 m2
856 m2
4700 m2
1272 m2
1990 m2
6732 m2

5331 m2
1127 m2
918 m2
910 m2
1024 m2
151 m2
559 m2
2791 m2
161 m2
2350 m2
424 m2
618 m2
4208 m2

10/15
2 / 36
6/18
24 / 72
48 / 144
8 / 48
2/4
18 / 27
15 / 80
2/4
6/18
6/18
25 / 40

7996 m2
2.0106 m2
2753 m2
2731 m2
3072 m2
903 m2
1117 m2
4186 m2
856 m2
4700 m2
1272 m2
1990 m2
6732 m2

Sztg-Zsida

8184 m2
8429 m2
5102 m2
768 m2
2827 m2
36
108
1521 m2
76 m2
3915 m2
747 m2
1601 m2
7097 m2
6679 m2
3235 m2
3920 m2
4135 m2
1769 m2
1972 m2
2392 m2
1895 m2
1.0996 m2
3436 m2
2.0193 m2
877 m2
5559 m2
2.9576 m2
1.5673 m2
1.8874 m2
1.1718 m2
6049 m2
1.3548 m2
4604 m2
1.3002 m2
3821 m2

Sztg.-Zsidahegy

___070/_53/_/
___070/_54/_/
___070/_67/_/
___070/_73/_/
___070/_77/_/
___088/__1/_/
___088/__2/_/
___088/_11/_/
___088/_43/_/
___097/_15/_/
___097/_18/_/
___097/_21/_/
___097/_51/_/
___097/_53/_/
___097/_58/_/
___099/__5/_/
___099/__6/_/
__0100/__5/_/
__0100/_17/_/
__0104/_18/_/
__0104/_35/_/
__0104/_58/_/
__0104/_67/_/
__0104/_70/_/
__0104/_71/_/
__0104/_74/_/
__0104/_87/_/
__0110/_15/_/
__0110/_17/_/
__0112/__1/_/
__0119/__2/_/
__0119/__9/_/
__0119/_33/_/
__0121/__2/_/
__0439/___/_/

Sztg-Rábafüzes határ

Sztg-Farkasfa

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
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__0741/139/_/
__0741/141/_/
__0741/143/_/
__0745/__4/_/
__0745/__7/_/
__0745/_11/_/
__0745/_12/_/
__0745/_17/_/
__0745/_26/_/
__0745/_51/_/
__0745/_54/_/
__0745/_57/_/
__0762/__4/_/
__0762/__8/_/
__0762/_10/_/
__0762/_11/_/
__0762/_29/_/
__0765/__4/_/
__0767/__5/_/
__0767/_13/_/
__0767/_16/_/
__0767/_18/_/
__0767/_20/_/
__0770/_35/_/
__0770/_55/_/
__0770/_57/_/
__0770/_68/_/
__0770/_76/_/
__0775/_26/_/
__0775/_32/_/
__0775/_48/_/
__0775/_55/_/
__0775/_58/_/
__0775/_74/_/
__0775/_79/_/
__0775/_81/_/
__0775/_89/_/
__0775/104/_/
__0775/106/_/
__0775/107/_/
__0775/110/_/
__0775/120/_/
__0775/126/_/
__0775/129/_/
__0777/_19/_/
__0777/_20/_/
__0777/_29/_/
__0777/_32/_/
__0777/_35/_/
__0777/_37/_/
__0779/__6/_/
__0779/_15/_/

2922 m2
1363 m2
676 m2
2815 m2
1.2567 m2
5685 m2
3227 m2
3684 m2
2651 m2
1036 m2
449 m2
3296 m2
1636 m2
6698 m2
8505 m2
1.1474 m2
3908 m2
1393 m2
4920
2.6117 m2
3.1007 m2
5857
5385 m2
1.5892 m2
1.0594 m2
7467 m2
6093 m2
8259 m2
109 m2
1743 m2
3070 m2
2465 m2
1.0288 m2
3388 m2
3249 m2
948 m2
2068 m2
923 m2
498 m2
3842 m2
4360 m2
9542 m2
4877 m2
2935 m2
1835 m2
7860 m2
2.1449 m2
1.0222 m2
9904 m2
3445 m2
805 m2
7622 m2

1461 m2
2/4
341 m2
120 / 480
127 m2
15 / 80
528 m2
15 / 80
3142 m2
120 / 480
3790 m2
12/18
605 m2
15 / 80
461 m2
3/24
1326 m2
2/4
207 m2
4/20
90 m2
4/20
165 m2
18 / 360
545 m2
5/15
372 m2
2 / 36
473 m2
2 / 36
637 m2
2 / 36
651 m2
1/6
464 m2
5/15
984
36 / 180
1451 m2
2 / 36
9819 m2
57 / 180
1171
36 / 180
1077 m2
36 / 180
5297 m2
48 / 144
6621 m2
25 / 40
3734 m2
2/4
1333 m2
7 / 32
1377 m2
3/18
14 m2
15 / 120
349 m2
4/20
614 m2
4/20
1233 m2
2/4
5141 m2
2/4
677 m2 23328 / 166640
650 m2 23328 / 166640
190 m2
36 / 180
414 m2
36 / 180
185 m2
36 / 180
100 m2
36 / 180
768 m2
36 / 180
872 m2
36 / 180
4771 m2
1/2
975 m2
36 / 180
587 m2
36 / 180
229 m2
15 / 120
2858 m2
12 / 33
7150 m2
1/3
5111 m2
1/2
5777 m2
14 / 24
646 m2
15 / 80
45 m2
6 / 108
423 m2
6 / 108

2922 m2
1363 m2
676 m2
2815 m2
1.2567 m2
5685 m2
3227 m2
3684 m2
2651 m2
1036 m2
449 m2
3296 m2
1636 m2
6698 m2
8505 m2
1.1474 m2
3908 m2
1393 m2
4920
2.6117 m2
3.1007 m2
5857
5385 m2
1.5892 m2
1.0594 m2
7467 m2
6093 m2
8259 m2
109 m2
1743 m2
3070 m2
2465 m2
1.0288 m2
3388 m2
3249 m2
948 m2
2068 m2
923 m2
498 m2
3842 m2
4360 m2
9542 m2
4877 m2
2849 m2
1835 m2
7860 m2
2.1449 m2
1.0222 m2
9904 m2
3445 m2
805 m2
7622 m2

Sztg-Farkasfa

77
78
79
80
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
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__0779/_20/_/
__0779/_21/_/
__0779/_34/_/
__0779/_50/_/
__0779/_62/_/
__0779/_66/_/
__0779/_67/_/
__0779/_71/_/
__0779/_81/_/
__0779/_84/_/
__0779/_91/_/
__0779/_96/_/
__0779/_97/_/
__0781/__2/_/
__0781/__4/_/
__0781/__9/_/
__0781/_11/_/
__0781/_14/_/
__0781/_17/_/
__0781/_18/_/
__0781/_52/_/
__0789/_20/_/
__0792/100/_/
__0792/132/_/
__0792/138/_/
__0792/139/_/
__0792/140/_/
__0792/142/_/
__0795/_41/_/
__0798/_55/_/
__0798/_68/_/
__0798/_72/_/
__0798/_73/_/
__0798/_76/_/
__0802/__7/_/
__0807/__1/_/
__0807/_24/_/
__0807/_28/_/
__0815/__1/_/
__0815/__9/_/
__0815/_13/_/
__0817/_27/_/
__0817/_36/_/
__0826/_36/_/
__0826/_37/_/
__0826/_38/_/
__0826/_39/_/
__0826/_40/_/
__0826/_41/_/
__0826/_42/_/
__0828/_24/_/

677 m2
395 m2
14 / 24
159
30 m2
15 / 80
2.5830 m2 1435 m2
6 / 108
4667 m2 2593 m2
60 / 180
1.6066 m2 10041 m2
25 / 40
5289 m2 1744 m2
12 / 36
4904 m2 1635 m2
6/18
3093 m2 1856 m2
12/20
5922 m2 1110 m2
15 / 80
1.0308 m2 1581 m2
88 / 576
9192 m2 1532 m2
8 / 48
1745 m2
291 m2
9 / 54
5966 m2
994 m2
8 / 48
1496
249
8 / 48
504 m2
202 m2 46656 / 166640
12 m2
7 m2
12/20
3143 m2 1048 m2
1/3
1498 m2
899 m2
12/20
5294 m2 1059 m2
8 / 40
3989 m2 2393 m2
12/20
5490
3050
60 / 108
1495 m2
83 m2
3 / 54
2.0923 m2 13077 m2
75 / 120
6804
952 23328 / 166640
8332 m2 4999 m2
12/20
7958 m2 1592 m2
1/5
5545 m2 1848 m2
1/3
2875
958
1/3
3510 1755 m2
1/2
8588 m2 5153 m2
12/20
7549 m2 2516 m2
1/3
885 m2
531 m2
12/20
9017 m2 5410 m2
12/20
5349 m2 1783 m2
1/3
1.7081 m2 6832 m2
24 / 60
1.4661 m2 2240 m2
88 / 576
1.5939 m2 1328 m2 3240 / 38880
3.4142 m2 2845 m2 3240 / 38880
1.3796 m2 4599 m2
6/18
9405 m2 3135 m2
1/3
6239 m2 1248 m2
4/20
260 m2
87 m2
6/18
1791 m2
299 m2
12 / 72
954 m2
318 m2
4/12
6743 m2 2452 m2
2880 / 7920
1701 m2
619 m2
2880 / 7920
1699 m2
618 m2
2880 / 7920
4376
1459
4 / 12
1.8104 m2 6037 m2
66 / 198
8262 m2 3004 m2
2880 / 7920
4912 m2
388 m2
270 / 3420

677 m2
159
2.5830 m2
4667 m2
1.6066 m2
5289 m2
4904 m2
3093 m2
5922 m2
1.0308 m2
9192 m2
1745 m2
5966 m2
1469
504 m2
12 m2
3143 m2
1498 m2
5294 m2
3989 m2
5490
1495 m2
2.0923 m2
6804
8332 m2
7958 m2
5545 m2
2875
3510
8588 m2
7549 m2
885 m2
9017 m2
5349 m2
1.7081 m2
1.4661 m2
1.5939 m2
3.4142 m2
1.3796 m2
9405 m2
6239 m2
260 m2
1791 m2
954 m2
6743 m2
1701 m2
1699 m2
4376
1.8104 m2
8262 m2
4912 m2

Sztg-Farkasfa

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
178
179
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__0860/_14/_/
__0860/_18/_/
__0864/__1/_/
__0864/_16/_/
__0864/_49/_/
__0864/_50/_/
__0866/__3/_/
__0869/__1/_/
__0869/__8/_/
__0869/_35/_/
__0878/_13/_/
__0882/__8/_/
__0882/_11/_/

8132
3749 m2
36295
6432 m2
4619 m2
24401
1257 m2
3.1158 m2
5598 m2
3300 m2
4.6795 m2
6422 m2
1.2665 m2

3253
1875 m2
7260
3216 m2
3464 m2
6354
629 m2
2077 m2
1866 m2
1650 m2
9359 m2
3211 m2
5066 m2

144 / 360
36 / 72
12 / 60
1/2
60 / 80
125 / 480
1/2
1/15
12 / 36
2/4
2/10
1/2
144 / 360

8132
3749 m2
36295
6432 m2
4619 m2
24401
1257 m2
3.1158 m2
5598 m2
3300 m2
4.6795 m2
6422 m2 Sztg-Rábatótfalu
1.2665 m2

Sztg-Zsidahegy után

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

126

Vagyongazdálkodási irányelvek III.sz. melléklete:
Értékesítésre javasolt külterületi ingatlanok:
Külterület, Szántó művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok
terület
AK
Elhelyezkedés
(m2)
szántó
szántó (1)
5000 13.05
Sztg-Rábafüzes
szántó (1)
5000 13.05
Átkelőnél
szántó (1) 29235 97.49

Hrsz.
forgalomképesség
Srsz.
1 __0232/_31/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5)
2 __0232/_32/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5)
3 __0232/_33/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5)

műv.ág:

Külterület, LEGELŐ művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlan
forgalomképesség

Hrsz.

Műv.ág
területe
m2

műv.ág:

Srsz.
1 __0211/__1/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5)
2 __0214/__1/_/ Üzleti vagyon (forgalomképes) (5)

legelő (3)
legelő (3)

AK
legelő

19793
3448

Elhelyezkedés

6.93
1.21

Sztg. Lapincsvasút közti ter.

Külterület, VEGYES MŰVELÉSI ÁGÚ 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok
Hrsz.

forgalomképesség

Srsz.

Műv. ág
Összterület Műv.ág
területe

Üzleti vagyon
0395 (forgalomképes) (5)
Korlát.
forgalomképes
0444/2 törvény a. (3)

1

2

3

0564

Üzleti vagyon
(forgalomképes) (5)
Üzleti vagyon
(forgalomképes) (5)

5621 m2 szántó

1.1768 m2

rét

1.8743 m2 szántó

1.8743 m2

legelő

2522

AK

2.37

CSAK a
Mezőg.műv.
ág eladási
ára (Ft)

További
művelési ág
besorolások

erdő 3099
96 677 m2

6124 16.47

671 843 erdő 5644

9886 31.73

legelő 5940,
műv .alól kiv.
2917 m2

5940

5.58

1 294 327

227 619

szántó 9886
m2, műv.alól.
Kiv.: 2917 m2

Elhelyezkedés
RábafüzesJakabh. közt
Észak

Sztg-Rábafüzes
Határ (Észak)

SztgJakabháza
agyaggödör

VEGYES MŰVELÉSI ÁGÚ, OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONÚ INGATLANOK
Srsz.

Hrsz.

Önk.
Összterület
Önk.
tulajdon Részarány műv.ág:
m2
m2

Műv.ág
területe
m2

AK

1
0705/9
2 0826/46

46174
11662

15391
649

12 / 36
8 / 144

rét
legelő

2415 0.85
1786 0.38

3 0844/16

21705

7461

11 / 32

legelő

4758 1.66

műv. ág.
értékeFt.

További
művelési ág
besorolások

Elhelyezkedés

Erdő 40635 m2
műv.alól kiv.3124
m2

Sztg-Farkasfa

9 246
690 9876 m2 erdő
16983 m2
18 621 erdő

Sztg-Rábatótf.
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Tájékoztató a közlekedés helyzetéről, illetve a forgalmi rend felülvizsgálata
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2016. október 26-i ülésére.
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Bevezetés
A közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény (Kkt.) alapján a
közúthálózat jelentős részét alkotó országos közutak az állam, a helyi közutak pedig a
települési önkormányzatok tulajdonában vannak.
Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjainak forgalmi rendjével legutóbb a
Képviselő-testület 2014. októberi ülésén foglalkozott.
A Képviselő-testület útügyi igazgatási feladatai közé tartozik a helyi közutakon a forgalmi
rend kialakítása. Ennek keretében az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti
jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása – egyes meghatározott
kiegészítésekkel és kivételekkel – a feladata. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények
vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként – felül kell
vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell.
A 2010. novemberi ülésen a képviselő-testület úgy döntött, hogy a jövőben évente
egyszer az októberi testületi üléseken foglalkozzon ezzel a témával mélyrehatóbban a
képviselő-testület. E témán belül az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti
jelzések elhelyezése, illetve eltávolítása (megállási, illetve várakozási tilalom elrendelése,
behajtási tilalom elrendelése stb.) a jogszabályok szerint a Képviselő-testület hatásköre
tartozik. Természetesen a közutak forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetekben a
sürgős beavatkozások nem ebbe a körbe tartoznak.
A város közúthálózatának gerincét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében levő
alábbiakban felsorolt utak teszik ki, melyek egyben a város közúthálózatának gyűjtő útjai
is.
Szentgotthárd területén az alábbi országos közutak / gyűjtő utak/ találhatók :
 8.sz főútvonal


Tótfalusi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)



Mártirok út - Széchenyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)



Rábafüzesi bekötő út - Füzesi út – Széll Kálmán tér (7459.sz. Szentgotthárd –
Rábafüzes összekötő út)



Árpád u. (7458.sz. Kétvölgy – Szentgotthárd összekötő út)



Kossuth utca - Kethelyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)



Május 1. utca - Hunyadi utca (Autóbusz-pályaudvar és az Ady E. utca közötti
szakasza) – Ady Endre utca (74328.sz. bekötő út)
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Máriaújfalui út (7455. jelű Máriaújfalu – Őriszentpéter összekötő út)



Nyíres utca (7455.sz. Őriszentpéter – Máriaújfalu összekötő út)

A fenti állami tulajdonú utak tekintetében a kezelő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. joga és
kötelessége a forgalmi rend kialakítása, mindennemű beavatkozás megtétele,
engedélyezése. Ennek megfelelően a közúti jelzőtáblák kihelyezése is az ő feladatuk, illetve
Zrt. hozzájárulása nélkül az önkormányzat még saját költségén sem helyezhet ki közúti
jelzőtáblákat ezen utak mentén.
Szentgotthárd város közigazgatási területén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében
lévő utak tekintetében az alábbi kérésekkel, javaslatokkal kerestük meg az állami
közútkezelőt:
1. Szentgotthárd-Rábatótfalu nyugati végében a lakott terület vége jelzőtábla után az
utolsó lakóházig sebességkorlátozás elrendelése. A lakott terület vége jelzőtábla
áthelyezése az előírások teljesítésének hiányában nem lehetséges.;
2. Szentgotthárd, Mártírok út Széchenyi út vége felől a tömbházak előtt kihelyezett
megállni tilos jelzőtábla továbbhelyezése a Széchenyi út irányába a parkolási
lehetőségek növelése érdekében;
3. Szentgotthárd-Jakabháza nyugati végében a lakott terület jelzőtábla áthelyezése a
temetőhöz vezető út kereszteződéséig. Véleményük szerint az áthelyezés feltételei
adottak.
4. A Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tóhoz bevezető állami tulajdonú út javításával
kapcsolatban, amelyet a közútkezelő még ebben az évben elvégez.
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2016. október 12. ülésén
foglalkozott az előterjesztés III. fejezetében részletezett forgalmi rend változási javaslatokkal,
ahol ismertetjük a bizottsági ülésen a javaslatokkal kapcsolatban kialakított álláspontot is.
Továbbá ezen az ülésen a rendőrség részéről elhangzott, hogy Szentgotthárd
közlekedésbiztonsága esetén némileg romlott a statisztika az előző évihez képest, 6-ról 9-re
nőtt a balesetek száma, melyeknek leginkább kerékpárosok és gyalogosok voltak az
érintettjei. Továbbra is a kerékpárosok állnak a második helyen a balesetet okozók között, és
továbbra sem használják a passzív biztonsági eszközöket. A Baleset-megelőzési Bizottság és
a rendőrség is dolgozik ennek kapcsán a prevención, már az óvodában próbálják elsajátíttatni
a gyerekekkel a biztonságos közlekedés alapjait. Elhangzott továbbá, hogy a térfigyelő
kamera rendszer már több esetben segítséget jelentett a munkájuk során. Ennek köszönhetően
sikerült például a Füzesi úti vasúti átjáróban a félsorompót megrongálókat már többször kézre
keríteni, vagy az Árpád utcában is volt olyan baleset, ahol jó szolgálatot tett a térfigyelő
kamera.

II.
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Útfelújítások
A Képviselő-testület 2016. márciusi ülésén foglalkozott a 2016. évre vonatkozó
önkormányzati utak burkolat-felújításával és 66/2016. számú határozatában döntött a Zsidai
utca II. ütem, az Akác utca, illetve a Fenyő utca burkolat-felújításáról és a Kossuth L. utcai
parkoló átépítéséről, valamint az Alkotmány úti autóbuszöböl pár kialakításáról. A fent leírtak
alapján ebben az évben az alábbi önkormányzati tulajdonú, illetve kezelésű közlekedési
felületek teljes szélességű burkolat-felújítására kerül / került sor:
Munka megnevezése
1., Zsidai utca 646,00 m
hosszúságú szakaszának
teljes szélességű burkolatfelújítása

2., Akác utca 200,00 m +
128,00 m hosszúságú
szakaszának teljes szélességű
burkolat-felújítása)

3., Fenyő utca 130,00 m
hosszúságú útszakasz teljes
szélességű burkolat-felújítása

4., Kossuth utcai parkoló
átépítése

Műszaki tartalom
5,50 m széles új AC-11-es jelű
hengerelt aszfaltréteg készítése
(2 rtg-ben: kiegyenlítő +
kopóréteg), kétoldali útpadkák
kialakítása, meglévő árok
iszapolása, közműaknák
szintbeemelésével, lánckorlát
újra festése
az alsó aszfaltburkolatú
szakaszon remixes útalap
megerősítés, új 2 rtg.-ű AC-11es jelű hengerelt aszfaltréteg
készítése, útszegély, illetve
rácsos folyóka építése csap.víz
elvezetés érdekében,
közműaknák
szintbeemelésével, felső
kavicsolt burkolatú szakaszon
útfelület profilozása,
kőzuzalékos útburkolat
kialkaítása, hengerezés
remixes útalap megerősítés, új
2 rtg.-ű AC-11-es jelű
hengerelt aszfaltréteg készítése,
útszegély, illetve rácsos
folyóka építése csap.víz
elvezetés érdekében,
közműaknák szintbeemelésével
A közlekedési hatóság által
engedélyezett terveknek
megfelelően összesen 32 (31 +
1 db) férőhelyes térkőburkolatú
parkoló, 66,59 m hosszú 6,00

Bekerülési költség (br. Ft)

26.810.687,- Ft

17.012.984,- Ft

18.989.723,- Ft
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5., Alkotmány úti autóbuszöbölpár kialakításáról

fm széles aszfalt burkolatú
feltáró út és kapcsolódó járda
burkolatok, csap. víz elvezetés
felújítása
A közlekedési hatóság által
engedélyezett terveknek
megfelelően az Alkotmány út
keleti végében egy új autóbuszöbölpár építése

4.951.039,- Ft

Forgalmi rend változások
Tájékoztatás a legutóbbi 2015. októberi ülésen, a 232/2015. számú Képviselő-testületi
határozatban hozott döntések teljesüléséről, illetve ezek állásáról:
Határozati javaslat
Széll Kálmán téri szökőkútnál lévő szervizúton
elrendelt behajtási tilalom elrendelésének ügye
Szentgotthárd, Kethelyi út 25. szám előtt lévő
autóbuszmegálló tábla áthelyezése (5 m-rel előbbre)
Szentgotthárd, Ady E. utca – Gárdonyi G. utca
vasútállomás – Mátyás király utca közötti szakaszán
egyirányú közlekedés elrendelésével az Ady E. utca
irányából a Mátyás király utca irányába
Szentgotthárd, Nyárfa utca Haris út – 1956-os
emlékerdő közötti szakaszán a Rába-folyó irányába
megállási tilalom elrendelése a Domi-Invest Kft.
kérelmére
Szentgotthárd, Hunyadi úti Szakorvosi
Rendelőintézet épülete előtt lévő 6 db parkolónál „a
Szakorvosi
Rendelőbe érkezők részére” feliratú kiegészítő tábla
elhelyezése
Szentgotthárd, Alsópatak utcában 5,00 tonnás
súlykorlátozás elrendelése
Szentgotthárd, Honvéd úton ferde parkolók
kialakítása
Szentgotthárd, Mártírok úton a parkolóhelyek
fejlesztés lehetőségének vizsgálata

Intézkedés
Korábbi döntését visszavonta a
Képviselő-testület
A jelzőtábla kihelyezése megtörtént
Az új autóbusz-pályaudvar
kialakításával egyidejűleg megtörtént

A kérelmező saját költségén kihelyezte
a jelzőtáblát

A kiegészítő tábla kihelyezése
megtörtént

A jelzőtábla kihelyezése megtörtént
Tervezés folyamatban jövő évi
költségvetés függvényében
megvalósítható
A József A. úti tervezett társasház
építés miatt megszűnő ideiglenes
parkoló áthelyezése a Széchenyi utca
(1299/4. hrsz.-ú ingatlanra) a jövő évi
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költségvetés függvényében
megvalósítható

III.
Javaslatok
Szentgotthárd önkormányzati kezelésű útjain az alábbi forgalmi rend változtatásokat
javasoljuk:
1. Szentgotthárd-Rábatótfalu, Akác utca lakói az előterjesztéshez csatolt levelükben
leírtak alapján kérik, hogy az utcában 3,50 tonnás súlykorlátozást rendeljünk el.
Az Akác utcát a Képviselő-testület döntése értelmében az idén újíttattuk fel. A
felújítás keretében egy megerősített pályaszerkezet alakult ki remixes
technológiával és erre került új kétrétegű melegen hengerelt aszfaltburkolat. A
felújítási technológia (megerősített pályaszerkezet) alkalmazásának az indoka az
volt, hogy a Felsőpatak utca tetején lévő mezőgazdasági, illetve erdőterületek
megközelítésének egyik alternatív útvonala lehet az Akác utca. A Felsőpatak utca
útburkolata 2014-ben a vis maior támogatás keretében újult meg. A vis maior
támogatásból csak az eredeti állapot helyreállítása történhetett meg, ezért a
Felsőpatak utca burkolatának felújításakor is csak 1 rétegű aszfaltburkolat
épülhetett, amely jelentősen korlátozza ezen útnak a teherbírását. Az Akác utcában
megerősített pályaszerkezettel (meglévő pályaszerkezet remixelése) és új kétrétegű
melegen hengerelt aszfaltburkolattal egy sokkal rövidebb szakaszon,
költséghatékonyabban alkalmassá tudtuk tenni nagytömegű gépjárművek
közlekedésére, így egyúttal a Felsőpatak utca végén lévő mezőgazdasági, illetve
erdőterületek megközelítésére. Az új aszfalt burkolattal pedig az ottlakók évek óta
hangoztatott jogos kérésének is eleget lehetett tenni. Véleményünk szerint jelenleg
az Akác utcán keresztül lehet megközelíteni ezeket a területeket. A Felsőpatak
utca burkolat nem alkalmas nagytömegű gépjárművek közlekedésére, a korábban
útként használt terület magánterületen van, amelynek tulajdonosa már nem engedi
onnan megközelíteni ezeket a területeket. Súlykorlátozás elrendelése esetén is ezen
a szakaszon közlekedhetnek a nagyobb súlyú járművek, mivel az ingatlanok
megközelítését biztosítanunk kell, így ebben az esetben közútkezelői hozzájárulást
(behajtási engedélyt) kell kérniük a nagytömegű járművel közlekedőknek. A
közútkezelő megtagadhatja ezekre a szakaszokra a behajtást, ha a súlykorlátozást
túllépő szállítmány megbontható, vagy más közlekedési eszközzel is továbbítható
(ez mezőgazdasági betakarító gépnél nem is értelmezhető), illetve időjárás
függvényében engedi ezekre az utakra történő behajtást. Jogszabályi előírás
alapján többek között a súlykorlátozást abban az esetben kell elrendelni, ha az út
kiépítettsége, műszaki állapota, illetve teherbírása a meghatározott tömeget
meghaladó jármű közlekedését nem teszi lehetővé.
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága ülésén a
rendőrség részéről is megállapításra került, hogy amennyiben úgyis engedélyezni
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kell a nagytömegű járművekkel történő behajtást a mezőgazdasági területek
megközelítésére a súlykorlátozó jelzőtáblát ki lehet helyezni, de véleményük
szerint felesleges.
2. Szentgotthárd-Zsida, Szépvölgyi utca lakói az előterjesztéshez csatolt levelükben
leírtak alapján kérik, hogy a Szentgotthárd, Szépvölgyi utca (850., illetve 861.
hrsz.) és a tervezett közút bővítése kereszteződésében 3,50 tonnás súlykorlátozást
rendeljünk el kivéve engedéllyel kiegészítéssel, amelynek indokaként az ipari
jellegű mezőgazdasági gépek (állandó fuvarozás), valamint a tehergépjárművek
forgalmának minimálisra csökkentését jelölték meg. Valószínűsíthetően a
Szépvölgyi utcában átmenő forgalom is jellemző, mivel jelentős útvonal rövidítést
is jelent az Apátistvánfalvai út felöl érkezők részére és fordítva. Jelenleg a
Szépvölgyi utca teljes szakaszára „mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos
kivéve célforgalom” korlátozás van elrendelve. A „3,5 tonnás súlykorlátozás
kivéve engedéllyel” korlátozás elrendelése sokkal szigorúbb előírás lenne a most
hatályban lévő korlátozásnál, mivel egyrészt több járműre vonatkozna, illetve a
kivéve engedéllyel előírással a korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel
rendelkező, vagy oda áruszállítást végzők is csak behajtási engedély megkérése
után hajthatnának be a súlykorlátozás túllépése esetén. A kivéve célforgalom
előírás esetén a korlátozás nem vonatkozik arra a járműre, melynek úti célja a
táblával megjelölt úton, vagy övezetben van.
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága ülésén a
rendőrség véleménye ezzel kapcsolatban az volt, hogy nagy tömegű járműveket
pl.: felülről az utca közepéig, ahol mezőgazdasági területek vannak lehetne
engedni, majd ezt követően ahol a lakóingatlanok kezdődnek el lehetne rendelni a
súlykorlátozást mindkét irányból.
3. A Szentgotthárd, Kossuth L. utca 50. hrsz.-ú ingatlanon (régi piac) lévő,
közelmúltban átépített parkoló szomszédságában lévő családi házas ingatlan
tulajdonosa jelezte hivatalunk felé, hogy az átépített parkolónál a korábbi
állapothoz képest közelebb kerültek a parkolóállások az ingatlana nyugati oldalán
lévő élő sövény kerítéséhez. Az itt parkoló gépjárművek tulajdonosai általában
tolatva (farral) állnak be ezekbe a parkolóállásokba. Véleménye szerint ez
veszélyeztetni fogja a jövőben az élő sövény kerítését, illetve a növény
kipusztulását fogja eredményezni. Kéri, hogy helyezzünk ki kiegészítő táblát arra
vonatkozóan, hogy a merőleges parkolóállásokba a gépjárművezetők csak előre
állhassanak be.
Véleményünk szerint nincs akadálya ennek, hogy kiegészítő táblával jelezzük ezt,
amellyel Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága ülésén
résztvevők is egyetértettek.
4. Ugyancsak a Szentgotthárd, Kossuth L. utca 50. hrsz.-ú ingatlanon (régi piac)
lévő, közelmúltban átépített parkoló forgalmi rendjével kapcsolatban kérjük a
képviselő-testület előzetes elvi döntését. A parkoló úgy lett kialakítva, hogy a
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Fürdő utca felé is megnyitható, összenyitható legyen – de a tervek amelyek alapján
a kivitelezés megtörtént ezt a beruházást nem tartalmazták. Ebben az esetben a
parkolóból csak a Fürdő utca felé lehetne kihajtani. Ezzel egyidejűleg a Fürdő utca
felújítása, korszerűsítése is napirendre kerülhetne, amelynek szélessége lehetővé
tenné további parkolóállások kialakítását is. Az utca korszerűsítésénél
természetesen az út burkolatának felújítása mellett a csapadékvíz-elvezetést is
rendezni lehetne, illetve az ott lévő lakóingatlanok bejáróit is a mai kor
követelményeinek megfelelően ki lehetne alakítani. A Fürdő utcában elhelyezhető
parkoló állásokkal kapcsolatban közlekedés tervező részéről két javaslat is készült,
amelyet az előterjesztéshez csatoltunk. A Kossuth utcai parkoló megnyitása,
illetve a Fürdő utcában parkoló állások kialakításának lehetősége jelentősen
megváltoztatná a jelenleg zsákutca (Fürdő utca) forgalmát, illetve jellegét,– így a
lakókat a konkrét tervezés előtt partnerként be kellene vonni az előkészítésbe. Az
egyik oldalról mégiscsak egy lényegében a város központjában lévő területről van
szó, ahol idegen területek igénybevétele nélkül lehetne új forgalmi rendet, új
parkolóállásokat kialakítani. A másik oldalról az utcában élők élete, mindennapjai
is szempont kell, hogy legyen. Ezzel a fejlesztéssel egyúttal a Kossuth L. utca –
Tompa M. utca - tárgyi parkoló kereszteződésében többször kialakuló közlekedési
nehézségeket is orvosolni, enyhíteni lehetne. Most egy elvi döntést kellene hozni
a képviselő-testületnek, hogy a Kossuth L. utcai parkoló Fürdő utca irányába
történő megnyitásával, illetve a Fürdő utcában parkoló állások kialakításával
egyetért-e. Egyetértő döntés esetén részletesen kidolgozzuk a megvalósítandó
változtatásokat, elkészítetjük ennek ütemtervét és költségvetését és lefolytatjuk az
egyeztetést az érintett lakóközösséggel. Végül mindezek ismeretében újra a
képviselő-testület elé terjesztenénk a javaslatot.
5. Lakossági beadvány érkezett hivatalunkba, amelyben kezdeményezik a Kis utca
Sallai I. utca – Bem J. utca közötti szakaszán a Bem J. utca irányába egyirányú
közlekedés elrendelését. Indokaik: az utca szűk keresztmetszeti kialakítása, a
kétirányú forgalom nagyobb baleseti forrást jelent (járda elhelyezkedése miatt a
gyalogosok, illetve kerékpárosok esetében), és az, hogy jelentősen megnőtt a
nehézgépjárművek forgalma, nem tarják be a sebességhatárokat, illetve a Kis utca
Zrínyi M. utca – Sallai I. utca közötti szakasza már egyírányúsítva van. A
beadványt az utcában lakók többsége aláírta.
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága ülésén a
rendőrség részéről ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy nem érkeztek a Kis utcával
kapcsolatban hozzájuk közlekedési problémával kapcsolatban jelzések, de ennek
ellenére lehet alapja az ott lakók kezdeményezésének. A KRESZ előírásai szerint
egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén – ha közúti jelzésből más nem
következik – akkor szabad megállni, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig
mérve legalább 5,5 méter szélességű hely marad. Ez nem biztosított a Kis utcában,
így egyirányúsítás esetén a menetirány szerinti bal oldalon lévő lakóingatlanok
előtt nem lehet majd megállni. Továbbá a kerékpárosok forgalommal szembeni
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behajtását is csak úgy lehetne megengedni, amennyiben a menetirány szerinti
oldalon is megtiltanánk a megállást, mivel ebben az esetben az úton 30 km/h
megengedett sebességnél 3,75 m járható szélességnek kell rendelkezésre állnia.
Amennyiben nem tiltjuk a menetirány szerinti oldalon a megállást, akkor az út
keresztmetszeti kialakítása miatt nem áll rendelkezésre 3,75 m járható szélesség,
így a kerékpárosok is jelentős kerülőre kényszerülnének. Egyirányúsítás esetén az
ellenirányú kerékpáros forgalom bevezethetőségére az utca átépítése adna csak
lehetőséget.
Ezen túlmenően is vizsgálni kellene a Bem J. utcát, amelynek a jelenlegi forgalma
megnőne a Kis utcából érkező forgalommal és tovább nehezedne a kihajtás a Bem
J, utcából a Kethelyi útra.
6. Szentgotthárd, József A. utca 25-27. számú ingatlanok kapubejáróival szemben a
lakók kezdeményezésére burkolati jel felfestésével megtiltottuk a megállást. A
kezdeményezés indoka az volt, hogy a József A. út tárgyi leszűkülő szakaszán
állandóan parkoltak gépjárművek és szűk keresztmetszetű útszakaszon két
kezdeményező lakó ingatlanáról, elsősorban nagy forgalmú időszakokban (műszak
váltáskor, iskolakezdési időszakban stb.), nagy nehézségek árán tudtak csak kijárni
a kapualjukból. A burkolati jelek felfestése után a helyi evangélikus közösség
jelezte hivatalunknak, hogy a burkolati jel felfestéssel templomuk előtt az amúgy
is szűkős parkolóhelyek száma lecsökkent és így tovább nehezítve a templomukba
gépjárművel érkezők megállási lehetőségeit. Véleményünk szerint megoldást
jelentene a problémára, amellyel a burkolati jel felfestését kezdeményező lakók is
egyetértenek, hogy várakozni tilos jelzőtáblával is egészítsük ki a burkolati jeleket
és kiegészítő táblával jelezzük, hogy csak munkanapokon tilos az érintett
területeken a várakozás. Ezzel az evangélikus templomba érkezők részére
munkaszüneti és ünnepnapokon fennmaradnának várakozó helyek és a lakók
kiállási nehézségei is megoldhatóak lennének, mivel azok elsősorban
munkanapokon jelentkeztek.

Összefoglalva a fenti forgalmi renddel, forgalom szervezésével kapcsolatos javaslatok
bevezetésével szükségessé váló jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök, egyéb munkálatok
költségei:
Javaslatok:
1., Akác utcában súlykorlátozás elrendelése
(1 db jelzőtábla)
2., Szépvölgyi utcában súlykorlátozás
elrendelése (2 db jelzőtábla + 2 db kiegészítő
tábla)
3., Kossuth L. utcai parkoló merőleges
parkoló állásaiba előre történő beállás (2 db
kiegészítő tábla)

Bekerülési költség:
27.500,- Ft
63.000,- Ft

40.000,- Ft
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4., Kossuth L. utcai parkoló megnyitása a
Fürdő utca felé
5. Kis utcában egyirányú
elrendelése (8 db jelzőtábla)

elvi döntés

közlekedés

225.000,- Ft

6.József A. utca várakozni tilos + kiegészítő
tábla

31.500,- Ft

Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az önkormányzati
tulajdonú utak forgalmi rendjével kapcsolatos döntések meghozatalát.

Határozati

Javaslat

1.
a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a
Szentgotthárd, Akác utcában 3,50 tonnás súlykorlátozás elrendelésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Szentgotthárd, Akác utcában 3,50 tonnás súlykorlátozás elrendelésével. A
megvalósításhoz szükséges fedezetet 2016. évi költségvetése út – híd keret
terhére biztosítja.
Határidő: 2016. december 01.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
2.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Szentgotthárd, Szépvölgyi utca lakóingatlanokkal rendelkező szakaszaira 3,50
tonnás „kivéve engedéllyel” súlykorlátozás elrendelésével. A megvalósításhoz
szükséges fedezetet 2016. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.
Határidő: 2016. december 01.
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Felelős:

Doncsecz András városüzemeltetési vezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a
Szentgotthárd, Szépvölgyi utca lakóingatlanokkal rendelkező szakaszaira 3,50
tonnás „kivéve engedéllyel” súlykorlátozás elrendelésével.
Határidő: azonnal
Doncsecz András városüzemeltetési vezető
3.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Szentgotthárd, Kossuth L. utca 50. hrsz.-ú ingatlanon lévő merőleges
parkolóállásoknál a gépjárművek részére előre történő beállás elrendelésével. A
megvalósításhoz szükséges fedezetet 2016. évi költségvetése út – híd keret
terhére biztosítja.

Határidő: 2016. december 01.
Felelős:
Doncsecz András városüzemeltetési vezető
b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a
Szentgotthárd, Kossuth L. utca 50. hrsz.-ú ingatlanon lévő merőleges
parkolóállásoknál a gépjárművek részére előre történő beállás elrendelésével.
Határidő: azonnal
Doncsecz András városüzemeltetési vezető
4.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja
a Szentgotthárd, Kossuth L. utca 50. hrsz.-ú ingatlanon lévő parkoló Fürdő utca
irányába történő megnyitásához. A képviselő – testület elvi hozzájárulást ad a
Fürdő utcában parkolóállások kialakításához. Az elvi döntésről és a javasolt
megoldásokról előzetesen tájékoztatni kell a Fürdő utca lakóit és véleményük
ismeretében, illetve a fejlesztés részletes kidolgozásával (költsége, ütemezése) a
végleges döntés meghozatala érdekében újra a képviselő-testület elé kell
terjeszteni a kérdést.
Határidő: 2016. decemberi képviselő-testületi ülés
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd,
Kossuth L. utca 50. hrsz.-ú ingatlanon lévő parkoló Fürdő utca irányába történő
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megnyitásával, illetve a Fürdő utcában
kapcsolatban az alábbi döntést hozza: ….

parkolóállások

kialakításával

Határidő: …..
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
5.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy egyelőre átmeneti jelleggel, 6 hónapra a Szentgotthárd, Kis utca Sallai I.
utca – Bem J. utca közötti szakaszán megváltozzon a forgalmi rend és a Kis
utcában a Bem J. utca irányába egyirányú közlekedés legyen. Ezen időszak alatt
foglalkozni kell a forgalmi rend megváltozása miatti hatásokkal különös
tekintettel a Bem J. u. – Kethelyi út kereszteződésénél a megnövekvő forgalom
miatti határokkal. E kérdésre a 2017. májusi testületi ülésen kell visszatérni. A
megvalósításhoz szükséges fedezetet 2016. évi költségvetése út – híd keret
terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 01.
Doncsecz András városüzemeltetési vezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Szentgotthárd, Kis utca Sallai I. utca – Bem J. utca közötti szakaszán a Bem J.
utca irányába egyirányú közlekedés elrendelésével. A
megvalósításhoz
szükséges fedezetet 2016. évi költségvetése út – híd keret terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 01.
Doncsecz András városüzemeltetési vezető

c) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a
Szentgotthárd, Kis utca Sallai I. utca – Bem J. utca közötti szakaszán a Bem J.
utca irányába egyirányú közlekedés.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Doncsecz András városüzemeltetési vezető

6.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd,
József A. utca 25-27. lakóingatlanok előtt várakozási tilalom munkanapokon történő
elrendelésével. A megvalósításhoz szükséges fedezetet 2016. évi költségvetése út –
híd keret terhére biztosítja.
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Határidő: 2016. december 01.
Felelős:
Doncsecz András városüzemeltetési vezető
b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a
Szentgotthárd, József A. utca 25-27. számú lakóingatlanok előtt várakozási
tilalom munkanapokon elrendelésével.
Határidő: azonnal
Doncsecz András városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2016. október 16.
Doncsecz András
Városüzemeltetési vezető

Ellenjegyzem:
Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző
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