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Tárgy: Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása
ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd Város Önkormányzat képviselő-testületének
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Amint az tisztelt Képviselő-testület számára minden bizonnyal ismert, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom kezdeményezése alapján folyó év március 14-én nyolc ország,
Magyarország, Horvátország, Lengyelország, Szlovákia, Románia, Bulgária, Lettország és
Észtország képviselői fogadták el és írták alá az európai béruniót célzó polgári
kezdeményezés nyilatkozatát (1. sz. melléklet). A kezdeményezés célja, hogy az Európai
Bizottság napirendre tűzze a bérfelzárkóztatás kérdését azáltal, hogy jóváhagyja az erre
irányuló európai polgári kezdeményezést és elkezdődhessen a bérunió témájában az
aláírásgyűjtés.
Az Európai Unióról szóló Szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 11. cikk (4) bekezdése az
európai polgári kezdeményezésről a következőképpen fogalmaz:
„Legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának
állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen
elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a
Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség.”
Felhívom tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy az Európai Unió alapcélkitűzéseit
tükröző szerződéses rendelkezések (EUSZ) 3. cikkének 3. bekezdése szerint az Unió
„Előmozdítja a gazdasági, a társadalmi és a területi kohéziót, valamint a tagállamok közötti
szolidaritást.”
Mindenki számára nyilvánvaló tény, hogy a kelet-közép-európai régióban az átlagkereset
továbbra is a nyugat-európai bérek töredéke. Jól látható, hogy mára a jelentős különbségek
miatt tömegessé vált a munkaerő Nyugat-Európába történő elvándorlása. A szabad munkaerőáramlás egyirányú, csak az "árunió" valósult meg, a bérunió nem.
A kezdeményezés azonban közvetve nem csak az európai bérekről szól, hanem a
versenyképes hazai vállalkozásokról, egy új kohéziós politikáról, egy új, szolidáris Európai
Unióról, ahol a kelet-közép-európai országok is otthon érzik magukat.
Őszintén bízom abban, hogy az az Európai Unió - amely az élet legkülönfélébb területein
részletekbe menő szabályozást ír elő a tagállamok lakossága számára - felfigyel a szóban
forgó kezdeményezésre és a leginkább húsba vágó, az eltérő életszínvonalbeli különbségek
kiegyenlítést célzó közös kelet-európai akaratot is érvényre juttatja.
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Annak érdekében, hogy az ügy fontosságára a lehető legnagyobb figyelem összpontosuljon,
kiemelten fontos, hogy a helyi közösségek képviselőik útján is kinyilvánítsák jogos igényüket
arra vonatkozólag, hogy az egyenlő munkáért, egyenlő bér jár.
Kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület a mellékelten csatolt európai polgári
kezdeményezést, illetve az azt ratifikáló országok képviselőinek szándéknyilatkozatát
támogatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!
1.sz. melléklet: az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés nyilatkozata
2. sz. melléklet: a nyilatkozat részletes indokolása
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. támogatja az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti „Egyenlítsük ki az EU-t
szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!“ című európai polgári kezdeményezést.
2. hozzájárul ahhoz, hogy a kezdeményezés Európai Bizottság általi nyilvántartásba
vétele során az Európai Parlamentben megtartott közmeghallgatáson a polgári
bizottság képviselője által ismertetésre kerüljön az Önkormányzat támogató
egyetértése.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Kelt: Szentgotthárd, 2017. április 12.
Lábodi Gábor sk.
önkormányzati képviselő
Ellenjegyzés:
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1. sz. melléklet
A polgári kezdeményezés címe
„Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!“
A polgári kezdeményezés tárgya
„Jogi aktusok, melyek egyértelműsítik, hogy az Uniónak célja a tagállamok közötti
bérkülönbségek kiegyenlítése, és amelyek e cél jegyében hatékonyabban valósítják meg
a kohéziót.“
Az Európai Bizottságot javaslat beterjesztésére felhívó polgári kezdeményezés célja
„A tagállamok közötti jelentős bérkülönbségek miatt a munkaerő-áramlás egyirányú. A
nagymértékű elvándorlás a hátrányos helyzetű tagállamok további leszakadásához
vezet. A tömeges munkaerő-beáramlást a gazdagabb tagállamok is érdeksérelemként
élik meg, és ez szétfeszíti az Uniót.
Egyértelműsítendő, hogy az EU-nak célja a tagállamok közötti, a munkaerő szabad
mozgását torzító bérkülönbségek kiegyenlítése, és e cél jegyében hatékonyabban kell
megvalósítani a kohéziót az EU fennmaradásáért.“
A Szerződések azon rendelkezéseinek megadása, melyek összefüggenek a polgári
kezdeményezés tárgyával
EUSZ 3. cikk (1), (2), (3), (4) és (6) bekezdései; EUMSZ 174. cikk; EUMSZ Preambulum
(törekedve arra, hogy erősítsék gazdaságaik egységét és biztosítsák harmonikus
fejlődésüket a különböző régiók között meglévő különbségek és a hátrányos helyzetű
régiók elmaradottságának csökkentésével…); EUMSZ 2. cikk (3) bekezdés; EUMSZ 8.
cikk; EUMSZ 45. cikk (1) bekezdés
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NYILATKOZAT
A sorsunk közös. Kelet-Közép-Európa megszenvedte a XX. századot. A két világháború
alatt országaink nagyhatalmi érdekek csataterévé váltak, és emiatt elképesztő pusztítást
kellett nemzeteinknek elszenvedniük. A múlt század második felét pedig a vasfüggöny
kommunista oldalán vészeltük át. Amikor a hidegháború végeztével megindult az
európai integráció, társadalmaink az évszázados szenvedések után joggal reménykedtek
egy méltó, békés és gyarapodó jövőben. Az uniós csatlakozás azonban nem járt azzal az
egzisztenciális, gazdasági fejlődéssel, amelyben népeink bíztak.
Régiónk közös tragédiája az a kivándorlás, amely elsősorban fiataljainkat érinti, és
amelynek legfőbb oka az Unió nyugati és keleti fele közötti bérszakadék. Miközben az
árszínvonal a közös piacnak köszönhetően lényegében kiegyenlítetté vált Európában,
eközben a fizetések és az ebből fakadó életszínvonal korábban meglévő kontinentális
különbségei nem javultak. Mi, kelet-közép-európai tagállamok tehetetlenül nézzük
végig, ahogy legjobbjainkat elveszítjük.
Miközben ma az EU fórumain napi szintű viták folynak a bevándorlásról, szinte
egyáltalán nem foglalkozunk a kelet-közép-európai kivándorlással, pedig a számok, az
érintett tömegek és az ez által okozott problémák hasonlóan vészesek. Nemzeteink
számára ez a probléma egyszerre demográfiai veszteség, óriási társadalombiztosítási
kockázat, növekvő munkaerőhiány, kezelhetetlen költségvetési bevételkiesés, az
oktatásba és a humánerőforrásba befektetett közpénzek elveszítése, végül pedig egy
társadalmi dráma, ahol családok szakadnak szét, szülők veszítik el gyermekeiket,
unokák nőnek fel nagyszülők nélkül.
A helyzet tehát tragikus. Mint ahogy tragikus az a csend is, amely ezt a kérdést övezi.
Sem stratégia, sem konstruktív vita, sem együttgondolkodás nincs, ami erről szólna. Az
Unió vezetői elfordítják a tekintetüket. Ami ma a nyugati tagállamok számára olcsó
munkaerőimport, az nekünk nemzeti sorstragédia, de középtávon mindannyian
veszíteni fogunk rajta, hiszen egy szociálisan összeroppanó keleti régió az egész európai
álmot tönkreteheti. Ezért kell megoldást találni!
Mi, aláírók, átérezve a történelmi felelősségünket, az idők sürgető szavát, és látva
nemzeteink nehéz helyzetét, úgy döntöttünk, hogy összefogunk és véget vetünk a
hallgatásnak, a felszín kapargatásának, a mellébeszélésnek. Igazságos és biztonságos
Európát akarunk! Nyugaton és Keleten egyaránt. Természetesen tisztában vagyunk a
probléma komplexitásával, ahogy azzal is, hogy a gyógymód sem lehet azonnali. De itt és
most legalább a célt ki kell tűznünk, mert a huszonnegyedik órában vagyunk.
Az Európai Bérunió kezdeményezése elsősorban a munkavállalókon keresztül
fogalmazza meg régiónk helyzetét, de már most, a legelején le szeretnénk szögezni, hogy
ez csak a gazdasági teljesítmény kiegyenlítődése révén érhető el, olyan versenyképes,
kelet-közép-európai vállalkozások segítségével, amelyek képesek ezeket a béreket
kitermelni és biztosítani. A kezdeményezés ezért túlmutat önmagán, túlmutat a béreken,
lényegében egy új, igazságos és biztonságos Európai Unió megalkotását követeli. A
régiónk, a nemzeteink nem alamizsnát kérnek, hanem olyan feltételeket, ahol
boldogulhatunk, ahol a kedvező folyamatok megindulhatnak, ahol erős nemzeti
vállalkozások nőhetnek fel, ahol az Európai Bérunió valósággá válhat. Ehhez első
körben azonban a gazdasági-, versenyképességi- és egzisztenciális kiegyenlítődés
kérdésének nem csupán elvben, hanem gyakorlatban is az Unió legfontosabb
célkitűzésévé kell válnia. Kezdeményezésünk célja ez.
Mi, aláírók, tudjuk a történelemből, hogy a sorsunk közös volt. A mai nappal vállaljuk,
hogy a jövőnk is az lesz. A XX. században nemzeteinknek tengernyi szenvedés jutott, de
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eltökélt szándékunk, hogy a XXI. században közös erővel és összefogással megteremtsük
a béke, igazság, biztonság és anyagi gyarapodás alapjait mindannyiunk számára!
2. sz. melléklet
INDOKOLÁS
Egyenlő munkáért egyenlő bért!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2017 márciusában közép-európai partnereivel
európai polgári kezdeményezést indított annak érdekében, hogy az Európai Bizottság
tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az újonnan csatlakozott
tagállamok bérfelzárkóztatásának ügye bekerüljön az Európai Unió alapokmányaiba. A
kezdeményezéshez Észtországból, Lettországból, Lengyelországból, Szlovákiából,
Romániából, Horvátországból és Bulgáriából csatlakoztak, akikkel sor került a polgári
bizottság megalakítására, valamint a továbbiakban együttműködünk velük az
aláírásgyűjtés lebonyolításában. A Jobbik és partnerei összefogva, a jog adta
lehetőségekkel a valódi változáson és Közép-Európa jólétén dolgoznak. Az európai
bérunió erkölcsileg igazságos, jogilag megvalósítható, gazdaságilag pedig hasznos.
Az európai polgári kezdeményezés célja, hogy jogalkotási javaslat előterjesztésére kéri
az Európai Bizottságot olyan ügyekben, amelyekkel kapcsolatban az Unió hatáskörébe
tartozik a jogszabályok alkotása. Ez a bérezés esetében megállja a helyét. A polgári
kezdeményezést legalább hét uniós tagországban, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak
kell támogatnia, ezt követően pedig az Európai Bizottságnak kötelessége foglalkozni az
üggyel. Célunk, hogy az Európai Unió alapokmányaiba a bérunió célkitűzése is
bekerüljön, e téren pedig a lehető legtágabb mozgásteret kívánjuk biztosítani a
Bizottságnak (mely az EU legszélesebb hatáskörökkel rendelkező szervezete) a szükséges
eszközök megtalálásához. Ehhez jelenleg az európai polgári kezdeményezés az egyetlen
lehetőség és eszköz.
Kezdeményezésünk oka, hogy az európai uniós tagságot a 2000-es évek során elnyerő
közép- és kelet-európai országok kormányai sem a csatlakozási folyamat közben, sem
pedig a tagság elnyerése után nem vetették fel a munkabérek felzárkóztatásának egyre
égetőbb kérdését. Miközben a térség országaiból megélhetés híján százezres tömegekben
vándoroltak el az emberek, gazdaságpolitikánk az olcsó munkaerőre és ezzel az
életszínvonal alacsonyan tartására épült. Radikális változás nélkül ebből az öngerjesztő,
a szegénységet és a leszakadást egyre fokozó helyzetből nem lehet kitörni. Noha rövid
távon elképzelhető, hogy a modern bérrabszolgaságból hasznot húzó vállalatok közül
többen elhagynák Magyarországot a fizetések növekedésének hatására, ám hosszú távon
Magyarországnak és térségünk államainak nem lehet más célja, mint hogy a képzés, az
oktatás és a kutatás–fejlesztés színvonalának emelése által magasabb szinten lépjenek be
a globális termelési értékláncba és tudásukkal versenyezzenek a világgazdaságban.
Kezdeményezésünk hosszú távon ugyancsak előnyös a kis- és középvállalkozásoknak,
melyeknek egy több éves átmeneti időszak állna rendelkezésükre ahhoz, hogy a
megváltozott körülményekhez alkalmazkodjanak. Ezzel egy időben az olcsó munkaerőt
kereső multikat előnyben részesítő gazdaságpolitika megváltoztatása is lehetőséget
teremt majd a KKV-szektor fokozott támogatására, a kutatás–fejlesztésbe való
befektetés pedig a magyar KKV-k számára is új távlatokat nyithat meg.
Meggyőződésünk, hogy kezdeményezésünk célja az Európai Unió valódi érdekeivel is
egybeesik. Az Európai Uniós szerződések célkitűzései az európai közös piac
létrehozásának szándéka mellett a térség jólétének és stabilitásának megteremtését is
tartalmazzák. Sajnos ez utóbbi két célkitűzést nem sikerült elérni. Azok az eszközök
(például az uniós kohéziós alapok), melyek közelebb vihetnének egy igazságos és egyenlő
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Unióhoz, rosszul irányzottak és csak szépségtapaszként szolgálnak a súlyosbodó
problémák elfedésére. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a látványos
infrastrukturális fejlesztések nem pótolják a humántőke és a bérszínvonal területén
megfigyelhető leszakadást. A görög válság, valamint polgáraink tömeges nyugatra
távozása, mely az EU fejlett országaiban társadalmi robbanással fenyeget a bérek
leszorítása miatt, jól mutatja, hogy a közös piac és a közös valuta csak akkor lehet
sikeres és fenntartható, ha a tagállamok gazdasági rendszerei között koherencia van. Ez
nem csak a keletiek, de minden európai ország problémája.
Sajnos az Európai Uniónak eddig szinte csak a hátrányos oldalát láttuk. A mi célunk
azonban nem lehet más, mint egy sikeres Magyarország felépítése, ehhez pedig minden
eszközt, így az Európai Unió nyújtotta lehetőségeket is meg kell ragadnunk. A mi
érdekünk egy sikeres Magyarország megteremtése, amely egy sikeres, jóléti európai
együttműködés egyenjogú tagja kell, hogy legyen. Magyarországnak nem csak hallatnia
kell a hangját Európában, Magyarországnak fel kell nőnie és formálnia kell Európát.
Fontosnak tartjuk azt a szemléletváltást is, mely által az Európai Unió intézményeire
nem kizárólag korlátozó tényezőként, vagy rajtunk kívül álló, döntéseket feltétlenül
tőlünk függetlenül hozó hatalmi központokként, hanem eszközként tekintünk
törekvéseink megvalósításához. Ha az EU nyújtotta lehetőségekkel élve fel tudunk lépni
egy igazságosabb Európa megteremtéséért, élnünk kell a lehetőségekkel.
Meggyőződésünk, hogy a bérkérdés legitim probléma, mely európai emberek millióit
érinti, akiket nem hagyhatunk cserben.
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Tárgy: V049 Szentgotthárd ivóvíz-ellátási rendszer egybefoglalt
bérleti – üzemeltetési szerződés
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 2016.
július 04. napjától hatályos 5/H. § (1) bekezdése értelmében egy víziközmű-rendszer
üzemeltetési kérdéseiről - ideértve a közös ellátásért felelősséggel érintett víziközműrendszert is - egy üzemeltetési szerződés rendelkezhet.
A fenti követelménynek való megfelelés érdekében minden egyes közös ellátásért
felelősséggel érintett víziközmű-rendszer esetében, az ellátásért felelős és a víziközműszolgáltató között létrejött, azonos tartalmú, de ellátásért felelősönként külön-külön
dokumentumként aláírt üzemeltetési szerződések egybefoglalását, az egybefoglalt
szerződések aláírását és azok Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé
történő megküldését 2017. december 31. napjáig el kell végezni. A jogszabályváltozás
lényege szerint a változatlan tartalommal egybefoglalt üzemeltetési szerződést az
ellátásért felelős önkormányzatok együttesen írják alá, azaz a dokumentum egy okiratba
foglaltan tartalmazza valamennyi szerződő fél aláírását.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a víziközmű-rendszeren
fennálló több üzemeltetési szerződés egybefoglalását az üzemeltetési szerződés jogszabály
által előírt kötelező módosításaként kezeli, így ezekben az esetekben nem szükséges
a Vksztv. 12. § és 78. § szerinti vagyonértékelést elvégeztetni.
Az egybefoglalás jogszabály által előírt kötelező módosítás, melynek keretében az eredeti
üzemeltetési szerződés tartalma nem módosítható.
A VASIVÍZ Zrt., mint Üzemeltető elkészítette a Szentgotthárd Város Önkormányzatát, mint
ellátásért felelőst érintő egybefoglalt, változatlan tartalmú üzemeltetési szerződést, melyet az
1. számú melléklet tartalmaz.
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közműves ivóvízellátással
kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzésére a VASIVÍZ ZRt.-vel megkötött,
MEKH által jóváhagyott, záradékolt bérleti üzemeltetési szerződésének a 2011. évi CCIX
törvény 5/H. § (1) bekezdése szerinti egybefoglalását megtárgyalta, és azt elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egybefoglalt bérleti-üzemeltetési
szerződés aláírására.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Doncsecz András, városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2017. április 10.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy:
Az
SZMSZC
(III.
Béla
Szakgimnáziuma
Szakközépiskolája) Alapító Okirat módosítási véleményezése

és

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum – melynek tagintézménye a III. Béla
Szakgimnázium és Szakközépiskola is - 2016. szeptember 01. időponttól hatályos Alapító
Okiratának módosítása több pontonszükséges.
A fenntartó a Nemzeti Köznevelési törvény 83. § (3)-(4) bek. meghatározott véleményeztetési
kötelezettségét a 83.§ (6) bek. alapján teljesíti, és ezért felkereste a tulajdonos
önkormányzatot, hogy véleményezze az Alapító Okirat módosítási javaslatait.
A Szakképzési Centrum átszervezési javaslatait a mellékelt (1. sz. Melléklet) táblázat
tartalmazza.
A szentgotthárdi III. Béla Szakgimnázium és Szakközépiskola intézményét közvetlenül az
alábbi módosítási javaslat érinti:
- A felnőttoktatás létszáma növekedjen 200 főre. Indoklás: folyamatosan növekszik a
felnőttoktatásban tanulni szándékozók létszáma
- Alaptevékenység felvétele: kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás Indoklás: így kötelező
órakeretben is megszervezhető a nemzetiségi-nevelés, oktatás
- Alapfeladat kiegészítése: kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás. Indoklás: így kötelező
órakeretben is megszervezhető a nemzetiségi-nevelés, oktatás.
Egyebekben az alapdokumentum módosítása más tagintézményekre vonatkozó javaslatokat,
szakképesítések törlését (kályhás, lakberendező, tetőfedő, automatikai technikus, vegyipar),
vagyon feletti rendelkezés jogra történő átvezetést tartalmaz.
Kérem a T. Testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Műszaki
Szakképzési Centrum Alapító Okirat módosítását megismerte. A szentgotthárdi
tagintézményre (SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája) vonatkozó,
előt4erjesztés szerinti javaslatával egyet ért és kéri annak a fenntartó általi pozitív
támogatását.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László Térségi és Erőforrás vezető a közlésért
Szentgotthárd, 2017. április 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Tárgy: Csatlakozás lehetősége a Magyar Kerékpáros Turisztikai
Szövetséghez
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Megalakult a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ). A szövetség
székhelye Szombathely lett, tagjai között 25 alapító szervezet van jelenleg az ország minden
pontjáról. Az alapítók között jelenleg Cegléd városa az egyetlen települési önkormányzat.
A Szövetség alapszabályát az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
A szövetség általános célja olyan szellemi és szakmai műhely létrehozása, amely a kerékpáros
turizmus hazai terjedésének elősegítéséhez, kultúrájának megteremtéséhez és
infrastruktúrájának, illetve szolgáltatásainak fejlesztéséhez nyújt szakmai támogatást. Célja
továbbá a kerékpározáshoz kapcsolódó projektek megvalósítása, az egészséges életmód
elősegítése, rehabilitáció és fogyatékkal élők támogatása, szabadidős sport, oktatás,
szórakozás, valamint turisztikai közösségformáló programok ösztönzése és szervezése. A
szövetség operatív céljai között szerepel a belföldi és külföldi kerékpáros túrázók számának
emelése, a kerékpárosbarát turisztikai szolgáltatások fejlesztése, a kerékpáros turisztikai
szolgáltatók érdekvédelme és képzése, a kerékpáros turisztikai infrastruktúra, különösen az
EUROVELO úthálózat fejlesztésének szakmai támogatása.
A szövetség céljai elérése érdekében – többek között - projekteket generál, pályázatokat nyújt
be és valósít meg, rendezvényeket, programokat szervez, törekszik a nemzetközi kapcsolatok
kialakítására, különös tekintettel a közös, határon átnyúló fejlesztésekre.
A szövetség tagjai tagdíjat fizetnek, amelynek összege évente 10.000,- Ft. Az újonnan belépő
tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét
fizeti.
A Szövetség tagságába Szentgotthárd Város Önkormányzata is felvételt nyerhet, ehhez
azonban képviselő-testületi jóváhagyásra van szükség.
A szervezet nevét az internetes keresőkbe beírva erről a szervezetről túl sok információt nem
lehet megtudni, az viszont kiderül, hogy nagyon sok kerékpáros szövetség létezik
Magyarországon, amelyekről aztán túl sok információ szintén nem derül ki – a végső
konklúzió talán az lehet, hogy sokan kerékpároznak, sokan érzik úgy, hogy szervezeti keretet
is érdemes lenne adni a tevékenységüknek – valószínűleg így jutunk el ennyi szövetséghez,
közösséghez.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
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1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat kezdeményezze a felvételét a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség
tagságába (MAKETUSZ), a Szövetség Alapszabályát megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

Szentgotthárd, 2017. április 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket
támogató alapból
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak
nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) különített el az Önkormányzat
2017. évi költségvetésében 6.100.000,- Ft értékben.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 66/2017. számú határozatában
elfogadta a 2017. évre vonatkozó Civil Alap Szabályzatát, amely jelen előterjesztés 1. számú
melléklete.
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Szabályzat értelmében egy-egy
döntésnél csak az adott pályázati időszakban megvalósuló programokra nyújthatnak be
kérelmet a civil szervezetek, illetve városrészek. Ezért fontos, hogy a kérelmek elbírálásánál
körültekintően járjanak el és figyeljenek arra, hogy minden időszakban álljon rendelkezésre
megfelelő összeg a támogatások odaítéléséhez.
A beérkezett kérelmek:
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek
érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt
Képviselő-testület elé:
I.

CIVIL KERET (Rendelkezésre álló összeg: 2.500.000,- Ft)

1. Horgász Egyesület Szentgotthárd kérelme:
Az Egyesület egyesületi és Opel horgászversenyek szervezéséhez igényel támogatást
a Civil alap terhére. Több évtizede szervezik a tagjaik számára az egyesületi
versenyeket, ahol az eredményhirdetéskor saját főzésű egytálétellel látják vendégül a
résztvevőket. Ez szerves része a tagság összekovácsolásának. Közel tíz éve a helyi
Opel gyár felkérésére is szerveznek versenyt.
Az Egyesület vállalt feladata a Hársas-tó karbantartása, üzemeltetés és fűnyírás.
Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 100 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.5. a)/
2. Az Alapítvány Szentgotthárd Óvodás korú gyermekeiért kérelme:
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A SZEOB Játékvár Óvodája 2017. május 12-13-án ünnepli fennállásának 125 éves
jubileumát, amely költségei egy részének fedezéséhez a Testület támogatását kérik. A
jubileumi ünnepség programjai elsősorban a gyerekekről fog szólni, de helyet kap egy
óvodatörténeti kiadvány is.
A programok sikeres megvalósításához természetesen az Alapítvány is nagy összeggel
hozzájárul, azonban segítségükre lenne a Civil Alapból kapott támogatás is.
Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 260 gyermek 240 felnőtt
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. h)/
3. Szentgotthárd VSE Tekeszakosztály kérelme:
A Szakosztály a III. Könye Róbert Emlékverseny megrendezéséhez igényel
támogatást a Civil Alap terhére. A szentgotthárdi pályán elhunyt csapattársuk emléke
előtt tisztelgő megmérettetésre több száz kilométerről is érkeznek csapatok. Az
igényelt költségeket a díjazáshoz és vendéglátáshoz kívánják felhasználni.
Az igényelt támogatás összege: 40.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 64 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.5. a)/
4. Szentgotthárdi Civil Fórum (Harmónia Egészségvédő Kör) kérelme:
A Harmónia Egészségvédő Kör a lendvai Lavina klubbal szeretne szorosabb
kapcsolatot kiépíteni, ennek érdekében májusban ellátogatnak Lendvára és egy
kirándulással kötik egybe a találkozót. Kérem a Testületet, hogy e kérelemnél
mérlegelje azt, hogy a kirándulás csak a Kör tagjait érinti, viszont a kapcsolatépítés
előnyére válhat nemcsak a Körnek, hanem a városnak is, emellett számos városi
programban tevékenyen részt vesznek. A külkapcsolatok ápolása, építése a Szabályzat
szerint támogatható, azt, hogy ez a kirándulással együtt támogatható-e, a Testület
hivatott eldönteni.
Az igényelt támogatás összege: 40.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 47 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.8. a)/
5. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelme:
Az Egyesület a Nyárköszöntő Nemzetközi Generációs Sportnap szervezéséhez
igényel támogatást a Civil Alap terhére. Az általuk szervezett rendezvények
kiemelkedő szerep jut az egészségmegőrzésnek, a nemzetközi kapcsolatok ápolásának,
a sportnak, a kultúrának és a generációk közti párbeszédnek. Osztrák és szlovén,
valamint városi partnerszervezeteik is bekapcsolódnak a programra. Az egyik legtöbb
tagot számláló és legaktívabb városi egyesület egész évben kiveszi részét a
programokból és teendőkből. Az igényelt támogatást plakátok, oklevelek, emléklapok
nyomtatására, ajándékokra és vendéglátásra szeretnék fordítani.
Az igényelt támogatás összege: 80.000,- Ft
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Az érintettek/résztvevők száma: kb. 200 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. f)/
6. Evangélikus Egyházközség:
Az Egyházközség az idei nyári hittantábor költségeihez igényel támogatást a Civil
alap terhére. A nemcsak evangélikus vallású gyermekek számára szervezett hittantábor
célja, hogy a gyermekek hasznosan töltsék szabadidejüket, mozogjanak, megtanulják
egymás elfogadását, s mindezt keresztény szellemiségben és gyakorlatban. Idén közös
tábort szerveznek az alsós és a felsős gyerekeknek. A sport- és társasjátékok, valamint
a keresztényi programok mellett egy őrségi kirándulást is szerveznek a táborozóknak.
Az igényelt támogatást az étkezések, útiköltség, anyagköltség és egyéb kiadások
fedezéséhez tervezik felhasználni.
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 43 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.2. b)/
7. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány kérelme:
Az Alapítvány idén is szervez gyermeknapot az Arany János 1-4. Évfolyamos
Általános Iskolában. A gyermeknapi programmal szeretnének lehetőséget biztosítani a
szabadidő hasznos, tartalmas eltöltésére. Programjukat a gyermekek életkori
sajátosságainak, érdeklődésüknek megfelelően állították össze. Lesz népi kézműves
foglalkozás, korongozás, aszfaltrajzverseny, arcfestés, ugrálóvár, mentő- és
tűzoltóbemutató, stb. Az igényelt támogatást e programok finanszírozására szeretnék
felhasználni.
Az igényelt támogatás összege: 135.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 330 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. b)/
8. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesületének kérelme:
Az Egyesület idén is megszervezi az általuk patronált tanulók kirándulását,
amelynek úti célja a Csodaszarvas Tájpark. A kirándulással az a céljuk, hogy az eltérő
tantervű oktatásban részesülő gyermekek számára maradandó élményt nyújtsanak,
mindezt úgy, hogy közben tanulmányaikat is erősítsék. A programon az eltérő tantervű
gyermekek, a gyógypedagógusok és az Egyesület tagjai vesznek részt.
Az Egyesület több mint tizenöt éve patronálja a tagozat tanulóit, segítik őket a
tanulásban, és minden évben szerveznek kirándulásokat, programokat számukra.
Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 42 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.2. c)/

II.

VÁROSRÉSZI KERET (Rendelkezésre álló összeg: 2.100.000,- Ft)
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9. Rábafüzesért Egyesület kérelme:
Az Egyesület a rábafüzesi gyermeknapi programhoz igényel támogatást a Civil Alap
terhére. A gyermekeknek nemcsak programokkal készülnek, hanem egy szerény
vendéglátással is várják a gyermeknapi program résztvevőit, az igényelt támogatást a
gyerekeknek pizza és üdítő vásárlására szeretnék fordítani.
Az igényelt támogatás összege: 30.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 45 gyermek és 20 felnőtt
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. b)/
10. SZEMLE Egyesület kérelme:
Az Egyesület a II. Zsidai Művészeti Tábor megvalósításához igényel támogatást a
Civil Alap terhére. A tábor képzőművészeti utánpótlás-nevelésre és amatőr
alkotóműhelyként szolgál, illetve segíti a nyári szabadidő hasznos eltöltését.
Elsősorban 10-18 éves gyerekeket várnak a táborba. Az igényelt összegből
étkezéseket, strandbelépőt, anyagköltséget, táborvezetői díjakat szeretnének
finanszírozni.
Az igényelt támogatás összege: 85.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 15 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.2. b)/

III.

SZENTGOTTHÁRDI

CIVIL

FÓRUM

ÉVES

KERETE

(Rendelkezésre álló összeg: 500.000,- Ft)
11. Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme:
A Fórum minden évben megrendezi a Civil Nap és Kistérségi Forgatag
rendezvényeket, előbbit április 30-án és május 1-jén, utóbbit június 2-án.
Hagyományos programelemekkel találkozhatunk idén is: májusfaállítás a
Városkapunál, főzőverseny, szórakoztató, kulturális műsorok várják majd az
érdeklődőket. Az önkormányzattól a főzőversenyhez szükséges alapanyagok
beszerzésére, a májusfa szállítására kérnek támogatást.
A Kistérségi Forgatag idei programján Orfalu lesz a kiemelt település, a közel 120
résztvevő számára gulyás és üdítő biztosításához igényelnek támogatást.
Továbbá egy db 3x6 m-es sátrat szeretnének beszerezni, amely a rossz idő esetén is
helyet biztosít a főzőversenyhez, illetve az év folyamán más rendezvényekhez is
használható lesz.
Az igényelt támogatás összege: 262.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 300 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. a)/
A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat

16

2017. április 26-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

Civil
szervezet/Városrész

Igényelt összeg

Program/Feladat
I.

Horgász Egyesület
Alapítvány Sztg.
Óvodáskorú
gyermekeiért
Sztg. VSE
Tekeszakosztály
Harmónia Egészségvédő
Kör (SZCIF-en
keresztül)
Szentgotthárdi
Nyugdíjas Egyesület
Evangélikus
Egyházközség
Iskolánk Tanulóiért
Alapítvány
Nyugdíjas Pedagógusok
és Barátaik
Egyesületének

Civil referens
javaslata

CIVIL KERET

Horgászversenyek szervezése

100.000,-

100.000,-

Jubileumi program
(125 éves a Játékvár óvoda)

300.000,-

250.000,-

III. Könye Róbert
Emlékverseny

40.000,-

40.000,-

Lendvai kapcsolatépítés

40.000,-

30.000,-

Nyárköszöntő Nemzetközi
Generációs Sportnap

80.000,-

80.000,-

Nyári hittantábor

200.000,-

150.000,-

Gyermeknap

135.000,-

135.000,-

Kirándulás a Csodaszarvas
tájparkba

115.000,-

115.000,-

Rendelkezésre áll:

2.500.000,- Ft

Beérkezett igény:

995.000,- Ft

Civil referens javaslata:

900.000,- Ft
II.

VÁROSRÉSZI KERET

Rábafüzesért Egyesület

Gyermeknap

30.000,-

30.000,-

SZEMLE Egyesület

II. Zsidai Művészeti Tábor

85.000,-

85.000,-

Rendelkezésre áll:

2.100.000,- Ft

Beérkezett igény:

115.000,- Ft

Civil referens javaslata:

115.000,- Ft

III.
Szentgotthárdi Civil
Fórum
Rendelkezésre áll:

SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM ÉVES KERETE
Civil Nap, Kistérségi
Forgatag, sátor beszerzése

262.000,-

262.000,-

500.000,- Ft
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Beérkezett igény:

262.000,- Ft

Civil referens javaslata:

262.000,- Ft

Egyéb információk
A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.
Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek
igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött
beszámoló igazolását az anyag terjedelme miatt nem küldjük ki, de a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők.
A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az
előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható.
Megjegyzés: A civil referens a javaslatait úgy állította össze, hogy az éves szinten
rendelkezésre álló 2.500.000,- Ft kb. egyharmada legyen kiosztva minden alkalommal
(természetesen nem forintra pontosan, csupán nagyságrendileg). Mivel minden pályázati
időszakban közel azonos mértékű a beérkezett kérelmek összege, a kiosztás csak úgy lehet
igazságos, ha az minden alkalommal szintén közel azonos nagyságrendű.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
HATÁSVIZSGÁLAT
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi
alap”-nak nevezett pénzügyi keretet különített el az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében 6.100.000,- Ft értékben, amelyet ez év folyamán szét kell osztani a
városrészek és a civil szervezetek között.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Igen.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns. Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az
önkormányzatnak mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összegek
felhasználására – így azokat akik nem számolnak el vagy a támogatást nem arra
használják fel amire kapták, így a következő évben nagy valószínűséggel nem
kaphatnak támogatást. A finanszírozás ebből a nézőpontból fenntartható.
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4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően
használják fel a támogatást, vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az
elszámolás – a hivatali kontroll.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A szentgotthárdi civil szervezetek támogatásának elmaradása esetén nem vagy csak
nehézségek árán valósulnak meg a tervezett civil tevékenységek. Mivel az előző
években a támogatás nyújtását próbáltuk önkormányzati feladatok ellátásához is
kapcsolni, így ha a civil támogatások elmaradnak ez valamilyen szinten az
önkormányzatot is hátráltatja.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak, majd
az utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző
köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret
terhére a(z)
a.) Horgász Egyesület horgászversenyek szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal
támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. május 5-ig átutalja a Támogatott szervezet
részére.
Elszámolási határidő: 2017. július 31.
b.) Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú gyermekeiért 125 éves jubileumi ünnepség
szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017.
május 5-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. június 30.
c.) Szentgotthárd VSE Tekeszakosztály III. Könye Róbert Emlékverseny szervezésére
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. május 5-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. május 31.
d.) Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő Kör lendvai kapcsolatépítésre
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. május 5-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. június 30.
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e.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Nyárköszöntő Nemzetközi Generációs
Sportnap szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a
Pénzügy 2017. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. július 15.
f.) Evangélikus Egyházközség nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét ……..
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. május 31-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. július 31.
g.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány gyermeknapi program szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. május 31-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. július 15.
h.) Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete a Csodaszarvas Tájparkba
szervezendő kirándulás megvalósítására irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az
összeget a Pénzügy 2017. május 5-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. július 15.
i.) Rábafüzesért Egyesület gyermeknapi program szervezésére irányuló kérelmét ……..
Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017. május 31-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. június 30.
j.) SZEMLE Egyesület II. Zsidai Művészeti Tábor szervezésére és az Országos Polgárőr
Napon való részvételre irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a
Pénzügy 2017. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. július 31.
k.) Szentgotthárdi Civil Fórum Civil Nap, Kistérségi Forgatag szervezésére és sátor
beszerzésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2017.
május 5-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2017. július 31.
Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével.
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 20.) pontját figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
civil szervezetek elnökei
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szentgotthárd, 2016. április 18.
Huszár Gábor
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polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez a csatolt pdf
állományban találhatóak.
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1. sz. melléklet
Szabályzat
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott 2017. évi Civil Alap
felosztásáról
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi
költségvetése Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap (a továbbiakban:
Alap)

megjelöléssel

egy

olyan

pénzügyi

keretet

tartalmaz,

amelyből

elsősorban

szentgotthárdi civil szervezetek, valamint városrészek számára nyújtható támogatás,
amely

a

településrészeken

jelentkező

önkormányzati

feladatok

elvégzésének

finanszírozását is szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön önkormányzati
döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A támogatással a
támogatottaknak el kell számolniuk.
2.) Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és osztja
fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az
előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.
3.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati

Hivatal

(a

továbbiakban:

Hivatal)

honlapján

a

„Civilek

és

az

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

rendezendő

programokra,

rendezvényekre,

feladatokra

nyújthatnak

be

kérelmet.
4.) Támogatást kérhet elsősorban – de nem kizárólagosan – az a bíróság által bejegyzett civil
szervezet vagy alapítvány, melynek a székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban
együtt említve őket: civil szervezet) és eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. A bírósági
bejegyzést és a beszámoló letétbe helyezését igazolni kell a pályázat benyújtásával
egyidejűleg A beszámoló kapcsán a törvényben előírtaknak megfelelő időpontban megtett
legutolsó letétbe helyezést kell igazolni. Ennek megfelelően a május 31. előtt beadott
pályázat esetén a 2016-ban történt letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott
pályázat esetén a 2017-ben megtett letétet kell igazolni.

Amennyiben a pályázat

benyújtása még május 31. előtt megtörténik, de a kifizetésre csak ezt követően kerül sor,
úgy a 2017. évi letétbe helyezést még a kifizetés előtt igazolni kell. A beszámoló letétbe
helyezésének igazolására utólag, a pályázat beadását követően nincs mód.
5.) Az Alap egy részére a településrészi önkormányzatok, a településrészeken működő
civil szervezetek pályázhatnak maximum évi 300.000,- Ft értékben a településrészen
megvalósuló programokra. Az összeg a negyedévi döntések alkalmával lehívható (akár egy
összegben, akár részletekben). A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és
kötelező mellékletei mögé a városrési önkormányzat, illetve civil szervezet köteles a
megvalósítandó programokról, elvégzendő feladatokról részletes költségvetést
csatolni.
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6.) Az Alapból 1.000.000,- Ft-ot el kell elkülöníteni a Magyarországi Szlovének Szövetsége
részére a Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségeihez.
7.) Az Alapból évi maximum 500.000,- Ft-ra pályázhat a Szentgotthárdi Civil Fórum, amely
összeg az általuk szervezett rendezvényekhez (pl.: Civil Nap, Kistérségi Forgatag,
CISZEBAT, stb.), illetve a civil iroda működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez
használható fel.
8.) Az Alap mindenkori maradványösszege a következő évi keretbe kerül át, így azzal az
összeggel emelkedik a következő évi keret.
9.) A civil szervezetek, alapítványok a helyben megvalósuló társadalmi, kulturális életét
színesítő tevékenységek támogatására, programok szervezésére, feladatok ellátására
pályázhatnak, az alábbiak szerint:
9. 1. Kulturális feladatok
a) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése
b) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése
c) Hangversenyek, zenei programok szervezése
d) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése
e) Adventi, karácsonyi programok szervezése
f)

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

g) Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése
h) Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának szervezése,
amely helyben valósul meg
9.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása
a) Iskolai versenyek szervezése
b) Nyári táborok szervezése
c) Egyéb oktatási feladatok szervezése
9.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok
a) A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló egészségfejlesztő,
egészségre nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós előadások szervezése, stb.)
9.4. Ismeretterjesztő feladatok
a) Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait érintő
ismeretterjesztő előadások szervezése
9.5. Szabadidősport szervezése
a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények
szervezése a szabadidő sport területén
9.6.

Városi

értékmentés:

Szentgotthárd

értékeinek

feltárása,

bemutatása,

fejlesztése
a)

a

város

intézményeinek,

nevezetességeinek,

természeti

és

egyéb

értékeinek

fejlesztésére irányuló tevékenységek,
b)

a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló tevékenységek,

c)

helytörténeti

kutatások

folytatására

és

annak

eredményeinek

közzétételére,

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

A

környezet

megőrzése

és

fenntartásában,

a

Zöld

Szentgotthárd

program

megvalósításában való szerepvállalás
9.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli
településeken
a) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése
9.9. Civil Iroda működtetése
10.)

A pályázat benyújtásához szükséges a támogatásigénylő lap, írásos kérelem a

megvalósítandó program, ellátandó feladat részletes leírásával, valamint egy írásos
beszámoló a civil szervezet elmúlt évi – a város kulturális, sport és civil életét színesítő
– tevékenységéről. A pályázatok elbírálása során a Testület különös figyelmet fordít a
civil

szervezetek

rendezvényeinek,

ellátott

feladatai

hatékonyságának,

jellegének

vizsgálatára, továbbá előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek a lakosság jelentős
részét érintik.
11.)

A civil szervezet támogatási igényéhez mellékelnie kell a közpénzekből nyújtott

támogatások

átláthatóságáról

összeférhetetlenség,

illetve

szóló

2007.

érintettség

évi

CLXXXI.

fennállásáról

vagy

törvény

szerinti

hiányáról

szóló

nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1)
bekezdése szerinti érintettségről, továbbá a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a értelmében az Országos
Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló feladását igazoló postai
feladóvény másolatát, elektronikus úton benyújtott beszámoló esetében az erről
szóló igazolást.
12.)

Amennyiben

nem

szentgotthárdi

illetve

településrész

vonatkozásában

nem

településrészen működő civil szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a kérelmet
fokozott figyelemmel kell megvizsgálni.
13.) A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező
kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni
kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés
kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. Amennyiben a Fórum
nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.
14.) A Civil Alapból igényelhetnek támogatást a szentgotthárdi római katolikus, református és
evangélikus egyházközösségek is ugyanazokkal a feltételekkel és követelményekkel, mint a
civil szervezetek.
15.) A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő
összegről.
16.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az
Önkormányzat és a Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok
megvalósítását vállalja fel.
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17.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a
2017. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az
abban az időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni:
1. megvalósítási időszak: 2017. április 1. – 2017. június 30.
Benyújtási határidő: 2017. április 12. 16.00 óra
2. megvalósítási időszak: 2017. július 1. – 2017. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2017. június 9. 12.00
3. megvalósítási időszak: 2017. október 1. – 2017. december 31.
Benyújtási határidő: 2017. szeptember 8. 12.00 óra
18.) A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét.
19.) Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi csoportja
gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget.
20.) Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a
támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket,
támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló
beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést kezdeményez.
21.) A

támogatásban

részesült

szervezet

a

kapott

támogatást

kizárólagosan

a

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

megfelelő,

a támogatás átutalásának

dátumától

számított

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

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

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

e.)

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

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a 66/2017. számú határozatában
fogadta el 2017. március 29-én.
Szentgotthárd, 2017. március 29.
Huszár Gábor
polgármester

2. sz. melléklet
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Ikt. sz.: ……/2017.
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

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

összeget

nyújt
az

a

Önkormányzat

azaz …… 00/100

…………………………………………
………-ig

átutalja

a

forint

programhoz.

Támogatott

által

megjelölt

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

és

támogatásáról

szóló

2011.

évi

CLXXV.

törvény

30.

§-ban

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

nem

felel

meg

az

Önkormányzat

66/2017.

számú

Képviselő-testületi

határozatával elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil
szervezeteket

és

városrészeket

támogató

Alap

felosztásáról

szóló

szabályzat

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

előírásait

tekintik

irányadónak. Az

egyedi támogatási igény

alapján

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

………………………………………………………

………………………………………………………

Szentgotthárd Város Önkormányzata

…………………

Képviseli: Huszár Gábor polgármester

Képviseli: …………………

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………………………………………

……………………………………………

Dr. Dancsecs Zsolt

Somorjainé D. Zsuzsanna

jegyző

pénzügyi vezető
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3. sz. melléklet
Szentgotthárdi Civil Fórum
Szentgotthárd
Széll K. tér 7.
Tárgy: kérelmek véleményezése
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Képviselő-testület 2017. márciusi ülésén fogadta el Szentgotthárd Város
Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét és
Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról szóló
szabályzatot. A programterv és szabályzat biztosítja, a Civil Alap szabályozott keretek
közti felosztását.

A szabályzat 3. pontja szerint:

az adott megvalósítási időszakban rendezendő programokra,

rendezvényekre, feladatokra nyújthatnak be kérelmet.

A
Szabályzat 12. pontja értelmében a civil szervezetektől érkező kérelmeket, a
Szentgotthárdi Civil Fórummal, a Képviselő-testület döntését megelőző előkészítő szakaszban
előzetesen véleményeztetni kell.
A Szabályzat 15. pontja szerint a kérelmek elbírálása során előnyben kell
részesíteni azt a civil szervezetet, amely az önkormányzat és a Civil Fórum
közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja
fel.
A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége áttekintette a pályázatokat és
kialakította javaslatát. A véleményezésnél figyelembe vettük, hogy a
kérelmező szervezet milyen aktivitást mutat, a városban megvalósuló
programokban való részvétel tekintetében, továbbá milyen a kapcsolódása a
Szentgotthárdi Civil Fórumhoz.
A kérelmező civil szervezetek tagjai a Civil Fórumnak, tevékenységükre nagy
aktivitás a jellemző.
A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok
vonatkozásában a következő javaslatot teszi:

figyelembevételével,

a

kérelmek

Kulturális programok, évfordulók, táborok, határon túli kapcsolatok a szabályzat
szerint is támogatásra javasoltak:
1.
2.

Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány a tervezett gyermek megvalósításához kér
támogatást. A támogatását javasoljuk a kért 135 000,- Ft összegben.
Szentgotthárdi Evangélikus Egyházközség hittantábor megvalósításhoz kér
támogatást, gyermekenként 4 000 Ft-tal javasoljuk támogatni 140 000,- Ft
összegben.
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Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület tanulmányút Csodaszarvas
Tájpark tanulmányút programját javasoljuk támogatni 100 000,- Ft összegben.
4. Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért kérelmét, 150 000,Ft-al javasolja támogatni, a feltűntetett költségek irreálisan magasnak tűnnek,
továbbá néhány közülük fenntartói feladat.
A Szentgotthárd Nyugdíjas Egyesület kérelmében Nyárköszöntő Nemzetközi
Generációs Sportnap programra kért támogatást, javasoljuk megadni 80 000,- Ft
összegben.
5. A Szentgotthárdi Civil Fórumon, mint ernyőszervezeten keresztül kér támogatást
a Harmónia Egészségvédő Kör Lendvai Lavina Klubbal való kapcsolatteremtés
és tapasztalatcsere céljából. A 40 000,- Ft támogatást, utiköltségre
javasoljuk.
Környezetvédelemi és sport programok a szabályzat szerint is támogatásra
javasoltak:
6. Horgász Egyesület részére horgászversenyek megrendezésre kért 100 000,- Ft
támogatást javasoljuk megadni.
7. Szentgotthárd VSE Tekeszakosztály Emléktorna programját 40 000,- Ft
összegben javasoljuk támogatni.
3.

Városrészi és egyéb programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak:

8. Rábafüzesért Egyesület részére 30 000,- Ft támogatást javasoljuk megadni.
9. SZEMLE Egyesületnek

85 000,-Ft összegű támogatást javasolunk adni.

Szervezet neve

Összeg Ft-ban

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány
Evangélikus Egyház
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület
Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
Harmónia Egészségvédő Kör
Horgász Egyesület
Szentgotthárd VSE Tekeszakosztály

135 000,140 000,100 000,150 000,80 000,40 000,100 000,40 000,-

Civil szervezeteket támogató alaprész terhére
összesen:

785 000,-

Rábafüzesért Egyesület
SZEMLE Egyesület

30 000,85 000,-

Városrészi Alap terhére összesen:

115 000,-

Szentgotthárd, 2017. április 18.
Tisztelettel:
Cziráky László
SZCIF elnök
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Tárgy: Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Tervező Tábora
Szentgotthárdon
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Vas Megyei TIT Egyesület idén 50 éve szervezi és valósítja meg a Savaria Urbanisztikai
Nyári Egyetemet. Az egyetemhez kapcsolódóan 7. alkalommal szervezik meg a Tervező
Tábort. A tábor lényege, hogy a befogadó település által meghatározott építészeti,
városépítészeti, településtervezési elképzelésekre, problémákra a résztvevők kidolgoznak
egy megoldási javaslatot. A kidolgozott javaslatot a befogadó település megkapja és saját
belátása szerint használja fel. Az előzetes egyeztetések eredményeképpen idén
Szentgotthárdra szervezhetik meg ezt a tábort.
A település által megfogalmazott feladathoz csoportvezetőket rendelnek, és ezzel
párhuzamosan megkezdik a toborzást is azokon az egyetemeken, amelyeken a feladatokhoz
kapcsolódó képzés folyik. A csoportvezetők pontosítják, „szakmásítják” a feladatot és a
jelentkezőkkel egyeztetik azt, kialakítják a feladat megoldásához a csoportokat. A tábor 3
napos (péntek-vasárnap), amelyben a résztvevők az adott településen laknak és az előzetesen
megismert feladatot pontosítják, a megoldásához adatokat, információkat gyűjtenek. A
csoportvezetők személyesen is részt vesznek a táborban. A tábor résztvevői egyben a Savaria
Urbanisztikai Nyári Egyetem résztvevői is, így a tábort követően - a SNYE-en az előadások
hallgatása mellett - tovább dolgoznak a tábori feladataikon, majd az Egyetem résztvevőinek
előadások formájában bemutatják az első megoldásaikat. Ezt követően a szakmai vezetőkkel
tovább dolgoznak feladataik megoldásán, véglegesítésén. A feladat végleges prezentálása
Budapesten októberben a befogadó egyetemen történik, ezzel egyidőben pedig át is adják a
befogadó település képviselőjének.
Az idei tábor tervezett időpontja 2017. július 14-16. (péntek-vasárnap), illetve 2017. július
21-én újabb tanulmányutat is szerveznek Szentgotthárdra, amikor is a résztvevők
beszélgetnek majd a település vezetőivel, meglátogatnak valamilyen (város)építészetileg vagy
a település számára fontos helyet, és megnézik a Tervező Tábor feladatainak helyszínét is.
A tábor megvalósíthatóságához anyagi támogatásra van szüksége az egyetemnek. Mivel az
SNYE-t több olyan beadott pályázatból is próbálják megfinanszírozni, amelyek eredményét
egyelőre nem tudják, számunkra az lenne legjobb megoldás, ha előzetesen egy szabadon
felhasználható legfeljebb 500.000,- Ft keretet határozna meg ehhez Szentgotthárd Város
Önkormányzata. A támogatással természetesen elszámolnak, illetve amennyiben pályázati
támogatást is nyernek a megvalósításhoz, úgy annyival kevesebb összeget használnak fel az
Önkormányzat támogatásából.
A tábori feladatot tehát első szinten a befogadó település, vagyis jelen esetben Szentgotthárd
határozza meg. Ez lehet építészeti, lehet városépítészeti, tájépítészeti, urbanisztikai,
településföldrajzi, településtervezési feladat is. Ezzel kapcsolatban az 1. számú melléklet
szerinti témajavaslatokat küldtük el a szervezőknek.
HATÁSVIZSGÁLAT
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1. Mi indokolja, miért szükséges?
A tervezett nyári tábor egy lehetőség Szentgotthárd számára olyan városfejlesztési
megoldások elérésére, melyet egyébként, üzleti alapon is csak sok szervezéssel és
jelentős összeg ellenében lehetne elkészíttetni.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Egy támogatási igényről van szó, melynek 500 ezer forintos összege a költségvetésben
nem áll rendelkezésre. A tervezéshez szükséges személyi feltételek a táborban
valószínűleg rendelkezésre fognak állni.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns kérdés.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
A kockázat annyi, hogy az elkészült anyagokat majd nem tudjuk használni, mert nem
a város anyagi lehetőségeihez szabottak lesznek vagy alkalmatlanok lesznek arra,
hogy felhasználjuk őket és így az irattár polcokra kerülnek.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Nagy valószínűséggel nem tud megvalósulni a tábor és értelemszerűen nem kapjuk
meg az előterjesztésben felvázolt tanulmányokat sem
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Pozitív döntés esetén támogatási szerződést kell kötni, utalni kell a támogatást és el
kell számoltatni a támogatottat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Savaria
Urbanisztikai Nyári Egyetem Tervező Táborának megszervezését Szentgotthárdon és ehhez
legfeljebb 500.000,- forint támogatást biztosít a szervező Vas Megyei TIT Egyesület számára
a ………………….. terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2017. április 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

Feldolgozandó szentgotthárdi tematikának az alábbi javaslataink vannak:
1.)

Régi terv a jelenleg még felszámolás alatt álló, egykori kaszagyári terület körüli
összefüggő tömbből egy két folyó által körülhatárolt, rendezett városi alközpont
kialakítása, középpontban a felhagyott, használaton kívüli ipartelep többfunkciós
hasznosításával, és körülvéve azt egy kereskedelmi, szolgáltató, rekreációs és magas
minőségű lakófunkciót betöltő új városrésszel. A két folyó találkozása ideális
környezetet biztosít egy folyók által körülhatárolt, rendezett városközpont
kialakításához, amely a mai méltatlan, pusztuló környezet helyett egy tiszta, modern,
esztétikus és több városi funkciót biztosítani képes belvárossá fejleszthető. Az
Önkormányzat városfejlesztési stratégiájának egyik meghatározó eleme a felhagyott,
használaton kívüli ipartelep többfunkciós hasznosítása. A fejlesztés természetesen csak
ütemezetten képzelhető el, így középtávon feladat: rekultiváció- földcsere, épületek
elbontása, valós, reálisan alátámasztott projektek meghatározása, ezek között pedig
kiemelten az „élő” ipari múzeum létrehozása a volt Kaszagyár ipartörténeti
emlékeinek bemutatására. Cél: a Kaszagyár területén a védettség alá helyezett
épületekben berendezni és működés közben bemutatni a Szentgotthárdon volt ipari
tevékenységet: kaszagyártást (és a termékek értékesítését), selyemgyártást, és
továbbiakat – a megtermelt terméket pedig árusítani. Kiváló célpontja lenne a
turistáknak, az iskolai kirándulásoknak, de akár átutazó csoportokat is be lehet vele
vonzani. A kaszagyári terület bejáratánál lévő terület hasznosítása is érdekes téma
lehet, ennek keretében a buszvégállomás vasútállomás mellé való átköltöztetésével
visszamaradó ingatlan és környezetének hasznosítása, funkcióval való megtöltése, de a
kaszagyári területet határoló Rába parti sétányok kialakítása is teret engedhet a kreatív
gondolatoknak.

2.)

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a helyi turisztikai infrastruktúra
fejlesztésékre, ezek között az Alpokalja Motel és Kemping környezetének ifjúságiés turisztikai hasznosításának lehetősége is a célok között fogalmazódik meg. A
„Szentgotthárdi Alpokalja Ifjúsági és Turisztikai Szabadidőközpont” („SZASZ”)
kialakításának gondolata egy többfunkciós szabadidőközpont (ökoturizmus, kerékpárosés vízi turizmus, az aktív turizmus és rekreáció egyéb formái, ifjúsági park, interaktív
bemutatóhely, szálláshely) kialakítását célozza a jelenlegi motel és kemping
környezetének felújításával. Az önkormányzati tulajdonú terület a város szívében, a
Rába és a Lapincs összefolyásánál, éppen a kaszagyári területtel szemben helyezkedik
el, egyik felén a motellel és kempinggel, másik felén a városüzemeltető önkormányzati
vállalkozás telephelyével. A terület az elképzelések szerint központja lehetne a határon
átnyúló régió (Ausztria, Szlovénia, Őrség) kerékpáros- és vízi turizmusának, illetve
egyéb sport- és mozgásformáknak. Ifjúsági parknak és kulturális vonatkozású szabadidő
lehetőségeknek is otthont adhatna, továbbá a térség (Vendvidék, Rába völgye)
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természeti értékeinek (Rába élővilága, Horgászmúzeum) interaktív bemutatását is akár
megvalósíthatná.
3.)

A Széll Kálmán téri plébánia és környezete megújításának koncepciója is
napirenden van. Ezek az épületek jelenleg nem állnak ugyan önkormányzati
tulajdonban, de felújításra szorulnak, illetve a hozzá tartozó udvarral és parkkal együtt
komoly funkcionális és esztétikai megújítását jelenthetnék annak a városközpontnak,
amely a legrégebbi épületeket foglalja magában: a 18. századi barokk templomot, a
magtárszínházat és a város központját jelentő Széll Kálmán teret.
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Tárgy: A Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.
(Partium Alapfokú Művészeti Iskola) kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdon működő „Partium” Alapfokú Művészeti Iskola tanulói részére – akik
többségében az Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola, illetve Szentgotthárd másik
oktatási intézményeinek tanulói – a Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit
Kft. 2017. július 10-16. közötti időszakban az elmúlt évekhez hasonlóan néptáncos
szaktábort szervez Szőcén, melyhez 250.000,- Ft erejéig támogatást kér (lásd: 1. sz.
Melléklet).
A táborban 31 fő vesz részt. A táborban új koreográfiák betanulása, kézműves foglalkozások,
népi hagyományok megismerésére kerül sor. Az igényelt támogatást a gyermekek
étkeztetésére, a táborban szakmai továbbképzést biztosító szakemberek (koreográfus,
kézműves népművész, zenekar stb.) tiszteletdíjára fordítaná a kérelmező.
A „Partium AMI” táncos gyermekei színvonalas produkcióikkal rendszeresen lépnek fel az
Önkormányzat, a szentgotthárdi intézmények illetve a térségi települések kulturális műsorain,
emellett a művészeti iskola minden évben karácsonyi betlehemes és évzáró gála műsorral
készül a Színházban, mellyel mindig nagy sikert aratnak helyben is.
2015 évben hasonló kéréssel fordult a táncosok vezetősége az Önkormányzat felé, akkor
150.000,- Ft-os támogatást biztosított az Önkormányzat, tavaly pedig 140.000,-Ft-tal
támogatatta a tábort, mellyel határidőig elszámoltak.
Hasonló művészeti táborra a zeneiskolának is adunk/tunk támogatást, továbbá támogattuk
korábban a Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Iskolánál is a nyári
„Csodaszarvas tábor” megszervezésében - ezen kérelmeket a civil alapból támogatták.
HATÁSVIZSGÁLAT
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
A kérelmező Szentgotthárdon működik, szentgotthárdi oktatási intézményben tanuló
diákok táncolnak az egyes korcsoportokban. A gyermekek nyári táboroztatása fontos az
Önkormányzat számára is – évek óta szervezzük, hogy civil szervezetek, más szervezetek
bevonásával lehetőleg a nyári szünet teljes időszakában legyenek nyári táborok, így
minden időszakban tudjanak a szülők és a gyermekek táborozási lehetőséget találni. Ez a
tábor pontosan beleillik ebbe a sorba. E táborban a gyermekek művészeti képzést kapnak,
ezt az egy hetet hasznosan töltik. Fontos szempont az is, hogy az Önkormányzat más
nyári táborokat is támogat. Az is fontos szempont, hogy az iskola az Önkormányzattal is
együttműködő, egész évben több fellépést is vállalnak különböző városi rendezvényeken
is.
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2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A költségvetésben erre forrás külön tervezve nincs – a forrást tehát meg kell keresni
hozzá.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az Önkormányzatnak,
mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összeg felhasználására – így amennyiben
a kérelmező nem számol el vagy a támogatást nem arra használja fel, amire kapta, akkor
a jövőben nem tudunk támogatást biztosítani. A finanszírozás ebből a nézőpontból
fenntartható.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
A
legnagyobb
kockázat,
ha
a
támogatott
céltól
eltérően
használja fel a támogatást vagy nem számolna el vele vagy ha előfordulna az, hogy nem
szentgotthárdi gyermekek vagy nem a szentgotthárdi oktatási intézményekben tanulók
vennének részt a nyári táborban. Ezt hivatott kiküszöbölni az elszámolás.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Miután a tábort már meghirdették, valószínűsíthető, hogy nem maradna el. A kérelemben
olyan nem olvasható, hogy az Önkormányzat támogatásának elmaradása esetén a tábor
elmaradna.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Külön adminisztrációs feladata néhány hivatali dolgozónak van, amit munkakörük
részeként ellátnak. Többletfeladat a szerződés előkészítése és majd a kontroll az
elszámoláskor.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyát a
lehetőségekhez mérten támogatni szíveskedjen.
Határozati javaslat:

A.

/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csicsóka Oktatási és
Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft fenntartásában működő „Partium Alapfokú
Művészeti Iskola” (székhely: Szentgotthárd, Arany J. u. 2.) intézmény tanulói számára
2017. július 10-16. között szervezendő szőcei néptáncos szaktábor támogatására
……………,Ft
támogatást
biztosít
a
2017.
évi
költségvetés
……………………….terhére.
A támogatási összegről a támogatott számlákkal legkésőbb 2017. december 31-ig
köteles elszámolni.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
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B.

2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csicsóka Oktatási és
Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft fenntartásában működő „Partium Alapfokú
Művészeti Iskola” (székhely: Szentgotthárd, Arany J. u. 2.) intézmény tanulói számára
2017. július 10-16. között szervezendő szőcei néptáncos szaktáborát NEM támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.

Szentgotthárd, 2017. április 05.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. Melléklet
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének
kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete azzal a kéréssel fordul a Képviselőtestülethez, hogy támogassa az Egyesület autóvásárlási és gyakorlóruha beszerzésére irányuló
kérelmét.
Az Egyesület kasszájában lévő összeg a beszerezni kíván gépjármű árának kétharmada, ezért
kérik, hogy a Testület ezt 400.000,- Ft-tal szíveskedjék kiegészíteni, így meg tudják vásárolni
az 1.300.000,- Ft-ba kerülő gépjárművet.
Emellett szükségük van újabb gyakorlóruhákra, illetve szeretnének részt venni a városi
gyereknapon, amelyhez ismeretterjesztő anyagot kell beszerezniük. Ezekhez 121.000,- Ft-ra
van még szükségük.
Ami a kérelemből kiolvasható, hogy a jelenlegi autó ami egy IFA típusú jármű – még
megvan, annak eladása folyamatban van. Legutóbb is azt javasoltuk, hogy annak eladásából
befolyó összegből és a már eladott járműért kapott 400.000.- Ft-ból képezzünk pályázati
alapot és pályázzunk/pályázzanak egy új vagí legalábbis újabb járműre. Egy a kérelemben írt
1,3 millió Ft-ért megvehető jármű (egy középkategóriás jó pár éves használt személygépkocsi
ára) nem tudni, valóban segítene-e egy vonulás során vagy csak egy újabb, folyamatosan
javítandó eszköz kerül így az egyesülethez és hamarosan annak karbantartásához kell megint
pénzt kérniük.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
Hatásvizsgálat
7.) Mi indokolja, miért szükséges?
Az Egyesület munkájához nem vitás, hogy szükséges egy működőképes jármű,
önerőből nem tudják beszerezni a gépjárművet. A megfelelő szakmai munkához
felszerelés – így ruházat is, ismeretterjesztő anyag is szükséges.
8.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Nem, a Testületnek kell dönteni arról, hogy a 2017. évi költségvetésben van-e forrás
erre.
9.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
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Nem releváns. Az egyszeri, beszerzést támogató finanszírozás ebből a nézőpontból
fenntartható.
10.)

Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?

Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően
használják fel a támogatást, vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az
elszámolás – a hivatali kontroll.
11.)

Mi történik a fentiek elmaradása esetén?

Az egyesület nehezebben tudja ellátni a feladatait.
12.)

Az előterjesztés adminisztratív terhei:

Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző ügyintézőnek vannak, majd az
utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző
köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli.
Határozati javaslat:
A. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kérelmét a gyakorló ruha és ismeretterjesztő anyagok
beszerzésének segítésére …… Ft-tal támogatja a ….. keret terhére. A tervezett
gépjármű beszerzéséhez egyelőre nem ad támogatást, a még meglévő régi jármű
értékesítése után befolyó összeg biztosításával megfelelő konstrukcióban hozzájárul a
beszerzéshez ha erre vonatkozó ajánlatot és kérelmet benyújt az Egyesület.
B. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kérelmét a …… Ft-tal támogatja a ….. keret terhére.
C. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kérelmét nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Szentgotthárd, 2016. április 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet

40

2017. április 26-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

Tárgy: A Településképi Arculati Kézikönyv megvalósítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény egyik legfontosabb, gyakorlati
megvalósulást segítő eszköze a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) továbbá az ennek
alapján megalkotandó településképi önkormányzati rendelet.
A TAK építészeti szemléletformáló célt szolgál a településképi rendeletet megalapozó, a
települési környezet megjelenését meghatározó jellemzőket és elvárásokat összefoglaló
kézikönyv, melyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el. A
kézikönyvet az önkormányzat a nyilvánosság bevonásával a település teljes közigazgatási
területére kell, hogy elkészítse.
A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a
lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadványnak szánta a jogalkotó. A
jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően és mindenki számára érthető módon
mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.
A települések számára a kézikönyv meghatározza a településkép jellemzőit, az ennek
szempontjából egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és
értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a
településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, és egyúttal irányt mutat
az építtetőknek.
Az arculati kézikönyv egy ez idáig nem létező szabályozási forma, ezért elkészült egy
Településképi Arculati Kézikönyv-minta, melyet a települések felhasználhatnak saját arculati
kézikönyvük elkészítéséhez. Hogy miről is van szó, azt az alábbi linken elérhető dokumentum
taglalja.
http://www.kormany.hu/download/5/70/f0000/TAK%20%C3%9Atmutat%C3%B3.pdf
http://www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/magyarszephely_tak.pdf
Az önkormányzat feladatai a TAK megalkotásában:
- Partnerségi egyeztetés új keretszabályai szerinti partnerségi rendelet megalkotása
- Főépítész megbízása legalább a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi
rendelet készítésének idejére
- A Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítése legkésőbb
2017. október 1-ig
- A településképi rendelet jóváhagyását követően a HÉSZ felülvizsgálata
A településképi követelmények hatályon kívül helyezése
A településképi rendelettel való összhang megteremtése
Ahhoz, hogy a kézikönyv határidőben elkészüljön első lépésként elengedhetetlenül szükséges
a Főépítész mielőbbi megbízása. Tudni érdemes, hogy főépítésze csak kevés településnek van
(Szombathelyen pl. pillanatnyilag nincsen) és főépítészi vizsgával is Vas megyében kb.
huszan rendelkeznek. A megyében több mint 200 település van akiknek kivétel nélkül meg
kell bízniuk valakit.
Azt is tudni kell, hogy Szentgotthárd Főépítésze a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatallal fennálló megbízási szerződését felmondta így jogviszonya e hónap végén
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megszűnik. Sajnos a felmondás a lehető legrosszabbkor történt hiszen munkájára most lett
volna nagy szükség. Így azután e nagy feladat közepette főépítész nélkül maradtunk.
A Településarculati Kézikönyv elkészítése miatt azonnal keresnünk kellett egy olyan
főépítészi vizsgával rendelkező szakembert, aki ezt a feladatot ellátja. Ezzel párhuzamosan
szerettük volna, ha Szentgotthárdnak továbbra is lenne főépítésze az összes egyéb városképet
érintő feladat kapcsán – bár főépítész alkalmazása nem kötelező. A jelenlegi szabályok szerint
a városi főépítész alkalmazása hivatali feladat, a Településarculati Kézikönyv és rendelet
elkészítése kapcsán viszont az önkormányzat alkalmaz főépítészt.
Szerencsére szentgotthárdi kötődésű főépítészt sikerült találnunk Kiss Gábor építész
személyében aki nyártól Szentgotthárdra is költözik majd. Ő a saját gazdasági társaságával
vállalta az arculati kézikönyv és rendelet elkészítését. Nem mellesleg a városi főépítészi
feladatokra is szerződést fog kötni a hivatallal.
A továbbiakban csak a Településarculati Kézikönyvvel kapcsolatos feladatokról lesz szó.
A munka azért sem egyszerű, mert 2017. október 01-ig úgy a településarculati kézikönyvnek.,
mint a Településarculati rendeletnek el kell készülnie ami a hatóságokkal, partnerekkel való
egyeztetést is magába kell, hogy foglalja. Az előterjesztés 2. számú mellékleteként
mellékeljük az elvégzendő feladatokat és azok ütemezését tartalmazó anyagot is. Ebből az
látszik, hogy amennyiben az október 01-i határidőt tartani akarjuk, akkor a kézikönyv
elkészítését legkésőbb április 20-ig el kell kezdeni.
Erre tekintettel az 1. számú melléklet szerinti szerződést a testület döntése nélkül alá kellett
írnunk hogy a munka elkezdhető legyen, a szerződés természetesen csak a Testület
jóváhagyásával lesz érvényes.
Amint az a szerződés 2. számú mellékleteeként olvasható a szerződéshez csatoltuk mindazon
hatályos rendeletünket ami teéepülésképi előírásokat tartalmaz jelezvén, hogy ezek
megtartását, de legalábbis a Kézikönyv készítése kapcsán annak áttekintését elvárjuk a
megbízott szervezettől.
A megbízási díjként a szerződés szerinti 1.500.000.- Ft-ot sikerült kialkudni. Ennek kapcsán
tudni kell még, hogy a Magyar Állam ezt a gyors tempójú munkát településenként 1 millió Fttal támogatja – legalábbis erről tájékoztattak bennünket a Kormányhivatal illetékesei. Ezt az
összeget kapja pl. a szintén hivatalunkhoz tartozó Apátistvánfalva is és ugyanezt kapják a
nagyvárosok is. Ez annyit jelent, hogy az ígért összegen felüli 500.000.- Ft-nak nincs a
költségvetésben megtervezett fedezete így ebben a kérdésben külön dönteni kell.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Településképi arculati kézikönyvének és a Településkép védelmi rendelet tervezetének
elkészítésére az Arhitektika Kft-vel (Képviselője Kiss Gábor főépítész) megkötött Megbízási
szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja.
2.) 1Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Településképi arculati kézikönyvének és a Településkép védelmi rendelet tervezetének
elkészítésére az Arhitektika Kft-vel megkötött Megbízási szerződés szerinti megbízásu díj
állami támogatással le nem fedezett részére 500.000.- Ft-ot biztosít a pénzmaradvány terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. április 20.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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ikt.: 2182/2017.
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1.

Amely létrejött

Megrendelő: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Cím 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
Adószám: 15 733 722 2-18
Képviseli Huszár Gábor polgármester
Megbízott:
Arhitektika Korlátolt Felelősségű Társaság
9794 Felsőcsatár, József A. u. 1.
Adószám: 23421589-1-18
Képviseli: Kiss Gábor ügyvezető
(a továbbiakban: Felek között) a mai napon az alábbi feltételekkel:
2.
A szerződés tárgya:
Településképi arculati kézikönyv (továbbiakban TAK) és a Településkép védelmi rendelet
(továbbiakban: TVR) elkészítése. a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény, valamint a Településfejlesztési koncepcióról az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről
szóló
314/2012.(XI.08.)
rendelkezéseinek
megfelelően,
a
Miniszterelnökség által kiadott Útmutató figyelembe vételével.
3.
Sajátos követelmény:
A szerződés 1. melléklete tartalmazza a feladat elvégzésének sávos időrendi ütemtervét
tartalmazó táblázatot. A táblázatban nevesített “külső erőforrásoktól függő feladat”
tevékenységek a Lechner Tudásközpont által működtetett technikai és személyi feltételektől is
függ, melyek a szerződés kötés időpontjában nem állnak még rendelkezésre, de azokat a
szakrendeletek alapján a Miniszterelnökség 2017. második felében biztosítani fogja. a 2.
számú melléklet tartalmazza Szentgotthárd Város Önkormányzatának a településképet érintő
jelenlegi rendeleteit. Az e rendeletekben foglaltakra is tekintettel és figyelemmel kell lenni a
munka elvégzése során. Megbízó ezennel megbízza a Megbízottat Szentgotthárd Város
Településképi arculati kézikönyvének és a Településkép védelmi rendelet tervezetének
elkészítésével. A Megbízott a megbízást elfogadja. A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a
feladat ellátásához szükséges képesítésű személlyel.
4.
Teljesítési határidő:
2017. április 20-ig történő szerződéskötés esetén 2017. szeptember 29.
5.
Megbízási díj:
1.500.000.- Ft azaz Egymillió-Ötszázezer Forint , ami ÁFA mentes.
A Megbízási díj nem tartalmazza az esetlegesen beszerzendő hiteles földhivatali térkép árát,
valamint a dokumentálási és a postaköltségeket.
6.
Fizetési feltételek:
Megrendelő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy vállalja a megbízási díj megfizetését.
A megbízási díj a szerződés 1. mellékletében részletezett teljesítési ütemek szerint, az egyes
ütemekhez tartozó feladatok elvégzéséről kiállított teljesítés igazolás alapján részszámla és
végszáma ellenében, banki átutalással történik, a teljesítés napjától számított 15 napon belül.
7.
Megrendelő gondoskodik arról, hogy a Megbízott a munkájával kapcsolatos helyszínt
akadálytalanul megközelíthesse, és ott munkáját zavartalanul végezhesse. A Megrendelő
vállalja, hogy a Megbízott által hozzá továbbított javaslatait felülvizsgálja, véleményezi és a
kézhezvételtől számított 5 (öt) munkanapon belül annak dokumentumait, információit a
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Megbízottal közli. Az érdemi állásfoglalást az előzőek figyelembevételével a Felek közösen
alakítják ki. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. mellékletének ütemezése alapján a
Képviselő-testületi üléseket és a partnerségi egyeztetési szabályai szerinti tájékoztatási
feladatokat előre tervezetten, a lehető legrövidebb idő alatt előkészíti és lebonyolítja.
8.
Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződésből rá háruló kötelezettségeket
késedelmesen teljesíti, a kapcsolódó tervezési határidők ezzel az időtartammal
meghosszabbodnak. A Megbízott jogosult a megjelölt határidő előtt teljesíteni.
9.
A Megrendelő a dokumentumokat elektronikus úton, a Lechner Tudásközpont
internetes felületén, illetve CD adathordozón dokumentálja, ebben a Megbízott
közreműködik.
10.
Ha a Megrendelő a munkát olyan ok miatt állítja le vagy áll el attól, ami a Megbízott
felelősségi körén kívül esik, köteles a megbízási díjat a készültségi foknak megfelelő
arányban 8 napon belül megfizetni.
11.
Megbízott kijelenti, hogy az önkormányzati döntések szakmai előkészítése során
önkormányzati, illetve jegyzői jogköröket nem gyakorol, az elfogadott önkormányzati
döntések jogszerűségének ellenőrzése és a településrendezési eszközök nyilvántartása nem
képezi jelen szerződés tárgyát.
12.
A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény előírásai az irányadóak. Ez a szerződés Szentgotthárd Város
Önkormányzata képviselő – testületének jóváhagyásával érvényes.
13.
A Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsősorban békés,
tárgyalásos úton, egymás között kísérlik meg rendezni. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a
jogvitás kérdésekben a Szombathelyi Járásbíróság illetékességét fogadják el.
14.
4.1. Kapcsolattartó a Megbízórészéről:
Lantos Andrea építéshatósági ügyintéző
tel: 553 – 022
e-mail: lantosag@szentgotthard.hu
14.2. Kapcsolattartó a Megbízott részéről:
Kiss Gábor
tel.: 06-30-430-7748
e-mail: arhitektika@gmail.hu
15. A Felek jelen szerződést három, egymással mindenben megegyező példányban, arra
feljogosított képviselői útján, magyar nyelven írják alá. Jelen szerződésből minden szerződő
felet egy (1) aláírt példány illet meg.
Kelt: Szentgotthárd, 2017. 04. 19.
…………………………….
Huszár Gábor Polgármester
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
Megbízó

…………………………….
Kiss Gábor Ügyvezető
Arhitektika Kft
Megbízott

Jogi ellenjegyzés:
Pénzügyi ellenjegyzés:
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2. számú melléklet
Kapcsolódó rendeleteink:
1. Szentgotthárd Város Önormányzat Képviselő-testületének 33/2000.(X.26.) önkormányzati
rendelete, Szentgotthárd Város belvárosi, Széll Kálmán téri épületek közterület felőli
homlokzatának karakterszabályozó, értékmegőrző védelméről
2. Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2000.(VI.29.)
önkormányzati rendelete, Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából meghatározó
épített környezet védelméről a 34/2000.(X.26.)ÖKT. rendelet a 13/ 2002.(III.28.)ÖKT.
rendelet a 34/2010.(XI.25.) a 21/2012. (V.31.) és a 25/2012.(VI.28.) Önk. rendelet
módosításaival
3. Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2007. (XII.19.)
önkormányzati rendelete, a Szentgotthárdi Kolostorpark helyi jelentőség védett természeti
terület(területek) védettségének fenntartásáról
4. Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (VI. 30.)
önkormányzati rendelete, Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási
tervéről
5. Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013.(XII.19.)
önkormányzati rendelete A szentgotthárdi településképi bejelentési eljárás szabályozásáról
6. Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV. 1.)
önkormányzati rendelete A közterületek használatáról, rendjéről,1 illetve a közterületek
bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről
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Tárgy: Kérelem a kutyamenhellyel kapcsolatosan
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. 04. 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthérdon kialakított ebrendészeti telep és kutyamenhely ügyével néhány hónapja
foglalkoztunk. Az objektum minden engeféllyel rendelkezik a működéshez, a SZET
Szentgotthárdi Kft-vel kötött megállapodás alapján bekapcsolódott a munkába két szervezet,
az ausztriai … és a magyarországi bejegyzésű Kóborlók Menedéke alapítvány. Az
Előterjesztés 1, számú melléklete szerinti levél végén található 3 link melyekre rákattintva
megnézhetjük a szentgotthárdi telep átvételének időszakában készített 3 filmet. A filmek több
dolgot is megmutatnak:
- az üzemeltetésben együttműködő partnereink láthatóan nagy szeretettel és hozzáértéssel
végzik a munkájukat; sokat tettek (javítottak) az állatok életkörülményein; rájuk találtak a
szentgotthárdiak is, de a külföldiek is. Látható a filmen egy német házaspár akik már az első
napokban megérkeztek Németországból egy lakóautóval, hogy adományt hozzanak és
láthassék a szentgotthérdi ebtartási körülményeket – mellyel láthatóan meg voltak elégedve.
Az egyébként német nyelvű filmben elhangzik folyamatosan, hogy milyen jó kapcsolat
alakult ki az önkormányzat és az üzemeltetők között és hogy ezt tovább szeretnék javítani.
A legutóbb e témában elfogadott határozat így szólt:
41/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a SZET
Szentgotthárdi Kft. a Szentgotthárd 0211/4. hrsz-ú ingatlanon az általa üzemeltetett
kutyamenhely, illetve ebrendészeti telep működtetésébe a Kóborlók Menedéke Állatvédő
Alapítványt (8557 Bakonyság, Kossuth utca 24.) és a Streunerparadies – Zukunft für
Strassenhunde (7561 Heiligenkreuz im Lafnitzal, Weinbergweg 10.) elnevezésű egyesületet
bevonja. A képviselő-testület felkéri Lábodi Gábor képviselőt, hogy vegyen részt közvetítő
szerepben az önkormányzat, a SZET Szentgotthárdi Kft., és a két érintett alapítvány
együttműködésének segítésében valamint lehetőség szerint vonjon be civil szervezeteket is a
sikeres együttműködés elősegítésébe. Májusban ismét vizsgálni kell a menhely működését.
Ehhez képest született meg az 1. számú melléklet szerinti levél melyben a magyar képviselő
arról ír, hogy egy jelentős felajánlást tett egy adományozó amiből a tervezet összes kennelt fel
tudnék építeni viszont erre csak akkor van lehetőség, ha az egyesületek szerződése az
együttműködésre legalább 15 évre szól.
A képviselő attól tart, hogy amennyiben május végéig akarjuk váratni, akkor ezt nem várja ki
– neki most van ilyenre pénze így azt most fogja erre a célra elkölteni - ha nem
Szentgotthárdon, akkor más menhelyen.
Érdemes abból kiindulni, hogy a telep ügye egy hónap múlva mindenképpen a testület elé kell
hogy kerüljön – most erre egy hónappal előbb kerítünk sort.
Lehetnek-e többletinformációink akkor a maiakhoz képest? A válasz az, hogy igen, lehetnek
bár annyira jelentős dolgok nem fognak történni: folyni fog a remélhetőleg egyre jobb
szakmai munka. Amennyiben ez így történik, akkor vélhetően hosszú távú szerződést kötünk.
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A partner kérelmére erre most esetleg egy hónappal hamarabb kerülne sor – a nagy összegű
adomány megszerzésének reményében.
Akár májusban akár áprilisban tárgyalunk és döntünk erről, a legfontosabbnak az tűnik, hogy
az elkezdett munkát lehet folytatni, de ha az nem lesz megfelelő, akkor az önkormányzat
tudjon kilépni ebből a szerződésből – vagyis a felmondás lehetőségét kellene meghatároznunk
és ha ezt a másik oldal is elfogadja, allor akár 15 évre is szerződést köthetünk.
A javasolt felmondási okok:
- az együttműködő partnereink a szerződéseinknek megfelelően nem fizetik a nekik
továbbszámlázott költségeket
- az állatok tartásával kapcsolatos előírásokat nem teljesítik és erről az illetékes szervek
értesítenek bennünket
- lehetetlenné teszik az objektum önkormányzat általi ellenőrzését
- nem gondoskodnak zajvédő fal megépítéséről
- nem látják el az ebrendészeti teleppel kapcsolatos feladatokat.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a SZET
Szentgotthárdi Kft. a Szentgotthárd 0211/4. hrsz-ú ingatlanon az általa üzemeltetett
kutyamenhely, illetve ebrendészeti telep működtetésébe bevont szervezetekkel: a Kóborlók
Menedéke Állatvédő Alapítvány (8557 Bakonyság, Kossuth utca 24.) és a Streunerparadies –
Zukunft für Strassenhunde (7561 Heiligenkreuz im Lafnitzal, Weinbergweg 10.) elnevezésű
egyesülettel az együttműködési megállapodást 15 évre, vagyis 2032. május 01-ig
meghosszabbítsa. A megállapodásban azonnali felmondási okokat kell megadni, melyek
legalább a következők kell, hogy legyenek:
- az együttműködő partnerek a szerződéseknek megfelelően nem fizetik a nekik
továbbszámlázott költségeket
- az állatok tartásával kapcsolatos előírásokat a partner szervezetek nem teljesítik és erről az
illetékes szervek értesítik a SZET Szentgotthárdi kft-t és/vagy az önkormányzatot
- nem gondoskodnak zajvédő fal megépítéséről
- nem látják el az ebrendészeti teleppel kapcsolatos feladatokat
…………………………………….
Egyebekben továbbra is érvényesek a 41/2017. számú határozatban foglaltak.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. 04. 19.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Tisztelt Dancsecs Úr!
…
A Szentgotthárd Város lakosaira való tekintettel, kisebb
számú kenelek lesznek megvalósítva.
A napokban egy nagy vállalkozó vette fel az
egyesülettel a kapcsolatot, minek témája a 4
Kenelkomplexum finanszírozása volt.
Egyetlen feltétele az Ùrnak, az átutalás napján az
egyesület hosszú távú szerzödésének a felmutatása.
Természetesen szeretne az egyesület ezzel a
lehetöséggel élni. Ezért szeretnék az egyesület nevében
ismét egy kérelmet benyújtani, a jelenlegi megbízási
szerzödés Május 31.-ei idöpont elötti 15 éves
meghosszabbítására, az adományozó útalása napjától.
Kérem szives vissza jelzését, az Önkormányzati illetve
testületi hozzáállásokkal kapcsolatban.
Sajnos az utóbbi napokban nem tudtam telefonon
elérni.
Üdvözlettel

Von: Tuende Watzl [mailto:tuende.watzl@streunerpar
adies.at]
Gesendet: Montag, 27. März 2017 09:07
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An: 'Dr. Dancsecs Zsolt' <jegyzo@szentgotthard.hu>
Betreff: Kutyamenhelyi felvételek
Tisztelt Dancsecs Ùr, örömmel továbbítom az elmúlt
napok eseményeit az egyesület munkájárol, a sok
segítökröl, illetve helybeli és külföldi látogatókról.
Egy adományozó házaspár Németországból
lakókocsival érkezett.

https://www.facebook.com/Streunerparadies/videos/5
99328136936207/
https://www.facebook.com/Streunerparadies/videos/5
99685026900518/
https://www.facebook.com/Streunerparadies/videos/6
00032136865807/

Üdvözlettel:
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Tárgy: Szentgotthárdi VSE kérelme - TAO támogatás önrész
biztosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdi VSE képviselői (szakosztályvezetője illetve elnökségi tagja) a csatolt
kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez. (Lásd: 1. számú melléklet.)
Az Egyesület TAO támogatásból és a hozzá biztosított önkormányzati önrészből több
fejlesztést is megvalósított az elmúlt években, így az automata pályaöntöző rendszer
kiépítését, pályakarbantartó fűnyíró beszerzését, mélyfúrású vízkút és ellátórendszer
kivitelezését, labdafogó háló beszerzést, illetve kerítésjavítás és áthelyezést, valamint az
utánpótlás csapat versenyeztetési költségeit is ebből finanszírozta a Klub.
A TAO támogatásnak köszönhetően a Labdarúgó Szakosztályának az idei évben is lehetősége
nyílik a működéshez alapvetően szükséges feltételek megteremtésére. A pályázat komoly
segítséget jelentene az Egyesület számára, hogy megfelelő körülmények között, megfelelő
felszerelésekkel hatékony utánpótlás nevelést, tehetség kiválasztást és gondozást végezhessen,
ezáltal megfelelő utánpótlásbázist hozzon létre a térségben. Ezzel a támogatással egyrészt az
egyesület az utánpótlás csapatai (U19, U16, U14, U13, U11, U9, U7 és óvodások) működését
tudná biztosítani. A pályázat másik részéből infrastrukturális fejlesztéseket tud megvalósítani
az Egyesület (labdafogó pálya az edzőpályához, új modern kispadok, alumínium kapuk,
defibrillátor, edzéseszközök, pályatartozékok). A pályázat összegének felhasználásához
azonban önrész szükséges, amit az Egyesület saját kereteiből nem tud előteremteni:
Közvetlen TAO támogatás összege: 10.459.272,- Ft
A megvalósításhoz szükséges önrész: 1.916.407,- Ft
A Szakosztály arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázathoz
megvalósításához szükséges önrészt, azaz összesen 1.916.407,- Ft forintot az Egyesület
számára biztosítani szíveskedjen.
A Szakosztály a kérelme az 1. számú mellékletben olvasható, a 2. számú melléklet az
MLSZ határozatát a sportfejlesztési programmal kapcsolatban tartalmazza.
HATÁSVIZSGÁLAT
7. Mi indokolja, miért szükséges?
A pályázattal az előterjesztésben szereplő fejlesztéseket és az utánpótlás csapatok
versenyeztetését tudja biztosítani az egyesület.
8. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
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Az önrész biztosításának feltételeivel az Egyesület nem rendelkezik, az Önkormányzat
a 2017. évi költségvetése tervezésekor viszont ilyen támogatással tervezett, így a
fedezet rendelkezésre áll.
9. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns kérdés.
10. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nincs kockázati tényező.
11. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Az egyesület elesik a TAO támogatástól és nem tudja megvalósítani a tervezett
fejlesztéseket, illetve nem tudja versenyeztetni az utánpótlás csapatokat.
12. Az előterjesztés adminisztratív terhei?
Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának
ellenőrzése.
Határozati javaslat:
1.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE
kérelmét támogatja és 1.916.407,- Ft támogatást biztosít számára a kérelemben foglaltak
megvalósítására azzal, hogy a támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé,
továbbá az Önkormányzatot a rendelkezésére álló felületein / csatornáin támogatóként
megjeleníti.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2017. április 11.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
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Tárgy: Rábatótfalu SE kérelme – TAO támogatás önrész biztosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rábatótfalui SE elnöke a csatolt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez,
melyben a TAO pályázatukhoz szükséges önrész biztosítását kéri az Önkormányzat
támogatását. (Lásd: 1. számú melléklet)
A Rábatótfalui SE TAO támogatásból és a hozzá biztosított önkormányzati önrészből több
fejlesztést is megvalósított az elmúlt években, az öltöző korszerűsítésével kapcsolatban, ebből
a támogatásból megújult és bővítésre került az öltözőépület, pályakarbantartó berendezéseket
szereztek be, megújult a pálya és több felszerelést is vásárolt az Egyesület.
A TAO támogatásnak köszönhetően az egyesületnek az idei évben is lehetősége nyílik a
fejlesztéseket folyatatni: a villamos hálózat cseréje, az automata öntözőrendszer kiépítése és
az edzőpálya világításának kiépítése mellett eszközöket is szerezne be az Egyesület. A
pályázat komoly segítséget jelentene az utánpótláscsapat számára (U19) is. A pályázat
összegének felhasználásához azonban önrész szükséges, amit az Egyesület saját forrásból nem
tud előteremteni.
Közvetlen TAO támogatás összege: 8.388.417,- Ft.
A megvalósításhoz szükséges önrész: 2.615.993,-Ft
Az Egyesület arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges önrészt, azaz 2.615.993,- forintot biztosítani szíveskedjen.
Az Egyesület kérelme mellett az előterjesztés tartalmazza az MLSZ határozatát a
sportfejlesztési programmal kapcsolatban (lásd: 2. számú melléklet).
Hatásvizsgálat
13. Mi indokolja, miért szükséges?
A TAO egy olyan támogatási lehetőség, amely a látvány csapatsport egyesület
számára áll rendelkezésre – így aki azt igénybe tudja venni, annak jelentősen
könnyebbé, finanszírozhatóbbá válik a munkája. A megfelelő versenyeztetéshez
biztosít segítséget, lehetővé teszi, hogy nyugodt körülmények között mehessen az
egyesület, valamint jelentős fejlesztéseket valósíthat meg belőle a klub.
14. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Az önrész biztosításának feltételeivel az Egyesület nem rendelkezik, az Önkormányzat
viszont a 2017. évi költségvetés elfogadásakor tervezett keretet a TAO pályázatok
támogatásához, így a fedezet rendelkezésre áll.
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15. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
A beruházás az Önkormányzat vagyonába történik – különösen a tervezet automata
öntözőberendezés és világításkorszerűsítés megvalósítása vonatkozásában.
16. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nem releváns.
17. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Ha nem biztosított az önrész, az Egyesület elesik a támogatástól, ami ismerve a sportra
rendelkezésre fordítható forrásokat, különösen jelentősnek mondható, így a
fejlesztések sem valósulhatnak meg.
18. Az előterjesztés adminisztratív terhei?
Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának
ellenőrzése.
Határozati javaslat:
2.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Rábatótfalui
SE kérelmét és 2.615.993,-Ft támogatást biztosít a számára a kérelemben foglaltak
megvalósítására azzal, hogy a támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé,
továbbá a Támogatott az Önkormányzatot a rendelkezésére álló felületein / csatornáin
támogatóként megjeleníti.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2017.április 11.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Mentális egészségfejlesztés pályázat (EFOP-1.8.20-17)
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
ELŐZMÉNYEK:
A 2016-ban kiírt HU12-0002-PP3-2016 számú Norvég Finanszírozási Mechanizmusból
támogatott „Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a lakosság mentális
egészségfejlesztésére irányuló beavatkozások támogatására” című projekt keretében az
Országos Tisztiorvosi Hivatal a már meglévő egészségfejlesztési irodákhoz kapcsoltan
alakított ki Lelki Egészség Központokat pilot jelleggel az országos kiterjesztés megalapozása
érdekében. Az ország 61 egészségfejlesztési irodája közül hatot választottak ki az első
lépésként 2017 áprilisáig tartó programban való részvételre, köztük a szentgotthárdi irodát.
A program célja a szakmai együttműködések megteremtése olyan célok megvalósítása
érdekében, mint az egészséget meghatározó életmód, illetve az egészségmagatartást
befolyásoló szokások, attitűdök javítása, a lakosság egészségtudatosságának növelése,
valamint a lelki egészség fejlesztésére irányuló programok tervezésében és megvalósításában
történő együttműködés. Szentgotthárdon a mintaprojekt időtartama alatt és finanszírozásában
2 fő szakember végezte a felmerülő - elsősorban módszertan kidolgozásához kapcsolódó feladatokat.
Időközben megjelent „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén” EFOP-1.8.2017 kódszámú felhívás a már működő egészségfejlesztési irodák mentális egészségfejlesztés
funkcióval való kibővítése céljával, vagyis a fentebb bemutatott pilot program továbbvitelére
és finanszírozására. A szentgotthárdi Rendelőintézet az 1. számú melléklet szerinti kérelmet
nyújtotta be az Önkormányzathoz, amelyben az intézmény kéri a fenntartó jóváhagyását a
pályázaton történő induláshoz.
A PÁLYÁZATI PROJEKTRŐL:
A már működő egészségfejlesztési iroda mentális egészségfejlesztés funkcióval való
bővítésére igényelhető a támogatás, egyrészt a kapcsolódó szakemberállomány
biztosítására, másrészt az iroda működtetésére, közte az iroda felújítására - átalakítására, az
infrastrukturális feltételek megteremtésére.
A kötelezően végzendő szakmai támogató feladatokat is meghatározza a felhívás, többek
között:
- a járásban már meglévő civil együttműködések támogatása, összehangolása,
- tanácsadás és tájékoztatás nyújtása prevenciós témában a térség oktatási és nevelési
illetve szociális és egészségügyi intézményeiben dolgozó szakembereknek,
- kapcsolattartás a járásban található alapellátást vagy szakellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatókkal,
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kötelező képzések teljesítése, s a szakmai irányító által előírt kompetenciák feltételek
biztosítása a feladatellátáshoz;
támogató hálózatok kialakítása a lakosság egészségtudatosságának fejlesztése céljából.
prevenciós célú szolgáltatások nyújtása a járás lakosai számára (pl.:
információnyújtás, tájékoztatás, figyelemfelhívás);
szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek megvalósítása, támogatása
védőnőkkel szoros együttműködésben (pl. szülőklubok);
csoportos programok szervezésében és megvalósításában való részvétel (pl.: önsegítő
csoportok, szenvedélybeteg hozzátartozói csoport, életkészség tréning, kiégésprevenciós tréning, művészetterápiás csoport, szerhasználatot megelőző csoport,
önsegítő csoportok beteg családtaggal élő családok számára);
mentális egészségfejlesztés keretében végezhető preventív feladatok megvalósítása,
depresszió és öngyilkosság megelőzés helyi programjainak megvalósítása.

A maximálisan igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege 40 millió Ft.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24-36 hónap.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 5. naptól 2017. augusztus 18. napig van
lehetőség, az első értékelési szakasz 2017. június 02-án zárul.
A projektgazdának vállalnia kell, hogy az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt a
felhívásban előírt minimum óraszámban munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati
jogviszony keretében biztosítja:
- projektmenedzser (heti 4-6 óra)
- pénzügyi vezető (heti 4-6 óra)
- szakmai vezető (heti 20 óra).
Az alkalmazás költségei ugyanakkor teljes egészében elszámolhatók a támogatásból.
A projekt megvalósítás befejezésétől számított 36 hónapig fenntartási kötelezettség is
terheli a kedvezményezettet: a projekt eredményeinek fenntartása érdekében 1 fő 40
óra/hét/fő, és minimum 2 fő 20 óra/hét/fő munkaidőben foglalkoztatott szakembert kell
alkalmazni a fenntartási időszakban. A jelenleg rendelkezésre álló dolgozói adottságokon túl a
humánerőforrás vonatkozásában 1 fő 40 óra/hét és 1 fő 20 óra /hét időtartamú
foglalkoztatását tartja szükségesnek a Rendelőintézet vezetője és erre tekintettel jelzi is, hogy
- a pályázati projekt nyertessége esetén - a Rendelőintézet létszámának 1 fő 40 óra/hét és 1 fő
20 óra /hét bővítésének engedélyezésére lesz szükség. A projekt megvalósítás időtartama alatt
a szakmai alkalmazottak bére is teljes egészében elszámolható, így az nem jelent majd terhet a
Rendelőintézet / Önkormányzat számára. Amennyiben viszont a megvalósítási időszak
elteltével nem lesz újabb állami/pályázati finanszírozás, úgy az Önkormányzatnak kell
majd finanszíroznia a Rendelőintézet költségvetésén belül ennek a másfél főnek az
alkalmazási költségeit a fenntartás kötelező 36 hónapja alatt.
A pályázati projekt tervezés alatt áll, a Képviselő-testület döntését követően a megadott
benyújtási határideig elkészülhet a támogatási kérelem és a részletes projektdokumentáció.
HATÁSVIZSGÁLAT:
1.

Mi indokolja, miért szükséges?
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A Szentgotthárdi EFI egy pilot program keretében és támogatásából már működteti a
helyi lelki egészség központot, jelen pályázati felhívás pedig lehetőséget teremt
annak további működtetésére és finanszírozásra. A projekt által megvalósítható
tevékenységek a járás lakosságának egészségfejlesztését szolgálnák az
előterjesztésben foglaltak szerint.
2.

Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi,
pénzügyi feltételek?
A pályázati felhívás alapján a Rendelőintézet nyújthat be pályázatot és a támogatás
által rendelkezni fog a megvalósításhoz szükséges feltételekkel. A fenntartási
időszak – lásd: következő pont.

3.

Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Várhatóan a projekt megvalósítását követően is támogatja majd a szaktárca a központ
és tevékenységei fenntartását. Amennyiben mégsem, úgy az Önkormányzatnak kell
majd finanszíroznia a másfél fő alkalmazási költségeit a fenntartás kötelező 36
hónapja alatt.

4.

Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nem releváns, illetve lásd: 3. pontban.

5.

Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A Rendelőintézet és az Önkormányzat nem vagy saját forrásból valósítja meg a
felsorolt egészségfejlesztési tevékenységeket.

6.

Az előterjesztés adminisztratív terhei?
A pályázati projekt összeállítása, megvalósítása és elszámolása évekig jelentős
adminisztratív terhet jelent majd.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal és
támogatja, hogy a Rendelőintézet Szentgotthárd „Az alapellátás és népegészségügy
rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális
egészség területén” EFOP-1.8.20-17 kódszámú felhívásra pályázatot nyújtson be a
Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda mentális egészségfejlesztés funkcióval való
bővítésére.

2.

A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott pályázati projekt fenntartási
kötelezettségeit az előterjesztés szerint megismerte és - a pályázati projekt pozitív
elbírálása esetén - a kötelezően előírt fenntartási időszakban (36 hónap) biztosítja annak
teljes költségét a Rendelőintézet költségvetésében.

3.

A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott pályázat pozitív elbírálása esetén –
határozott időtartamig, a projekt megvalósítás kezdő időpontjától a fenntartási időszak
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utolsó napjáig - hozzájárul a Rendelőintézet létszámának + 1,5 fővel történő
megemeléséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Klósz Beáta intézetvezető
Szentgotthárd, 2017. április
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL:
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetnek a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti, az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására, a következő pályázati alcélokkal:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
(továbbiakban: intézményfejlesztés)
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének, vagy helyiségének
infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény
infrastrukturális – kapacitásbővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a
továbbiakban: óvodafejlesztés),
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális
fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése,
felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
A támogatás keretében
- az a) pont szerinti, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére,
felújítására maximálisan 30 millió Ft,
- a b) pont szerinti Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre 20
millió Ft,
- a c.) pont szerinti fejlesztésekre 10 000 fő lakosságszám alatti településeken 15
millió Ft támogatás igényelhető maximálisan.
A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás. Mivel a támogatási
intenzitás meghatározása a pályázó adóerő képességétől függ, a pályázaton igényelhető
támogatás maximális mértéke Szentgotthárd esetében a fejlesztéshez szükséges összeg
50%-a. A támogatás felhasználásának végső határideje 2018. december 31.
A pályázatot 2017. május 2-ig lehet benyújtani. (A pályázatokról 2017. július 17-ig, de
legkésőbb 2017. október 16-ig születik döntés.)
A BENYÚJTANI KÍVÁNT PÁLYÁZATRÓL:
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Az előzetes egyeztetések alapján a pályázati felhívással kapcsolatban a c.) pont szerinti
belterületi utak, járdák, hidak felújítása kapcsán a Hunyadi út felújítására nyújtanánk be a
pályázatot az alábbiak szerint.
Megnevezés

Nettó ár

Bruttó ár

Hunyadi út
 a József Attila u. útcsatlakozásától a Május 1 útig
tartó szakasz (a Rába-híd kimarad) 3.363 m2 +
útcsatlakozások, lekerekítő ívek 89 m2
 József Attila u. burkolat felújítási munkái a 23.457.450,- Ft
Hunyadi útcsatlakozástól a József Attila u. 11.
számú házig 743 m2 + Rákóczi F. útcsatlakozás
45 m2
 Összesen: 4240 m2

29.790.962,- Ft

A felsorolt felújítások megvalósításához egyéb járulékos költségek is tartoznak, úgy, mint a
közbeszerzési eljárás lebonyolításának vagy a műszaki ellenőr alkalmazásának költségei:
- a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége várhatóan: 400.000+ÁFA=
508.000,- Ft szakértői díj + 100.000,- Ft a hirdetmény. Összesen: 608.000,- Ft
- műszaki ellenőr alkalmazásának költségei: 469.000+ÁFA= bruttó 595.630,- Ft.
A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen tervezési,
engedélyezési, lebonyolítási költség, közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége,
műszaki ellenőr) összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át.
Eszközbeszerzés pályázati célonként a beruházási összköltség 10 %-áig számolható el.
Mindezek alapján a projekt tervezett költségvetése összesen (bruttó) 30.994.592,- Ft a
következő megosztásban:
FEJLESZTÉS

BERUHÁZÁS
ÖSSZKÖLTSÉGE

SAJÁT FORRÁS
ÖSSZEGE

29.790.962,-

IGÉNYELT
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE
15.000.000,-

Hunyadi út felújítása
Közbeszerzés
költsége
Műszaki
ellenőr
költsége
ÖSSZESEN:

608.000,-

-

608.000,-

595.630,-

-

595.630,-

30.994.592,- Ft

15.000.000,- Ft

15.994.592,- Ft

14.790.962,-

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁS c.) PONTJA ALAPJÁN
BEADANDÓ PÁLYÁZAT KAPCSÁN:
-

mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást: a Hunyadi út Szentgotthárd egyik fontos útja
melyet kb. 10 évvel ezelőtt ugyan felújítottak, de mára az aszfaltréteg nem megfelelő.
mi történik a fejlesztés elmaradása esetén: marad a jelenlegi állapot, az útfelújítást
kizárólag saját forrásból valósítaná meg az Önkormányzat.
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-

A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak-e: igen.
fenntartási időszak van-e: igen, a beruházást a beruházás megvalósításától számított 10
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos
jogszabályok fenntartásával – kell használni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont
a), b) és c) pontok szerinti kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot
nyújtson be az előterjesztésben meghatározottak és az alábbiak szerint a Hunyadi út
felújítására:
FEJLESZTÉS

Hunyadi út felújítása
Közbeszerzés
költsége
Műszaki
ellenőr
költsége
ÖSSZESEN:

BERUHÁZÁS
ÖSSZKÖLTSÉGE

SAJÁT FORRÁS
ÖSSZEGE

29.790.962,-

IGÉNYELT
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE
15.000.000,-

608.000,-

-

608.000,-

595.630,-

-

595.630,-

30.994.592,- Ft

15.000.000,- Ft

15.994.592,- Ft

14.790.962,-

Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb
15.994.592,- Ft összegben biztosítja a pályázati tartalék terhére.
Határidő: a pályázat benyújtására: 2017. május 2.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2017. április 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Szociális rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulási megállapodásban erre
kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint
rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított
valamennyi (szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata
alkot rendeletet.

A Képviselő-testület 2017. március 29-i ülésén arról döntött, hogy a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjára vonatkozó javaslatokkal előzetesen egyetért és
elfogadásra javasolja a fenntartó Társulásnak. A javaslatokat a fenntartó Szentgotthárd és
Térsége Önkormányzati Társulás 2017. március 30-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta
azzal, hogy az intézményi térítési díjakat és a hozzájuk tartozó kedvezményeket,
mentességeket – a Társulási Megállapodás alapján – Szentgotthárd Város Önkormányzata
foglalja rendeletbe.
2016. január 01-jétől átalakult a Házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két tevékenységi
kör került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás. A fenntartónak a házi
segítségnyújtás területén a szociális segítés intézményi térítési díját és személyi gondozás
intézményi térítési díját is meg kell határozni.
Az új térítési díjak 2017. május 01. időponttól kerülnek alkalmazásra, az ellátásra jogosultak
személyi térítési díjának felülvizsgálatát 2017. április hónapban elvégzi a Városi Gondozási
Központ intézménye
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak” rendelettervezethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati
rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat
eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges.
- A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai:
Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az arra rászorulóknak.
Gazdasági hatása: az érintett rászorulók támogatása
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- A rendelet költségvetési hatása:
Az intézmény és Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésében a szükséges
költségvetési fedezet rendelkezésre áll.
- A rendelet tervezet környezeti , egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.
- A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem jelentősek.
- Egyéb hatás:
A rendeletnek egyéb hatása nincs.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítása:
A rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi
feltételt, a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében tervezhető.
-A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége:
A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003.
(IV.30.) Önkormányzati rendelet 20.§-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály is kötelezi
az intézményt és a fenntartót.
-A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat
fizetnek, a rászorulók esetleg nem kapják meg a számukra fontos támogatást.

Jelen előterjesztés célja tehát a térítési díjak rendeletbe foglalása.

Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet
módosítását megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen!
Szentgotthárd, 2017. április 03.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/... (… . … .) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában és a 42.§ 1. pontjában továbbá A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és egyes
szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete helyébe ezen rendelet 1. mellékletével megállapított 6. melléklet lép.

2. § Jelen rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.
………………………………
Huszár Gábor
polgármester

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

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. év
április hó 26-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve:
Szentgotthárd, 2017. ………………….
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet
a …/…. (… . … .) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet
1. ÉTKEZTETÉS
A./ Intézményi térítési díj
 Ebéd szállítással: 780 Ft/nap/adag
 Ebéd szállítás nélkül: 640 Ft/nap/adag
B./ Személyi térítési díj
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
A.
B
C
Sorsz. Jövedelmi sáv
Ebéd szállítással
ÁFA
Összesen Szállítás
ÁFA
Összes
Ebéd
Ft/adag
Ft/alkalom
1.
0
0
0
0
0
0
0
2.
1 - 31000
78,74
21,26
7,87
2,13
100
10
3.
31001 - 42750
267,72 72,28
7,87
2,13
340
10
4.
42751 - 57000
362,20 97,80
31,50
8,50
460
40
5.
57000 - 71250
417,32 112,68
55,12
14,88
530
70
6.
71251 - 85500
456,69 123,31
78,74
21,26
580
100
7.
85501 503,94 136,06
110,24
29,76
640
140
A
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

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

0
1 - 31000
31001 - 42750
42751 - 57000
57000 - 71250
71251 - 85500
85501 -

C
Ebéd szállítás nélkül
ÁFA
Összesen
Ebéd
Ft/adag
0
0
0
78,74
21,26
100
267,72 72,28
340
362,20 97,80
460
417,32 112,68
530
456,69 123,31
580
503,94 136,06
640

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség
● Ebéd szállítással: 30291,66 Ft
● Ebéd szállítás nélkül: 25079,16 Ft
2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A./ Intézményi térítési díjak
 szociális segítés: 800 Ft/óra
 személyi gondozás: 800 Ft/óra
B./ Személyi térítési díj:
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Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
A
B
C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
Sorsz. Jövedelmi sáv
Szociális segítés
Személyi gondozás
1.
0
0
0
2.
1
- 30000
300
300
3.
30001 - 42750
400
400
4.
42751 - 57000
500
500
5.
57001 - 71250
600
600
6.
71251 - 85500
700
700
7.
85501 800
800
3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A./ Intézményi térítési díj: 100.-Ft/nap
B./ Személyi térítési díj: 100,- Ft/nap
4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
A./ Intézményi térítési díj
1.) Személyi segítés óradíja: 800.-Ft
2.) Szállítási kilométerdíj : 130.-Ft
B./ Kedvezmények, mentességek:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
A
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
0
300
400
500
600
700
800

6. NAPPALI ELLÁTÁS
A./ Intézményi térítési díj
1) Étkeztetés intézményi térítési díj
● ebéd: 640 Ft/fő/nap
● reggeli: 250 Ft/fő/nap
2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj : 140.-Ft
B./ Kedvezmények, mentességek:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye
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A
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

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

0
1
- 31000
31001 - 42750
42751 - 57000
57001 - 71250
71251 - 85500
85501 -

C
Fizetendő térítési díj
Tartózkodás Reggeli – Ft/adag
Ebéd – Ft/adag
Ft/nap
Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA
0
0
0
0
0
0
39,37 10.63 50
78,74 21,26
20
157,48 42,52 200
267,72 72,28
100
165,35 44,65 210
362,20 97,80
110
181,10 48,90 230
417,32 112,68
120
188,98 51,02 240
456,69 123,31
130
196,85 53,15 250
503,94 136,06
140

Bruttó
0
100
340
460
530
580
640

Indokolás
1. §-hoz: Az egyes ellátásokra vonatkozó, 2017. május 01. időponttól alkalmazandó
intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési
díj megállapításához szükséges kedvezményeket, mentességeket tartalmazza.
2. §-hoz: : Hatályba léptető rendelkezés.
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Tárgy: A bölcsődei gondozási térítési díj rendeletbe foglalása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról - ha a fenntartó önkormányzati társulás - a társulási megállapodásban erre
kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint
rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított
valamennyi (szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata
alkot rendeletet.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 29-i ülésén tett
javaslatot a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak, hogy a SZEOB
Tótágas Bölcsőde intézményegységben biztosított gyermekek napközbeni ellátása után
mekkora összegű térítési díjat, milyen feltételekkel kell fizetni 2017. május 01. időponttól. A
Képviselő-testület javaslatát a fenntartó Társulás szintén megtárgyalta és 2017. március 30-i
ülésén jóváhagyta azzal, hogy az intézményi térítési díjakat és a hozzájuk tartozó
kedvezményeket, mentességeket – a Társulási Megállapodás alapján – Szentgotthárd Város
Önkormányzata foglalja rendeletbe.

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

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet rendelet módosítás tervezetének megtárgyalására és
elfogadására.
Szentgotthárd, 2017. április 5.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../…. (….) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről szóló
23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX.tv.23.§ (5) bek. 11. pontja és a 42.§ 1. pontja,valamint A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1)
bek. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről
szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 1.
melléklete lép.
2. § E rendelet 2017. május 01. napján lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2017. április ……….

76

2017. április 26-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
1. melléklet
„A gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6.
mellékletéről
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde
intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2017.
évben: 795,- Ft.
Kedvezmények, mentességek:
Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft)
0 – 37.100,37.101 – 50.000.50.001 – 80.000.80.001 – 95.000.95.001 – 110.000.110.001 – 125.000.125.001-

Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap)
0,100.140.250.450.650.795.-
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Indokolás
1.§.-hoz: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított
gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó, 2017. május 01. időponttól alkalmazandó
intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési díj
megállapításához szükséges kedvezményeket- mentességeket tartalmazza.
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Tárgy: A fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. 04. 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésén foglalkozott a fizető-parkolási rendszerrel,
többek között a Széll Kálmán téri fizető-parkolókban az időintervallum korlátozás
bevezetésével. A rendelet módosítása, mely szerint a Széll Kálmán téren lévő
fizetőparkolóknál a maximum 1 óra az időintervallum korlátozás a parkolásokra 2016. 01.
01-én lépett hatályba.
2017. április 3-án érkezett kérelem (1. számú melléklet) hivatalunkba, melyben a korlátozás
kiterjesztését kérik a Széll Kálmán téri (Kossuth L. utca és Mártírok útja irányába) az érintett
üzlettulajdonosok.
Indoklásukban jelzik, hogy a Széll K. térre bevezetett időkorlátozással az ottani üzletek
üzemeltetői, illetve alkalmazottai a legközelebbi, korlátozással nem érintett parkolókat veszik
igénybe, melyek a fent említett szakaszok üzletei előtt találhatók. Így ezen a részen lévő
üzletek előtt a vevők részére korlátozott a megállási, parkolási lehetőség.
Az időkorlátozás kiterjesztésével parkolóhelyek szabadulnának fel, mely csökkenti a
városközpont zsúfoltságát.
Az időintervallum korlátozás bevezetése miatt az érintett parkolókba a KRESZ szerinti
kiegészítő táblát kell kihelyezni (KRESZ 113. ábra). Ezekben a parkolókban a
járművezetőknek tárcsát kell használniuk, amelyen a várakozás megkezdésének időpontját a
gépjármű első szélvédő üvege mögött, - kívülről teljes egészében jól látható módon elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni
tilos. A Kossuth Lajos utca irányába a Rendőrség-, illetve a Művelődési ház épületéig (déli
oldalon 12 parkolóállás, északi oldalon 5 parkolóállás esetében; lásd. 2. számú melléklet) és a
Mártírok útja irányába az OTP előtti gyalogos átkelő vonaláig található fizetőparkolóknál
(déli oldalon 12 parkolóállás, északi oldalon 8 parkolóállás esetében; lásd. 2. számú melléklet)
javasoljuk a maximum 1 óra időintervallum korlátozást a parkolásokra (rendeletmódosítás 1.
melléklete). Az időintervallumos korlátozás miatt a rendelet 1. mellékletét módosítani
szükséges.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: E rendelet hozzájárul a városközpont
zsúfoltságának csökkenéséhez.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: az új szabályok bevezetése esetén
a költségvetési hatása az önkormányzat költségvetésére pozitív lehet, hiszen 100 %-os
önkormányzati tulajdonú cég bevételeit növelheti.
Környezeti és egészségi következménye: nem releváns kérdés.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az időintervallumos korlátozással érintett
parkolókban új adminisztrációs terhek jelennek majd meg.
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A jogalkotás elmaradásának esetén: nem változik ezen a
városközponti zsúfoltság ezen a kérelmezett részen nem csökken.

területen a szabályozás,

Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendeletmódosításával kapcsolatos döntés
meghozatalát.
Szentgotthárd, 2017. április 12.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../---. /---./ önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a
fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.)
önkormányzati rendelet
módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42. § 1. pontja alapján a következőket rendeli el:
1.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2.§ E rendelet 2017. Június 1-én lép hatályba.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetés napja:
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1.

melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók
működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről
Szentgotthárd városában a fizetőparkolási rendszerbe bevont parkolók:
1. Széll Kálmán tér
2. Kossuth L.u. (a Széll Kálmán tértől- a Tompa M . útig)
3. Mártírok út (a Széll Kálmán tértől – Mártírok út 5.sz. épületig)
4. Széchenyi u. (a Széll Kálmán tértől – a zöldterülettel elválasztott részig)
5. Deák Ferenc u. (Széll Kálmán tértől – a József Attila utig)
6. Várkerti parkoló (várkert nyugati oldalán lévő parkoló)
7. Mártírok út (OTP. épületétől- József A. úti kereszteződésig)
8. Széchenyi út (Széchenyi úti tömbbelső a József A. úti kereszteződésig)
9. Hunyadi u. (a Széll Kálmán tértől az autóbusz-pályaudvarig, beleértve a Spar
áruház körülötti parkolókat, az áruháztól K-i irányba eső parkoló területét, és a
Kaszagyár előtti területet)
10. A Füzesi u. és a Széchenyi István Iskola közötti terület
11. Árpád út (a Széll Kálmán tértől az Árpád út 4.sz. épületig, és a hozzá kapcsolódó
parkolók)
12. Arany J. út (Szabadság téri Liget előtti területe)
Kék zóna:
1. József A. utca a Rákóczi utca csatlakozási pontjától a Deák F. utca
csatlakozásáig
2. Rákóczi u. a Rákóczi u. 5-től a József A. u-ig
3. A Deák F. u. 15 – 17 és Széchenyi u. 5. alatti társasházak közötti udvar”

Időintervallum korlátozással érintett fizető-parkolók:
1. Széll Kálmán téren lévő fizetőparkolók
2. Széll Kálmán tértől keleti irányba a Kossuth L, utcában a Rendőrség épületéig
(Kossuth L. u. 6. számú épületig) illetve a Kossuth L. u. szemközti oldalán a
Kossuth L. u. 7. alatti épület előtti fizető parkolókig)
3. A Széll Kálmán tértől – nyugati irányába a Mártírok útja 1-3. számú épületek
előtti és a Széchenyi u. 4. épülete előtt az OTP előtti gyalogátkelőhely vonalában)
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Indokolás
az 1. §-hoz:
A Rendelet mellékletének Időintervallum korlátozással érintett fizető-parkolók szövegrésze
egészül ki 2. és 3. ponttal.

83

2017. április 26-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

Tárgy: Szentgotthárd 0148/1 hrsz-ú telek belterületbe vonása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Bedics Sándor 9970 Szentgotthárd Tótfalusi u. 18. szám alatti lakos kérelemmel fordult a
Tisztelt Képviselő-testülethez a tulajdonában levő Szentgotthárd 0148/1 hrsz-ú telek
belterületbe vonását kérve. (kérelem: 1.számú melléklet; helyszínrajz: 2 .sz. melléklet)
A telek a Tótfalusi utcában helyezkedik el, területe 5770 nm, művelési ága: szántó.
A telket a 145/2016. számú határozattal elfogadott településszerkezeti terv, a 19/2016(VI.30.)
önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat belterületbe vonható, beépítésre
szánt terület – kisvárosias lakóterület területfelhasználásba sorolja. (3.számú melléklet)
A belterületbe vonás szabályait a termőföldről szóló 2007. évi CXXlX. törvény
(továbbiakban: Törvény) határozza meg, mely szerint a művelés alatt levő területre
vonatkozó belterületbe vonási eljárást a települési Önkormányzat kezdeményezérése a
Földhivatal folytatja el.
A Törvény 15.§ (2) bekezdése szerint a belterületbe vonási kérelemhez mellékelni kell az
érintett földrészlet helyrajzi számát, területnagyságát és a területfelhasználási célt tartalmazó
képviselő-testületi döntést, valamint az önkormányzat arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát
mely szerint a belterületbe vonandó telket az önkormányzat a településszerkezeti tervben
meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.
Kérelmező kérelmében rögzítette, hogy a belterületbe vonandó telket a rendezési tervben
meghatározottak szerint 4 éven belül hasznosítani tervezi.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a belterületbe vonás kapcsán földvédelmi járulékot
kell fizetni, melynek összegét a Földhivatal határozza meg. Mint minden hasonló belterületbe
vonási ügyben, úgy itt is előre kell bocsátanunk, hogy az eljárás valamennyi felmerülő
költségét a kezdeményezőnek kell fizetnie – a kialakított gyakorlatnak megfelelően a
költségek megelőlegezésével.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 0148/1
hrsz-ú telek belterületbe vonását kezdeményezi.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan
tulajdonosának nyilatkozata alapján kinyilatkoztatja, hogy a Szentgotthárd 0148/1
hrsz-ú telek hasznosítása 4 éven belül megvalósul.
A belterületbe vonási eljárás kezdeményezése előtt a kérelmezővel megállapodást kell
kötni melyben a kérelmezőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy ezen eljárás
kapcsán felmerülő valamennyi költséget megfizeti Szentgotthárd Város
Önkormányzata részére továbbá vállalnia kell valamennyi költség megelőlegezését
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azzal, hogy az önkormányzat csak a költségek előzetes letétbe helyezése után indítja
meg az eljárásokat.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 0148/1
hrsz-ú telek belterületbe vonását nem kezdeményezi.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András
Szentgotthárd, 2017. április 12.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft és a
Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft
egyesülésének lehetséges módjai
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 39/2017. számú Képviselő-testületi határozat alapján a belső ellenőrzési jelentést elfogadta,
ugyanakkor elrendelte, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. készítsen önköltség számítási
szabályzatot továbbá javasolta a két cég egybeolvadása lehetőségének kidolgozását az áprilisi
ülésre.
Előzmények: A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft. (továbbiakban:
SZET Szentgotthárdi Kft) az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat végelszámolása közben,
de nem annak jogutódjaként kezdte el városüzemeltetési feladatainak ellátását. A kezdés, a
feladatok „átvétele” (valójában új cégként a feladatellátás megkezdése) több lépcsőben és
fokozatosan történt. Az új cég a munkát lényegében változatlan gépállománnyal és
ugyanazokkal a személyekkel kezdte meg, akik az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál
is dolgoztak. Volt olyan üzletág is, (kegyeleti szolgáltatás – temetkezés-) ahol a dolgozókat a
korábbi temetkezési vállalkozástól vette át a SZET Szentgotthárdi kft. Mára már – a kissé
elavult gépparkjával, valamint évente cserélődő ügyvezetése ellenére – ellátja az
önkormányzat ilyen jellegű feladatai. Bár a piaci nyitásra még nem került sor a 2017-es évben
megpályázott és elnyert egy 28 millió forintos vizesblokk felújítás a SZEOB Játékvár
Óvodában. A feladatoktól vissza nem riadva próbálkozik eredményesen működni.
A Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft (továbbiakban: SZIP Kft)
üzletrész vásárlására 2014. évben kerül sor. Az önkoprmányzat eredetileg a cég területeit
akarta megvásárolni és csak menet közben derült ki, hogy egyszerűbb és bizonyos
szempontból még olcsóbb is, ha magát a KFT-t vásárolja meg a város. Így lettünk ennek a
gazdasági társaságnak a 100%-os tulajdonosai. Az akkori Képviselő-testület távolabbi célja is
az volt, hogy az ipari területek értékesítéséből, illetve esetlegesen az ott letelepedett
vállalkozások részére nyújtott szolgáltatási bevételekből finanszírozható lehetne a
városüzemeltetési feladatok jelentős része. Kezdetben a két Kft az akkori jogszabályok
alapján kapcsolt vállalkozásban működött.
Gazdasági társaságok egyesülése
Számos okból átalakulhat egy gazdasági társaság, így például kényszerből, átstrukturálás
céljából, gazdasági, célszerűségi szempontból, presztízsből, s még sorolhatnánk. Egyesülés
esetén két vagy több gazdasági társaságból egy keletkezik. Erre példa esetünkben, ha két kft
egy kft-ként működik tovább.
Jogszabályi háttér: 2014. március 15. napján hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint az ezt az átalakulás tekintetében kiegészíteni hivatott, az egyes
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jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény.
Emellett az átalakulásra vonatkozó szabályokat tartalmaz a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény is.
A hatályos Polgári törvénykönyv értelmében (Ptk. 3:44. §) jogi személy más jogi
személyekkel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet.
Egyesülésnél két vagy több társaságból egy darab jogutód társaság lesz. Az egyesülésen belül
két típust különböztetünk meg:
a. Összeolvadás: Ilyenkor teljesen új társaság alakul, az összeolvadó jogi személyek
megszűnnek, és új jogi személy jön létre általános jogutódlás mellett, vagyis az átalakuló jogi
személy jogai és kötelezettségei az átalakulással keletkező jogi személyre, mint általános
jogutódra szállnak át.
b. Beolvadás: Egy átvevő gazdasági társaság bővül a beolvadó gazdasági társasággal, és az
átvevő tovább működik a közös vagyonnal.
A cégek szignifikáns előnyre tehetnek szert a munkaerő és a létszám optimalizálásával,
különösen akkor, ha hosszú távra tervezve integrálják azt az üzleti stratégiájukba.
Cégek egyesülésekor, például az azonos feladatok összevonásával és ennek megfelelően a
humán erőforrás átszervezésével a cégek optimalizálhatják a rendelkezésre álló munkaerőiket,
és növelhetik hatékonyságukat. Fontos leszögezni, hogy a munkaerő az innováció
mozgatórugója. Egy cég sikere a munkaerő hatékonyságán múlik azon, hogy a munkavállalók
mennyire támogatják és mennyire érzik sajátjuknak a vállalat misszióját, céljait és terveit.
Beolvadás
Esetünkben beolvadás esetén a SZIP Kft olvadna a SZET Szentgotthárdi Kft-be:
Hogyan kell átvezetni a beolvadó cég jogi, illetve anyagi kötelezettségeit és követeléseit?
Az átalakuló jogi személy jogai és kötelezettségei az átalakulással keletkező jogi személyre,
mint általános jogutódra szállnak át. A jogutód gazdasági társaságot illetik meg a jogelőd
gazdasági társaságok jogai, és terhelik a jogelőd gazdasági társaságok kötelezettségei,
ideértve a munkavállalókkal kötött kollektív szerződésben foglalt kötelezettségeket is.
Az átalakulás az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló követeléseket nem teszi
lejárttá.
Az Art 6. § (3) bekezdése szerint a törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód adózót
megilletik mindazon jogok, amelyek a jogelődöt megillették, továbbá teljesíti a jogelőd által
nem teljesített kötelezettségeket.
Kapcsolt vállalkozás
A kapcsolt vállalkozás fogalma – bár 2014. március 15-én új Polgári törvénykönyv, a 2013.
évi V. törvény (Ptk.) lépett hatályba, amely a többségi befolyás fogalmát érintette – nem
módosult 2014-ben. Kiegészült viszont a fogalom 2015-től az ügyvezetés egyezősége alapján
fennálló kapcsolt vállalkozási viszonnyal.
Az egyik legösszetettebb feladatok közé tartozik a kapcsolt viszony meghatározása. Ennek
oka egyrészt a jogi háttérszabályozás összetettsége, mivel több jogszabályt együttesen
szükséges vizsgálni, másrészt a szükséges információk rendelkezésre állásának hiánya.
Ha több társaságnak ugyanaz a személy az ügyvezetője, akkor 2015-től már kapcsolt
vállalkozásnak minősülnek.
A 2015. évi adótörvények változását tartalmazó 2014. évi LXXIV. törvény a kapcsolt
vállalkozás fogalmát – mind a Tao, mind az Art szerint - kiegészíti egy új ponttal, és e pont
alapján kapcsolt vállalkozásnak fog minősülni az eddigieken túl az adózó és más személy, ha
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köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó
döntő befolyásgyakorlás valósul meg.
A jogszabály alapján kapcsolt vállalkozásoknak kell tekinteni azon társaságokat is, ahol az
ügyvezető személye azonos, függetlenül a tulajdonosi jogok meglététől, vagy annak
mértékétől.
2015-től azon vállalkozások, amelyeknél személyében azonos az ügyvezető, igazgatóság (az
egyéb feltételektől függetlenül), kapcsolt vállalkozásnak minősülnek, és így figyelemmel kell
lenniük egymás között megvalósult ügyletek piaci árára.
Fontos, hogy ezen vállalkozások ne feledkezzenek meg az Art.-ben előírt bejelentési
kötelezettségről sem. A törvény 23. § (4) bekezdésének b) pontja alapján, a kapcsolt
vállalkozásoknak, a közöttük létrejött első szerződéskötés időpontját követő 15 napon belül, a
szerződéskötés tényéről bejelentési kötelezettségük van.
Fontos megjegyezni, hogy a társaságiadó-törvény kapcsolt vállalkozás fogalmára más
jogszabályok is hivatkoznak, így a kiegészített fogalmat kell érteni a helyi adóról vagy a
reklámadóról szóló törvény előírásainak alkalmazása esetén is.
Bár ezen forma bonyolultnak, tűnhet, ez minősülhet akár a legkivitelezőbbnek. A SZIP Kft
feladatait humán erőforrás, gépek biztosításával a SZET Szentgotthárdi Kft, míg az ingatlan, a
kötelezettségek maradnának a SZIP Kft tulajdonában. A közös ügyvezetés a működési
költségeket minimalizálná, ugyanakkor a SZET Szentgotthárdi Kft az Ipari Parkban való
állandó jelenlétével piaci nyitásra is képes lehet. A SZIP Kft tulajdonában lévő területek
értékesítéséről a továbbiakban is – ahogy eddig is - a Képviselő-testület döntene.
Nézzük meg ezek után, hogy ezek bármelyike is milyen lehetőségeket és milyen veszélyeket
hordoz.
- A SZIP KFT-nek 211 057 000 Ft adó hátraléka van, melyre állandó az önkormányzati
adóhatósági inkasszót nyújtottunk annál is inkább, mivel ez az összeg a 2017. évi költségvetés
forrás oldalán szerepel. Akár a beolvadás, akár az egyesülés esetén ez a tartozás a jogutód
céget terheli. A SZIP KFT SZET Szentgotthárdi Kft-be olvadása esetén viszont
veszélyeztetné a SZET Szentgotthárdi Kft likviditását. Összevonás esetén az új cégre is ki
kellene vetnünk az inkasszót így bármelyik megoldást is választjuk, a SZET Szentgotthárdi
KFT jogán érkező valamennyi bevétel (lakbérek, az önkormányzattól a városüzemeltetési
feladatokra érkező összegek stb.) azonnal az önkormányzat számlájára kerülnének ami
egyfelől jó hiszen befolyik a tetemes adótartozás egy része, másrészről gyakorlatilag
ellehetetlenítjük a két kft-nkből létrehozott egy újat.
- Ugyanakkor megállapítható, hogy a SZIP Kft jelenlegi működése nem teszi lehetővé, hogy
a területértékesítésen kívül mást lehetőséggel éljen..
- Előny lehet, hogy a működési költségek némileg csökkennének: miközben az ügyvezetést
kettő helyett egy ember látná el (biztos, hogy nem a jelenlegivel azonos bérért), a könyvelést
nem kétfelé hanem csak egy helyen kellene fizetni (bár nem csökkenne a jelenlegi költségek
felére), a könyvvizsgálatnál ez minimális csökkenést jelenthetne, egyéb költségmegtakarítás
azonban a jelenlegihez képest alig lenne elérhető. Elvileg lehetne hatékonyabb mindkét cég
működtetése, bár ennek pontos részletei egyelőre nem látszanak. A letelepedett ipar
kiszolgálásához egyes vélemények szerint azonnal rendelkezésre állna humán erőforrás,
gépek, ugyanakkor a bevételből újabb eszközöket vásárolhatna, kvalifikáltabb munkaerőre is
szert tehet a SZET Szentgotthárdi Kft
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8vagy az összevonással létrejövő új kft). Az is igaz persze, hogy ezeket a többletbevételekkel
kecsegtető többlettevékenységeket a jelenlegi struktúrában is el lehetne végezni akár úgy,
hogy a SZIP KFT megbízza e feladatokkal a SZET Szentgotthárdi Kft-t, akár úgy, hogy a
SZET Szentgotthárdi Kft önállóan vállalkozik e feladatokra – és a remélt bevétel megérkezik
a céghez…
Összességében
A fent vázolt előnyüket és hátrányokat mérlegre téve elég jól látszik, hogy ma nem érdemes a
két cég egy céggé alakításával foglalkozni. Természetesen létezik olyan pillanat amikor ilyet
érdemes megtenni egy tulajdonosnak, ez azonban egyelőre nem érkezett még el.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Ipari Park
Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft-t (SZIP Kft), valamint a Szentgotthárdi Eszközkezelő és
Településfejlesztési Kft összeolvadását, vagy a SZIP KFT SZET Szentgotthárdi Kft-be való
beolvadását vagy azok kapcsolt vállalkozásként való működtetését egyelőre nem tartja
időszerűnek.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. április 11.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft.
2016. évi beszámolója
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A gazdasági társaságoknak az éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és
közzétenniük. A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia.
A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft (SZET Szentgotthárdi Kft)
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társasága. Így
a Polgári Törvénykönyv szerint a Kft. taggyűlésének – jelen esetben a Képviselő-testületnek –
kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.
Fentiekre tekintettel a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé
terjesztette az 1. számú melléklet szerinti 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a
kiegészítő mellékletet, a könyvvizsgálói jelentést, és a Felügyelő Bizottság véleményét.
A Kft ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt kiegészítő mellékletben tájékoztatta
a tulajdonos önkormányzatot 2016. évi gazdálkodásáról. Mivel a társaság egyszerűsített
beszámolót készít, üzleti jelentés készítése nem kötelező.
A könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a nemzetközi
számviteli standardoknak megfelelően készítették el. A tulajdonos számára elfogadásra
javasolja a Kft. 2016. évi beszámolóját.
A Felügyelő bizottság a 2016. évi beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel egyetértésben 69
048 eFt eszköz-forrás egyezőséggel, 1 457 eFt mérleg szerinti eredménnyel a maga részéről
elfogadja és a tulajdonosnak elfogadásra javasolja.
Felhívjuk a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Kft mérlege alapján biztosított a
tőkemegfelelés.
A saját tőke arány az előző évhez képest kissé romlott, minél magasabb a sajáttőke-arány,
annál kevésbé van tartósan eladósodva a vállalkozás, annál alacsonyabb a pénzügyi
kockázata.
A vagyonfedezettség tekintetében a vállalkozás meghaladta az elvárt értéket, így a gazdasági
társaságnak nem indokolt, hogy idegen forrásokat vegyen igénybe a befektetett eszközök
finanszírozásához. A tőkeszerkezeti mutatók javítását segítené, ha a Kft csökkentené a
kötelezettségeit, vagy nagyobb mértékű eredmény elérését célozná meg.
A vállalat pénzügyi elemzése kapcsán rövid távon a két legfontosabb likviditási mutatót
kiemelve (likviditási mutató, likviditási gyorsráta) összességében elmondható, hogy a vállalat
ezen mutatók alapján likvidnek tekinthető.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a SZET Szentgotthárdi Kft
2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2016. évi
1 457 ezer forint mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséhez
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gál József ügyvezető igazgató
Szentgotthárd, 2017. április 20.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: A Gotthárd Therm Kft. 2016. évi beszámolója
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A gazdasági társaságoknak az éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és
közzétenniük. A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia..
A Gotthárd Therm Kft. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő
gazdasági társasága. Így a Polgári Törvénykönyv szerint a Kft. taggyűlésének – jelen esetben
a Képviselő-testületnek – kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti
beszámoló jóváhagyása.
Fentiekre tekintettel a Gotthárd Therm Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé terjesztette
az 1. számú melléklet szerinti 2016. évi éves beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentést, és a
Felügyelő Bizottság véleményét.
A Kft mérlege alapján nem biztosított a tőkemegfelelés, a saját tőke (mínusz 116 577 eFt), a
jegyzett tőke (140 500 eFt) fele alá csökkent.
A Kft ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt kiegészítő mellékletben és üzleti
jelentésében tájékoztatta a tulajdonos önkormányzatot 2016. évi gazdálkodásáról.
A mellékelt könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a nemzetközi
számviteli standardoknak megfelelően készítették el. A tulajdonos számára elfogadásra
javasolja a Kft. 2016. évi beszámolóját. Ugyanakkor a könyvvizsgáló felhívja a tulajdonos
figyelmét, hogy a Társaságnak 186 927 e/Ft vesztesége keletkezett, saját tőkéje mínusz 116
577 e/Ft.
Véleménye szerint a vállalkozás folytatásának elve csak a tulajdonos
hozzájárulásával (tőke megfelelőség biztosításával) valósulhat meg.
A Felügyelő bizottság a 2016. évi beszámolót tőke megfelelőség biztosításával, a
könyvvizsgálói jelentéssel egyetértésben 4 762 050 eFt eszköz-forrás egyezőséggel, - 186
927 eFt adózott eredménnyel (veszteség) a maga részéről elfogadja és a tulajdonosnak
elfogadásra javasolja.
Fontos kiemelni, hogy amennyiben a tulajdonos nem jár el a tőke megfelelőség rendezésére,
úgy adott esetben felelőssége is keletkezhet. Amennyiben a cégbíróság ezt észleli, - tőke
megfelelőségi előírások teljesítésének hiányát – úgy törvényességi felügyeleti jogkörében
eljárva a fenti szabályok érvényesülését kikényszerítheti, amely magában foglalhatja bírság
kiszabását, de adott esetben a társaság megszűntnek nyilvánítását is.
Megoldási lehetőségek:
Tulajdonosi befizetés tőketartalékba (ázsiós tőkeemelés).
A saját tőke és jegyzett tőke megfeleléshez a Kft-nek 2016. évre 187 000 eFt-ra lenne
szüksége. Ebből jegyzett tőkeemelésre a különbözet tőketartalékba történő helyezésével engedményezési szerződéssel – biztosítható a tőke megfelelés. 2016.évről a Gotthard Therm
Kft tagi kölcsön hátraléka 30 000 e/Ft. Ez arra sem elég, hogy ne legyen a cégnek negatív a
saját tőkéje .
Milyen esetekben kerülhetjük el a tőkerendezést? pl.: Év végi nem realizált
árfolyamveszteségek kimutatása
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Abban az esetben, ha a társaság kimutatja, hogy az éves beszámolójában elszámolt
fordulónapi nem realizált árfolyamveszteség okozza a tőkevesztést, nem szükséges
intézkednie a fent említett módokon a tőkéjének rendezéséről.
Tisztelt Képviselő-testület!
Tőkerendezés esetén nagy a veszélye a veszteség folytonos újratermelésének, hisz a
tőketartalékban ott a fedezete.
A tagi kölcsön elengedése végleges döntés, nem lehet feltételesen elengedni és
visszafizetésére sincs lehetőség.
Amennyiben önkormányzatunk készfizető kezesként az adós helyett kifizetett kötvény
törlesztési összegéből törzstőkét emel és tőketartalékot képez – minden esetben végleges
befektetésnek minősül, nem kerül visszafizetésre, egy esetleges üzletrész értékesítés esetében
sem.
Ezért a
Képviselő-testület felé jelezzük, felhívjuk a figyelmet ennek
megfontolására!
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft
jegyzett tőkéjének 100 e/Ft-tal történő emelésével, valamint a 186 900 eFt összegnek
tőketartalékba történő helyezésével egyetért, egyben felkéri a Kft. Ügyvezetőjét és a
szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a cégbírósági bejegyzéshez szükséges
előkészítést és intézkedéseket tegye meg.
A jegyzett tőke emelés forrása:
- A Gothard Therm Kft részére 2016. évben biztosított 10 000 eFt vissza nem fizetett
tagi kölcsön.
- A Gotthard Therm Kft kötvénykibocsátásának kezességvállalójaként fizetett összegből
177 000 eFt
2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft 2016.
évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2016. évi
186 927 ezer forint adózott eredmény (veszteség) következő évekre történő elhatárolásához.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr Simon Margit ügyvezető
Szentgotthárd, 2017. április 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
I.

Lejárt határidejű határozatok:

118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok
1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata : 2016. évtől a helyi iparűzési adó bevétel esetében a
Képviselő-testület de minimis támogatásban részesítette a vállalkozó háziorvosokat. Ennek
összege 2016. évben 1 100 000 forint.
2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. (2017. évben a márciusi Testületi
ülésen került rá sor.)
3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. Helyi adó, gépjárműadó területén inkasszók
benyújtása, forgalomból kivonások elindítása.
4/ 2017. évi beszámoló készítése folyamatban. Zárszámadás elfogadása várhatóan áprilisi
ülésen történik.
5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre kerül február hónapban,
havonta aktualizáljuk.
6/ A költségvetés tervezése során elkülönített tartalék képzése a pénzügyi egyensúly hosszabb
távú fenntartásához. A 2017. évi költségvetésben egyensúlyi tartalék képzésére a
benyújtott költségvetési tervezetben nem került sor forráshiány miatt. (226 millió forint
állami támogatást elvonnak az iparűzési adó-erőképesség miatt, valamint 208 millió forintot
kell szolidaritási hozzájárulásként az oktatási intézményeink működtetésére fordítani.)
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.
8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat
kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. A költségvetési tervezetben került
benyújtásra, valamint a Kormányhoz benyújtandó Kormány engedély kérésének
kötelező melléklete.
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 előzetes
adatszolgáltatás benyújtásáról döntött. Az előzetes adatszolgáltatás benyújtásra került a
BM_NGM felé.
10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a
Testületnek.
39/2017. számú képviselő-testületi határozat
A SZET Szentgotthárdi Kft. elkészítette és benyújtotta 2017. április 18-án Önköltség
számítási szabályzatát a Közös Önkormányzati Hivatal felé.
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67/2017. számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület 67/2017. számú határozatának megfelelően árajánlatot kértünk a Színház
előtti területre 5 db esztétikus pad kihelyezésére. A városközpontban rendszeresített a
Városszépítő Kft. által gyártott „Pihenő Pad” fantázia nevű ülőpadok elhelyezésére kértünk
árajánlatot (fekete színű öntött vas vázszerkezetű, 40 mm vastag 3 réteg környezetbarát
lazúrral kezelt tölgy deszkázattal). A beérkezett árajánlat alapján 5 db esztétikus ülőpad
költsége helyszínre szállítással bruttó 511.355,- Ft.
II.
Két ülés között történtek
2017. április
Városüzemeltetés:
Két ülés között történtek
2017. április


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. október
26.-i megtartott ülésén a Szentgotthárd, József A. u. 33. számú lakóépület
épület bontási munkái tárgyában a UTPLAN ’95 Kft (Zalaegerszeg) ajánlatát
az eljárás nyertesének nyilvánította. A beruházás bontási része befejeződött
a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamatban van. A szomszédos ingatlan
oromfalazatának helyreállításával kapcsolatban kártalanítási megállapodást
kötöttünk az érintett tulajdonosokkal, amelynek fejében a homlokzat
helyreállítási munkálatokat saját beruházásukban ők elvégzik.



Család- és Gyermekjóléti Központ a Kormányhivatal kezelésében lévő,
Szentgotthárd Vajda J. u. 6. szám alatti épületbe történő költöztetése
folyamatban van.
Helyiségek felújító munkái: meglévő szőnyegpadló felbontása, padozat, illetve
padlóburkolatok készítése (csúszásmentesített kerámia, laminált padló), belső falképzések
(felújító falfestések: glettelés, festés, lépcsőkorlát festése), személyzeti WC felújítása:
csempeburkolat, járólap, új szerelvények (mosdó, WC csésze, öblítő tartály, csap, radiátor)
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.
A beruházás befejeződött.


Megrendeltük a Szentgotthárd – Rábafüzes Múzeum melléképületének
állagmegóvó tetőjavításának munkálatait: (tetőszerkezet végződésénél 4 m
tetőszerkezet állagmegóvó munkái)
 meglévő cserépfedés + tetőlécezés visszabontása 50 m2
 szelemenek, ollólábak, kötőgerenda és szarufák szükség szerinti cseréje vagy
megerősítése fűrészelt fából
 tetőszerkezet végének összehúzatása vonóvassal
 visszabontott részen tetőlécezés készítése 50 m2
 hornyolt cserépfedés készítése bontott tetőcseréppel 50 m2
Kivitelező: Németh Faházépítő Kkt., (9970 Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán utca 21.)
A beruházás befejeződött.
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Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési ház felújítás kiviteli
tervdokumentációjának és az épülethez tartozó lakás homlokzati felújítási
engedélyezési tervdokumentációjának az elkészítésére a tervezési szerződés
aláírásra került.
Tervezési koncepció:
 Az elkészült engedélyezési terv alapján kivitelezési terv elkészítése - épület felújítása,
átalakítása: fedélszék felújítása, megerősítése, héjazat cseréje. Vizesblokk-ok
kialakítása, átalakítása. Épületgépészeti-, villamossági rekonstrukció
 A lakás épületrész homlokzati felújítása a már megtervezésre került Művelődési ház
megjelenésével azonos kivitelben. (hőszigetelés, színezés, nyílászáró cseréje)
Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök
Tervdokumentáció várható elkészülési ideje: 2017. április közepe


Szentgotthárd – Farkasfa Művelődési ház homlokzati felújítás
tervdokumentációjának elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került.
Tervezési koncepció:
 homlokzat munkái: hőszigetelés, színezés, nyílászáró cseréje
 épület körüli csapadékvíz elvezetése, külső falak vizesedésének megszüntetése
 nagyterem belső nyílászárók cseréje
Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök
Tervdokumentáció várható elkészülési ideje: 2017. április
A tervdokumentáció véglegesítése előtti tervismertetés igényelt teljesítési határideje: 2017.
március vége.


Szentgotthárd – Háziorvosi rendelő főbejáratához 8 – 10 % -os lejtő
tervrajzainak az elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került.
Tervezési koncepció:
 első sorban a betegszállítást végző mentőszolgálat kezdeményezésére a
mentőszolgálat dolgozói által használt kézi tolókocsi fel- és letolására alkalmas 8 – 10
% -os vb.lemez kivitelű csúszásmentes felületkialakítású lejtő építése
 épület előtti térrendezés (parkoló kiosztás)
Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök
Tervdokumentáció várható elkészülési ideje: 2017. április vége
A tervdokumentáció véglegesítése előtti tervismertetés igényelt teljesítési határideje: 2017.
április eleje


Szentgotthárd – Máriaújfalu Mérlegház bontási, nyitott kiállítási tér építési
tervdokumentációjának az elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra került.
Tervezési koncepció:
 A Mérlegház teljes elbontása
 Tűzoltófecskendő kiállítására szolgáló tetővel ellátott, nyitott kiállítótér kialakítása
Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök
Tervdokumentáció várható elkészülési ideje: 2017. június eleje
A tervdokumentáció véglegesítése előtti tervismertetés igényelt teljesítési határideje: 2017.
május eleje
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„Szentgotthárd – Rábakethelyi Plébánia Ravatalozó épület átalakítási,
felújítási tervdokumentációjának az elkészítésére a tervezői szerződés aláírásra
került.
Tervezési koncepció:
 Ravatalozó épület bővítése akadálymentes vizesblokk kialakításával
 Épületen belüli átalakítás – felújítás (takarítóeszköz és tisztítószer tároló helyiség
kialakítása vízvételi lehetőséggel, burkolatok cseréje, felületképzések)
 Tetőszerkezet felújítása, új előtető építése épület előtti fedett tér kialakítással (meglévő
tetőszerkezet lécezésének és cserépfedésének cseréje, bádogos szerkezetek cseréje)
 Homlokzat felújítás: nyílászárók cseréje, új bevilágító üvegfelületek készítése,
színezés
 Épület vízellátása: vezetékhálózat bővítésével, szennyvízakna építéssel
 Épület melletti burkolt gyalogút kiépítése
Tervező: VÉ-KO Invest Kft., Véghné Merkli Anna Mária (É2 18-110) építészmérnök
Tervdokumentáció várható elkészülési ideje: 2017. május közepe
A tervdokumentáció véglegesítése előtti tervismertetés igényelt teljesítési határideje: 2017.
április vége


Megrendeltük Szentgotthárd, Hunyadi úti rendelőintézet udvarára 3 db Acer
platanoides juhar (2x iskolázott) fa ültetését. Az ültetés az Ápolók napján
ünnepélyes kereteken belül történik. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



Megrendeltük a Móra Ferenc Városi Könyvtár épület mellett lévő tuják
kivágását és a keletkezett zöld hulladék elszállítását. Kivitelező: SZET
Szentgotthárdi Kft.



Megrendeltük a SZEOB Játékvár Óvodája udvarán található 21 db fáról a
fagyöngy eltávolítását a keletkezett hulladék elszállítását, 1 db közönséges nyír
kivágását hulladék elszállítással. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



Megrendeltük a Sporttelep öltöző és vizesblokk bővítés használatbavételi
eljárás megindításához szükséges szakhatóság által előírt hiányosságok
megszüntetését. A büféhez tartozó ételkészítő és raktár helyiség előírás szerinti
kialakításának főbb munkálatait: személyzeti WC leválasztása,
gipszkartonozás, beltéri ajtó elhelyezése, csempe burkolat készítése, mosogató
pult elhelyezése csepegtetős 2 medencés mosogatóval, takarító szertár
szekrény elhelyezése.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.


A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás
korszerűsítése” elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az
ENERIN Sümeg Energetikai Kft.-vel megkötött szerződés alapján 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. A korábban beérkezett
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igények/jelzések alapján továbbá megrendeltük lámpatestek felszerelését a
Máriaújfalui út 2694 hrsz. elé, a Tótfalusi út 88. számú ingatlan melletti
oszlopra, illetve a Szentgotthárd-Rábakethely, 157. hrsz-ú közúton lévő
oszlopra (Kethelyi út 47/B. - Kethelyi út 49. számú ingatlanok közötti földúton
lévő oszlopra (régi, elavult lámpatest helyére)).


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. 2017 március hónapban a
közvilágítási hálózatot érintően 1 db szakaszhibát kellett bejelentenünk,
amelyet az áramszolgáltató elhárított. Egyedi hiba bejelentésére március
hónapban nem került sor. A közvilágítási hálózatot érintő hibák elhárítása az
elektromos hálózat tulajdonosának (EON), az egyedi hibák elhárítása pedig az
önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata.
A bejelentett hibák elhárítása megtörtént.



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



Folyamatban van a Szentgotthárd, Kilián Gy. utcában hiányzó 46,00 fm
hosszúságú zárt csapadék-csatorna kiépítése, illetve megtörtént a Vakarcs K.
utca (Duxler utca – Új utca közötti szakasz) északi oldalán lévő nyílt
csapadékvíz-elvezető árok folyásfenék lapozása. A Vakarcs K. utcai
beruházás befejeződött, a Kilián Gy. utcai beruházás teljesítése pedig
folyamatban van. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely



A Képviselő-testület 2016. augusztus 2. rendkívüli ülésén hozott döntés
alapján nyolc (8) helyszínen keletkezett károkkal kapcsolatos vis maior
támogatási igényt nyújtottunk be. A Belügyminisztérium honlapján megjelent
információ alapján a 2016. október 12-én kelt döntés értelmében 13 527 000,Ft támogatásban részesül az önkormányzat. Az erről szóló Támogatói Okirat
az EBR42 rendszerben már elérhető. A pályázati támogatásból megvalósuló
beruházás megvalósításának előkészítését megkezdtük.
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A közlekedési hatósággal és érintettekkel történő előzetes véleményeztetést
követően a piac bevezető út forgalomtechnikai átalakítására készült
engedélyezési terv közlekedés hatósági engedélyezése megtörtént, az építési
engedély jogerős lett. A kivitelezés megvalósításának előkészítését
megkezdtük. Tervező: Vé-Ko Kft. Szentgotthárd



Megrendeltük Szentgotthárd hídjainak felülvizsgálatát. Kivitelező: Czap
Consulting Mérnöki Iroda Kft.



Megrendeltük a Kolostor étterem és szálloda közötti közvilágítás tervezését.
Kivitelező: Villkász Kft.



Megrendeltük a Madách u. szennyvíz-bekötővezeték kiépítés műszaki
tervdokumentáció elkészítését. A műszaki tervek elkészültek, a közmű
kezelői hozzájárulások beszerzése folyamatban van. Tervező: Vízéptek Bt.



Megrendeltük: a Füzesi úti utasváró alapjának kiegészítését, valamint az
utasváró helyreállítását. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.



Megtörtént a Szentgotthárd, 360 hrsz-ú, Vakarcs K. - Duxler utca közötti
mészkőzúzalékos út javítása. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.



Megtörtént a Szentgotthárd, Hunyadi úti Múzeum épülete melletti (butiksor
mögötti) kőzúzalékos parkoló (kiszolgáló út) felületének javítása. Kivitelező:
UTPLAN ’95 Kft.



Megrendeltük a Szentgotthárd, Kis utcai (Máriaújfalui rész, új építésű családi
házaknál lévő szakasz) áteresz javítását. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.



Megtörtént a Szentgotthárd, Széchenyi úton a volt törmelék-lerakóhelyhez
vezető útnál a burkolt árok, ill. áteresz javítása, valamint az Alsópatak utcai Y
elágazónál az útpadka, áteresz, árok javítása. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.



Megtörtént a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér nyugati oldali térköves járda
helyreállítása a körforgalomtól a könyvtár épületéig. Kivitelező: UTPLAN ’95
Kft.



Megtörtént:
o Rábafüzesi laktanyához vezető úton és Alkotmány útról leágazó
közúton (Gomba büfével szemben) rácsos folyóka javítása
o Zsidahegyi u. 20-22. hsz. között kavicsolt felületű út javítása
Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.


Megrendeltük:
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o Tótfalusi temető parkolója kőzuzalékos burkolatának felújítását, illetve a
vízrendezését
o Szentgotthárd – Rábafüzes Móra Ferenc utca kőzúzalékos út javítására az
elágazótól a folyókáig, valamint az árok árokiszapolását
o Szentgotthárd – Rábafüzes Móra Ferenc utca utcanév tábla legyártását és
kihelyezését
o Szentgotthárd – Rábafüzes Déryné utca folyóka tisztítását
o Rózsa F. utcai árok iszapolását, áteresz tisztítását (Tompa M. utca utáni
szakasz Zsida felé)
Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft.


A VASIVÍZ Zrt.-vel, mint üzemeltető és Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint
ellátásért felelős önkormányzat között létrejött Bérleti-üzemeltetési szerződés alapján
megrendeltük az alábbi, GFT-ben szereplő munkákat:
o XIII. számú (AGIP kútnál) szennyvízátemelő rekonstrukciója
o Szentgotthárd, II. számú szennyvízátemelő rekonstrukciója
o Szentgotthárd-Rábatótfalu, Felsőpatak utca nyomásfokozó tervezését
o Szentgotthárd, Széchenyi u. – József A. u. kereszteződésében lévő csomópont
átépítését.

LOMTALANÍTÁS
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a lakosságot és az intézményeket, hogy
a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. közreműködésével lomtalanítási akciót szervez az
alábbi napokon és helyszíneken:
2017. május 27-én (szombaton):
Szentgotthárdon a Rába-folyótól nyugatra eső utcákban, így a Pável Á. ltp-en, Hunyadi,
Május 1., Malom, Mátyás király, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Baross Gábor, Jókai és a
Gárdonyi G. utcákban, valamint Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu,
Farkasfa, Zsida és Zsidahegy városrészeken.
2017. június 10-én (szombaton):
Szentgotthárd Rába-folyótól keletre eső területe (Füzesi – József A. – Széchenyi – Bethlen
G. – Rózsa F. – Táncsics M. – Mária – Petőfi S. - Kisfaludy S. – Kossuth L. – István király
utcák által határolt terület valamennyi utcája) és Rábakethely városrészen.
Kérjük, hogy a fenti időpontban reggel 7 óráig a lakásban keletkezett, felhalmozott és
feleslegesség vált tárgyakat szállítójárművel megközelíthető közterületre helyezzék ki.
Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok
gyűjtését szelektáltan végzik, külön tehergépkocsikkal a lomokat (pl.:bútor, berendezési tárgy,
eszköz stb.), külön a gumiabroncsot 90 cm átmérőig.
Az elektronikai hulladékok (szétbontatlan televízió, rádió, mosógép, hűtőgép stb.) a
közterületekre NEM HELYEZHETŐEK KI ! Az elektronikai hulladékok elhelyezésére
a hamarosan megnyíló hulladékudvarban nyílik majd lehtőség.
A lakosság figyelmét nyomatékosan felhívjuk, hogy elektronikai hulladék, építési anyag,
törmelék, „lapátos áru” (homok, mészhidrát, cement, egyéb), nagyméretű gumiabroncs (pl.
traktorgumi), faág, fanyesedék, veszélyes hulladék, autó és egyéb bontási műveletekből, ipari
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és kereskedelmi tevékenységből származó hulladékok, valamint a szabványos edényzetben is
elhelyezhető hulladékok kirakását mellőzzék !
Bővebb információval a szolgáltató a 94/726–000-as telefonszámon áll rendelkezésükre.
Egyben felhívjuk a figyelmüket, hogy az idén sem szervezünk őszi lomtalanítási napot.

Együttműködésüket előre is köszönjük!
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:
Nyilatkozatok:

0
1
0
0
2
2
5
0
5

Pénzügy
Költségvetési feladatok:
A 2017. évi önkormányzati költségvetést február hónapban elfogadta a Képviselő-testület, így
már a pénzügyi működés ezen pénzügyi alapokon nyugszik. A 2016. évi költségvetés
zárszámadásának összeállítása, mely a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szól, a
legjelentősebb pénzügyi feladat. A zárszámadás az előterjesztés időpontjában rendelkezésre
áll, annak Kincstári jóváhagyása után -–április hónapban kerül a Képviselő-testület elé
jóváhagyásra.
Beszámolók, jelentések:
- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
- 2017. havi ÁFA bevallások, 2017. havi bevallások
- 2017. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,
- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:
- A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormányzatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
Továbbítása Kincstár felé.
- Segélyek kifizetése- elszámolása
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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.
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.
További feladatok
Mindkét önkormányzatnál, valamennyi adónemnél fontos feladat a negyedéves adóbevételek
nyomon követése, egyeztetés költségvetéssel: követelések-kötelezettségek, értékvesztési
leírások.
III. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:
Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük,
és ha szükséges korrigáljuk.
Rendeletek felülvizsgálata:
-

A 12/2016.(IV.28.) rendelet : a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi
zárszámadásáról szóló rendelete értelemszerűen módosítást nem igényel.

-

A 13/2016.(IV.28.) rendelet : a Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló rendelet módosított rendelete módosításra a mostani, 2017.
április 26.-i ülésre kerül be.

-

A 14/2016.(IV.28.) rendelet : a a gyermekek védelméről szóló rendelet módosított
rendelete módosításra a mostani, 2016. április 26.-i ülésre kerül be.

-

A 15/2016.(IV.28.) rendelet : a lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítása
változtatására a 2017. március 29.-i ülésen került sor.
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Termelői piac
Sajnos folyamatosan bejelentések érkeznek a termelői piac kapcsán. Bérlőnk jelez
problémákat mert az árusító asztaloknál a legjobb helyeket állítólag éves bérleti szerződéssel
bérelte ki valaki. Árusítani kívánó őstermelők jeleznek gondokat mind a parkolással mind az
asztalok lefoglalása (hosszú távra kibérelése) miatt. Az egyik üzletet bérlő naponta küld emailt fotóval mert nem a termelői piac vásárlói állnak meg az egyébként a piac vásárlóinak
fenntartott parkolóban. Vásárolni és parkolni kívánók jelzik, hogy nem tudnak beállni mert
van bérlő aki áruit próbálja bemutatni minél nagyobb helyen – még a parkolóban is; stb.
Egyeztető tárgyalást tartottunk az üzemeltetővel illetve a hivatal illetékes munkatársaival
azzal, hogy amennyiben nem javul a helyzet, újra kell tárgyalni az üzemeltetés,
területhasználat kérdéseit. A piacot üzemeltető határidőt kapott egy új házirend kidolgozására
ami a mai nappal elkészült. Áttanulmányozása után a piac ügyére visszatérünk amennyiben a
problémák nem oldódnak meg. Amennyiben nem szűnnek meg a problémák, előterjesztést
készítünk az egyébként a Magyarország önkormányzatairól szóló törvényben is
önkormányzati feladatként nevesített teendőnk újragondolására.
IV. Válasz képviselői felvetésekre
2017. április
Megválaszolandó felvetés a márciusi képviselő-testületi ülésen nem hangzott el.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról című anyagot elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2017. április 19.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

103

2017. április 26-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2017. április 18-án
HAT.SZÁ
TELJES
ELNYERT
CÍME
KIÍRÓ
SAJÁT ERŐ
MEGJEGYZÉS
M
ÖSSZEG
ÖSSZEG

231/2012.
Máriaújfalu
KEHOP-2.2.1-15111/2013.
szennyvízelvezetése
2015-00006
192/2013.

A hátrányos
helyzetűek
társadalmi
integrációjának új
Miniszterelnökség
esélyei a
252/2014.
Szentgotthárdi
Járásban
ÁROP-1.A.3-20142014-0050

nettó
505.000.000,
-

22.000.000,-

nettó

426.208.381 Ft,-

22.000.000,-

nettó

102.164.199,-

0,-

Megkötöttük a vállalkozási
szerződést az Önkormányzat és a
közbeszerzésen nyertes Colas
Alterra Zrt. között, majd sor került a
munkaterület átadására és több
helyszíni bejárásra is. A pályázathoz
benyújtott terveket várhatóan
módosítani kell a kiviteli tervezés
során, ennek egyeztetése
folyamatban van a közművek
bevonásával. Az építkezés az
időjárás függvényében 2017
májusában kezdődhet meg.

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

KIÍRÓ

HAT.SZÁ
M

Muzeális
intézmények
Belügyminisztériu
szakmai támogatása
m
(Kubinyi Ágoston
Program) 2016

SZEOB Játékvár
Óvoda bővítése és
energetikai
felújítása
Arany János Iskola
energetikai
fejlesztése
Szentgotthárdon
Fenntartható
kerékpárforgalmi
fejlesztés
Szentgotthárdon

TELJES
ÖSSZEG

2 000 000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

2 000 000,
-

TOP-1.4.1-15VS1-2016-00019

103/2016.

150 000 000,
-

Elbírálás
alatt

TOP-3.2.1-15VS1-2016-00011

139/2016.

159 422 409,
-

Elbírálás
alatt

TOP-3.1.1-15VS1-2016-00011

156/2016.

299
765 000,-

Elbírálás
alatt

SAJÁT ERŐ

0,-

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

A pályázat 2016.05.23-án
benyújtásra került. Október
végén tisztázó
26 647 200,kérdéseket kaptunk,
melyeket
megválaszoltunk.
Elbírálás folyamatban.
A pályázat 2016.06.30-án
benyújtásra került.
Hiánypótlás határideje 2016.
0,augusztus 15., beküldésre
került. Elbírálás
folyamatban.
0,-

A pályázat 2016.07.06-án
benyújtásra került.
Elbírálás folyamatban.
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CÍME
Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatása –
ÓVODA
VIZESBLOKK
Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatása –
HUNYADI UTCA
FELÚJÍTÁSA

KIÍRÓ

HAT.SZÁ
M

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Belügyminisztériu
120/2016.
m

A támogatási szerződés
aláírásra került. Befejezési
határidő 2017.december 31.
28 256 893,- 14 128 446,- 14 128 447,- A felújításra várhatóan
2017. nyarán kerül sor. A
közbeszerzési eljárás
nyertese a SZET Kft.

Belügyminisztériu
120/2016.
m

31 982 804,-

nem nyert 16 982 804,-

Tartaléklistán sem nyert, az
újbóli benyújtás
előkészítés alatt van.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁ
M

1. világháborús
szobor felújítás

Közép- és Keleteurópai
Történelem és
Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány

206/2015

Művelődésház
felújítása

Vidékfejlesztési
Program

105/2016

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

A pályázat keretében az
elhanyagolt, forráshiány
miatt nem megfelelően
gondozott első világháborús
emlékművek állagmegőrző
karbantartására és
felújítására lehetett
pályázatot benyújtani.
1.578.610,- 1.000.000,Szentgotthárd 2015. október
578.610,- Ft
Ft
Ft
13-án beadott pályázata a
rábakethelyi Brenner János
tér 316 hrsz. 1. világháborús
szobor felújítására
vonatkozik. Pályázat
NYERT! A pályázat
megvalósult, elszámolása
benyújtásra került, illetve
már le is zárult.
Művelődésház külső
homlokzatának és
tetőszerkezetének felújítása.
57.845.562,14.461.391,elbírálás alatt
A pályázat benyújtásra
Ft
Ft
került, melyről már
hiánypótlás is érkezett, amit
teljesítettünk. Nem nyert.
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CÍME

KIÍRÓ

A Szentgotthárdi
Ipari Park
TOP-1.1.1-15alapinfrastruktúrájá VS1-2016-00003
nak fejlesztése

HAT.SZÁ
M

102/2016.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

478.000.000,
elbírálás alatt 0,- Ft
- Ft

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

108

2017. április 26-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁ
M

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.  Nem nyert.
Újabb pályázati lehetőség
miatt felülvizsgáljuk és
előkészítjük újra.

Kolostorkönyvtár
felújítása
SI-HU
SzlovéniaMagyarország

17/2016

350.000 €

elbírálás alatt
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CÍME

Refektórium
felújítása

KIÍRÓ

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

HAT.SZÁ
M

17/2016

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

94.605,50 € 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.  Nyert!
Örökségvédelemmel való
110
együttműködés
megkezdődött.
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CÍME

Zöld város
kialakítása

KIÍRÓ

TOP-2.1.2-15

HAT.SZÁ
M

138/2016

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

239.771.928,
elbírálás alatt
- Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0 Ft

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

Városarculat és
helyi termék
fejlesztése

KIÍRÓ

AT-HU
Ausztria Magyarország

HAT.SZÁ
M

166/2016

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

a Támogatói
döntést még
100.000,- €
nem kaptuk
kézhez

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

15.000,- €

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, nyert! 2018ban várható a
tevékenységek
megvalósítása a pályázat
ütemezése miatt.
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CÍME

Sportpark és
futókör kialakítása

KIÍRÓ

„Nemzeti
Szabadidős –
Egészség
Sportpark
Program 2016.”

HAT.SZÁ
M

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

168/2016.

3 db sportparkra és 1 db
400 m-es futókörre
nyújtottunk be pályázatot. A
sportparkok tervezett
helyszínei:
- a szentgotthárdi
0,- Ft
sporttelepen „D típusú”
(nem
sportpark és
8.890.000,pénzbeli
- a „Várkert” közparkban „D
Ft
támogatást elbírálás alatt
típusú” sportpark és
(futókör
nyerhetünk,
- a Szabadság téri „Liget”
esetén)
hanem az
közparkban „D típusú”
eszközöket)
sportpark
A futókör tervezett
helyszíne:
- szentgotthárdi sporttelep
A pályázat benyújtásra
került, jelenleg elbírálás
alatt.

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS
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CÍME

Széchenyi István
Általános Iskola
tornacsarnokának
fejlesztése

KIÍRÓ

HAT.SZÁ
M

Magyar Kézilabda
261/2016
Szövetség

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

108.247.254,
32.474.176,elbírálás alatt
- Ft
Ft

MEGJEGYZÉS
Széchenyi iskola
tornacsarnokának
fejlesztése:
- homlokzat felújítás és
nyílászáró csere
- öltözők és azok
vizesblokkjainak
javítása
NYERT! Központi
közbeszerzés lezárult,
ennek alapján a
korábbihoz képest
magasabb összeggel
szükséges számolni, mely
feltüntetésre került a bal
oldali oszlopokban.
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CÍME

Külterületi helyi
közutak fejlesztése
és
önkormányzati utak
kezelését biztosító
gépek

KIÍRÓ

Vidékfejlesztési
Program

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

HAT.SZÁ
M

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

24/2017.

90 353 924 elbírálás alatt

237/2016

Nyert!
De az
eredetileg
igényelt 2.5
millió FT-hoz
képest csak
500.000 Ftot ítéletek
meg.

bruttó
500.000

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd,
Apátistvánfalva és Kétvölgy
községek
önkormányzatai
konzorciumban közösen
kívánják megvalósítani a
Szentgotthárd-Farkasfa
városrészen található
Feketetó, Zsilavek és
22.588.481,Kiserdo külterületi utak
Ft
felújítását, valamint közösen
kívánnak
önkormányzati tulajdonú
úthálózat
évszaknak megfelelő
üzemeltetéséhez,
karbantartásához szükséges
erőgépet és munkagépeket
beszerezni
A pályázat NYERT, de az
eredetileg megpályázott 2,5
millió Ft-os támogatási
összegből csak 500.000 Ft30.000 Ft
ot ítéltek meg. A felújítást
a SZET Kft. megkezdte,
2017. április 27-én
ünnepség kerestében
kerül sor az átadásra.
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Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.
Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben megtárgyalja
Szentgotthárd közrendjének, közbiztonságának helyzetét. Minden év áprilisában terjesztjük a
képviselő-testület elé ezt a beszámolót, aminek elkészítéséhez kérdőívvel keressük meg
valamennyi érintett szervezetet.
Ennek keretében számol be a Rendőrkapitányság a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján a Képviselő-testületnek a
település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 30. § (5) bekezdése kimondja, hogy a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese
évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat
képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Rajtuk kívül a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatalától mint
szabálysértési hatóságtól, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterületfelügyeletétől, a Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma elnökétől
és a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesülettől kértünk és kaptunk beszámolókat.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának első Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját
2003 októberében fogadta el a Képviselő-testület. 2005 szeptemberében került sor az első
felülvizsgálatra, ekkor a 254/2005. számú Képviselő-testületi határozatban döntés született
arról, hogy a Koncepciót az önkormányzat kétévente felülvizsgálja és a szükséghez képest
aktualizálja. Ez 2007 októberében, 2009, 2011, 2013 és 2015 áprilisában meg is történt, s
most ismét aktuálissá vált.
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I.
1. Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse
A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2016-ban is kiemelt feladatának
tekintette Szentgotthárd város közrend, közbiztonságának a megszilárdítását, az itt élő
állampolgárok számára a nyugodt életkörülmények biztosítását, amit a jogszabályok
tiszteletben tartásával, az emberi és állampolgári jogok garantálásával, az együttműködő
hivatalos és társadalmi szervezetekkel közösen végzett.
Bűnügyi helyzet
Szentgotthárd városban az ismertté vált bűncselekmények száma az elmúlt öt évben
év
2012
2013
2014
2015
2016
bűncs-ek
212
141
125
127
148
száma
év
bűncs-ek
száma

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma
2012
2013
2014
2015
37

41

28

32

2016
18

2016. évben nyomozás elrendelés 206, nyomozás lezárás pedig 231 esetben történt, ami
hasonló az előző évhez. A Szentgotthárdi Rendőrőrs illetékességi területén 2016-ban
összesen 200, 2015-ben pedig 193 bűncselekményt követtek el.
Az értékelt időszakban emelkedett ugyan az ismertté vált bűncselekmények száma, de a
kiemelt kategóriájú bűncselekmények száma 64-ről 42-re csökkent, valamint 16-ról 8-ra
csökkent a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma is. A bűncselekmények
számának az emelkedésében elsősorban a nem kiemelt kategóriájú bűncselekmények
játszottak szerepet, így az internetes és telefonos csalások, zaklatások.
Örvendetes tény, hogy a lakosság biztonságérzetét alapvetően befolyásoló, közterületen
elkövetett bűnesetek száma jelentősen csökkent. A rendőrség munkáját segítette a városban
működő térfigyelő kamerarendszer.
Szentgotthárdon az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is a vagyon elleni jogsértések
elkövetése volt a jellemző. Nem történt emberölés, illetve emberölés kísérlete, nem jelentek
meg szervezett bűnözői csoportok, nem váltak jellemzővé az erőszakos jellegű
bűncselekmények, valamint nem történt olyan kirívóan súlyos bűncselekmény, ami
kedvezőtlenül befolyásolta volna a helyi lakosság és az idelátogatók szubjektív
közbiztonságérzetét.
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Bűnmegelőzés
A rendőrség az áldozattá és bűnelkövetővé válás elkerülése érdekében tavaly is kiemelten
kezelte a gyermek- és ifjúságvédelmet, aminek érdekében tovább folytatta felvilágosító,
biztonságra nevelő és megelőző vagyonvédelmi programját. Gyermekkorú elkövető nem,
fiatalkorú elkövető pedig egy fő vált ismertté Szentgotthárdon.
A rendőrség a középfokú oktatási intézményekben tájékoztatást adott a bűncselekmények
megelőzésével, különösen a kábítószer prevencióval kapcsolatban. Kiemelten lépett fel a
kábítószerrel visszaélés bűncselekmények elkövetőivel, a kábítószer termesztőkkel és
terjesztőkkel szemben.
Az időskorúakat érintő jogsértések megelőzése érdekében tett figyelemfelhívó, propaganda
tevékenységnek köszönhetően ismételten kevesebb bűncselekményt követtek el a sérelmükre.
Rendészeti tevékenység
A Szentgotthárdi Rendőrőrs illetékességi területén a reagáló rendőri jelenlétet a Rendőrőrs
Rendészeti Alosztályának állománya biztosította. A szolgálatvezénylések teljes egésze
gépkocsizó járőr volt, elsődleges feladata az eseményekre való reagálás, a megtett úttal
arányos díj megfizetésének (e-útdíj) ellenőri szolgálat ellátása, valamint az egész ország
területére elrendelt migrációs válsághelyzetre tekintettel az illegális migráció kapcsán
elrendelt fokozott közterületi jelenlét végrehajtása volt.
A közrendvédelmi járőr és a körzeti megbízotti állomány szolgálatának az összehangolásával,
valamint az ORFK által biztosított túlórakeret maximális kihasználásával lehetett csak
biztosítani a folyamatos reagáló képességet.
A közterületi rendőri jelenlét mutatói azonban így is mintegy 3%-ot csökkenést mutatnak a
2015. évhez viszonyítva, mivel összesen 761 (2015-ben 786) esetben 1305 (2015-ben 1345)
fő 15656 (2015-ben 16140) órát teljesített közterületen, aminek az oka alapvetően az országot
érintő migrációs helyzet miatt az állomány egy részének kéthetente egy hét időtartamra a déli
határszakaszra (Bács-Kiskun megyébe) történő folyamatos vezénylése volt.
A közterületi szolgálatok számának csökkenése ellenére az intézkedési mutatók jelentősen
emelkedtek.
Idegenforgalmi szempontból kiemelt területnek minősül az Élményfürdő, a Hársas-tó, illetve
a Vendvidék területe, bevásárló turizmus tekintetében maga Szentgotthárd város,
közlekedésbiztonsági szempontból pedig a 8-as számú főútvonal, valamint Szentgotthárd
központi része. A területeket a nyári idegenforgalmi szezon kiemelt időszakában
járőrszolgálatok, egyébként pedig körzeti megbízottak ellenőrizték visszatérő jelleggel.
A városi kulturális rendezvények ezúttal is jelentős érdeklődőt vonzottak, így komoly
feladatot adtak a biztosításban részt vevő rendőri állománynak. Ezek a május 1-jei és
augusztus 20-i városi búcsú, a városi középiskolák ballagásai, a Szentgotthárdi Történelmi
Napok rendezvényei és a több érdeklődőt vonzó szabadtéri könnyűzenei koncertek.
A városunkba és a környező településekre látogató külföldi és magyar delegációk, valamint
védett személyek biztosításában a meghatározott feladatokat a rendőrség végrehajtotta.
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A bejelentett sport- és kulturális, valamint a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó
rendezvényeken rendkívüli esemény, rendbontás nem történt, a biztosításukhoz több
alkalommal is segítséget nyújtott a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület.
Közlekedésbiztonsági helyzet
Szentgotthárd város közigazgatási területén 2016. évben összesen 38 (2015-ben 30) esetben
történt közlekedési baleset, ebből 20 (2015-ben 20) esetben „csak” anyagi kár keletkezett,
azonban 12 (2015-ben 6) esetben könnyű, 5 (2015-ben 4) esetben pedig súlyos sérülés történt.
Egy esetben következett be halálos kimenetelű közlekedési baleset, a Szentgotthárdot
Apátistvánfalvával összekötő úton (Szentgotthárd közigazgatási területén).
A sérüléses balesetek egy részét a kerékpárosok és gyalogosok, közöttük is a gyermek- és
időskorúak okozzák, illetve szenvedik el.
A városban a veszélyeztetett útszakaszok elsősorban a Széll Kálmán tér, a Kethelyi, a
Hunyadi és a Füzesi út. A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek fele a kijelölt
gyalogos átkelőhelyen következett be, ami a gyalogosok és a járművezetők
figyelmetlenségének egyaránt köszönhető volt.
2016. évre vonatkozóan a Szentgotthárdi Rendőrőrs legfontosabb célkitűzései között szerepelt
a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek számának és súlyossági fokának
csökkentése, a közlekedési kultúra javítása.
A feladatok végrehajtása érdekében a Szentgotthárdi Baleset-megelőzési Bizottság
propaganda tevékenységet folytatott, felhívta a lakosság figyelmét a kerékpárral és
motorkerékpárral történő közlekedés sajátosságaira, valamint az őszi-téli átállás során a
megváltozott út- és időjárási viszonyokra.
Tanévkezdéskor folytatták az „Iskola Rendőre” programot az alsó tagozatos diákok részére. A
közlekedésbiztonság témakörben megtartott foglalkozások, valamint a kiosztott
propagandaanyagok nagy népszerűségnek örvendtek, az intézmények vezetői továbbra is
igénylik a hasonló jellegű előadások megtartását.
Az év során a közrendvédelmi szolgálati ág rendszeresen ellenőrizte a főbb közlekedési
útvonalakat, részt vett a helyi és megyei akciókban. A Rendőrkapitányság Közlekedési
Osztályával gyakoribbá tették a sebességellenőrzést. A szeptemberi iskolakezdés kapcsán
elrendelt, az iskolák fokozott ellenőrzését célzó akciót a helyi polgárőrökkel kiterjesztették, és
a lehetőségeikhez mérten folyamatosan végezték.
2017. évben ezen a területen a legfontosabb feladat az ittas járművezetők kiszűrése, valamint
a kerékpárosok folyamatos ellenőrzése, közlekedési moráljuk javítása, hiszen országos
szinten a kerékpárosok továbbra is a második helyen állnak (a személyautót vezetők után) a
balesetet okozók statisztikájában.
Az egyes bűncselekmények statisztikái és a rendészeti tevékenység mutatói a Rendőrőrs 2.
mellékletben található beszámolója végén lévő táblázatokban találhatók.
A Szentgotthárdi Rendőrőrs 2017. évben is kiemelt feladatának tekinti Szentgotthárd város
közrend és közlekedésbiztonságának magas szinten tartását, a lakosság szubjektív
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közbiztonságérzetét javító intézkedések megtételét, aminek a végrehajtásában természetesen
továbbra is számít az Önkormányzat, valamint a városban élő jogkövető állampolgárok
közbiztonság javítására irányuló segítségére is.
2. Körmendi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2016. évben a Körmendi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: HTP) és a
Szentgotthárdi Katasztrófavédelmi Őrs (a továbbiakban: Őrs) a Körmendi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség (a továbbiakban: KvK) közvetlen irányítása alatt végezte feladatait.
A HTP vezetése célul tűzte ki a készenléti állomány folyamatos szakmai képzését, ,a tűzoltó
technika bevethetőségének fenntartását, a hatósági feladatokban való részvételt, a
közbiztonsági referensek képzését, szoros együttműködést az önkormányzatokkal, az
önkéntes tűzoltók számának növelését és azok képzését, a lakosság tájékoztatását,
felkészítését, közösségi szolgálat teljesítésének biztosítását.
A HTP állományába tartozik 3 fő katasztrófavédelmi megbízott, akik járásonként tartják a
kapcsolatot a járás vezetőivel, a járásba tartozó polgármesterekkel, valamint a települések
közbiztonsági referenseivel.
A 2016. évben a HTP és az Őrs állományának teljesítményét a Katasztrófavédelem vezetői is
elismerték. Március 15. alkalmából 2 fő ajándéktárgy, május 4. alkalmából 3 fő természetbeni
juttatás, 5 fő pedig pénzjutalomban részesült a körmendi illetve a szentgotthárdi
önkormányzat jóvoltából. Október 23-án 1 fő kapott tárgyjutalmat. Bátorságért érdemrendet 2
fő kapott az év során. A Körmendi HTP parancsnoka május 4. alkalmából az „Év tűzoltója”
miniszteri elismerésben, október 23-án pedig a BM ORFK elismerésében részesült.
Szentgotthárd tűzvédelmi statisztikája egy átlagos évnek mondható statisztikát mutat a
tűzesetek és a műszaki mentések számában. Szentgotthárdra a HTP és az Őrs állománya 5
tűzesethez kapott riasztást, műszaki mentéshez 15 esetben vonultak a készenléti szerek, ezen
események viharkárok, közlekedési balesetek voltak.
A viszonylag kevés eseményszámban nagy szerepet játszott az önkormányzat és a
katasztrófavédelem közös feladatvégzése a megelőzés terén. A lakosságtájékoztató anyagok
segítették a településen a szabadtéri tűzesetek, kéménytüzek, szénmonoxid mérgezések
megelőzését.
A HTP a 2017. évre is kéri az önkormányzat együttműködését a megelőzési feladatokban, a
lakosságtájékoztatók megjelentetésében.
A városban található önkéntes tűzoltó egyesület a tevékenységének aktivizálását tűzte ki célul
a 2017. évre. Ezt a HTP minden lehetséges eszközzel segíteni fogja.
A tűzoltóparancsnok részletes beszámolója és a vonulási statisztika a 3. mellékletben
található.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala
A Szentgotthárdi Járási Hivatalban 16 település tekintetében, kapcsolt munkakörben egy
ügyintéző látja el a szabálysértési feladatokat.
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2016-ban szentgotthárdi illetőségű személyek ellen két esetben veszélyeztetés kutyával
szabálysértés, hat esetben csendháborítás szabálysértés, négy esetben az óvodai nevelésben
való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése szabálysértés, két esetben
köztisztasági szabálysértés miatt indult eljárás. Ezen esetekben büntetés kiszabására került
sor. Szentgotthárdon elkövetett szabálysértés miatt nem indult eljárás külföldi személlyel
szemben. Az eljárások rendőrségi és lakossági feljelentésre indultak, a hatóság hivatalból
folytatta le eljárásait.
Bíróságok és más hatóságok megkeresései alapján szentgotthárdi személyek ellen lefolytatott
alapeljárások vonatkozásában három esetben folytatott végrehajtási eljárást a szabálysértési
hatóság. A közterület-felügyelet 2013 óta nem kezdeményezett szabálysértési eljárást.
A szabálysértések elkövetése kapcsán az előző évhez viszonyítva számottevő változás nem
történt, de meg kell jegyezni, hogy a szabálysértéseknél igen nagy lehet a látencia.
A Járási Hivatal részletes beszámolója a 4. mellékletben található.
4. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyelet
Az elmúlt évben a közúti közlekedési szabályzat kisebb fokú megsértése miatt írásbeli
figyelmeztetés 5 esetben történt (magyar), helyszíni bírságot 12 esetben (7 magyar - 70.000,Ft , 5 külföldi – 50.000,- Ft) összesen 120.000,- Ft értékben szabtak ki.
Parkrongálás miatt 4 alkalommal 50.000,- Ft (magyar) helyszíni bírságot szabtak ki. Írásbeli
figyelmeztetés 5 alkalommal történt.
Veszélyeztetés kutyával: 67 esetben figyelmeztettek, 5 kóbor kutyát fogattak be.
Útügyi szabálysértésért és csendháborításért nem kellett intézkedni.
Közúti közlekedés biztonságát elősegítő tevékenységben évközben 195 esetben jelezték a
különböző KRESZ–táblák megrongálódását, eltűnését illetve elszíntelenedését, amit
folyamatosan kijavítottak, pótoltak illetve cseréltek.
5. Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány
Önkormányzati és állami alrendszeren keresztül a Közalapítvány 2016. évben támogatást nem
kapott. A NAV-SZJA 1 %-os felajánlás keretében 50.247,- Ft bevételre tett szert.
Alapítványunk 2016. évben 150.000,- Ft támogatást kapott a Bástya 92 Kft-től. A Kuratórium
továbbra is törekedett különböző pályázatokon való részvételre.
A Közalapítvány alapvető célja, hogy megteremtse azokat az alapfeltételeket, melyek
felhasználásával segíteni tudja a város bűnmegelőzését. A bűnmegelőzésen kívül célként
szerepel a helyi Rendőrőrs támogatása, anyagi eszközökkel valamint pénzjuttatás formájában.
Ezen kívül minden olyan szervezetet támogat, mely részt vállal a bűnmegelőzésben. Stratégiai
partnere ebben a Polgárőrség. Támogatja a különböző prevenciós programokban résztvevőket.
2016-ban is támogatta a Polgárőrség munkáját, valamint elismerve bűnmegelőzési
tevékenységüket szolgálati mobiltelefonjuk költségeit átvállalta. Bevételei a
riasztórendszerből befolyt összegekből tevődnek össze, valamint magánszemélyek által
felajánlott eszközökből. A helyi polgárőrség kérésére előkészítette támogatásukat 2017-re
120.000,- Ft értékben, melyet szerződés alapján szolgálati gépjárművük javítására
használhatnak fel. Szervezi szintén a polgárőrségnek a technikai átadást a feleslegessé váló
irodatechnikai eszközök tekintetében is.
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2017 évben is fő feladata lesz a riasztórendszer további bővítése, valamint az így befolyt
pénzeszközök felhasználása az Alapító céljának megfelelően.
A Kuratórium és az Ellenőrző Testület együttesen 2 alkalommal ülésezett, és ekkor hozta meg
döntéseit.
A Közalapítvány részletes beszámolója a 6. mellékletben található.
6. Polgárőr Egyesület Szentgotthárd
Az elmúlt időszakban az egyesület tevékenységét az alapszabályban foglaltak szerint végezte,
az Országos Polgárőr Szövetség ajánlásai és a Vas megyei Polgárőr Szervezetek
Szövetségének útmutatása alapján.
2016-ban 15 polgárőr volt jelen a közterületen összesen 1847 órában. Ebből összesen 840 óra
volt önálló és 1007 óra rendőri szolgálat.
Áprilisban ünnepelte az egyesület fennállása 20. évfordulóját. Jelen volt a polgárőrség
koszorúzáson, városi rendezvényeken (Hopplá fesztivál, Zöld Szentgotthárd Fesztivál,
Történelmi napok, Városi Sportnap,). Szeptember-októberben a hagyományhoz illően immár
hosszú évek óta az „Egy iskola – egy polgárőr” programmal vigyáznak a kisiskolásokra
reggelente a zebráknál.
A jelenlegi 30 fős létszám biztosítja a stabil szolgálat ellátását Szentgotthárdon és környékén.
2016 decemberétől 2 fővel bővült a tagság.
Szerződést kötött az egyesület a GYESV Zrt-vel.
A rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel való együttműködést tökéletesnek írják. Az
önkormányzattal való együttműködési megállapodást viszont szeretnék megújítani,
illetve az együttműködési megállapodás keretén belül szeretnének irodahelyiséget, amit
az önkormányzat ingyen biztosítana a számukra.
Terveik szerint hamarosan együttműködési megállapodást kötnek a helyi önkéntes
tűzoltókkal.
Tevékenységünket elismeri a város lakossága és önkormányzata, valamint az együttműködő
rendvédelmi szervek.
II.
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiájának felülvizsgálata
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját 2003
októberében fogadta el a Képviselő-testület. 2005 szeptemberében került sor az első
felülvizsgálatra, ekkor a 254/2005. számú Képviselő-testületi határozatban döntés született
arról, hogy a Koncepciót kétévente felülvizsgáljuk és a szükséghez képest aktualizáljuk. Ez
2007 októberében, 2009, 2011 és 2013 áprilisában meg is történt, majd 2015-ben is, amikor is
a dokumentum elnevezése stratégiára módosult a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia miatt.
A felülvizsgálat ismét aktuálissá vált. Az előterjesztés 1. mellékletben található a Stratégia
felülvizsgált szövege, benne pirosan, áthúzott betűkkel szedve a törlendő és zöld, aláhúzott
betűkkel szedve a beemelendő szöveggel. A demográfiai adatokat tartalmazó táblázatban a
két évvel ezelőtti adatokat zárójelben, piros számmal, a legfrissebb hivatalos adatokat pedig
zöld színnel írtuk. Így, egységes szerkezetben, javasoljuk a stratégia felülvizsgálatának az
elfogadását. A felülvizsgálat alapján csak egészen minimális módosításokat javaslunk
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eszközölni a Stratégiában. Az aktualizálásnál figyelembe vettük a bűnmegelőzés,
közbiztonság területén városunkban ténykedő szervezetek beszámolóit is.
A változások között látszik, hogy Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági
Bizottságának két állandó meghívottja közül már csak a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd
elnöke maradt a meghívandók listáján, miután kriminológus úr távozott a Szakosított
Otthontól.
Határozati javaslat:
1.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Körmendi
Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2016. évi tevékenységéről, Szentgotthárd
város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló jelentését elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
2.
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Körmendi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Körmendi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága 2016. évben
elvégzett feladatairól, Szentgotthárd tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Járási Hivatal
2015. évi szabálysértési beszámolóját, valamint a Szentgotthárd Közbiztonságáért
Közalapítvány, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyeletének 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiájának felülvizsgálatát és
aktualizálását az 1. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. április 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet

SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI
STRATÉGIÁJA

2015. szeptember 30.
(Felülvizsgálat: 2017. április 26.)
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BEVEZETŐ
Szentgotthárd Vas megye egyik legbékésebb kisvárosa, az Őrség kapuja, a szlovén
Rábavidék, archaikus nevén Vendvidék központja, valamint kapu Ausztria felé, de a határ
közelsége, illetve a kultúra – és reméljük, hogy egyre inkább a gazdaság – szempontjából
Szlovénia felé is.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 17. pontja kimondja, hogy helyi önkormányzati
feladat a település közbiztonságának biztosításában való közreműködés.
Az Mötv. 17. §-a pedig arról rendelkezik, hogy a települési és a fővárosi önkormányzat a
helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelméről kényszerítő eszköz
alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat. A szervezet
alaptevékenységét a települési és a fővárosi önkormányzat területe szerint illetékes megyei
(fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött írásbeli együttműködési megállapodás alapján, a
rendőrség szakmai felügyeletével végzi. A szervezet által végezhető feladatokat, az
alkalmazható kényszerítő eszközöket, az együttműködési megállapodásra, valamint a
szervezet működésére vonatkozó szabályokat, továbbá az e feladatokat ellátókkal szemben
támasztott személyi feltételeket törvény határozza meg. A Mötv. ezen rendelkezéseit
alkalmazni kell akkor is, ha az önkormányzat e feladatokról nem önálló szervezet
létrehozásával gondoskodik.
Szentgotthárd Város Önkormányzata szoros kapcsolatot alakított ki mindazon szervekkel és
szervezetekkel, melyek a bűnmegelőzés és a közbiztonság területén szerepet vállalnak
városunkban.
A közrend és közbiztonság fenntartása és a bűnmegelőzés egy városban rendkívül összetett
dolog, nem pusztán rendőrségi feladat. Például a Járási Hivatalon belül is vannak közrendközbiztonsági feladatok, hiszen az ott elbírált szabálysértések, az Okmányirodánál folyó
gépjármű-igazgatással kapcsolatos ügyek közvetlenül a közrend-közbiztonság kérdéskörébe
tartoznak, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál pedig az üzletek működtetésére
működési engedélyek kiadása közvetve jelenthet közrend-közbiztonsági kérdést.
A Szentgotthárdi Rendőrőrs, a területünkön is illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a
területünkön illetékes Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az állam szervei, jogszabályok pontosan körülírják a
feladataikat. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szentgotthárdi Járási
Hivatal közrend-közbiztonságot érintő hatósági feladatainak ellátása során törvényekkel jól
körülhatárolt módon végzi el a feladatait. Jelen van a közrend-közbiztonság területén a civil
szféra is a Polgárőr Egyesület és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület formájában. Adott olyan
szervezet is, melynek a feladata a finanszírozás, és a maga eszközeivel mindent megtesz a
célok elérése végett: a Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány, valamint az
International Police Assotiation (IPA) Magyarországi Szekciójának Területi Csoportja. A
közlekedés-biztonság terén Szentgotthárd Város Balesetmegelőzési Bizottsága ténykedik. A
bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok koordinálására pedig 2003-ban létrehoztuk
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságát, mely azóta is
folyamatosan működik.
Azért, hogy Szentgotthárd város polgárai és az idelátogató vendégeink a jövőben is
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biztonságban érezhessék magukat, hogy ne váljanak bűncselekmények elkövetőivé, vagy
áldozataivá, az Önkormányzat az Országos Bűnmegelőzési Program és a Vas Megye
Biztonságáért koncepció és programtervezet ajánlásainak figyelembevételével szükségesnek
látta a helyi bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció kidolgozását. Ezt 2003-ban el is
végezte, s a képviselő-testület a 2003. októberi ülésén elfogadta a koncepciót. Jelen stratégia
ennek a dokumentumnak az azóta többször felülvizsgált és aktualizált, a Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégiával összehangolt változata.

I.
SZENTGOTTHÁRD SZOCIOMETRIAI LEÍRÁSA,
TELEPÜLÉSSZERKEZETÉNEK SAJÁTOSSÁGAI,
A TELEPÜLÉS ÉLETÉNEK A BŰNMERGELŐZÉS ÉS
A KÖZBIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS ELEMEI

1.)
Kimutatás (2016. december 31-i állapot)
Szentgotthárd lakosságának korcsoport szerinti megoszlásáról

létszám 2016.
férfi
nő
541 (547) 528 (525)
0-14 éves
15-18 éves 149 (149) 146 (142)
19-60 éves 2586 (2680) 2385 (2520)
952 (898) 1309 (1225)
61- éves
4228 (4274) 4368 (4412)
Összesen
Korcsoport

év
összesen
1069 (1072)

295 (291)
4971 (5200)
2261 (2123)
8596 (8686)

Szentgotthárd Város lakosságának száma összesen:
2005
2006
2007
2008
2009
2010

8961
8969
8939
8898
8891
8836

2011
2012
2013
2014
2015
2016

8596 (8686)

8771
8707
8685
8686
8640
8596

Szentgotthárd legnagyobb foglalkoztatója az OPEL, második legnagyobb munkaadója
pedig az Önkormányzat. Rajtuk kívül nagyobb létszámot foglalkoztatók – és így a lakosság
foglalkoztatási helyzetét meghatározók – az ipari egységek. Ebből is következik, hogy a város
lakosságának jelentősebb része az iparban dolgozik.
Tekintettel arra, hogy az itt működő üzemek nemcsak Szentgotthárdról foglalkoztatnak
embereket, jelentős létszám ingázik Szentgotthárdra napi rendszerességgel. Számuk kb. 2500
fő becsléseink szerint nagyobb, mint a Szentgotthárdról más településekre ingázók létszáma
bár a mostanra igen megnövekedett ausztriai munkavállalás miatt ez a szám is bizonytalan.
Ugyancsak jelentős létszámot tesz ki a Szentgotthárdon működő két középiskolába más
településekről bejáró tanulók száma.
2.) A településszerkezet építészeti sajátosságai (családi házas - lakótelepi jellegű részek
aránya, lakásszám).
Sajátos és ebben az anyagban szót érdemel Szentgotthárd településszerkezete, amiben szinte

126

2017. április 26-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
minden települési típus jegyei megtalálhatók: van sűrűn beépített városközpont emeletes
épületekkel és üzletekkel; van lakótelep társasházakkal és szövetkezeti lakásokkal; van
családi házas, kertvárosi jellegű övezet és vannak Szentgotthárdhoz csatolt településrészek
falusias jellegű beépítettséggel, illetve szórt beépítéssel. Ez azt jelenti, hogy a bűnmegelőzési
feladatokat ellátóknak minden, a település beépítettségéhez kapcsolódóan felmerülő
problémák megoldására fel kell készülniük.
3.) Az egyes napszakokban rendszeresen otthontartózkodók száma és aránya a
településszerkezeti (építészeti) egységeken.
A lakosság korösszetételéből, a foglalkoztatottság jellemző adataiból és a
településszerkezet jellegzetességeiből kiindulva érdekes kérdéseket vet fel Szentgotthárd
bűnügyi helyzete az egyes napszakokra vetítve. Elkészíthető a város napszakokra bontott
bűnmegelőzési térképe, ami azután figyelembe vehető a bűnmegelőzés szempontjából.
-- Reggel, a hajnali óráktól kezdődően, amikor indul a munka, mindenki nagyjából egy
időben, a munkaidő kezdete előtti percekben a munkahelyére igyekszik. Ezekben az órákban
elsősorban a közlekedés-rendészet kapcsán merülhetnek fel feladatok a város központi
részeihez, illetve az üzemekhez vezető utakon.
-- A munkaidő kezdetétől, tehát a reggeli óráktól vannak olyan városrészek, melyek szinte
teljesen kiürülnek. Figyelemre méltó ilyenkor a „kethelyi mezőben” lévő családi házas,
kertvárosias rész, ahol az ott lakók többsége munkába jár, így tehát reggel szinte minden
családi házból elmennek otthonról, és csak délután térnek haza. A város ezen részén a
vagyontárgyak, a házak magukra maradnak, jó esetben néhány gyermekével GYES-en lévő
kismama marad az egész telepen. Hasonló a helyzet az aktív korú lakosság lakta
tömbházakban, illetve sorházakban, továbbá a családi házas beépítettségű utcákban.
-- Délelőttre benépesül a városközpont, ahol idegenek és helyiek nagyobb számban fordulnak
meg, bűnmegelőzés szempontjából ugyancsak a nem kellően őrzött vagyontárgyak
jelenthetnek csábítást a bűnelkövetésre indíttatást érzőknek.
-- Napközben ugyancsak figyelemre méltók lehetnek a főleg az idősek, különösen pedig az
egyedül élő idős emberek lakta városrészek, ahol egy-egy, magát pl. „házaló kereskedőnek”
mondó, bűnelkövetésre spekuláló személy jelenhet meg és juthat be különféle ürügyekkel a
házakba, nézhet körül és választhatja ki az ellopni szándékozott értékeket.
-- A délutáni órában indul meg a hazaáramlás, bár ekkor már talán nem annyira egyszerre és
egy időben, mint reggel. Ettől kezdve jellemzően a lakásokban tartózkodnak a lakók, így az
addig magukra hagyott családi házak és értékek kevésbé csábítanak.
-- Az esti – különösen a koraesti – órákban jelennek meg a kivilágítatlanul, illetve alkoholos
állapotban kerékpározó városlakók és jelentenek veszélyt a közlekedésre.
-- Az éjszakai órákban a lezárt üzlethelyiségek, a közterületeken hagyott gépjárművek
jelentenek elsődleges célpontot a vagyon elleni bűncselekményeket elkövetni szándékozó
bűnelkövetőknek, illetve az éjszakai szórakozóhelyek a személy elleni, garázda jellegű
bűncselekmények elkövetőinek.
4.) Szentgotthárd városa az elmúlt években egy új gazdasági ágazat alapjait tette le jelentős
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idegenforgalmi fejlesztéseivel. Ez azt eredményezi, hogy rendre megjelennek a településen az
idegenek, turisták, akik ma már a táj látványa és a barokk templom, továbbá még néhány
látnivaló mellett az élményfürdőbe mennek, vízitúrázni jönnek, kerékpáros és lovas turizmus
keretében érkeznek. Látogatóközpont várja őket, camping nyílt, panziók nyitottak, hotel nyílt
meg, illetve ezek építése várható. Fontos, hogy az ideérkezők is biztonságban lehessenek,
ebből a szempontból is új kihívásokat jelent ez a város számára.
5.) Az első közbiztonsági koncepció elfogadása óta fizikailag is eltűntek a település határában
illetve közvetlen közelében húzódó államhatárok. Bezártak a határátkelők, megszűnt rajtuk az
ellenőrzés. Az országhatárt bárhol át lehet lépni. Ez azt is jelenti, hogy nemcsak az itt élők
helyzete könnyebbült meg ezzel, de a nem mindig tisztességes szándékkal érkezők is
könnyebben megérkeznek hozzánk. Vagyis: kinyílt a város, idegenek kontroll nélkül
jelenhetnek meg. Az ezzel járó veszélyeket kezelni szükséges.
6.) Ha Szentgotthárdot más szempontból mérjük fel és megnézzük a bűnmegelőzési területen
a város gyengeségeit és erősségeit, illetve a környezetből érkező fenyegetéseket és
lehetőségeket, az alábbiakat látjuk:
a) Erősségek:
- Szentgotthárd kisváros, annak minden előnyével: kisebb a lakosságszám, az emberek
ismerik egymást, a megjelenő idegenek nagyobb feltűnést keltenek, a szomszédok emberileg
a legtöbbször közelebb állnak egymáshoz, mint egy nagyobb településen;
- Az emberek mentalitása más, mint egy nagyvárosban: talán kisebb a rohanás, kevesebb az
ebből adódó konfliktus, erősebben és mélyebben élnek bennük az erkölcsi szabályok, melyet
az ország sok más területén lévőnél mélyebb vallásosság is erősít;
- A szociális kilátástalanság, a nehézségek Szentgotthárdot is elérték. Ennek ellenére többek
között az Ausztriában végezhető munkának köszönhetően nem akkora a probléma, mint más
országrészekben. Egyelőre a szociális fenyegetés és kilátástalanság kisebb, mint sok más
részén az országnak;
- A városban Rendőrőrs működik;
- Aktívak a városlakók akkor is, ha a közbiztonság és bűnmegelőzés területén is működő
társadalmi szervezeteket nézzük, hiszen aktívan működik a Polgárőrség és – bár anyagi
gondokkal küszködik – az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaira is lehet számítani a
szükségben;
- az Önkormányzat sokat tett annak érdekében, hogy a közbiztonság erősítése területén a
megfelelő szervezeteket létrehozza és hatékonyan működtesse, így Szentgotthárdon a fent már
említett hatóságokon túl van Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság, Családvédelmi és
Egészségnevelő Koordinációs Bizottság, Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány,
Balesetmegelőzési Bizottság, Közterület-felügyelet.
- Szentgotthárd központi területein illetve Rábafüzesen közéri kamerarendszer működik
b) Gyengeségek:
- romló korösszetétel, elöregedő lakosság;
- a megjelenő mind értékesebb vagyontárgyak őrzésére az emberek nem biztosítanak
arányaiban többet;
- a szociális helyzet bár nem kilátástalan, de romló tendenciát mutat.
- a megfelelő rendőri létszám hiánya;
- a település szerkezete erősen tagolt.
c) A környezetből fakadó lehetőségek:
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- jó földrajzi fekvés;
- Ausztria és Szlovénia közelsége;
- esély a fejlődésre, hiszen Szentgotthárd jó turisztikai és befektetői célpont.
d) A környezetből várható fenyegetés:
- Földrajzi fekvésünkből következően nagyobb esély van a kábítószer és az ehhez kapcsolódó
bűnözés megjelenésére, a prostitúció és a hozzá kapcsolódó bűnözés megjelenésére;
- A mozgóbűnözés megjelenésének esélye nagyobb;
- Homályos eredetű tőke, s homályos eredetű vállalkozások megjelenésének az esélye
nagyobb;
- Országhatáron átnyúló bűnözés esélyei nagyobbak;
- Agresszív filmek, játékok és a mindennapi agresszió fokozódó jelenléte.
- Ausztriai munkavállalás céljából egyre több olyan ember jelenik meg, akik itt laknak, de
Ausztriában dolgoznak – ez hordoz magában némi veszélyt

II.
BŰNÜGYI HELYZET
1.) Bűncselekmények
- Szentgotthárdon az ismertté vált bűncselekmények száma évről-évre csökkenő tendenciát
mutatott, majd 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben nőtt, 2013-ban jelentősen csökkent, és
2014. évben is csökkent, 2015-ben és 2016-ban pedig ismét növekedett.
- Jelentősen csökkent a büntetett előéletű elkövetők és a visszaeső, különös visszaesők aránya.
- Továbbra sem történt kirívóan súlyos, erőszakos bűncselekmény, ami kedvezőtlenül
befolyásolta volna idelátogatók biztonságérzetét.
- Emelkedett a garázdaságok, testi sértések elkövetése. A vagyon elleni bűncselekmények
közül a lakásbetörések száma emelkedett. Szentgotthárdon a bűncselekmények közül évek
óta a vagyon elleni jogsértések elkövetése a legjellemzőbb.
- Szentgotthárd Város Önkormányzatának költségvetése nem tartalmaz támogatást a
Rendőrőrs számára.
- 2015 tavaszán térfigyelő kamerák elhelyezésére került sor.
- Egyre több vendéget vonz az élményfürdő, amivel bűnügyi, közrend és közbiztonsági
problémaként számolni kell.
2.) Szabálysértések
- A szabálysértési feladatok 2012 áprilisától elkerültek az önkormányzattól – ezeket az állam
vette át. Ezzel együtt az önkormányzati szabálysértések is megszüntetésre kerültek.
Helyettük a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. tiltott
közösségellenes magatartások meghatározását tette lehetővé a helyi önkormányzatok
számára. Néhány hónap után ezt a lehetőséget eltörölték, így a helyi közösségek
elveszítették azt a jogukat, hogy helyben, helyi szabályozással léphessenek fel a
közösségellenes magatartásokkal szemben. Ezáltal sok olyan magatartás, ami
Szentgotthárdon tiltott volt – hiszen a helyi emberek többségének az érdeke azt kívánta,
hogy tiltsák és lépjenek fel ellenük – a továbbiakban a szankcionálás veszélye nélkül
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folytathatók. A tiltott, közösségellenes magatartások megállapítása lehetőségének hatályon
kívül helyezését követően törvény lehetővé tette az önkormányzatok számára, hogy
rendeletet alkossanak a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és az abban foglalt
előírások megszegőivel illetve tiltott magatartások tanúsítóival szemben közigazgatási
bírságot szabhatnak ki. Szentgotthárd ilyen rendeletet még nem alkotott.
- Szabálysértési ügyekben csak az állami szervek fellépésére van lehetőség – illetve bizonyos
leszűkült körben a közterület-felügyelők intézkedhetnek szabálysértések elkövetése esetén.
3.) Közterület-felügyelet
- A közterületek rendjének fenntartásában nagy szerepe van ennek a szervezetnek – részben
már maga a jelenlét is megold problémákat, részben több alkalommal is élnek a bírságolás és
a feljelentés eszközeivel – ha nincs más mód a rend elérésére.
4.) Nemzeti Adó- és Vámhivatal:
- A Hivatal a város közigazgatási területén folyamatosan végez jövedéki ellenőrzést.
A város a jogsértések tekintetében minimálisan fertőzött, inkább átutazó és külföldi
állampolgárok akadnak fenn az ellenőrzések alkalmával.
5.) Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
- A Szentgotthárd vonzáskörzetéhez tartozó települések közül 1 település I. kategóriájú
(Szentgotthárd), 9 település II. veszélyességi besorolású és 5 település III. kategóriájú.
Ezeknél a településeknél jellemző veszélyeztető tényező a Rába-, Lapincs-folyó, a Vörös-,
Szölnök- és Rönöki-patak, a 8. sz. főközlekedési út illetve a Graz-Szombathely vasút.
Küszöbértéket elérő veszélyes üzem a területen nem található, de a dominóhatást feltételező
gyár 1 db van.
- A települési önkormányzatokkal kiegyensúlyozott a Kirendeltség kapcsolata, a jegyzőkkel
és a közbiztonsági referensekkel napi rendszerességgel, polgármesterekkel általában havi
rendszerességgel tartják a kapcsolatot. A kirendeltség minden településére évente minimum
kétszer eljut, és helyben segíti a polgári védelmi feladataik ellátását.
- A Kirendeltség a szentgotthárdi közbiztonsági referens munkáját mind a gyakorlatok, mind
a napi ügyek alkalmával támogatja.
- A Megyei Igazgatóságtól kapott megbízás alapján segítik a telephely-engedélyezéssel,
ADR ellenőrzéssel kapcsolatos feladatellátást.
- A lakosság felkészítése szóróanyagokon, naptárakon, újságcikkeken, weboldalon, a városi
tv képújságán, egyéb kiadványokon keresztül, valamint a települések közösségi
rendezvényein történik. Ehhez kapcsolódik az általános iskolák diákjainak és tanárainak
segítségével történő felkészítés, a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi versenyre való
felkészítés. A SZOI Széchenyi Általános Iskolában szakkör keretein belül folyik a felkészítés.
6.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Hatékony helyi egyesületre szükség volna – erre esetleg megfelelő finanszírozás esetén van
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lehetőség.
7.) Polgárőr Egyesület Szentgotthárd
- Rendezvényeken lát el biztosítást.
- Járőrözések, figyelőszolgálat.
- Iskolakezdéskor gyalogos-átkelőhelyek biztosítása.
- Hársas-tó biztosítása májustól októberig.
- Illegális szemét-lerakóhelyek felderítése.
- Baleseti helyszínbiztosítás.
- Árvízvédelmi készenlét.
8.) Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány
A Közalapítvány alapvető célja, hogy megteremtse azokat az alapfeltételeket, melyek
felhasználásával segíteni tudja a város bűnmegelőzését. Célja a helyi rendőrőrs és minden
más, olyan szervezet támogatása, ami részt vállal a helyi bűnmegelőzésben. Támogatja az
éppen futó prevenciós programokban résztvevőket (SZEM, DADA, Egy iskola – Egy
polgárőr Mozgalom).
9.) A drogveszély a fiatalok körében nagy gondot okoz. Felmérések, kikérdezéses módszerek
alkalmazásával lehet valamennyire valós képet kapni erről a problémáról. A drog
Szentgotthárdon jelen van, annak „kemény”drog formája egyelőre kevéssé jellemző. Évente
változó számban fedez fel a rendőrség használókat, terjesztőket, termelőket. A probléma ellen
mindenképpen fel kell lépni rendőrségi eszközökkel is, a megelőzéssel is. A korábban sikeres
prevenciós, ismeretterjesztő programok (DADA) finanszírozás nélkül nem működnek. A
helyzetet az önkormányzat oldaláról tovább nehezíti, hogy a közoktatási feladatok állami
feladattá váltak – az oktatási intézmények államosítása megtörtént, így a nem önkormányzati
fenntartású iskolákba még nehezebb az önkormányzatnak érdekeit érvényesíteni.
10.) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény meghatározza a kereskedelmi
tevékenység formáit, fogalmait, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének a
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a tevékenység folytatására
vonatkozó előírásokat. Mindezek alapján különösen az „Üzleten kívüli kereskedés” és a
házalók ellenőrzése lényeges feladat.
A vonatkozó hatályos jogszabályok bejelentési kötelezettséget írnak elő az üzleten kívüli
(házaló kereskedés) folytatásához, amit a kereskedőnek a székhelye szerinti települési
önkormányzat jegyzőjéhez kell bejelentenie. A nyilvántartásba vételt követően a jegyző a
bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt megküldi az ellenőrző hatóságoknak,
továbbá az érintett szakhatóságoknak, többek között az illetékes rendőrkapitányságnak is.
Szentgotthárd városban a korábban jól bevált és követett gyakorlatnak megfelelően a Közös
Önkormányzati Hivatalban regisztráljuk az üzleten kívüli (házaló) kereskedést folytatókat,
ezzel egyidejűleg erről a rendőrséget folyamatosan tájékoztatjuk.
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11.) Közterületen történő értékesítés szintén hordoz magában „veszélyt” (ellenőrizetlen
gomba árusítása, főleg külföldi személyek erőszakos módon történő vásárlásra agitálása.
12.) Hulladéktároló edényzetből történő gyűjtögetés (kukázás) szintén megfigyelhető
Szentgotthárdon.

III.
A LAKOSSÁG BIZTONSÁGÉRZETÉT ERŐSÍTŐ ÉS FENNTARTÓ,
MÁR MEGLÉVŐ TÉNYEZŐK
1.) A Szentgotthárdi Rendőrőrs a működési területének közrend-közbiztonságát, az
állampolgárok relatív biztonságérzetét a törvényes keretek között, az országos, a megyei és a
városi rendőrkapitánysági elvárásoknak megfelelően, a vele együttműködő szervezetekkel
közösen biztosítja. Feladatait a jogszabályok tiszteletben tartásával, az emberi és állampolgári
jogok garantálásával végzi, az ennek érdekében foganatosított rendőri intézkedései
jogszerűek, szakszerűek és megalapozottak.
A rendőrőrs munkája szakszerű és hatékony, ennek köszönhetően jó a felderítési és
nyomozati eredményesség.
Az egységes és számon kérő vezetés következtében a városban, valamint a rendőrőrs
működési területén:
- a prostitúció minimálisra csökkent,
- bordélyház nem üzemel,
- emberkereskedelem nem vált ismertté,
- rablás nem történt.
A hatékonyabb és szakszerűbb munkát 2002 óta segíti a Robotzsaru integrált ügyfeldolgozó
és ügyviteli rendszer. A megyei és országos hálózat biztosítja a modern bűnüldöző
tevékenység feltételeit.
A Rendőrőrs legfontosabb célkitűzései között szerepel a közlekedésbiztonsági helyzet
javítása, a balesetek számának és súlyossági fokának csökkentése. A feladatok végrehajtása
érdekében a Baleset-megelőzési Bizottság propaganda tevékenységet folytat. A szeptemberi
iskolakezdés kapcsán elrendelt, az iskolák környékének fokozott ellenőrzését célzó akciót
kiterjesztették, és a Polgárőrök segítségével folyamatosan végzik. A közlekedésrendészeti
intézkedéseket a „Nulla tolerancia” elv alapján foganatosítják, valamint határozottan
alkalmazzák a közigazgatási bírság adta lehetőségeket, ami szintén hozzájárult a kedvező
helyzet kialakulásához.
A Rendőrőrs vezetése jó kapcsolatot alakított ki a helyi Polgárőr Egyesülettel, melynek
köszönhetően lehetőség nyílik a közös célok érdekében közösen tevékenykedni.
Rendezvények biztosítása alkalmával, valamint az iskolák környékének közlekedés rendjének
biztosításában is sokat segít a civil szervezet.
A bűnmegelőzés érdekében fokozott figyelmet fordítanak a társszervekkel és az
önkormányzattal való együttműködésre. Az általános iskolában az „Iskola rendőre” program,
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a III. Béla Szakképző Iskolában bűnmegelőzési tanácsadó működik, ezek keretében ad a
rendőrség a bűncselekményekkel és a drogmegelőzéssel kapcsolatban az intézményekben
tanulóknak tájékoztatást. Továbbra is kiemelten kezelik a családon belüli erőszak jelenségét
és az ehhez kapcsolható kiskorú veszélyeztetése bűncselekményét.
A Rendőrőrs illetékességi területén a rendőri jelenlétet a Rendészeti Alosztály állománya
biztosítja. A szolgálatvezénylések döntő többségében gépkocsizó járőrrel történnek, akiknek
elsődleges feladata az eseményekre, bejelentésekre való reagálás.
Idegenforgalmi szempontból kiemelt területnek minősül az Élményfürdő, a Hársas-tó, illetve
a Vendvidék (szlovén Rábavidék) területe, valamint a bevásárló turizmus tekintetében
Szentgotthárd város területe, közlekedésbiztonsági szempontból pedig a 8-as számú
főútvonal. A területeket a Rendőrőrs kiemelt időszakokban járőrszolgálatok szervezésével
visszatérően, egyéb időszakokban pedig a helyi körzeti megbízottak útján ellenőrzi.
2.) A korábban változó gyakorisággal működő Ifjúságvédelmi Őrjárat helyett a Szentgotthárdi
Rendőrőrs havi rendszerességgel ifjúságvédelmi akciókat szervez a fogyasztóvédelem és a
gyámügyi terület részvételével. Ennek során és ezen kívül is rendszeresen ellenőrzik a
szórakozóhelyeket.
3.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénynek a gyermek- és fiatalkorúak
védelmét szolgáló különös rendelkezései értelmében tilos tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy részére
- a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt
értékesíteni, illetve kiszolgálni;
- szexuális terméket értékesíteni, illetve kiszolgálni;
- dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.
E korlátozások érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén
felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő
igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.
A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Járási Hivatal fogyasztóvédelmi hatáskörében minden
évben ellenőrzi a fiatalkorúak szeszesitallal és dohányáruval történő kiszolgálását.
4.) A Polgárőr Egyesület fő feladata a közterületeken való jelenlét fokozása.
Tevékenységi területe:
- Együttműködés és közös járőrszolgálat a helyi rendőrőrssel;
- Önkormányzati rendezvények, valamint a Barokk park, halottak napja és mindenszentek
során a rendőrséggel közösen a temetők biztosítása, sportrendezvények biztosítása,
forgalomterelés megszervezése;
- Egyházak tekintetében nagyobb létszámot jelentő egyházi rendezvények biztosítása,
kegyeleti helyek (templomok, temetők) és környékük védelme fokozott polgárőri jelenlét
biztosításával;
- Tevékenyen vesznek részt a megyei bűnmegelőzési hónap feladatainak megszervezésében, e
tevékenységük során szeptember 1-jétől szeptember 30-ig kiemelt figyelmet fordítanak az
iskolák előtti közlekedés koordinálására;
- Környezetvédelem tekintetében illegális szemétlerakó helyeket derítenek fel, melyet
jeleznek a VMRFK környezetvédelmi referensének;
- Üdülőövezetek, közparkok felügyelete;
- Választások biztosítása.
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5.) A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés önkormányzatunk számára is
nagy fontosságú ügy. Ezért önkormányzati rendeletben a város területén bekövetkező
katasztrófák esetére katasztrófaalapot különítünk el.
Minden, városunkban működő szervnek, állampolgárnak, illetve közösségnek joga van arra,
hogy a környezetében lévő katasztrófaveszély elhárításához, illetve a bekövetkezett
katasztrófa következményeinek felszámolásához anyagi támogatást kapjon akkor, ha az
elhárítás és védekezés az anyagi erejét meghaladja. A katasztrófa következményeinek
felszámolásában részt vevő szervezetnek is joga, hogy a felmerült, máshonnan meg nem
térülő költségeit megtérítsék.
A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott alapból lehet
pénzügyileg finanszírozni.
6.) A Képviselő-testület a 60/2003. sz. határozatában Városi Bűnmegelőzési Bizottság
megszervezésének kezdeményezését írta elő.
A 2003. július 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés a 260/2003. sz.
határozatában, az illetékes rendőrkapitánnyal egyetértésben Városi Bűnmegelőzési és
Közbiztonsági bizottságot hozott létre és megbízta tagjait, valamint elnökét. A 2006. évi, a
2010. évi, majd a 2014. évi választásokat követően is a képviselő-testület új bizottsági tagokat
választott.
A bizottság szakmai testület, elnöke a polgármester, tagjai a bűnmegelőzés, illetőleg
közbiztonság különböző területein dolgozó szakemberek, illetve önkormányzati képviselő,
úgymint:
• Lábodi Gábor önkormányzati képviselő,
• a Körmendi Rendőrkapitányság vezetője,
• a Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsének vezetője,
• a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője,
• a jegyző,
• a közbiztonsági referens.
Állandó meghívottak:
• a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület vezetője,
• Bacsák Dániel kriminológus, a Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd munkatársa.
Eseti meghívottak (téma szerint):
• oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelősei,
• egyéb területek szakemberei.
Az első bizottság 2003. szeptember 23-án tartotta alakuló ülését, a második bizottság 2006.
december 7-én, a harmadik 2011. február 2-án, a jelenlegi, a negyedik pedig 2014. november
19-én tartotta alakuló ülését.
7.) A Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány tevékenységét az alapító
okiratnak megfelelően folytatja, melyben elsődleges szempont az anyagi háttér megteremtése,
melyből finanszírozni tudják a közrend és közbiztonságban résztvevő szervek és szervezetek
tevékenységét.
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8.) Szentgotthárdon Közterület-felügyelet működik. A 2 fő közterület-felügyelő a Közös
Önkormányzati Hivatal állományában van.
9.) Szentgotthárd-Jakabháza településrészen a 8-as számú főközlekedési út mellé az
Önkormányzat 2 db sebességkijelző berendezést helyezett el, amelyek feladata a
településrészre beérkező járművek sebességének mérése, kijelzése, a járművezetők
figyelmének felhívása az aktuális sebességük esetleges szabálysértő voltára, a vezetők
lassításra késztetése érdekében.
10.) 2015 tavaszán Szentgotthárd területén a rendőrség és az önkormányzat
együttműködésében (Rábafüzes városrészen vállalkozói támogatással) térfigyelő kamerák
elhelyezésére került sor.

IV.
FELADATOK
1.) A Rendőrőrs előtt álló főbb feladatok a következők:
•

A városban és a rendőrőrs illetékességi területén folytatni kell a bűnözésből élő személyek
ellenőrzését és felderítését.

•

Stabilizálni kell az elmúlt években elért bűnügyi eredményességi mutatókat, ezzel
párhuzamosan biztosítani a bűnüldöző állomány és a közrendvédelmi állomány
színvonalasabb munkavégzését. E feladat érdekében: a rendőrkapitányság szakembereinek
bevonásával folyamatosan gondoskodni kell a jogszabályváltozások – különös tekintettel a
büntetőeljárás – oktatásáról és elsajátításáról. A jövőben is céljuk Szentgotthárd
közrendjének, közbiztonságának magas szinten tartása, az itt élő állampolgárok számára a
nyugodt életkörülmények biztosítása, amit az Önkormányzattal közösen szeretnének
végezni, tovább folytatva az előző években már kialakult jó munkakapcsolatot,
együttműködést. Továbbra is kiemelten kezelik a családon belüli erőszak jelenségét és az
ehhez kapcsolható kiskorú veszélyeztetés bűncselekményét.

•A

bűnmegelőzési tevékenységet a negatív jelenségeinek a kiküszöbölésére kell fordítani, így
különös tekintettel a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény visszaszorítására. A
szervezett bűnözéssel összefüggésbe hozható csoportok ellenőrzését továbbra is kiemelt
feladatnak tekintik.

•

A közterületek rendjének fenntartása érdekében tovább ápolják szoros kapcsolatukat járőri
szolgálati tevékenységük során a városban működő polgárőr szervezettel.

• Rendezvények

biztosítása. Fontos itt a szervezők együttműködési készsége, hiszen időben be
kell jelenteniük a rendezvényt, időben be kell szerezniük a szükséges engedélyeket. A
rendezvények biztosítása a polgárőrökkel közösen zajlik, eddig minden esetben esemény
nélkül lettek lebonyolítva.
- A sportrendezvények is ebbe a körbe tartoznak. A rendőrség és az MLSZ között létrejött
egy megállapodás a játékvezetők védelmében, ennek keretében egy rendőr mindig jelen
van a megyei I. és II. osztályú mérkőzéseken.
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•

A közlekedésbiztonság területén a legfontosabb feladat az ittas járművezetők kiszűrése,
valamint a kerékpárosok folyamatos ellenőrzése, közlekedési moráljuk javítása.

2.) A bűnmegelőzés érdekében a rendőrség fokozott figyelmet fordít a társszervekkel és az
önkormányzattal való együttműködésre. Folytatódik az „Iskola rendőre” program az általános
iskolában, továbbra is működik a bűnmegelőzési tanácsadó a III. Béla Szakképző Iskolában, a
kistérség iskoláiban a rendőrség tájékoztatást ad a bűncselekményekkel és a drogmegelőzéssel
kapcsolatban.
3.) Sajnálatos módon a város parkjainak színvonalas fenntartását sokszor akadályozta a
parkok nem megfelelő használata, valamint az egyre nagyobb számban elszaporodott rongálás
és lopás. A város közcélú zöldfelületeinek egyik kiemelt eleme az egykori ciszterci
épületegyüttest körülölelő park, amelynek megóvására az Önkormányzat egy programot
fogadott el.
A Kolostorpark - közismert nevén a Várkert - és a benne kialakított Barokk Kert a város
történelméhez és a jelenkori arculatához szervesen hozzátartozó közpark. A gyermekektől az
időskorúakig mindenki számára rekreációs lehetőségeket nyújt, amely szerepét azonban csak
megfelelő használat mellett tudja a park betölteni. Jelentős – és a közbiztonság szempontjából
pozitív a Várkerten áthaladó sétány és a Liget LED-lámpákkal való megvilágítása –
jelentősen javítva sötétedés után a közbiztonságot. Ennek fenntartása, megőrzése fontos
feladat.
Megvédendők továbbá az elmúlt években megvalósított közterületi beruházásaink: az EU
szabványoknak megfelelő játszóterek, a Hársas-tó, a most kialakított Rába-parti terület a gát
környezetében. Ezekre fokozott odafigyelésre van szükség, ebben a Polgárőrségre, a
Rendőrőrsre és a Közterület-felügyeletre hárul feladat.
4.) Célunk, hogy Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága
megkerülhetetlen legyen a város egészét érintő bűnmegelőzési, közbiztonsági kérdésekben.
Feladata így a közbiztonságért, bűnmegelőzésért fáradozó valamennyi szerv és személy
támogatása, feladatellátásuk ellenőrzése, koordinálása.
Egyéb feladatok:
- A városi újságban, honlapon és a városi televízión keresztül a Bizottságban résztvevő
szervek munkájának bemutatása annak érdekében, hogy a lakosság azt megismerve jobban
tudja segíteni őket. Önálló rovat indítása a fent említett médiumokban „Közbiztonságunkért”
címmel.
- Tájékoztató előadás megszervezése az idősek klubjában az idősek és a szociális gondozók
számára az áldozattá válás megelőzéséről.
- Biztosítani kell az anyagi forrását a térfigyelő kamerarendszer működtetésének,
karbantartásának.
- A közlekedés biztonságának a fokozása – a városi közlekedési koncepció kidolgozásában,
felülvizsgálatában való részvétel.
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5.) A Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottságban az eddigi gyakorlatnak
megfelelően folytatni kell az iskoláskorúak, fiatalkorúak problémáinak folyamatos
figyelemmel kísérését, a bűnnel, bűnözéssel, kábítószerezéssel kapcsolatos jelenségek
feltárását és jelzését, a problémák megoldására javaslat kidolgozását, a problémás egyedi
esetek megtárgyalását.
6.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évente értékeli a
közbiztonság helyzetét, ehhez az e téren tevékenykedő szervek és szervezetek beszámolókat
adnak, melyek az előző évi statisztikákat és fontosabb adatokat tartalmazzák. Ezen beszámoló
keretében valósul meg a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdésében
foglalt kötelezettség teljesítése is, mely szerint a rendőrkapitány személyesen vagy
képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő
települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ugyancsak
ez a beszámoló szolgál a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettesének a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5)
bekezdésében foglalt azon kötelezettségének teljesítésére, hogy évente beszámol a hivatásos
tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a
település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról.
7.) A továbbiakban a Kethelyi út bevezető szakaszára, a Füzesi út bevezető szakaszára illetve
a Széchenyi utca Rábatótfalu felőli részére is hasznos lenne sebességkijelző berendezés
elhelyezése. Ezen kívül az Akasztó-domb alatt az Árpád utca bevezető szakaszán is, bár itt
kisebb a forgalom.
8.) Szentgotthárd az idegenforgalom területén jelentős lépéseket tett. Az idegenforgalmi
koncepció alapján megindult fejlesztések, az élményfürdő átadása a turisták nagyobb számban
való megjelenését jelenti. A vendégek megérkezése és itt tartózkodása közbiztonsági
szempontból is hordoz kihívásokat.
9.) Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány fő feladatának tekinti a riasztó
rendszer bővítését, valamint az így befolyt pénzeszközöknek az Alapító céljának megfelelően
történő felhasználását.
10.) Szentgotthárd város területén az elmúlt évek alatt jelentősen megnőtt a Szentgotthárdra
megélhetési okokból költözők- köztük külföldiek száma. Ez számtalan problémát vet fel
közbiztonsági, szociális, egészségügyi, idegenrendészeti és gyámhatósági szempontból.
Ennek kapcsán Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25i ülésén 31/2015. számú Képviselő-testületi határozatában az alábbi, tíz pontból álló
intézkedési tervet fogadta el:
1) Felkéri a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a Szentgotthárdon tartózkodó
külföldiek által okozott közbiztonsági problémák megoldása érdekében lehetőségei
szerint fokozza a közterületi jelenlétet, a hozzá érkező bejelentések esetén biztosítson
intézkedő rendőrjárőrt a helyszínre.
2) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a közterületi kamerarendszer adta
lehetőségeket kihasználva lépjen fel különösen nagy súllyal a külföldiek által
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közterületen okozott jogsértések esetén.
3) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal, a NAV, a Népegészségügyi Intézet illetve az önkormányzat megfelelő
szerveinek bevonásával célzott ellenőrzéseket tartson a Szentgotthárdon tartózkodók
lakóhelyén is. Amennyiben szükséges ehhez együttműködési megállapodás kötése,
akkor ennek koordinálását az önkormányzat is felvállalja. Kéri, hogy a lefolytatott
ellenőrzésekről folyamatosan tájékoztassák Szentgotthárd Város Önkormányzatát.
4) Felkéri Szentgotthárd oktatási intézményeinek vezetőit, hogy az intézményeikben
előforduló, Szentgotthárdon tartózkodó külföldiek által okozott súlyosabbnak
minősülő eseteket jelentsék a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál is.
5) Felkéri Szentgotthárd lakosságát, hogy a város utcáin őket leszólító, nekik árukat
eladni kívánó idegenekkel ne álljanak szóba, tőlük ne vásároljanak, az ilyen
tapasztalataikat haladéktalanul jelentsék a Rendőrőrsön vagy a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal által biztosított bejelentő vonalon.
6) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, Szentgotthárd polgármesterét és jegyzőjét,
hogy szervezzék meg a közterületeken lehetséges polgárokat érő zaklatások elleni
fellépéshez ismeretterjesztő kiadvány (szórólap stb.) készítését és terjesztését.
Szentgotthárd polgármestere vonja be ebbe a helyi médiumok képviselőit is. A
közérdekű telefonszámok – ahol bejelentést lehet tenni – jelenjenek meg a
kiadványban.
7) Felkéri Szentgotthárd város polgármesterét, hogy vegye fel a kapcsolatot azokkal a
szentgotthárdiakkal, akik a rendelkezésre álló információk szerint külföldiek számára
lakásokat adnak ki, hogy egyeztessen velük arról, hogy ezen külföldiek elszállásolása
helyett az önkormányzat által indítandó, munkások elszállásolására irányuló
önkormányzati programba kapcsolódjanak be.
8) Felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kereskedelmi szálláshelyek
folyamatos ellenőrzése során különösen nagy figyelmet fordítson a szálláshelyen
huzamosabb ideje már ott tartózkodó külföldiek ellenőrzésére.
9) Felkéri a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesületet, hogy akár végezzen rendszeres
ellenőrzést azokon a közterületi részeken, ahol a külföldiek általában csoportosulni
szoktak.
10) A gépjárműadó kivetésének lehetőségét meg kell vizsgálni a Szentgotthárdon
huzamosabb ideje tartózkodó külföldi állampolgárok esetében.
V.
ÖSSZEFOGLALÁS
Összefoglalva az eddig leírtakat megállapítható három prioritás, melyek a jövőbeni
bűnmegelőzési - közbiztonsági munkát meghatározzák:
1.) Prevenciós programok
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Csak példát említve ennek fontosságára: a vagyon elleni bűncselekmények és
szabálysértések jelentős részénél a sértett figyelmetlensége, nem kellő elővigyázatossága,
hanyagsága is közrejátszott áldozattá válásában. Ezért az ennek megelőzését szolgáló
kiadványok, műsorok, cikkek, rendezvények, előadások elsődleges fontosságúak.
De ide sorolható többek között a rendőrség azon tevékenysége is, amikor új vállalkozás
megjelenésekor akár telepengedélyezési eljárás keretében bejárják a telephelyet,
feltérképezik a helyszínt, javaslatokat tesznek a biztonsági intézkedések megtételére.
2.) Közterületi jelenlét fokozása
Ennek bűnözés-elrettentő hatása van, hiszen növeli a bűnöző kockázatát, a „lebukás”
veszélyét. A rendőrségnek, a közterület-felügyeletnek, a polgárőrségnek van ebben
kiemelkedő szerepe. Pozitív és megtartandó gyakorlat, ha a településen megjelenő
ismeretlen és bármilyen okból gyanúsnak tűnő személyeket és gépkocsik utasait a
rendőrök ellenőrzik, őket kikérdezik jelenlétük okáról és céljáról. Ugyancsak fontos annak
tudatosítása és a gyakorlat kialakítása arra vonatkozóan, hogy a megjelenő házaló
kereskedők esetében bármely polgár rendőrségre tett jelzése esetén a rendőrjárőr rövid
időn belül megjelenik és igazoltatja a házalókat, majd ha szükséges, intézkedést tesz.
3.) Ifjúságvédelem
Bár harmadikként soroltuk fel, de talán a legfontosabb feladat a bűnmegelőzés terén. Nem
csak az ifjúság áldozattá válásának megakadályozásáról van itt szó, hanem ugyanilyen
fontos cél annak megelőzése, hogy bűnelkövetőkké váljanak.
Huszár Gábor
Szentgotthárd város polgármestere,
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és
Közbiztonsági Bizottságának elnöke
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2. melléklet
Szám: 18030-0/1152/2017. ált.

A Szentgotthárdi Rendőrőrs 2016. évi beszámoló jelentése Szentgotthárd város
közbiztonságának a helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről,
és az azzal kapcsolatos feladatokról

Tisztelt Képviselő Testület!
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A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2016-ban is kiemelt feladatának
tekintette Szentgotthárd város közrend, közbiztonságának a megszilárdítását, az itt élő
állampolgárok számára a nyugodt életkörülmények biztosítását, amit a jogszabályok
tiszteletben tartásával, az emberi és állampolgári jogok garantálásával, a velünk
együttműködő hivatalos és társadalmi szervezetekkel közösen végeztünk.
Bűnügyi helyzet
Szentgotthárd város közigazgatási területén az összes regisztrált rendőri eljárásban ismertté
vált bűncselekmények száma az elmúlt öt évben az alábbiak szerint alakult:
2012-ben 212, 2013-ban 141, 2014-ben 125, 2015-ben 127, 2016-ban pedig 148
bűncselekmény vált ismertté, ami 16.5%-os emelkedést mutat az előző évhez képest.
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2012-ben 37, 2013-ban 41, 2014-ben 28,
2015-ben 32, 2016-ban 18 történt, ami 56.2 %-os csökkenést jelent.
2016. évben nyomozás elrendelés 206, nyomozás lezárás pedig 231 esetben történt, ami
hasonló az előző évhez. A Szentgotthárdi Rendőrőrs illetékességi területén a 2016-ban
összesen 200, 2015-ben pedig 193 bűncselekményt követtek el.
Az értékelt időszakban bár emelkedett az ismertté vált bűncselekmények száma, azonban a
kiemelt kategóriájú bűncselekmények száma 64-ről 42-re változott, ami 44,4 %-os csökkenést
jelent, valamint 50%-al 16-ról 8-ra csökkent a közterületen elkövetett kiemelt
bűncselekmények száma is. A bűncselekmények számának az emelkedésében, elsősorban a
nem kiemelt kategóriájú bűncselekmények játszottak szerepet, így az internetes és telefonos
csalások, zaklatások.
Örvendetes tény, hogy a lakosság biztonságérzetét alapvetően befolyásoló, közterületen
elkövetett bűnesetek száma jelentősen csökkent, ami közterületi rendőri szolgálatok
csökkenésével nem függött össze. A munkánkat segítette a városban működő térfigyelő
kamerarendszer, amely betöltötte a közbiztonságot fokozó beruházás szerepét.
Szentgotthárdon az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is vagyon elleni jogsértések
elkövetése volt a jellemző. Nem történt emberölés, illetve emberölés kísérlete, nem jelentek
meg szervezett bűnözői csoportok, nem váltak jellemzővé az erőszakos jellegű
bűncselekmények, valamint nem történt olyan kirívóan súlyos bűncselekmény, ami
kedvezőtlenül befolyásolta volna a helyi lakosság és az idelátogatók szubjektív
közbiztonságérzetét.
Bűnmegelőzés
A tavalyi évben is az áldozattá és bűnelkövetővé válás elkerülése érdekében kiemelten
kezeltük a gyermek- és ifjúságvédelmet, aminek érdekében tovább folytattuk a rendőrség
felvilágosító, biztonságra nevelő és megelőző vagyonvédelmi programját. Gyermekkorú
elkövető nem, fiatalkorú elkövető pedig egy fő vált ismertté Szentgotthárdon.
A középfokú oktatási intézményekben tájékoztatást adtunk a bűncselekmények
megelőzésével, különösen a kábítószer prevencióval kapcsolatban. Kiemelten léptünk fel a
kábítószerrel visszaélés bűncselekmények elkövetőivel, a kábítószer termesztőkkel és
terjesztőkkel szemben.
Az időskorúakat érintő jogsértések megelőzése érdekében tett figyelemfelhívó, propaganda
tevékenységünknek köszönhetően ismételten kevesebb bűncselekményt követtek el a
sérelmükre.

141

2017. április 26-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
.
Rendészeti tevékenység
A Szentgotthárdi Rendőrőrs illetékességi területén a reagáló rendőri jelenlétet a Rendőrőrs
Rendészeti Alosztályának állománya biztosította. A szolgálatvezénylések teljes egésze
gépkocsizó járőr volt, akiknek elsődleges feladata az eseményekre való reagálás, a megtett
úttal arányos díj megfizetésének (e-útdíj) ellenőri szolgálat ellátása, valamint az egész ország
területére elrendelt migrációs válsághelyzetre tekintettel az illegális migráció kapcsán
elrendelt fokozott közterületi jelenlét végrehajtása volt.
A közrendvédelmi járőr és a körzeti megbízotti állomány szolgálatának az összehangolásával,
valamint az ORFK által biztosított túlórakeret maximális kihasználásával lehetett csak
biztosítani a folyamatos reagáló képességet.
A közterületi rendőri jelenlét mutatói azonban így is mintegy 3%-ot csökkenést mutatnak a
2015. évhez viszonyítva, mivel összesen 761 (786) esetben 1.305 (1.345) fő 15.656 (16.140)
órát teljesített közterületen, aminek az oka alapvetően az országot érintő migrációs helyzet
miatt az állomány egy részének két hetente egy hét időtartamra, a déli határszakaszra BácsKiskun megyébe történő folyamatos vezénylése volt.
A közterületi szolgálatok számának csökkenése ellenére az intézkedési mutatók tekintetében
jelentős emelkedést regisztráltunk.
Idegenforgalmi szempontból kiemelt területnek minősül az Élményfürdő, a Hársas tó, illetve
a Vend-vidék területe, bevásárló turizmus tekintetében maga Szentgotthárd város,
közlekedésbiztonsági szempontból pedig a 8-as számú főútvonal, valamint Szentgotthárd
központi része számít kiemeltnek. A területeket a nyári idegenforgalmi szezon kiemelt
időszakában járőrszolgálatok, egyéb időszakokban pedig körzeti megbízottak ellenőrizték
visszatérő jelleggel.
A városi kulturális rendezvények, ezúttal is jelentős érdeklődésre tettek szert, így adva
komoly feladatot a biztosításban részt vevő rendőri állománynak. Ezek a május 1-i és
augusztus 20-i városi búcsú, a városi középiskolák ballagásai, a Szentgotthárdi Történelmi
Napok rendezvényei és a több érdeklődőt vonzó szabadtéri könnyűzenei koncertek.
A városunkba és környező településekre látogató külföldi és magyar delegációk, valamint
védett személyek biztosításában a meghatározott feladatokat végrehajtottuk.
A bejelentett sport- és kulturális, valamint a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó
rendezvényeken rendkívüli esemény, rendbontás nem történt, a biztosításukhoz több is
alkalommal kaptunk segítséget a Szentgotthárdi Polgárőr egyesülettől, amiért, mint minden
évben köszönet illeti őket.
Közlekedésbiztonsági helyzet
Szentgotthárd város közigazgatási területén 2016. évben összesen 38 (30) esetben történt
közlekedési baleset, ebből 20 (20) esetben „csak” anyagi kár keletkezett, azonban 12 (6)
esetben könnyű, 5 (4) esetben pedig súlyos sérülés történt. Egy esetben következett be halálos
kimenetelű közlekedési baleset, Szentgotthárdot Apátistvánfalvával összekötő úton
(Szentgotthárd közigazgatási területén)
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A sérüléses balesetek egy részét a kerékpárosok és gyalogosok, közöttük is a gyermek- és
időskorúak okozzák, illetve szenvedik el.
A városban a veszélyeztetett útszakaszok elsősorban a Széll Kálmán tér, a Kethelyi, a
Hunyadi és a Füzesi út. A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek fele a kijelölt
gyalogos átkelőhelyen következett be, oka egyaránt a gyalogosok és a járművezetők
figyelmetlenségének volt köszönhető.
2016. évre vonatkozóan a Szentgotthárdi Rendőrőrs legfontosabb célkitűzései között szerepelt
a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek számának és súlyossági fokának
csökkentése, a közlekedési kultúra javítása.
A feladatok végrehajtása érdekében a Szentgotthárdi Baleset-megelőzési Bizottság
propaganda tevékenységet folytatott, felhívta a lakosság figyelmét a kerékpárral és
motorkerékpárral történő közlekedés sajátosságaira, valamint az őszi-téli átállás során a
megváltozott út- és időjárási viszonyokra.
Tanévkezdéskor folytattuk az „Iskola Rendőre” programot az alsó tagozatos diákok részére. A
közlekedésbiztonság témakörben megtartott foglalkozások, valamint a kiosztott
propagandaanyagok nagy népszerűségnek örvendtek, az intézmények vezetői továbbra is
igénylik a hasonló jellegű előadások megtartását.
Az év során a közrendvédelmi szolgálati ág rendszeresen ellenőrizte a főbb közlekedési
útvonalakat, részt vett a helyi és megyei akciókban. A Rendőrkapitányság Közlekedési
Osztályával gyakoribbá tettük a sebességellenőrzést. A szeptemberi iskolakezdés kapcsán
elrendelt, az iskolák fokozott ellenőrzését célzó akciót a helyi polgárőrökkel kiterjesztettük, és
a lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végeztük.
2017. évben ezen a területen a legfontosabb feladat az ittas járművezetők kiszűrése, valamint
a kerékpárosok folyamatos ellenőrzése, a közlekedési moráljuk javítása, hiszen országos
szinten a kerékpárosok továbbra is a második helyen állnak a személyautót vezetők után a
balesetet okozók statisztikájában.
Tisztelt Képviselő Testület!
A Szentgotthárdi Rendőrőrs 2017. évben is kiemelt feladatának tekinti Szentgotthárd város
közrend és közlekedésbiztonságának a magas szinten tartását, a lakosság szubjektív
közbiztonságérzetét javító intézkedések megtételét, aminek a végrehajtásában természetesen
továbbra is számítunk az Önkormányzat, valamint a városban élő jogkövető
állampolgároknak, a közbiztonság javítására irányuló segítségére is.
Szentgotthárd, 2017. április 07.
Végvári János r. alezredes
őrsparancsnok
E g y e t é r t e k:
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dr. Koncz Gabriella r. alezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető
Cím: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 6. 9970 Szentgotthárd, Pf. 35.
Tel.: (94) 380-002, BM (26) 46-20, Fax: (94) 380-002, BM (26) 46-22
e-mail: kormendrk@vas.police.hu
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A rendőri eljárásban regisztrált kiemelt bűncselekmények száma Szentgotthárd
városában 2012-2016. évben
Testi sértés:

- súlyos testi sértés:

Kiskorú veszélyeztetése:

Embercsempészés:

Garázdaság

Önbíráskodás:

Visszaélés kábítószerrel
(terjesztői magatartás):

Lopás:

Személygépkocsi lopás:

Zárt gépjármű feltörés:

Lakásbetörés:

Rablás:

2012

2013

2014

2015

2016

4

4

10

10

11

2012

2013

2014

2015

2016

2

3

5

2

4

2012

2013

2014

2015

2016

0

2

0

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

2

2

0

2

0

2012

2013

2014

2015

2016

14

8

13

13

7

2012

2013

2014

2015

2016

1

0

0

0

2

2012

2013

2014

2015

2016

3

0

0

4

2

2012

2013

2014

2015

2016

77

29

26

31

16

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

1

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

22

1

1

1

0

2014

2015

2016

2015

2016

4

6

2

6

2

2012

2013

2014

2015

2016
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Kifosztás:

Zsarolás:

Rongálás:

Orgazdaság:

Jármű önkényes elvétele:

Segítségnyújtás
elmulasztása:

Cserbenhagyás:

Kiemelt bűncselekmény
összesen:

Közterületen elkövetett
kiemelt bűncselekmény:

0

0

0

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

2

0

0

0

1

2012

2013

2014

2015

2016

4

3

5

4

3

2012

2013

2014

2015

2016

0

1

0

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

1

1

0

1

0

2012

2013

2014

2015

2016

0

1

0

2

1

2012

2013

2014

2015

2016

1

0

0

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

109

52

54

65

42

2012

2013

2014

2015

2016

22

14

8

16

8
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A rendészeti tevékenység mutatói a Rendőrőrs illetékességi területén
Saját kezdeményezésű bűntető
feljelentések:

Szabálysértési feljelentések:

Elfogások száma:

Előállítások száma:

Kényszerítő eszközök
alkalmazása:

Helyszíni
bírságok:

2015

2016

%

68

98

+ 44

2015

2016

%

65

83

+ 27

2015

2016

%

32

49

+ 53

2015

2016

%

39

37

-6

2015

2016

%

60

79

+ 31

2015
Fő
144

Ft
1.971.000,-

2016
Fő
149

Ft
1.882.000,-

%
Fő
+3

Ft
-5
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3. melléklet
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4. melléklet
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5. melléklet
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6. melléklet
Beszámoló
a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület Felügyelet
2016. évi munkájáról
Az elmúlt évben a közúti közlekedési szabályzat kisebb fokú megsértése (R.54§) miatt
írásbeli figyelmeztetés 5 esetben ( magyar ), helyszíni bírságot 12 esetben ( 7 magyar 70 000 Ft , 5 külföldi – 50 000 Ft ) ,összesen 120 000 Ft-ot szabtunk ki.
Parkrongálás miatt 4 alkalommal 50 000 Ft ( magyar ) helyszíni bírságot szabtunk ki.
Írásbeli figyelmeztetés 5 alkalommal történt.
Veszélyeztetés kutyával 67 esetben figyelmeztettünk, 5 kóbor kutyát fogattunk be.
Útügyi szabálysértésért és csendháborításért nem kellett intézkednünk.
Közúti közlekedés biztonságát elősegítő tevékenységben évközben 195 esetben jeleztük a
különböző KRESZ –táblák megrongáládását, eltűnését ill. elszíntelenedését melyet
folyamatosan kijavítottak, pótoltak ill. cseréltek.
Szentgotthárd, 2017. március 29.
Közterület Felügyelet
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7. melléklet
Polgárőr Egyesület Szentgotthárd
9970 Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11
Beszámoló a 2016. évben végzet tevékenységről
Tisztelt képviselőtestület!
Az elmúlt időszakban az egyesület tevékenységét az alapszabályban foglaltak szerint végezte,
az Országos Polgárőr Szövetség ajánlásai és a Vas megyei Polgárőr Szervezetek
Szövetségének útmutatása alapján. Tevékenységünk megfelelt a Polgárőr Törvény szerint
vonatkozó szabályainak. Munkánkat Szentgotthárd város lakóinak megelégedésére végeztük.
Fontosabb események, melyek meghatározták működésünket:
A bűnmegelőzés az egyik leghatékonyabb módja a közterületi jelenlét, mely megelőzi a bűn
elkövetését illetve elriasztja a jogkövető magtartást nem mutató állampolgárokat cselekedetük
meg tételétől.2016.ben összesen 15 polgárőr volt jelen a közterületen 1847 órában. Ebből
összesen 840 óra volt önálló és 1007 óra rendőri szolgálat volt.
A 2016.es évhez képest szolgálati óraszámunk nőt.
Az egyesület életét különböző események határozták meg a közterületen töltőt órákon kívül.
Áprilisba ünnepeltük fennállásunk 20. évfordulóját. Jelen voltunk koszorúzáson, városi
rendezvényeken ( Hopplá fesztivál, Zöld Szentgotthárd , Történelmi napok , Városi
Sportnapon,). Szerződést kötöttünk a GYESV Zrt-vel. Meg erősítettük járőrszolgálatunkat a
város belterületén, ott voltunk a sátortábor állításánál is. Szeptember-októberben a
hagyományhoz illően immár hosszú évek óta az egy iskola egy polgárőr programmal jelen
vagyunk a kis iskolások életében reggelente a zebráknál, hogy meg könnyebbítsük az iskolába
jutásukat.
Továbbra is tagjai vagyunk a 100X100 illetve a 250X100 és 300X100 programnak már.
Összefoglalva a jelenlegi 30 fős létszámunk biztosítja a stabil szolgálat ellátását,
Szentgotthárdon és környékén Immár 2016.decemberétől 2 fővel bővült tagságunk, akik a 1418 éves korosztályunkat erősítik.
A rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel való együttműködésünk tökéletes, melyben
változtatást nem kell létrehozni. Az önkormányzattal való együttműködési megállapodást
viszont szeretnénk megújítani, illetve az együttműködési megállapodás keretén belül
szeretnénk irodát is. Melyet az élő határozatlan ideig fennálló együttműködési megállapodás
szerint biztosítani kellene az önkormányzatnak ingyen és bérmentve.
Elkövetkezendő pár hónapon belül együttműködési megállapodást kötünk a helyi önkéntes
tűzoltókkal,melynek lényege,hogy ha kell kisegítsük őket
Tevékenységünket elismeri a város lakossága és önkormányzata, valamint az együttműködő
rendvédelmi szervek.
Szentgotthárd, 2017-04-04
Molnár László
elnök
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Tárgy: Beszámoló
tevékenységéről

Szentgotthárd

Város

Idősügyi

Tanácsa

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
ELŐZMÉNYEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. májusi ülésén tárgyalta az
időskorúak ellátásáról szóló előterjesztést. Az ennek kapcsán elfogadott 123/2008. számú
határozat szerint, annak érdekében, hogy jobban és eredményesebben érvényesüljenek az
idősek érdekei, kezdeményezte a testület a városban egy konzultatív, véleményező,
javaslattevő testület létrehozását. Országos szinten az 1275/2010.(XII.8.) Korm. határozattal
megújításra kerülő Idősügyi Tanács a Kormány konzultatív, véleményező, javaslattevő, a
feladatok meghatározott körében koordináló testület, amelynek célja, hogy a kormányzati
tevékenységben eredményesebben érvényesüljenek az idősek érdekei. Vas Megye Közgyűlése
pedig 2007. január 1-i hatállyal létrehozta a Vas Megyei Idősügyi Tanácsot.
Szentgotthárd Város Önkormányzata is mindig igyekezett kiemelt figyelmet fordítani a
városban élő idősekre, életkörülményeikre, szociális támogatásukra, kulturális lehetőségeik
bővítésére, a Városi Gondozási Központ szolgáltatásain keresztül az intézményi ellátások
biztosítására. A városban számtalan önszerveződés, klub működik, amelyben az idősek
aktívan tevékenykednek.
Képviselő-testületünk 2008. októberi ülésén döntött a szentgotthárdi Idősügyi Tanács
megalakításáról, 240/2008.számú határozatával. A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy
fontosnak tekinti az időskorúak önszerveződésének támogatását, ezért egyetértett azzal, hogy
Szentgotthárd Városban Idősügyi Tanács működjön, jóváhagyta az Idősügyi Tanács
működésével kapcsolatos szabályzatot, amely meghatározta a Tanács összetételét, feladatait,
jogkörét, működési rendjét.
Az Idősügyi Tanács munkájáról megalakulása óta minden évben készült egy értékelő
előterjesztés. Ennek keretében az Idősügyi Tanács elnöke, Szentgotthárd Város polgármestere
számot adott az adott év történéseiről, az egyes üléseken tárgyaltakról, a működés
tapasztalatairól.
AZ ELŐZŐ BESZÁMOLÓ ÓTA TÖRTÉNTEK:
A Tanács továbbra is az általa elfogadott munkaterv alapján dolgozik - a munkatervét a tagok
javaslatai alapján, valamint a Képviselő-testület által tárgyalandó témák figyelembevételével
alakítjuk ki. Alapelv, hogy minden időseket érintő Képviselő-testület elé kerülő témában ki
tudjuk kérni a Tanács véleményét, s visszajelzést kapjunk a testületi döntések fogadtatásáról.
Továbbra is elmondható, hogy az Idősügyi Tanács tagjai mindig nagy érdeklődést tanúsítottak
és tanúsítanak az egyes témák iránt; nagyon aktívak és kezdeményezők; számtalan felvetésük
van.
Az Idősügyi Tanács tagjai rendszeresen megkapják az időseket érintő Képviselő-testületi
előterjesztéseket, a témákat tárgyaló bizottsági ülésekre meghívást kapnak.
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A Tanács munkájáról legutóbb 2016. áprilisában készült beszámoló a Képviselő-testület
számára - a beszámoló készülte óta az alábbi időpontokban ülésezett az Idősügyi Tanács:
-

-

-

2016. május 31-én megtárgyalták a közrend, közbiztonság helyzetét Szentgotthárdon
és a kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatait, továbbá a hétközi-és hétvégi
orvosi ügyeleti tevékenységről szóló beszámolót is.
2016. október 25-én napirenden volt a „Beszámoló a város környezetvédelmi
rendeletének
végrehajtásáról,
különös
tekintettel
a
köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. A környezetvédelmi program
felülvizsgálata.” és a közlekedés helyzetéről készített előterjesztés is.
2016. január 31-én megtárgyalták és elfogadták az Idősügyi Tanács 2017. évi
munkatervét, valamint tanácskoztak az Idősügyi Tanács és az Ifjúsági Tanács
lehetséges együttműködéséről is.

Az Idősügyi Tanács üléseihez kapcsolódó anyagok (munkatervek, jegyzőkönyvek) a Hivatal
honlapján megtalálhatók.
Az Idősügyi Tanács tagjait köszönet illeti aktivitásukért, javaslataikért! Továbbra is
számítunk az önkormányzati munkában közreműködésükre, tapasztalatukra, észrevételeikre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Szentgotthárd Város
Idősügyi Tanácsának munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét fejezi ki az Idősügyi Tanács
tagjainak az aktív munkájukért, a város idős lakossága érdekében végzett tevékenységükért.
Határidő: a határozat közlésére: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2017. április 10.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Szentgotthárd
zárszámadása

Város

Önkormányzatának

2016.

évi

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése
alapján a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a
Képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 89.§-ában foglaltak szerint
elkészítettük Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének számszaki
beszámolóját, mely a 2015. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra.
A Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a
Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét,
kiadását, pénzeszközének változását; a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét,
adósság állományát; vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését
évenkénti bontásban és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.
A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján „Az államháztartás
önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az
irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (5) bekezdése szerint az
államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító
szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható
összegéről.
A)

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

B) Szentgotthárd Város Önkormányzata és Önkormányzati Hivatala 2016. évi számviteli
beszámolójának értékelése
C)

Intézmények 2016. évi gazdálkodásának elemzése

A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait
2016. évben is el tudta látni, az intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal működését
biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.
A 2016. évben pályázat keretében a „Máriaújfalui szennyvízelvezetés” került újra beadásra.
Ez a pályázat konzorciumi szerződés alapján kerül megvalósításra várhatóan az idei -, vagy
következő évben.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2012. évtől kezdődően a költségvetési rendeletben és
a könyvelésben egyaránt elkülönítetten kell kimutatnunk az Önkormányzat és a Közös
Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait. Ennek megvalósításához az önkormányzati
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törvény előírásai szerint elkülönítésre kerültek az Önkormányzat és a Hivatal által végzett
feladatok. A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a pénzforgalmi teljesítések adatai a
szétválasztott tevékenységeknek megfelelően kerültek meghatározásra.
Az Önkormányzat és a Hivatal az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel
rendelkezik. A Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat költségvetési intézményeként
működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja
rendelkezésére.
Államháztartási Belső Kontrollok
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartási
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) az államháztartási
belső kontrollok működtetését írták elő 2015. évben a költségvetési szervek tekintetében.
Az államháztartási belső kontrollok működésére vonatkozó részletes intézményenkénti
beszámolót – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. mellékletében rögzített szempontok szerint - az
előterjesztéshez mellékeljük.
Az államháztartási belső kontrollok működtetésének célja, hogy biztosítsa az intézményeknél:
 a tevékenységek szabályszerű, etikus, gazdaságos, hatékony és eredményes
működését,


teljesítsék az elszámolási kötelezettséget,



a működésük megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak,



a szervezetek forrásainak védelme biztosított legyen.

Az államháztartási belső kontrollok működését hatékonyan segítette, ill. beépült a teljes
kontroll rendszerbe a belső ellenőrzés, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos
vezetői ellenőrzés (FEUVE).
2016. évben a FEUVE szabályzatnak és egyéb belső szabályzatainknak megfelelően a
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés folyamatai dokumentáltak,
ellenőrzöttek voltak.
A 2016. év folyamán a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II.26.)
önkormányzati rendeletet többször módosította.
B) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi számviteli beszámolójának értékelése
I. Bevételi források és azok teljesítése
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési módosított bevételi előirányzatának főösszege
3 484 658 887 Ft.
Az év folyamán összesen 3 148 267 609 Ft bevétel realizálódott. A módosított
előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 90,3 %.
I.1. Adóbevételek alakulása
A helyi adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételét növelik, abból állami
elvonás nincs. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók (gépjárműadó,
talajterhelési díj, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, adók módjára kimutatott
helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő
mértékben, szintén az önkormányzat bevételeit gyarapítják.
2016. évre az adóbevételi előirányzat 1 654 079 797 forint (gépjárműadó nélkül). Az
önkormányzat adóbevételei a tervezett előirányzathoz képest 100%-ban teljesültek. Mivel az
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eredeti bevételi előirányzat szerinti bevételek nem teljesültek, ezért az előirányzat nélküli
tételekhez felvittük az adóbevétel többleteket.

Jogcím

2016. évi eredeti
adóbevétel

2016. év teljesült
adóbevétel

Ft

Ft

%

Gépjárműadó

22 000 000

25 732 592

117

Telekadó

21 499 000

10 968 723

51

Idegenforgalmi
adó

30 000 000

24 628 740

82,1

1 597 500 000

1 617 204 955

101,2

Pótlékok,
bírságok

1 500 000

1 728 902

115,3

Talajterhelési díj

1 000 000

1 277 379

1 673 499 000

1 61 541 291

Iparűzési adó

Összesen

100,4

Az önkormányzatot megillető adójellegű bevételek legjelentősebb része a helyi iparűzési
adóból befolyó összeg.
I.1.1 Adónemek részletezése
Helyi iparűzési adó
A helyi iparűzési adóból származó bevétel a helyi adóbevételek 96,2%-a, ezért a helyi adók
között meghatározó súlya van.
2016. évre a eredeti bevételi előirányzat 1 597 500 000 Ft, melyből 1 617 204 955 Ft teljesült,
ami 101,2%-os teljesítést jelent. Az adóalanyok száma 932 vállalkozó/vállalkozás.
Telekadó
A telekadó módosított bevétele 21 499 000 Ft, melyből 10 968 723 Ft teljesült, mely 51%-os
teljesítést jelent.
Az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában 2016. december 31-i állapot szerint az
adózók száma 66 vállalkozó/vállalkozás .
Idegenforgalmi adó
Idegenforgalmi adó a módosított bevétel 30 000 000 Ft, melyből 2016. évben 24 628 740 Ft
teljesült, mely 82,1%-os teljesítést jelent. Az idegenforgalom igen alacsony, Szentgotthárd
egy szállodával rendelkezik, a többi inkább panzió vagy hotel jellegű, kisebb vendégszámot
befogadó kereskedelmi szálláshely.
Idegenforgalmi adót fizetők száma 28 vállalkozó/vállalkozás, az adó mértéke személyenként
és vendégéjszakánként 500 Ft.
Talajterhelési díj
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a környezetterhelési díj
2004. január 1-jén került bevezetésre. A talajterhelési díj bevezetésével a törvényalkotó célja
az volt, hogy senkinek se legyen előnyösebb a környezet szempontjából rosszabb megoldást
választani és a jelentős költségvetési támogatással megépült közművekre rá nem kötő lakosok
talajterhelési díjat fizessenek. Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A beszedett talajterhelési díj az
önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és ezt az önkormányzat a talaj,
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valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. 2016. évben ez
az összeg 1 277 379 Ft volt.
Az adóbírság és a késedelmi pótlék
A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tervezett bevétele 1 500 000
Ft, melyből 1 728 902 Ft teljesült, mely 115,3%-os teljesítést jelent. Az adóhatóság szankciók
csökkentését engedélyezte az egyébként tőke tartozásokat megfizető vállalkozásoknak,
magánszemélyeknek.
Az adóbírság és a késedelmi pótlék tekintetében a bevétel növekedése a hátralék
beszedésének köszönhető.
Követelés és hátralékkezelés
A hátralék és követeléskezelés fontos részét képezi az adóigazgatási munkának. Az alapvető
célkitűzés a hátralék keletkezés növekedési ütemének lassítása, illetve megállítása, a
hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazásával.
A végrehajtási feladatok során a hátralékkal rendelkező adózókat differenciáltan kezeljük,
meghatározott prioritás mentén. A hátralékállomány egy jelentős része az előző évekről
áthozott tartozás. Jelentős azoknak a tartozásoknak az aránya, amelyek a behajtandó
állományban vannak nyilvántartásainkban, azonban valós eredmény a végrehajtás során
elhanyagolható mértékben várható, mivel a cég már nem működik, vagyona nincs, vagy nem
található meg, ám felszámolási eljárás még nem indult vele szemben, vagy nem fejeződött be.
2016. évben az adóhatóság által indított végrehajtási cselekmények (inkasszó, felszólítás,
munkabér-, nyugdíjletiltás) eredményeként 19 323 825 Ft adótartozás került behajtásra,
melyből 12 666 213 az iparűzési adó, 4 359 466 Ft gépjárműadó, 1 941 973 telekadó, a
fennmaradó összeg pedig az adók módjára behajtandókat tartalmazza.
I.2. 2016. évi közvetett támogatások
Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat be kell mutatni a helyi
adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként.
Szentgotthárd Város Képviselő-testületének helyi adó rendelete telekadóban, iparűzési adóban
és talajterhelési díjban tartalmaz adókedvezményeket, mentességeket.

Szentgotthárd

Adóelengedés
méltányosságból
(Ft)

2016. adóév

db

összeg

önkormányzati
adókedvezmény (Ft)

elévülés
és
behajthatatlanság
miatti törlés (Ft)

db

összeg

db

összeg

3

1 004 900

26

754 017

Gépjárműadó

115

1 622 441

Késedelmi
pótlék

642

2 877 919

783

5 254 377

Telekadó
Helyi iparűzési
adó

Összesen:

3

1 004 900

Az adóelengedés részletszabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény (Art.)
szabályozza.
A fizetési könnyítésben érintett adó nem minősül adóelengedésnek, így e tételek a követelés
elengedésben nem szerepelnek, azokkal a bevételeket nem szükséges korrigálni.
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I.3. Önkormányzatoknak átengedett központi adók
Gépjárműadó
Gépjárműadó tervezett bevétel 22 000 000 Ft, melyből 25 732 592 Ft teljesült, mely 117%-os
teljesítést jelent.
Az adózók száma 3 052 fő/vállalkozás.
I.4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása
A 2013. évtől bevezetésre került feladatfinanszírozási rendszer teljes mértékben átalakította az
önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatási struktúráját. A korábbi
normatív finanszírozási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer. A finanszírozási
rendszer módosítása mellett változtak az önkormányzat által ellátott feladatok is. Az ellátandó
feladatok csökkenésével csökkent az önkormányzat számára biztosított központi költségvetési
forrás összege is. A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2016. évben a központi
költségvetés az önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat.
adatok Ft-ban
Eredeti
előirányzat

Megnevezés

Teljesítés

1. Önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak támogatása
1.

2.

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

912 876

155 225 068

III. Szociális, gyermekjóléti és
3. gyermekétkeztetési
feladatok
támogatása

135 485 419

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

15 723 757

2. Működési célú támogatások
3.

Helyi
önkormányzatok
támogatás

kiegészítő

4.

Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított
támogatás

5.

Egyéb
működési
célú
támogatás(megelőlegezés)

központi

Felhalmozási
célú
önkormányzati
6. támogatás (Óvoda vizesblok, Muzeális
int.tám)
7.

Egyéb különféle
központi támogatás

felhalmozási

Központi
költségvetéstől
költségvetési támogatása

9 682 226
16 128 446

célú
kapott

333 157 792
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Az eredeti előirányzatként tervezett 330 617 430 Ft-hoz képest a 2016. év folyamán 317 029
346 Ft összegben kerültek megállapításra bevételek az önkormányzat részére az egyéb
központi források terhére. Többletforrásban nem részesültünk, ugyanakkor helyi
önkormányzatok működési támogatása címén 236 137 337 Ft-ot adóerő-képességünk miatt
nem kaptunk meg.
I. 5. Egyéb bevételi források
Felhalmozási jellegű bevételek
A Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részét képezik a Tárgyi eszköz és inmateriáis javak
és részesedés értékesítése bevételei, amely 2016. évben 2 595 227Ft összegben teljesült.
Támogatási bevételek
Az önkormányzat költségvetésben jelentős összeg, összesen 185 651 068 Ft működési és
359 300 446 Ft felhalmozási támogatás érkezett az önkormányzathoz.
Finanszírozási bevételek:
Ezen a címen a pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege szerepel
249 967 485 Ft összegben.
II. Kiadások alakulása
II.1. Kiadások elemzése
Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege 3 484 658 887 Ft, melyből
2 698 971 Ft teljesült, ez 77,5%-os teljesítésnek felel meg.
Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet - tervezet 1-2-3-4. melléklete
tartalmazza. Legjelentősebb részét a működési kiadások képezik.
Önkormányzati szinten a kiadások a következőképpen alakultak:

Kiadási jogcímek

2016. év (e Ft)

kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pb juttatása

324 868 206
94 442 961
734 254 723
13 055 766

5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz. ell.
Támogatásértékű kiadások áh belülre
Támogatásértékű kiadások államháztartáson kívülre

361 988 490
65 446 091

Pénzeszközátadások EU-ba
Műk.c.tám.kölcsön államh.kívülre
Felhalmozási kiadások

54 400 000
721 121 549

Felhalmozási kiadás áh belülre

5 245 000

Felhalmozási kiadás áh kívülre

312 920 579

Finanszírozási kiadások
VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 228 140
2 698 971 505
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A felhalmozási kiadások között az önkormányzat az alábbi jelentősebb beruházásokkal
kapcsolatban teljesített kiadásokat a 2016. év folyamán:
Ft
Útfelújítások
76 310 450
Ipari Park pályázathoz,TTP
15 062 990
Belterületi vízrendezés
41 207 568
Önkormányzati bérlemények felújítása
19 908 354
Ingatlan vásárlás lakás egyéb
37 380 791
Városrészi kultúrházak
30 101 368
SZOI felújítás
34 434 619
Zöld város pályázat
4 703 600
Térinformatika
19 419 801
Sportöltöző vizesblokk
30 382 738
Tervezésre
9 969 500
A támogatásértékű kiadások tartalmazzák az intézmények és a Társulás részére történő
pénzeszközátadást.
Az államháztartáson kívülre történő felhalmozási pénzeszköz átadás a GotthardTherm
Kft kötvény törlesztésének garanciavállalásából adódott.
Az ellátottak támogatása: Az eseti támogatások és a nem kötelező ellátások esetén a
felhasználás az előirányzatoknak megfelelően alakult.
Az önkormányzat 2016. december 31-én fennálló részesedéseit, az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában a 7. melléklet szemlélteti.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának hitelállományának alakulását a 10. melléklet mutatja
be.
II.2. Finanszírozási műveletek
A 2016. évi zárszámadási rendelet összességében 249 967 485 Ft finanszírozási bevételt
tartalmaz. Az összeg a következő tételeket foglalja magában:
a 2015. évi pénzmaradványt 245 239 778 Ft összegben.
államháztartáson belüli megelőlegezést 4 727 707 Ft összegben
II.3. Pályázati forrásból megvalósított feladatok:
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS
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94.605,50 €
efektórium felújítása

SI-HU
Szlovénia-Magyarország

14.191 €

17/2016
350.000 €

Kolostor könyvtár felújítása

SI-HU
Szlovénia-Magyarország

AT-HU
Ausztria - Magyarország

„Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark
Program 2016.”

TOP-2.1.2-15-VS1

Vidékfejlesztési Program

105/2016

15.000,- €

nem mi vagyunk a pályázók, hanem
stratégiai partnerek vagyunk  a
támogatást nem a magyar
partnerektől kapjuk majd

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.

elbírálás alatt

138/2016

0,- Ft

57.845.562,- Ft
Művelődésház felújítása

nem nyert

elbírálás alatt

168/2016.

239.771.928,- Ft
Zöld város kialakítása
Várkert és kapcsolódó
zöldterületek fejlesztése

52.500 €
85.000,- €

166/2016

0,- Ft
(nem pénzbeli támogatást
nyerhetünk, hanem az
eszközöket)
Sportpark és futókör
kialakítása

-

17/2016
100.000,- €

Városmarketing és helyi
termékfejlesztés

80.415,50 €

14.461.391,- Ft

nem nyert
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478.000.000,- Ft
A Szentgotthárdi Ipari Park
alapinfrastruktúrájának
fejlesztése

TOP-1.1.1-15-VS1-201600003

102/2016.

0,- Ft

1.578.610,- Ft
Közép- és Kelet-európai
1. világháborús szobor felújítás
Történelem és Társadalom
Rábakethelyen
Kutatásáért Közalapítvány

578.610,- Ft

26 647 200,-

Széchenyi István Általános
Iskola tornacsarnokának
fejlesztése
Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása
– HUNYADI UTCA
FELÚJÍTÁSA

Magyar Kézilabda
Szövetség

0,- Ft
elbírálás alatt

156/2016.

0,- Ft
99.974.655,- Ft 
108.247.254,- Ft

75.773.078,Ft

261/2016

31 982 804,Belügyminisztérium

elbírálás alatt

139/2016.

299 765 000,Fenntartható kerékpárforgalmi TOP-3.1.1-15-VS1-201600011
fejlesztés Szentgotthárdon

elbírálás alatt

103/2016.

159 422 409,Arany János Iskola energetikai
TOP-3.2.1-15-VS1-2016fejlesztése Szentgotthárdon
00011

1.000.000,- Ft

206/2015

150 000 000,TOP-1.4.1-15-VS1-2016SZEOB Játékvár Óvoda
00019
bővítése és energetikai felújítása

elbírálás alatt

120/2016.

32.474.176,- Ft

Együttműködési megállapodás
megkötése folyamatban van az
MKSZ-szel

16 982 804,-

nem nyert

-
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Máriaújfalu szennyvíz elvezetés
kiépítése

KEHOP-2.2.1-15-201500006

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

nettó 505.000.000,-

nettó
426.208.381
Ft,-

Muzeális intézmények szakmai
támogatása (Kubinyi Ágoston
Program) 2015

Belügyminisztérium

1 714 500,-

1 500 000,-Ft

Muzeális intézmények szakmai
támogatása (Kubinyi Ágoston
Program) 2016

Belügyminisztérium

2 000 000,-Ft

2 000 000,
Ft

Városi Gondozási Központ nyomtató beszerzése

Városi Gondozási Központ gépjármű beszerzése

Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása
– ÓVODA VIZESBLOKK

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
megbízásából a Nemzeti
Rehabilitációs és szociális
Hivatal
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
megbízásából a Nemzeti
Rehabilitációs és szociális
Hivatal
Belügyminisztérium

16/2016.

16/2016.

120/2016.

149.860 Ft
nyomtató beszerzés
7.900.000 Ft gépjármű
beszerzés

28 256 893,-

nettó 102.164.199,-Ft

214 500,-

nyert

Nyert, megvalósult
Digitális terepasztal szlovén nyelvű
fejlesztése.

0,-Ft

Nyert
Digitális terepasztal német nyelvű
fejlesztése.

149 860,-

0 Ft

nyert, megvalósult

-

-

Nem nyert

14 128 446,
-

14 128 447,-

A támogatási szerződés aláírásra
került. Befejezési határidő
2017.december 31.
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III. Maradvány alakulása
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi felhasználható maradványát a 6. melléklet
tartalmazza.
Az alábbi táblázat tartalmazza a maradvány összesített adatait:
Móra Ferenc
Közös
Városi
Megnevezés
Önkormányzat Önkormányzati Rendelőintézet
Könyvtár és
Hivatal
Múzeum
Összes maradvány

392 632 728

21 817 627

32 128 818

2 716 931

Elvonásra kerülő pmarad

+21 897 759

- 1 458 301

-20 333 705

-105 753

2017. évi költségvetésben
tervezve

-300 000 000
20 359 326

12 073 105

2 611 178

Felhasználható
maradvány

114 530 487

Közp.ktsv-be
befizetés
2016. évi elszámolás
Vasivíz
haszn.díj

0

szennyvíz

Mújf.szennyvizbefiz,letéti
szlák, környvéd,gépjadó
Tartalékba
Rendelőintézet
EFI
visszafiz
Szabad maradvány

-34 943 079
-32 859 178

-5 000 000
41 728 230

A 2017. évi költségvetés tervezése alkalmával a 2016. évi kötelezettségvállalások áthúzódó
tételeit az Önkormányzat kiadási előirányzatai meghatározásakor részben már figyelembe
vettük: előző évi maradvány igénybevételeként a 2017. évi eredeti költségvetésbe
300 000 000 Ft épült be a bevételi és a kiadási előirányzatok közé. Az önkormányzat
fennmaradó maradványából 67 802 257 Ft kötelezően elkülönített számlán van. A Hivatal
szabad maradványa az közös hivatal működtetéséhez kapcsolódik: személyi, munkáltatót
terhelő járulék valamint előző évi dologi- beszerzési kiadásra.
A Rendelőintézet pénzmaradványából az alábbi felhasználást javasoljuk az
intézményvezetővel összhangban: az I. számú gyermekorvosi rendelő 583 693 Ft, az
asszisztens 6 óráról és 8 órára visszatérésének finanszírozására, a laboratóriumi maradványt
739 814 Ft-ot, képalkotó diagnosztika 1 767 410 Ft, fizikoterápiás szolgáltatásra 209 157 Ft
fogorvosi alapellátásra 1 456 184 Ft (OEP támogatás), család- és nővédelem, valamint
ifjúsági eü szolgáltatásra 2 083 231 Ft-ot, az EFFI Iroda fenntartására (pályázati maradvány
terhelt) 3 933 222 Ft-ot, ezen kívül a járóbeteg szakellátásra 441 427 Ft-ot (előző évi számla),
a labor centrifugához a maradványon kívül 500 000 Ft-ot a centrifugára, sebészet,
tüdőgondozó rézére röntgenfilm nézőre 2x237 600 Ft-ot, doziméterre 39 450 Ft-ot, valamint
tetőtér festésére árajánlat alapján 315 000 Ft-ot javasolunk az intézmény részére
visszajuttatni. Ez mindösszesen 12 073 105 Ft. Az intézménytől túlfinanszírozás miatt
20 333 705 Ft-ot elvonunk a költségvetési rendeletünk alapján, mely összegből 5 millió
forintot az önkormányzat címkézetten tartalékba helyez a Rendelőintézet részére, melynek
oka az intézmény által vitatott, megörökölt, EFFI pályázat visszafizetési kötelezettsége.

175

2017. április 26-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
Az intézményvezető a fentieken túlmenően a foglalkoztatás-egészségügyi rendelőbe egy
klíma berendezést szeretne 250 000 Ft összegben, valamint 4 millió forintot sterilizáló
berendezésre.
A Móra Ferenc Városi Könyvtár pénzmaradványából 105 573 Ft költségvetési rendeletünk
alapján elvonásra kerül, a fennmaradó maradványt javasoljuk az intézményvezetővel
összhangban a melléklet szerint célokra az intézmény részére visszajuttatni.
A 2017. évi eredeti költségvetésben már szereplő áthúzódó kötelezettségvállalások tételeit a
2016. évi beszámolóban a kötelezettséggel terhelt maradvány összegének meghatározásánál
vettük figyelembe.
Az önkormányzat pénzmaradványa a fentiek alapján 114 530 484 forint, melyből 67 802 259
Ft, valamint a Rendelőintézet részére 5 millió forint (amennyiben a Képviselő-testület ezt
elfogadja) levonása után a szabad maradvány 41 728 230 Ft. Ezen összeg felhasználása az
előző hónapok Képviselő-testületi határozatai alapján:
- Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum illetményemelésre vonatkozó kérelme
(5/2017.Képv.hat.)
-

Városrészi kultúrházak (Farkasfa, Máriaújfalu) felújításának prioritása (5/2017.
Képv.hat.)

-

Gotthard Therm Kft fejlesztési támogatására (5/2017. Képv.hat.)

-

Őrségi kerékpárút 338 000 Ft (13/2017. Képv.hat.)

-

Gotthard Therm Kft ármódosítások, valamint 30 millió Ft tagi kölcsön
Képv.hat.)

(29/2017.

-

Sztg Tűzoltó Egyesület (54/2017. Képv.hat.)

-

Legszebb konyhakert költségei (57/2017. Képv.hat.)

-

Pannon Kapu Kulturális Egyesület béremelés- (1 585 740 Ft, eszközbeszerzés(860 911 Ft), valamint rendezvényhez pótigény (1 946 000 Ft) kérelme összesen
4 392 651 Ft összegben mellékelve.

-

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő gépjármű
finanszírozása vagy megvétele 2 millió forint vagy vételár.

A hatályos jogszabályok alapján megállapított intézményi a fenntartó önkormányzat által
elvonásra kerülnek. Az elvont maradvány összeget a jogszabályi előírások alapján a 2017. évi
költségvetési hiány finanszírozására kell fordítani, a fennmaradó maradvány összeg a
költségvetési tartalékba kerül.
IV. Mérlegtételek alakulása
Az önkormányzat vagyonának alakulása
Vagyonmérleg adatok 2016. Nyitó állomány
év

Záró állomány

Változás
növekedés
csökkenés

/

Eszközök:
A Befektetett eszközök:
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A/I. Immateriális javak
A/II/1.Ingatlanok
A/II/2.Gépek, berendezések,
járművek
A/II/4.Beruházások, felújítás
A/II/5.Tárgyi
eszköz
értékhelyesbítése
A/II. Tárgyi eszközök össz.
A/III. Befektetett pénzügyi
eszközök
A)Nemzeti vagyonba tartozó
befektetett eszk. Össz.
B/1/1 Vásárolt készletek
B/I. Készletek
C/II/1 Forintpénztár
C/III/1
Kincstáron
kívüli
forintszámlák
C/IV/1
Kincstáron
kívüli
deviza számlák
C. Pénzeszközök összesen
D/I .Ktsv-i évben esedékes
követelések
D/II. Ktsv-i évet követően
esedékes követelések
D/III.Követelés jellegű sajátos
elsz.
D) Követelések
E) Egyéb sajátos eszközoldali
elsz.
F)
Aktív
időbeli
elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
G/I.
Nemzeti
vagyon
induláskori értéke
G/II.
Nemzeti
vagyon
változásai
G/III.
Egyéb
eszközök
induláskori értéke
G/IV. Felhalmozott eredmény
G/V.
Eszközök
értékhelyesbítésének forrása
G/VI.
Mérleg
szerinti
eredmény
G) Saját tőke
H/I. Ktsv-i évben esedékes
követelések
H/II. Ktsv-i évet követően
esedékes követelések
H/III. Kötelezettség jellegű

9 231 517
6 787 552 031
207 936 459

29 474 777
6 850 868 042
186 613 882

20 243 260
63 316 011
-21 322 577

77 871 397

84 573 425

6 702 028

7 073 359 887
1 237 175 247

7 122 055 349
1 626 122 334

48 695 462
388 947 087

8 319 766 651

8 777 652 460

457 885 809

0
0
680 280
251 246 330

5 732 967
5 732 967
178 070
440 201 371

5 732 967
5 732 967
-502 210
188 955 041

7 927 629

24 819 838

16 892 209

259 854 239
73 262 552

465 199 279
107 109 127

205 345 040
33 846 575

1 918 454 581

1 206 223 068

7 505 098

13 063 427

5 558 329

1 999 222 231
0

1 326 395 622
1 455 000

672 826 609
1 455 000

10 578 843 121
9 676 564 144

10 576 435 328
9 676 564 144

-2 407 793

301 669 987

301 669 987

691 365 934

691 365 934

-1 539 607 459

-963 132 800

576 474 659

576 474 659

620 184 491

43 709 832

9 706 467 265
387 844

10 326 651 756
1 791 142

620 184 491
1 403 298

66 226 092

15 884 493

-50 341 599

33 038 059

39 885 102

6 847 043

-712 231 513
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sajátos elszámolások
H) Kötelezettségek
J)
Passzív
időbeli
elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN:

99 651 995
772 723 861

57 560 737
192 222 835

-42 091 258
-580 501 026

10 578 843 121

10 576 435 328

-2 407 793

IV.1. Eszközök- források állományának alakulása
A költségvetési évben esedékes követelések mérlegsor egyenlege 10 576 435 328 Ft.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségként 57 560 737 Ft-ot tart nyilván az
Önkormányzat. A pénzeszközök záró értéke 2016. december 31-én 465 199 279 Ft. Az
önkormányzat könyveiben szereplő pénzeszköz tartalmazza 2017. évben felhasználandó
összegeket is. A követelésekre vonatkozóan a Számviteli Politikában meghatározottak alapján
értékvesztés elszámolására került sor.
Részlet az Állami Számvevőszék jegyzőkönyvéből:
Az Önkormányzat zárszámadási előterjesztésében be kell mutatni az eszközök elhasználódása,
amortizációja mekkora forrást igényel.
Az eszközök elhasználódási fokát az alábbi mutatószám jelzi:
Eszközök értékcsökkenése/Eszközök bruttó értéke.
Az önkormányzat és intézményei eszközeire vonatkozóan az elhasználódás fokát jellemző
mutatót az egyes számviteli kategóriák szerinti megbontásban az alábbi táblázat mutatja:
Számviteli kategória

Értékek
(e Ft)
Bruttó érték

Immateriális javak

Értékcsökkenés
Elhasználódási
fok
Bruttó érték

Ingatlanok és kapcsolódó Értékcsökkenés
vagyoni értékű jogok
Elhasználódási
fok
Bruttó érték
Gépek,
berendezések, Értékcsökkenés
felszerelések, járművek
Elhasználódási
fok
Bruttó érték
Eszközök összesen

Értékcsökkenés
Elhasználódási
fok

117 947
88 472
75%
9 314 049
2 378 608
25,5%
574 279
387 666
67,5%
13 990 880
3 421 741
24,5%

Az eszközök elhasználódása foka összességében 24,5 %-on alakul. Kedvező, ha értéke minél
közelebb van a 0 %-hoz. Ha túl magas, akkor a fokozott meghibásodások miatt az
működtetési költségek jelentősen nőnek, ami előrevetíti a fejlesztések szükségességét az
önkormányzatnál.
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Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében felújításokra 161 122 604 Ft-ot, egyes
beruházásokra 559 998 945 Ft-ot teljesített, melynek célja a város színvonalas
működtetésének megőrzése.
A 2016. évi költségvetésben sajnos nem tudtunk az eszközök pótlására tartalékot tervezni,
csak a legszükségesebbekre.
A 2017. évi költségvetésben sem állt módjában az
önkormányzatnak e célra tartalékot képezni.
IV.2. Hitelfelvételből, pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek alakulása
A hitelek és lízing állományának alakulását a zárszámadási rendelet 10. mellékletében
részletezésre került a hitelek és lízing állománya.
Az önkormányzat 2016. évben a Gotthard Therm Kft-nek eFt tagi kölcsönt is biztosított.
2016. évben az Önkormányzat a Kft részére bocsátott a jegyzett tőke emelésre 100 eFt-ot,
tőketartalékba pedig 392 420 eFt-ot a korábban nyújtott meg nem fizetett tagi kölcsönökből. A
garancia és kezességvállalás keretében a kötvényre 304 336 372 Ft-ot fizetett az
önkormányzat.
C) Intézmények 2016. évi gazdálkodása
A 2016. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 1-2-3-4-5.számú mellékletében
bemutatásra kerültek az intézmények tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai
A saját bevételek az eredetileg tervezett 259 010 570 Ft-hoz képest 231 725 998 Ft-os
összegben teljesültek.
A kiadások az eredetileg tervezett 958 618 000 Ft, a módosított 980 899 204 Ft
előirányzathoz képest 923 689 434 Ft-ban (94,2%) realizálódtak. A kiemelt előirányzatok
közül a személyi kiadások növekedtek a legjelentősebb mértékben. A személyi kiadások
eredeti előirányzata nem tartalmazta a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait, amely az
eredeti költségvetésben a céltartalékok között került megtervezésre, majd a tényadatok
ismeretében került a személyi juttatások és járulékok közé átcsoportosításra.
A kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények jelentős része az
önkormányzati társulás fenntartása alá tartozik. A társulási intézmények a Városi Gondozási
Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (2017. január 1-től Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ), valamint a Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár
Óvodája, és a Tótágas Bölcsőde intézmény. Az intézmények vezetőinek beszámolóját is
csatoljuk az előterjesztéshez.
Az intézmények 2016. évi pénzügyi szöveges beszámolóit az előterjesztés 2. számú
melléklete tartalmazza. (önkormányzati intézmények, társulási intézmények)
A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az
önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
Hatásvizsgálat rendelethez:
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható
következményeit, és megállapítottuk, hogy
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a törvényekben előírt egyik
legfontosabb, a költségvetést érintő rendelet, ami számot ad az előző évi gazdálkodásról.
Fontos jelzés ez a társadalmi, gazdasági élet többi szereplőjének is.
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a törvényekben előírt egyik legfontosabb, a
költségvetést érintő rendelet, ami számot ad az előző évi gazdálkodásról. Fontos jelzés ez a
társadalmi, gazdasági élet többi szereplőjének is.
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ab) környezeti és egészségi következményei: közvetlen hatása nincs
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a zárszámadás elkészítése és a rendeletben
előírtak elkészítése jelentős adminisztrációs terhet jelent, az elfogadást követően
adminisztrációra jelentősen növelő hatása nincs. Önkormányzatunk zárszámadása
könyvvizsgáló által auditálva van.
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: a rendelet megalkotása kötelező, annak elmaradása jelentős szankciókkal
jár, így elfogadása kötelező
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek :
rendelkezésre állnak a feltételek
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.
Bevételeink elsősorban az adóbevételek kedvező alakulása miatti többletforrások lehetővé
tették, hogy 2016. évben megvalósuljanak a költségvetésben tervezett feladatok, biztosított
legyen az intézmények működtetése, folytatódjanak a megkezdett beruházások és felújítások.
illetve új pályázatok benyújtásával és saját források (önerő) igénybevételével
megteremtődjenek a további fejlesztések lehetőségei. Gazdálkodásunkat finanszírozási
gondok nem nehezítették, a költségvetési egyensúly megteremtéséhez és megtartásához külső
források bevonására nem volt szükség.
V. Éves belső ellenőrzési jelentés
A 2016. évi Éves ellenőrzési jelentés a jelen előterjesztés 3. számú mellékleteként olvasható.
A mellékletben szereplő jelentés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-ában előírtak
szerinti éves ellenőrzési jelentés – melynek elfogadását javasoljuk Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testülete számára.
Összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházásaink és felújításaink döntő
többségét sikerült a kivitelezés ütemének megfelelően megkezdenünk és előkészítenünk.
Elláttuk az igazgatási, kommunális és városüzemeltetési feladatainkat, biztosítottuk az
intézmények működőképességét.
Kérem a Tisztelt Testületet az éves belső ellenőrzési jelentés elfogadását tartalmazó határozati
javaslat elfogadására, valamint a zárszámadási rendelet-tervezet megtárgyalását és
elfogadását!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi éves ellenőrzési
jelentést az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint megismerte, az abban leírtakat elfogadja.
Határidő:
a közlésre azonnal
Felelős:
a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2017. április 17.
Huszár Gábor
Polgármester
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Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
…./…. .(……..) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbá az államháztartásról szóló többször módosított
2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a többször módosított,
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.26.)
Képviselő-testületi rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:
1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi
költségvetésének
a.) kiadási főösszegét 2 698 971 505 Ft-ban azaz kettőmilliárd hatszázkilencvennyolcmillió
kilencszázhetvenegyezer ötszázöt forintban,
b.) bevételi főösszegét 3 148 267 609 Ft-ban azaz három milliárd egyszáznegyvennyolcmillió
kettőszázhatvanhétezer hatszázkilenc forintban,
állapítja meg.
(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérlegadatait
az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
2.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat:
2 846 244 000 Ft,
módosított bevételi előirányzat:
3 484 658 887 Ft,
bevételi teljesítés:
3 148 267 609 Ft

a

2016. évi

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:
Ft
Bevételi jogcím
Eredeti előirányzat
Módosított előir.
Teljesítés
Intézményi működési
259 010 570
268 337 399
231 725 998
bevételek
Önkormányzatok
1 673 499 000
1 681 911 951
1 681 911 074
sajátos
működési
bevételei
Működési
330 617 430
317 029 346
317 029 346
támogatások
Egyéb
működési
129 245 000
185 651 068
185 651 068
bevételek
Felhalmozási
és
12 000 000
27 595 227
25 595 227
tőkejellegű bevételek
Felhalmozási
41 873 000
58 001 446
58 001 446
támogatások
Egyéb felhalmozási
299 779 000
301 299 000
1 520 000
bevételek
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Támogatási
kölcsönök
visszat.
igénybevét.
Költségvetési hiány
belső finanszírozása:
pénzmaradvány
ig.vét.
Államháztartástól
kapott előleg
Összesen:

220 000

394 865 965

394 865 965

200 000 000

245 239 778

245 239 778

4 727 707

4 727 707

3 484 658 887

3 148 267 609

2 946 244 000

(3) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 5. mellékletek tartalmazzák. A központi költségvetés
támogatását a 13. melléklet részletezi.
3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat:
2 946 244 000 Ft,
módosított kiadási előirányzat:
3 484 658 887 Ft,
kiadási teljesítés:
2 698 971 505 Ft

a

2016. évi

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:
Ft
Kiadási jogcím
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
jár.
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni
jutt.
Egyéb
működési
kiadás
Felhalmozási kiadás
Felújítási kiadás
Egyéb felhalmozási
kiadás
Támogatási
kölcsönök nyújtása
Tartalék
Finanszírozási kiadás
Államháztartástól
kapott
előleg
visszafiz
Összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előir.

Teljesítés

314 601 000
91 322 000

349 616 700
100 680 139

324 868 206
94 442 961

701 614 820
15 550 000

810 625 343
15 643 000

734 254 723
13 055 766

450 499 180

430 719 501

427 434 581

698 653 000
180 715 000
335 745 000

1 092 034 577
214 055 491
338 879 207

559 998 945
161 122 604
318 165 579

70 000 000

60 010 000

54 400 000

76 320 000
988 288
10 235 712

56 438 222
993 288
14 963 419

992 428
10 235 712

2 946 244 000

3 484 658 887

2 698 971 505

(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1., 2., és 4. mellékletek
tartalmazzák.
4.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a .
melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján:
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Eszközök:
10 576 435 328 Ft
Források:
10 576 435 328 Ft-ban állapítja meg.
5.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi maradványa 449 574 096 Ft,
melyből 300 000 000 Ft tervezve van a 2017. évi költségvetésben. A felhasználható
maradványt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési
szervenként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá:
Intézmény
Közös Önkormányzati Hivatal
Rendelőintézet
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
Önkormányzat
Pénzmaradvány összesen:

Felhasználható
maradvány (e/Ft)
összesen
20 359 326
12 073 105
2 611 178
114 530 487
149 574 096

6.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának az állami támogatások elszámolását követően
0 Ft visszafizetési kötelezettsége van
7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi vagyonkimutatását a 7. melléklet
tartalmazza.
8.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016.
évi létszámkeretet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre
átszámított létszámát a 8. melléklet tartalmazza.
9.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2016.
évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 9. melléklet szerint fogadja el.
10.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által
felvett hitelek állományát lejárat és célok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.
11.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves
kihatással járó felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 12. melléklet szerint
fogadja el.
12.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak megfelelően mint az államháztartás szervezete
közérdekű adatait az Ávr. 8. melléklete szerint köteles közzétenni.
13.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§:
A zárszámadási rendelet kiadási és bevételi főösszegei, a hiány mértéke, és annak
finanszírozási kérdései kerülnek itt rendezésre, mind a pénzmaradvány (belső finanszírozás),
mind a hitelek (külső finanszírozás) útján. Az összevont mérleg adatait az 1-2. melléklet
tartalmazza.
2.§
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A rendelet tervezet ezen szakaszában a bevételek részletezése történik meg jogcímenként /
kiemelt előirányzatonként, eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.
A bevételek részletezését az 1. melléklet - összevont mérlegadatok, a 2. melléklet - összevont
mérlegadatok működési-, és felhalmozási bontásban, és az 5. melléklet – bevételek címenként
és feladatonkénti bontásban mutatja.
A 5. melléklet tartalmazza az intézményi működési bevételek, az önkormányzati sajátos
működési bevételek, a támogatások, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, a
támogatásértékű bevételek, a véglegesen átvett pénzeszközök, a támogatási kölcsönök
visszatérülése és igénybevétele, a hiány belső-, és külső finanszírozásának forrásait eredeti-,
módosított előirányzat és teljesítés bontásban.
3. §
A rendelet-tervezet ezen szakasza a kiadásokat részletezi eredeti-, módosított előirányzat és
teljesítés bontásban.
A kiadások részletezését az 1. melléklet - összevont mérlegadatok, a 2. melléklet - összevont
mérlegadatok működési-, és felhalmozási bontásban, a 3. melléklet –a működési kiadásokat
címenkénti, intézményenkénti és feladatonkénti bontásban, a 4. melléklet a felhalmozási és
felújítási kiadásokat is bemutatja címenkénti, intézményenkénti és feladatonkénti bontásban.
4.§
A rendelet tervezet itt rendelkezik az eszközök és a források állományáról.
5.§
A pénzmaradvány alakulására – felhalmozási, működési – és a felhasználható
pénzmaradványra vonatkozó rendelkezések kerülnek itt rögzítésre, meghatározva az
intézményenként felhasználásra jóváhagyandó pénzmaradvány összegeit.
A 6. melléklet részletezi a pénzmaradvány alakulását intézményenként.
6.§
Az Önkormányzat állami költségvetésbe történő befizetési kötelezettség, ill. az
Önkormányzatot megillető járandóság kerül itt rögzítésre az év végi elszámolások alapján
7.§
Az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a rendelet
8. §
Az önkormányzat, ill. költségvetési szervei létszámkeretét rögzíti a 8 mellékletben rögzített
bontásban. Ugyancsak a 8. mellékletben kerül bemutatásra a közfoglalkoztatottak
létszámának alakulása.
9. §
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazza a jogszabályban rögzített
szempontoknak megfelelően a 9. mellékletben.
10. §
Az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról rendelkezik lejárat és célok szerinti
bontásban amit a 10. melléklet részletez.
11.§
Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 12. mellékletben foglaltakra
tekintettel rendezi.
12.-13.§
Technikai előírásokat fogalmaz meg a zárszámadási rendelet közzétételére és a hatályba
lépésre vonatkozóan.
Az Önkormányzat költségvetési zárszámadásának elfogadását az Áht. 53.§(1) .bekezdése
teszi szükségessé, amelynek értelmében a Képviselő-testület határozatot hoz a 2016. évi
költségvetés végrehajtásáról.
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2. számú melléklet
NYILATKOZAT
(370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerint)
A) Alulírott Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
(9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett
költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos,
hatékony és eredményes működéséről.
Gondoskodtam:
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem, hogy
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően,
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó
kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a
hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a
vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni
tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül
folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem
eleget:
Kontrollkörnyezet:
Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és
működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben,
belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem.
Aktualizálásra került a SZMSZ a jogszabályi változások eredményeként bekövetkezett
változásoknak megfelelően. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek
megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.
Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú
munkavégzés lehetősége biztosított volt.
A teljesítményértékelés keretében az egyes dolgozóknál az erkölcsi elismerés biztosított, ill.
szükség szerint a fejlesztendő területek megismerhetők voltak.
Kockázat értékelés:
A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves
működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és
alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt.
Kontrolltevékenységek:

186

2017. április 26-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket
szerveztem,
a
Képviselő-testület
döntése
alapján
működtetett
negyedéves
kontrollmegbeszéléseken az irányítás alá tartozó költségvetési szervekkel a magas kockázatú
területekre – jogszabályi-, szervezeti-, személyi-, változások, pályázati támogatások
felhasználása, közbeszerzési eljárások - vonatkozó egyeztetések megtörténtek. Mindennek
következtében a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni A pénzügyi
folyamatokban a FEUVE jól működött. A folyamatokban törekedtünk a megfelelő
dokumentáltság biztosítására.
Információ és kommunikáció:
Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások,
vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések,
apparátusi értekezletek útján biztosítottam.
A Hivatalon belül működő belső információs rendszer mindenki számára hozzáférhető volt, a
gyors információáramlást – oda-vissza – biztosította.
Monitoring:
A működés során a hatóságok-, külső szervek (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár,
Pályázati forrásokat kezelő Irányító hatóságok) ellenőrzése, a könyvvizsgáló, a belső
ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes
vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő
feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv – Képviselő-testület - felé teljesített szakmai és
pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről.
Az egyes szervezeti egységek vezetői heti rendszerességgel számoltak be az irányításuk alá
tartozó egység munkájáról.
Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést:
Továbbra is kiemelten fontos feladat a kontrolltevékenységek körében az információs
technológiai kontrolltevékenységek fejlesztése, mind az általános kontrollok, mind az
alkalmazási kontrollok területén. Az általános kontrollok körében a hozzáférési-, az
alkalmazási szoftverek fejlesztési-, karbantartási-, a rendszer szoftver kontrollok, a
feladatkörök elhatárolása és a folyamatos szerviz területein szükséges biztonságosabb,
ellenőrzöttebb működés. Az alkalmazási kontrollok esetében olyan struktúrák, és eljárások
kialakítása szükséges, amelyek az egyes számítógépes alkalmazások biztonságos működését-,
működtetését teremtik meg.
Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a
tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen –
nem
Kelt: Szentgotthárd, 2017. április 17.
P. H.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Tárgy: MURRABA ETT dokumentumainak módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MURABA Európai Területi
Társulás megalakításával a 2016. novemberi ülésén foglalkozott és a 270/2016. számú
határozatával támogatta azt. A Társulás alapdokumentumainak tervezetét - néhány
kiegészítéssel – jóváhagyta. November óta néhány kisebb pontosítást javasoltak a
véleményező hatóságok a megszövegezésekben, többek között a Társulás működési
területének és céljainak, illetve egyes hivatkozások pontosítását – ezeket a pontosításokat
már tartalmazza az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete.
A szentgotthárdi Képviselő-testület novemberi kiegészítő javaslatai tartalmilag szerepelnek
már ezekben a dokumentumokban, kivétel:
- további pontként javasoljuk bevonni: „3.12. régió belső társadalmi kapcsolatait erősítő
együttműködések és intézményi kapcsolatok fejlesztése, szélesítése a kultúra-művelődés, a
szabadidő eltöltés és a sport területén.” -> az első mondatrészt túl általánosnak tartva a
feladatok közé nem javasolták betenni, viszont a III. 1.1-ben szerepelő együttműködés célként
lefedi a kívánt tartalmat, a második mondatrészt pedig elhelyeztük a III. 3.5-ben.
A jóváhagyó hatóságok módosításaival együtt az Egyezmény és Alapszabály végleges
szövegét az alakuló ülésen fogadják el a tagok.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 270/2016. számú
határozatát megerősíti azzal, hogy – a javasolt pontosításokat elfogadva - a MURRABA
Európai Területi Társulás Egyezményének megszövegezését az Előterjesztés 1. számú
melléklete szerint, a MURRABA ETT Alapszabályának megszövegezését az
Előterjesztés 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2017. április 24.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet
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MURABA
Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Társulás
EGYEZMÉNYE
(tervezet a jóváhagyó hatóságok számára)
Alulírott tagok (a továbbiakban: Tagok)
 hivatkozva az Európai Parlament és a Tanács által 2006. július 5-én
elfogadott 1082/2006/EK számú rendeletre, valamint az ezt módosító,
Európai Parlament és a Tanács által 2013. december 17-én elfogadott
1302/2013/EK számú rendeletre, (a továbbiakban, együtt: Rendelet);
 hivatkozva a Magyarország Országgyűlés által elfogadott, az európai
területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvényre (a továbbiakban:
Törvény), valamint figyelemmel az e jogszabály végrehajtását segítő
további magyar szabályozásra;
 hivatkozva a szlovén Nemzeti Tanács által elfogadott „Na podlagi sedmega
odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije,U R
E D B O o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje”
megnevezésű jogszabályra;
a MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (a továbbiakban:
Társulás) létrehozása és működtetése céljából az alábbi tartalmú Egyezményt
fogadják el:
I.
cikkely
A TÁRSULÁS ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE,
MŰKÖDÉSI TERÜLETE
1. A Társulás teljes hivatalos neve magyar nyelven: MURABA Korlátolt
Felelősségű Európai Területi Társulás; rövidített, hivatalos elnevezése magyar
nyelven: MURABA ETT.
2. A Társulás teljes hivatalos neve szlovén nyelven: Evropskega Združenja za
Teritorialno Sodelovanje MURABA Omejeno; rövidített, hivatalos elnevezése
szlovén nyelven: EZTS MURABA
3. A Társulás teljes hivatalos neve angol nyelven: MURABA European Grouping
of Territorial Cooperation Limited; rövidített, hivatalos elnevezése angol nyelven:
MURABA EGTC.
4. A Társulást létesítő okirat szerinti székhelyének országa: Magyarország,
székhely települése: Szentgotthárd, a székhely címe: 9970 Szentgotthárd Széll
Kálmán tér 11.
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5. A Társulás működési területe:
- az Országos Szlovén Önkormányzat tekintetében a hét szlovén nemzetiségi
önkormányzatot magába foglaló magyarországi Rábavidék tájegység (Slovensko
Porabje);
- a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tekintetében a magyar
nemzetiségi önkormányzatok tevékenysége által érintett szlovén Muravidék
tájegység (Prekmurje);
- Lendva Község Önkormányzata és Szentgotthárd Város Önkormányzata
tekintetében közigazgatási területeik összessége Szlovéniában, illetve
Magyarországon,

II. Cikkely
A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A Társulás önállóan gazdálkodó, önálló ügyintézői, képviseleti szervvel és
költségvetéssel rendelkező, nonprofit gazdálkodó szervezet, amely a vonatkozó
szabályozásoknak eleget téve, nyilvántartásba vételével a székhely tagállam
jogrendje szerinti legteljesebb jogi személyiséget szerez.
III. Cikkely
A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATA
1. A Társulás célja, hogy
1.1 a magyar és szlovén nemzeti közösségek által vegyesen lakott működési
területen előmozdítsa a határon átnyúló gazdasági, társadalmi együttműködést
és területi kohézió megerősítését,
1.2 fejlessze a jólétet és életminőséget a Társulás működési területén;
1.3 elősegítse működési területén a magyar és szlovén nemzetiségek
jogszabályban rögzített jogainak megvalósítását, tagjai nemzeti identitásának
megőrzését, az anyanemzettel való kapcsolattartást, különösen a nyelv és a
kultúra védelme, ápolása terén; e kérdésekben állást foglaljon, véleményezzen,
javaslatokat készítsen és terjesszen be illetékes szervekhez;
1.4 az 1.1-1.3 pontokban foglaltak megvalósításához aktivizálja és felhasználja a
helyi és egyéb bevonható személyi, anyagi jellegű erőforrásokat.
2. A Társulás feladata, hogy a céljai elérése érdekében együttműködési
programokat vagy azok egyes részeit, illetve az Európai Unió által – az Európai
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap és
a Társulás részéről elérhető egyéb uniós finanszírozási mechanizmusok útján –
nyújtott társfinanszírozás, tagállami pénzügyi hozzájárulással vagy a nélkül,
határ menti együttműködésben létrejövő projekteket, illetve programokat
valósítson meg.
3. A Társulás feladatai, különösen:
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3.1 munkaerő-piaci fejlesztés és együttműködés megvalósítása, munkavállalási
lehetőségek bővítése, a köz- és magánszféra együttműködésének ösztönzése a
munkahelyteremtés érdekében, különösen az egymás térségeiben élő és a
nemzetiségi
nyelveket
jól
beszélő
munkavállalók
foglalkoztatásának
elősegítésével;
3.2 a fiatalok, ezen belül a nemzetiségi fiatalok helyben tartása alternatív
foglalkoztatási lehetőségek kidolgozásával, terjesztésével, valamint ehhez
kapcsolódó oktatás, gyakorlati képzés bevezetése; a nők és a hátrányos
helyzetűek, ezen belül a nemzetiségiek foglalkoztatásának és életkörülményeinek
javítása vállalkozói kezdeményezésekbe való bevonásukkal;
3.3 vállalkozásfejlesztés és élénkítés, különösen a nemzetiségi jellegű kis- és
középvállalkozások terén; befektetői kör vonzása; közös gazdaságfejlesztési
projektek, programok kezdeményezése, előkészítése és megvalósítása;
3.4 infrastruktúra- és közlekedésfejlesztés megvalósításával javítani a
nemzetiségek lakta térségek elérését, valamint ilyen jellegű kezdeményezések
támogatása;
3.5 a Társulás egyes alapító tagjainak tulajdonában lévő, célzottan a magyarszlovén nemzetiségek kulturális, turisztikai és gazdasági fejlesztését segítő jogi
személyek bevonása a Társulás munkájába, valamint egyéb intézményi
kapcsolatok fejlesztése a kultúra-művelődés, szabadidő eltöltés és a sport
területén;
3.6 a magyar-szlovén kétnyelvű oktatás és képzés ösztönzése, támogatása;
3.7 a Társulás területén található gazdag környezet- és természetvédelmi
adottságok védelme és fenntartható használata projektek, programok útján;
3.8 energiahatékonysággal, megújuló energia hasznosításával kapcsolatos
fejlesztések kezdeményezése;
3.9 ivóvízellátás- és ivóvízminőség, valamint szennyvízkezelés javítását szolgáló
kezdeményezések támogatása.
4. A Társulás a feladatait a szükséges uniós és/vagy tagállami jóváhagyások
alapján hajtja végre.
5. A Társulás tevékenysége során a jogszabályi előírások betartásával, így
különösen a Törvény 3. §. (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel, céljainak
veszélyeztetése nélkül, a térség versenyképességét előmozdító gazdasági
tevékenységet folytathat, amely tevékenység eredménye visszaforgatásra kerül a
Társulás tevékenységébe.
6. A Társulás tagjai fenntartják annak lehetőségét, hogy bizonyos feladatok
végrehajtására egyes tagjaiknak felhatalmazást adjanak.
IV. Cikkely
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI IDŐTARTAMA,
MEGSZÜNTETÉSÉNEK FELTÉTELEI
1. A Társulás működési időtartama jogerős bejegyzésétől számítva határozatlan
ideig tart. A Rendelet előírásaival összhangban a Társulás működési időtartama
határozott idejűre változtatható.
2. A Társulás a működését a nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre
emelkedésétől kezdheti meg. A Társulás gondoskodik a Rendeletben előírt
közzétételről és tájékoztatásról.
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3. A Társulás csak jogutód nélkül szűnhet meg, mely esetre a Rendelet, a
Törvény és a székhely szerinti tagállam egyéb, vonatkozó szabályozása az
irányadó.
4. A Társulás a székhely szerinti tagállam erre kijelölt hatósága által vezetett
nyilvántartásból való jogerős törléssel szűnik meg.
V. Cikkely
A TÁRSULÁS TAGJAI, TAGI JEGYZÉK
1. A Társulásnak alapító és csatlakozó tagjai lehetnek. A Társulás alapító tagjai
Magyarország és Szlovénia területén, az adott tagállam nemzeti joga szerint
szerveződő és működő helyi, valamint nemzetiségi önkormányzatok.
2. A jogerősen bejegyzett Társuláshoz csatlakozhat más jogi személy,
amennyiben a csatlakozás jogszabályi feltételeinek megfelel, továbbá elfogadja a
Társulás Egyezményét, Alapszabályát, kötelezettséget vállal a Társulás céljainak
megvalósításában való közreműködésre és őt a Közgyűlés a Társulás tagjává
választotta.
3. A Társulás tagjainak jegyzékét – amely tartalmazza legalább a tag
elnevezését, székhelyét, alapító, illetve csatlakozó tagi minőségét, valamint
belépésének évét - az Egyezmény Melléklete tartalmazza.
4. Valamely tag tagsági jogviszonyának megszűnése és nyilvántartásból való
törlése esetén, a tag adatai a Mellékletből is törlésre kerülnek, melyet követően a
Társulás gondoskodik a szükségessé váló közzétételről és a tájékoztatásról.
VI. Cikkely
A TÁRSULÁS SZERVEINEK, TISZTSÉGVISELŐINEK JEGYZÉKE
1. A Társulás alapításkori szervei: Közgyűlés, Igazgató, Felügyelő Bizottság.
2. A Társulás tisztségviselői:
a) vezető tisztségviselők: a közgyűlés elnöke, társelnöke, a Felügyelő Bizottság
elnöke;
b) egyéb tisztségviselők: a Felügyelő Bizottság egyéb tagjai.
3. További szervek (így különösen munkaszervezet, bizottságok) létrehozása,
illetve tisztségviselők, alkalmazottak választása, felvétele a Társulás
feladatainak ellátása és működésének hatékonysága érdekében az Igazgató vagy
bármely tag által kezdeményezhető. A szervek működésének és intézményi
struktúrájának, továbbá a tisztségviselők, alkalmazottak megválasztásának,
felvételének illetve tevékenységének részletes szabályait a Közgyűlés határozza
meg.

VII. Cikkely
A TÁRSULÁS SZERVEINEK HATÁSKÖRE, FELADATAI
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1. A Társulás szerveire vonatkozó részletes szabályokat jelen Egyezmény, az
Alapszabály, valamint a Társulás jogerős bejegyzésétől számított 90 napon belül
a Közgyűlés által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

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

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

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

Felügyelő Bizottság
11. A Felügyelő Bizottság hatáskörében eljárva:
a) ellenőrzi a Társulás működését és gazdálkodását; ennek során a vezető
tisztségviselőktől
jelentést,
a
szervezet
munkavállalóitól,
könyvvizsgálójától tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a
szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja;
b) véleményezi a Társulás éves beszámolóját, e tekintetben együttműködik a
Társulás könyvvizsgálójával;
c) elnöke, vagy egyéb megbízott tagja a Társulás közgyűlésén tanácskozási
joggal részt vehet;
d) köteles a Közgyűlést, illetve annak elnökét tájékoztatni és a Közgyűlés
összehívását kezdeményezni, amennyiben arról szerez tudomást, hogy
 a Társulás működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társulás
érdekeit egyébként súlyosan sértő tevékenység, illetve mulasztás
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Közgyűlés
döntését teszi szükségessé;
 az Igazgató, illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó
tény merült fel.
e) bűncselekmény alapos gyanúja esetén, vagy ha a Közgyűlés a
Csoportosulás törvényes működésének helyreállítása érdekében a
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
12. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásával és eljárásával kapcsolatos
főbb szabályokat az Alapszabály, míg a Felügyelő Bizottság tevékenységével
kapcsolatos részletes szabályokat a Felügyelő Bizottság ügyrendje tartalmazza.
Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság tagjai a megválasztásukat követő 90 napon
belül fogadják el, majd ezt követően terjesztik a Társulás legközelebbi
Közgyűlése elé jóváhagyásra. Az ügyrend a Közgyűlés jóváhagyásával lép
hatályba.
VIII. Cikkely
A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELELŐSSÉGÉRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK
1. A Társulás az összes tartozásáért, tekintet nélkül azok természetére, teljes
vagyonával felel.
2. Amennyiben a Társulás teljes vagyona nem elegendő tartozásainak
teljesítésére, a Törvényre figyelemmel a magyar helyi önkormányzati tagok
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felelőssége kizárólag vagyoni hozzájárulásuk mértékéig terjed (korlátozott
felelősség). E korlátozott felelősségre, valamint a vonatkozó szabályozásra
tekintettel a további magyar tagok, valamint a szlovén tagok ugyancsak
korlátozzák felelősségüket vagyoni hozzájárulásuk mértékéig.
3. A tagok korlátozott felelősségére tekintettel, a Társulás elnevezésében
feltüntetésre kerül a „korlátolt felelősségű” kifejezés.
4. A Társulás korlátolt felelősségű tevékenységére tekintettel az Igazgató
kockázatkezelési tervet készít.
5. A tagok felelőssége a tagságuk alatti, Társulás tevékenységéből eredő
kötelezettségekért, tagsági jogviszonyának megszűnését követően is fennáll.
6. A Társulás felel szervei cselekményeiért harmadik felek irányában akkor is,
ha e cselekmények nem tartoznak a Társulás feladatai közé.
7. A Társulás a korlátolt felelősségre tekintettel az Egyezményét, Alapszabályát
és alapvető pénzügyi kimutatásait – eltérő rendelkezés hiányában - legalább
olyan mértékben tesz közzé, mint ahogy a székhely szerinti tagállam
szabályozása szerint az egyéb, korlátolt felelősségű jogalanyok közzéteszik
hasonló dokumentumaikat.
IX. Cikkely
A TÁRSULÁS SZEMÉLYZETÉRE ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK, VALAMINT A
SZEMÉLYZETI ÜGYEK IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSOKKAL
KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK ALAPELVEI
1. A Társulás személyzetére, személyzeti ügyeire a Rendelet, a Törvény, továbbá
az Európai Uniónak a kapcsolódó magánjogi alapelvei és szabályozásai, valamint
a székhely tagállam vonatkozó munkajogi, polgári jogi szabályozásai
alkalmazandóak.
2. A Társulás bármely munkaszervezeténél elsődlegesen az Európai Unió
bármely tagállamának állampolgára foglalkoztatható azzal, hogy semmiféle
feladat, illetve pozíció nem tartható fenn bizonyos tagállam állampolgárai
számára.
3. A Társulás által foglalkoztatott természetes személyekre vonatkozó jogokat és
kötelezettségeket a velük kötött szerződések tartalmazzák. Az ellátott feladatok
sajátosságaira tekintettel az egyes szerződések tartalmilag eltérhetnek
egymástól.
4. A szerződések tartalmára elsődlegesen a székhely tagállam vonatkozó
jogszabályai az irányadóak, amennyiben ezt felülíró jogszabályok másképpen
nem rendelkeznek.
5. A Társulás személyfelvételi eljárásai során követendő alapelvek:
a) szervezeti hatékonyság, azaz a Társulás cél szerinti hatékonyságának szem
előtt tartása;
b) szakmai etika, azaz a Társulás területi közössége iránti szakmai
elkötelezettség és ehhez kapcsolódó tárgyilagos, részrehajlás nélküli
munkavégzés;
c) esélyegyenlőség, azaz faji, nemzetiségi, politikai, világnézeti vagy vallási
meggyőződésre, nemre vagy nemi hovatartozásra való megkülönböztetés
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nélküli egyenlő bánásmód, valamint a személyek szabad mozgásáról szóló
uniós szabadságelv érvényesülésének biztosítása;
d) többnyelvűség, azaz a Társulás tagjai szerinti tagállamok hivatalos nyelvén
való szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség előnyben részesítése;
e) környezettudatos magatartás betartására való felhívás.
6. A Közgyűlés személyzeti szabályzat létrehozásáról dönthet.
X. Cikkely
KÖLCSÖNÖS ELISMERÉS, KÖZALAPOK KEZELÉSÉNEK
PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSE
1. A Társulás nem székhely tagállamának nemzeti joga szerint szerveződő és
működő tagok tudomásul veszik és elismerik a székhely tagállam nemzeti joga
szerint illetékes hatóságok elsődleges intézkedési jogát, továbbá tudomással
bírnak ugyanezen hatóságok tájékoztatási kötelezettségéről a nem székhely
állam illetékes hatóságai felé.
2. A Társulás nem székhely államának nemzeti joga szerint szerveződő és
működő tagok tudomásul veszik és elismerik a székhely szerinti tagállam
nemzeti jogának elsődlegességét, így különösen számviteli és költségvetési
szabályainak alkalmazását.
3. A Társulás tagjai az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések
tekintetében tudomásul veszik az uniós közalapok ellenőrzésére vonatkozó
mindenkori hatályos uniós és székhely szerinti tagállam nemzeti jogának
alkalmazását.
4. A Társulás tagja tudomásul veszik, hogy amennyiben a Társulás közalapokat
kezel, ezek ellenőrzésére a székhely tagállam kijelölt hatóságai az illetékesek.
XI. Cikkely
AZ UNIÓS ÉS NEMZETI JOG ALKALMAZÁSÁRA
VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK
1. Az Egyezmény értelmezése és végrehajtása az Alapszabály, a Rendelet, és a
Társulás létesítő okirata szerinti székhely tagállam vonatkozó szabályai szerint
történik.
2. Az Egyezmény értelmezése és végrehajtása nem sértheti a részes államok
közrendre, közbiztonságra, közegészségügyre, közerkölcsre vagy közérdekre
vonatkozó rendelkezéseit. Ennek bekövetkezése esetén a Rendelet és a Társulás
tagjait létrehozó részes államok vonatkozó szabályozásai alkalmazandók.
3. A Társulás szervei, intézményei tekintetében az Egyezmény, az Alapszabály, a
Rendelet, a Törvény, valamint az Európai Unió és az érintett tagállam vonatkozó
szabályai alkalmazandók.
4. A jelen Egyezményben meghatározott feladatok keretében, a Társulás által
végzett tevékenységekre az Alapszabály, a Rendelet, továbbá a Törvény, az
Európai Unió, a székhely tagállam egyéb érintett tagállam vonatkozó
szabályozásai alkalmazandók.
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XII. Cikkely
AZ EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSA
1. A Társulás bármely tagja javasolhatja az Egyezmény módosítását.
2. A javasolt módosítási szöveget írásban, igazolható módon kell benyújtani a
Társulás Igazgatójának, aki a javaslatot, esetleges észrevételeivel együtt
továbbítja az összes tag felé. A módosítás értelmezésére és javaslattétel
megfogalmazására a tagok számára legalább 60 naptári napot kell biztosítani.
3. A tagok a javasolt módosításról a Közgyűlésen egyhangúlag döntenek.
4. Az Egyezmény módosításának az eljáró hatóságok felé történő benyújtására a
Rendelet, valamint a székhely tagállam vonatkozó szabályai az irányadóak.
XIII. Cikkely
VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE
1. Amennyiben az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban
a tagok között vita merül fel, a tagok minden akaratukkal tárgyalásos, békés
úton keresik a vitás kérdés megoldásának lehetőségét.
2. A vitás kérdések jogi úton történő rendezésére elsődlegesen a székhely szerinti
tagállam jogrendje szerinti jogorvoslati eljárás az irányadó.
XIV. Cikkely
EGYEZMÉNY ELFOGADÁSA, ALÁÍRÁSA
1. Az alapítás során az Egyezmény tervezetszövegét a tagok legfőbb képviseleti
szervei, végleges szövegét a legfőbb képviseletei szervek jóváhagyása alapján az
alakuló közgyűlés fogadja el. A Társulás jogerős bejegyzését követően az
Egyezmény módosításait a Közgyűlés fogadja el.
2. Az Egyezményt a tagok erre szabályszerűen felhatalmazott képviselői az
aláírási rendjükre vonatkozó szabályok szerint írják alá.
XV. Cikkely
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az Egyezmény hatályba lépésének és alkalmazhatóságának időpontjára a
Rendelet szerint lefolytatásra kerülő eljárási szabályok az irányadóak.
2. Azokban a kérdésekben, amelyeket jelen Egyezmény nem szabályoz, az
Alapszabály, a Rendelet, a Törvény, a székhely szerinti tagállam, illetve egyéb
érintett tagállam vonatkozó nemzeti jogának mindenkori hatályos rendelkezései
az irányadóak.
3. Jelen, Melléklettel együtt tizenkettő számozott oldalból álló Egyezmény, a
tagok száma és a Társulás egyéb igényei szerinti példányszámban, legalább
magyar nyelven és közhiteles szlovén, valamint angol nyelvi fordításban kerül
elkészítésre. Vita esetén a székhely tagállam hivatalos nyelve szerinti változat az
irányadó.
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4. Az elkészült nyelvi változatok eredeti példányaiból legalább egy-egy példány a
Társulás székhelyén kerül letétbe, míg további egy-egy példány a tagok
képviselőjének kerül átadásra.
A tagok jelen Egyezményt elolvasták, annak tartalmát együttesen értelmezték és
megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőjük révén
szabályszerűen aláírták.
Szentgotthárd, 2016. április ……

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

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

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

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

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

Székhely
9985 Felsőszölnök,
Templom utca 8.
Magyarország
9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11.
Magyarország
Glavna ulica 20,
9220 Lendava,
Slovenija
Glavna ulica 124,
9220 Lendava,
Slovenija
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2. számú melléklet
MURABA
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS
ALAPSZABÁLYA
(tervezet a jóváhagyó hatóságok számára)
Alulírott tagok (a továbbiakban: Tagok), összhangban a MURABA Korlátolt
Felelősségű
Európai
Területi Társulás
(a
továbbiakban:
Társulás)
Egyezményében foglaltakkal, az ott hivatkozott jogszabályokkal és
rövidítéseikkel, a Társulás alábbi tartalmú Alapszabályát fogadják el:
II.
cikkely
A TÁRSULÁS ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE,
1. A Társulás teljes hivatalos neve magyar nyelven: MURABA Korlátolt
Felelősségű Európai Területi Társulás; rövidített, hivatalos elnevezése magyar
nyelven: MURABA ETT.
2. A Társulás teljes hivatalos neve szlovén nyelven: Evropskega Združenja za
Teritorialno Sodelovanje MURABA Omejeno; rövidített, hivatalos elnevezése
szlovén nyelven: EZTS MURABA
3. A Társulás teljes hivatalos neve angol nyelven: MURABA European Grouping
of Territorial Cooperation Limited; rövidített, hivatalos elnevezése angol nyelven:
MURABA EGTC.
4. A Társulást létesítő okirat szerinti székhelyének országa: Magyarország,
székhely települése: Szentgotthárd, a székhely címe: 9970 Szentgotthárd Széll
Kálmán tér 11.
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II. Cikkely
A TÁRSULÁS TAGJAIRA VONATKOZÓ JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK,
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
1. Az e cikkelyben foglalt szabályok a Társulás alapító és csatlakozó tagjaira
egyaránt vonatkoznak.

Jogok, kötelezettségek
2. A tagokat a vonatkozó jogszabályok keretein belül, a Társulás rendeltetésszerű
működésének elősegítése érdekében jogok illetik és kötelezettségek terhelik.
3. A tagokat megillető jogok különösen: kezdeményezési jog, tanácskozási jog,
véleményezési jog, szavazati jog, betekintési jog.
4. A tagokat terhelő kötelezettségek különösen: a tagi csatlakozáshoz előírt
feltételek teljesítése, a közgyűlés és az esetleges további szervek ülésein történő
részvétel, a tagdíj előírt összegben és pénznemben, módon és határidőre történő
megfizetése.
5. A Társulás tagjainak képviselői tisztségviselőket választhatnak, illetve
tisztségekre választhatók.
6. A tagok jogaikat és kötelezettségeiket erre felhatalmazott képviselőjük,
akadályoztatás esetén meghatalmazott útján gyakorolják.

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

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

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

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

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

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

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

V. Cikkely
SZEMÉLYZETI ÜGYEK IRÁNYÍTÁSA, FELVÉTELI ELJÁRÁSOK
1. A személyzeti ügyeket az Igazgató irányítja, e tekintetben gyakorolja a
munkáltatói jogokat, így különösen a személyfelvételi eljárásokkal kapcsolatos
szerződések tekintetében.
2. A Társulás és az Igazgató jogviszonyában a munkáltatói (irányítói) jogokat a
Társulás Elnöke gyakorolja.
3. A Társulásnál foglalkoztatásra kerülő természetes személy esetében
alkalmazandó felvételi eljárási feltételek:
a. az Európai Unió valamely tagállamának, illetve harmadik országnak az
állampolgáraként az állampolgári jogok maradéktalanul megillessék;
b. az állampolgársága szerinti tagállamban, illetve országban reá nézve előírt
minden kötelezettségnek úgy tegyen eleget, hogy az ne akadályozza a
Társulásnál történő foglalkoztatását;
c. megfeleljen az adott pozíció betöltéséhez általában elvárt erkölcsi és – az
adott pozíció ellátásához általában előírt orvosi vizsgálattal megállapításra
kerülő - fizikai követelményeknek;
d. megfeleljen a Társulás által, az adott pozíció ellátásához előírt szakmaigyakorlati feltételeknek;
e. a felvételi eljárás során tanúbizonyságot tegyen a feladatellátásához
szükséges, szóbeli és írásbeli nyelvi ismereteiről.
4. A személyfelvételi eljárás során az Elnökkel egyeztetve az Igazgató jogosult
arról dönteni, hogy a jelentkezők közül melyik személyt alkalmazza.
5. A személyfelvételi eljárásokkal kapcsolatos további szabályokat a Közgyűlés
határozza meg.
VI. Cikkely
A TÁRSULÁS MUNKANYELVEI
1. A Társulás feladatainak ellátása során, írásban és szóban egyenrangúan
alkalmazható munkanyelvek: magyar, szlovén, angol.
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2. A munkanyelvek egyenrangúsága alóli kivételek:
a) az érintett tagállamok hatóságai előtti eljárások esetében az adott
tagállam hivatalos nyelve az irányadó;
b) a közgyűlési jegyzőkönyvek magyar és szlovén nyelven készülnek, angol
nyelvi változatban csak szükség szerint;
c) egyéb eljárási cselekmények tekintetében az adott tagállam, illetve
rendezvény hivatalos nyelve az irányadó azzal, hogy az elkészült
dokumentumokról, szükség szerinti tartalommal legalább a székhely
tagállam hivatalos nyelve szerinti nyelvi változat kell, hogy készüljön.
3. A különböző nyelvű szövegváltozatokból eredő vita esetén irányadó nyelvi
elsőbbség: hivatalos (hatósági) dokumentumok tekintetében az adott tagállam
hivatalos nyelve; egyéb dokumentumok tekintetében az elsőként kiadott és tagok
által elfogadott szövegváltozat, ennek hiányában a magyar nyelvi változat.
VII. Cikkely
A TAGOK VAGYONA, PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA
1. A Társulás vagyona lehet különösen: a tagok pénzügyi hozzájárulása, ingó és
ingatlan vagyon, vagyoni értékű jog, támogatás.
2. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai minden tárgyévben tagdíj
formájában járulnak hozzá. Magyar és szlovén viszonylatban a tagdíjak
(országszintű) összege egyenlő, mely összegeket a magyar, illetve a szlovén tagok,
saját szempontjaik szerint, egymás között megosztanak.
3. A tagdíj országszintű összegének tárgyévi megállapítása a Közgyűlés
hatáskörébe tartozik.
4. A Társulás a gazdálkodása során
a) elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
célra kell fordítania;
b) az államháztartások alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban, mely
szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit
és módját;
c) tevékenységének fejlesztése érdekében, működését veszélyeztető mértékű
hitelt nem vehet fel.
5. Amennyiben a Társulás fejlesztési tevékenysége során a Társulás tulajdonába
olyan vagyontárgy kerül, amely valamely vagy mindkét helyi önkormányzati tag
közigazgatási területén található, de azt szerződéses jogviszony alanyaként a
Társulás meghatározott ideig nem idegenítheti el és nem terhelheti, a
szerződésben kikötött elidegenítési és terhelési tilalmi időszak lejártát követően
az adott vagyontárgy a helyi önkormányzat, illetve adott esetben arányos
megosztással a helyi önkormányzatok tulajdonába kerülhet. Ez esetben a
Társulás az adott vagyontárgy kezelésében - tagjainak megállapodása útján,
gazdaságossági és hatékonysági mutatókra alapozva – továbbra is szerepet
vállalhat.
6. A Társulás első üzleti éve a nyilvántartásba vételi évvel kezdődik, és
ugyanezen év december 31. napjával zárul. Amennyiben ez törtév, a
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továbbiakban az üzleti év azonos a naptári évvel.
7. A Társulás tagjai tekintetében a székhely szerinti tagállam vonatkozó
számviteli és költségvetési rendelkezései az irányadóak. A Társulás által a nem
székhely tagállamban alapított szervezet működése, gazdálkodása tekintetében
az alapítás helye szerinti, vonatkozó rendelkezéseket szükség szerint figyelembe
kell venni.
8. A Társulás beszámolójának közzétételére a székhely szerinti tagállam
vonatkozó szabályai az irányadóak.

VIII. Cikkely
FÜGGETLEN KÜLSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ
1. A Társulás pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatára, legalább az éves
beszámoló tekintetében a székhely szerinti tagállam könyvvizsgálói kamarájának
nyilvántartásban szereplő független külső könyvvizsgálót alkalmaz.
2. A független külső könyvvizsgáló kijelöléséről és főbb szerződtetési feltételeinek
meghatározásáról a Közgyűlés dönt. Az alkalmazás jogszabályi hátterére az
Európai Unió és a székhely szerinti tagállam vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
3. A könyvvizsgálói tevékenység ellátására vonatkozó szerződés megkötésekor a
Társulást az Igazgató képviseli.
IX. Cikkely
AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA
1. A Társulás bármely tagja javasolhatja az Alapszabály módosítását.
2. A javasolt módosítási szöveget írásban, igazolható módon kell benyújtani a
Társulás Igazgatójának, aki azt esetleges észrevételeivel együtt továbbítja az
összes tag felé. A módosítás értelmezésére és javaslattétel megfogalmazására a
tagok számára legalább naptári 60 napot kell hagyni.
3. A tagok a javasolt módosításról közgyűlési határozatban döntenek.
4. Az Alapszabály módosításának az eljáró hatóságok felé történő benyújtására a
Rendelet, valamint a székhely tagállam vonatkozó szabályai az irányadóak.
X. Cikkely
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS, FELÜGYELET
1. A felhasznált pénzeszközök Társulás általi kezelésének ellenőrzését, valamint
a törvényességi felügyeletet a székhely szerinti tagállam joga szerint
meghatározott hatóságok végzik.
2. A Társulás gazdálkodásának törvényességi ellenőrzésére a székhely szerinti
tagállam legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve jogosult.
3. A Társulás feletti adóellenőrzést az állami adóhatóság, az állami vagy
önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból, így különösen
az Európai Unió által biztosított pénzügyi alapokból juttatott támogatások
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felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerint meghatározott
ellenőrzési szervezetek végzik.
4. A törvényességi felügyeletet és ellenőrzést a székhely szerinti tagállam
szabályai szerint meghatározott hatóság látja el. A hatóság eljárására a székhely
szerinti tagállam szabályai az irányadóak.

XI. Cikkely
VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE, JOGORVOSLAT, JOGHATÓSÁG
1. Amennyiben az Alapszabály értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban
a tagok között vita merül fel, a tagok minden akaratukkal tárgyalásos úton
keresik a vitás kérdés megoldásának lehetőségét. Az Alapszabály értelmezése
során a Rendelet, az Egyezmény, a Törvény, valamint a székhely szerinti
tagállam egyéb, vonatkozó nemzeti joga az irányadó.
2. Amennyiben a Társulás vagy annak szerve által hozott határozat valamely tag
jogát vagy jogos érdekét sérti, az érintett tag a döntés ellen a székhely szerinti
tagállam erre kijelölt hatóságához fordulhat jogorvoslatért.
3. A Társulás intézkedései vagy mulasztása miatt sérelmet szenvedett harmadik
fél a Társulást a székhely szerinti tagállam erre kijelölt hatósága előtt perelheti.
4. A több mint egy tagállamot érintő jogviták esetén a joghatóságról szóló
közösségi jogszabályok az irányadóak.
XII. Cikkely
ELFOGADÁS, ALÁÍRÁS
1. Az alapítás során az Alapszabály tervezetszövegét a tagok legfőbb képviseleti
szervei, végleges szövegét a legfőbb képviseletei szervek jóváhagyása alapján az
alakuló közgyűlés fogadja el. A Társulás jogerős bejegyzését követően az
Alapszabály módosításait a Közgyűlés fogadja el.
2. Az Alapszabályt a tagok erre szabályszerűen felhatalmazott képviselői az
aláírási rendjükre vonatkozó szabályok szerint írják alá.
XIII. Cikkely
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az Alapszabály hatályba lépésének és alkalmazhatóságának időpontjára a
Rendelet szerint lefolytatásra kerülő eljárások szabályai az irányadóak.
2. Az Alapszabályban foglalt témakörök részletszabályait – a jelzett és más
esetekben, szükség szerinti részletezettséggel - a Társulás jogerős bejegyzésétől
számított 90 napon belül elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat és a
Társulás egyéb szabályzatai tartalmazzák.
3. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Rendelet, a
Törvény, az Egyezmény, valamint a székhely szerinti tagállam egyéb, vonatkozó
nemzeti joga az irányadó.
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4. Jelen, Melléklettel együtt tizenhárom számozott oldalból álló Alapszabály, a
tagok száma és a Társulás egyéb igényei szerinti példányszámban, magyar
nyelven, továbbá közhiteles szlovén, valamint angol nyelvű fordításban kerül
elkészítésre. Vita esetén a székhely tagállam hivatalos nyelve szerinti változat az
irányadó.
5. Az elkészült nyelvi változatok eredeti példányaiból legalább egy-egy példány a
Társulás székhelyén kerül letétbe, míg további egy-egy példány a tagok
képviselőjének kerül átadásra.
A tagok jelen Alapszabályt elolvasták, annak tartalmát együttesen értelmezték
és megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőjük
révén szabályszerűen aláírták.

Szentgotthárd, 2017. április …

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

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

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

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

MELLÉKLET
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A MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Alapszabályához

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

Székhely
9985 Felsőszölnök,
Templom utca 8.
Magyarország
9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11.
Magyarország
Glavna ulica 20,
9220 Lendava,
Slovenija
Glavna ulica 124,
9220 Lendava,
Slovenija
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Tárgy: Szentgotthárdi Református Egyházközség kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. április 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdi Református Egyházközség a mellékelt kérelemmel fordult a T. Képviselőtestülethez. Az Egyházközség ebben az évben ünnepli a templom és parókia felszentelésének
15 éves évfordulóját. A megemlékezésre ünnepi istentisztelet keretében 2017. május 14-én
kerül sor.
A jeles napon nagyszabású rendezvényre kerül sor: ez a nap az ének-zene vasárnapja,
meghívást kapnak az Őrségi Református Egyházmegyében lévő gyülekezetek és kórusok is. A
templom körüli kisebb-nagyobb munkák elvégzésére, valamint a meghívottak ellátására
100 000 Ft anyagi hozzájárulást kér.
HATÁSVIZSGÁLAT
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
A kérelmező egy fontos eseményhez – a templom és parókia felszentelésének 15.
évfordulójához kéri az anyagi támogatást.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A költségvetésben erre forrás külön tervezve nincs – a forrást tehát meg kell keresni
hozzá.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nem releváns.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Nem releváns
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Nem releváns
Határozati javaslat:
1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyházközség kérelmét, és
a 2017. évi tartalék terhére 100 000 Ft-ot biztosít a templom és parókia felszentelésének 15
éves évfordulójára.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2017. április 25.
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Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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