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Tárgy: A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft.
2017. évi beszámolója
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. április 25-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 2017. 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 2017. 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. 2017. évi beszámolóját.
A Felügyelő bizottság a 2017. évi beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel 80 055 eFt eszközforrás egyezőséggel, 5 518 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 javult, minél magasabb a sajáttőke-arány, annál
kevésbé van tartósan eladósodva a vállalkozás, annál alacsonyabb a pénzügyi kockázata.
A követelés állománya az előző évhez képest növekedett!
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:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a SZET Szentgotthárdi Kft
2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 80 055 eFt eszköz-forrás egyezőséggel
elfogadja, és egyben hozzájárul a 2017. évi 5 518 ezer forint mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba helyezéséhez

2

2018. április 25-i testületi ülés előterjesztései
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gál József ügyvezető igazgató
Szentgotthárd, 2018. április 16.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

3

2018. április 25-i testületi ülés előterjesztései

Tárgy: A Gotthárd Therm Kft. 2017. évi beszámolója
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. április 25-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 2017. évi éves beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentést, és a
Felügyelő Bizottság véleményét.
A Kft ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt kiegészítő mellékletben és üzleti
jelentésében tájékoztatta a tulajdonos önkormányzatot 2017. évi gazdálkodásáról.
A Kft mérlege alapján nem biztosított a tőkemegfelelés, a saját tőke (2 635 eF), a jegyzett
tőke (140 600 eFt) fele alá csökkent. Ugyanakkor a Társaságnak 46 973 e/Ft vesztesége
keletkezett saját tőkéje 2 635 e/Ft. A vállalkozás folytatásának elve csak a tulajdonos
hozzájárulásával (tőke megfelelőség biztosításával) valósulhat A Kft ügyvezető igazgatója az
előterjesztés mellékletében javaslatot tesz a tőke rendezésére.
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. 2017. évi beszámolóját.
A Felügyelő bizottság a 2017. évi beszámolót tőke megfelelőség biztosításával, a
könyvvizsgálói jelentéssel egyetértésben 4 499 221 eFt eszköz-forrás egyezőséggel, 46 973
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 2017. évre 68 000 eFt-ra lenne
szüksége. Ebből jegyzett tőkeemelésre a különbözet tőketartalékba történő helyezésével engedményezési szerződéssel – biztosítható a tőke megfelelés. 2017.évről a Gotthard Therm
Kft tagi kölcsön hátraléka 30 000 e/Ft. Ez nem elég, szükséges a kötvény kezességből további
38 000 eFt biztosítása
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Milyen esetekben kerülhetjük el a tőkerendezést? pl.: Év végi nem realizált
árfolyamveszteségek kimutatása
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!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet - a zárszámadásban is megfogalmazottakra -,
hogy 2017. évre részesedésünk a Kft-ben a kötelezőn elszámolandó értékvesztés miatt
jelentősen csökkent!!! Mértéke:
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 67 900 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 2017. évben biztosított 30 000 eFt vissza nem fizetett
tagi kölcsön.
- A Gotthard Therm Kft kötvénykibocsátásának kezességvállalójaként fizetett összegből
38 000 eFt
2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft 2017.
évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2017. évi 46
973 ezer forint adózott eredmény (veszteség) következő évekre történő elhatárolásához.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Simon Margit ügyvezető
Szentgotthárd, 2018. április 16.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Tárgy: Költségvetési megtakarítási lehetőségek áttekintése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. április 25-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt havi hasonló tárgyú előterjesztést lényegét tekintve kiegészítjük a Szentgotthárd
Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok bemutatásával.
A vizsgálat egészen biztosan akkor sikeres, ha hagyunk elég időt ahhoz, hogy a felmerülő
problémákat végig lehessen gondolni.
Nehéz abban dönteni, hogy mely önként vállalt feladatunkkal hagyjunk fel illetve a kötelező
feladatainkkal nem hagyhatunk fel, legfeljebb alacsonyabb összegeket fordíthatunk rájuk de
kell lennie egy határnak, ami alá nem lehet menni mert abban az esetben a kötelező feladat
valójában nincs ellátva.
Látni kell azt is, hogy ha sokféle fejlesztésbe belemegyünk (ahogy ezt tesszük évek óta),
ráadásul azt pályázatból csináljuk meg, akkor azt majd fenn is kell tartani – már saját pénzből.
Ez folyamatosan költségeket növel. Egy még csak a jövőben esedékes költségelemet
kiemelve: ma a Kossuth L. u. – Kethelyi út árokkal szegélyezett útpálya ahol az árkokat
kaszálják a házak tulajdonosai, a havat a téli időszakban letakarítják a járdákról – tehát nincs
vele semmi költségünk sem. Ém amint oda kerékpárút épül, ez azonnal folyamatos
karbantartást, télen hóeltakarítást követel meg aminek a költségei majd ez után jelentkezni
fognak.
Hogy a korábbi fejlesztéseink költséget generáló hatásairól is beszéljünk: a műfüves pálya
megépítése előtt a terület egy elbokrosodott, évente jó esetben egyszer kaszált terület volt –
ma folyamatos karbantartást, fűnyírást, télen hóeltakarítást igénylő terület lett – ennek összes
költségeivel. Igaz, hogy bevételünk is képződik, ám a költségeket fizetnünk kell olyan
munkákra amik korábban nem voltak. És ez lesz a sorsa több, ma még csak tervezett
projektnek is. Vagyis abban reménykedni nem nagyon lehet, hogy nagyságrendekkel olcsóbb
várost fogunk tudni működtetni a feladataink áttekintése során. Viszont a kérdéssel
foglalkozni kell.
Ennek az előterjesztésnek az 1. számú melléklete tartalmazza az intézményekkel és a
fenntartásuk formájának vizsgálatával kapcsolatos anyagokat. A 2. számú melléklet az
integrált kulturális intézmény létrehozásának vizsgálatát, a 3. számú melléklet ismét az
önként vállalt önkormányzati feladatokat, a 4. számú melléklet a városüzemeltetés által
ellátott feladatokat tartalmazza. Az 5. számú melléklet kimutatás a pályázatokról (a múlt
havi anyag melléklete is volt).
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési megtakarítási
lehetőségek vizsgálata című előterjesztést és annak mellékleteit munkaanyagnak tekinti,
melynek folyamatos vizsgálatát elkezdi. Ennek során további anyagokat kérhet illetve kérni
fogja az egyes, konkrétan kiválasztott területek újragondoláshoz szükséges szakmai és egyéb
információkat az intézményektől, illetve a hivataltól.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. április 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

A Képviselő-testület márciusi zárt ülésén a 65/2018. sz. határozatban többek között az
intézményeket érintő döntést is hozott.

1./A Rendelőintézet Szentgotthárd labor működtetése kapcsán meg kell
vizsgálni a feladat kiszervezésének lehetőségeit.
A laboratórium J1-ről J0-ra való visszaminősítése kiadási oldalon közel 14M Ft/év
megtakarítást eredményezne, de a NEAK (OEP) bevétel is csökkenne kb. …(?) …. MFt-tal,
így összesen kb. … M Ft/év lehet a megtakarítás. 1 fő biológus munkaviszonya
megszüntetésre kerülne, ennek plusz kiadásai vannak.
A laboratóriumok besorolása
J0 Csak mintavételi hely, mely orvosi felügyelettel az orvosi laboratóriumi vizsgálatokhoz
szükséges szakszerű mintavételt, mintatovábbítást és kislaboratóriumi vizsgálatokat végez. Az
orvosi felügyeletet elláthatja a vizsgálatokat végző laboratórium szakorvosa is (megfelel az
alapellátási szintnek).
J1 Az általános járóbeteg-szakellátáshoz rendelt, és annak ellátási kötelezettségét
kiszolgáló, évi legalább 100 ezer vizsgálatot végző orvosi laboratórium (megfelel az önálló
járóbeteg-szakellátási szintnek).
A Rendelőintézet működési területe a szentgotthárdi kistérség 15 települése. A fenntartási
költségekhez jelenleg a szolgáltatással érintett községek nem járulnak hozzá. Megfontolás
tárgya lehet olyan irányú tárgyalásokat kezdeményezni, amely alapján a kistérség települési
önkormányzatai is valamilyen mértékben, lakosságszám arányos finanszírozási modellben
hozzájárulnak a szakellátások biztosításához.
Lásd: melléklet.

2./ Az önkormányzati társulás fenntartásában működő intézmények
tekintetében fel kell mérni a más fenntartási formában történő
működtetés/fenntartás pénzügyi vonzatait.
Ehhez az intézményvezetők elkészítették intézményükre vonatkozó anyagot, melyet
mellékletben csatolunk, az alábbiakban szakmai szempontból összegezzük:

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT:
Az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény értelmében, települési szinten a család és gyermekjóléti szolgálat, járási
szinten a család és gyermekjóléti központ keretében biztosítja és látja el szociális segítő
tevékenységet.
Az intézmény kizárólag kötelező jellegű feladat lát el, az intézmény a korábbihoz képest
önként vállalt (költségvetésben nem szerepeltetett, munkabérrel, eszközkiadással nem terhelt)
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feladatokat már a megsokszorozott jogszabályok által szabályozott ellátások, szolgáltatások
mellett nem tud biztosítani.
2016.01.01.-től az intézmény ellátási területe: 16 település érintett a gyermekjóléti szolgálat
és a család-és gyermekjóléti központ részéről. Tevékenységüket a Szentgotthárd járás egésze
részén kötelesek ellátni, mely tényező a jogszabályi előírásokból – 1997. évi XXXI tv. 39.§,
40.§ , 40/A§; valamint a 15/1998 NM rendelet 22.§ - 33.§ adódik.
Az Önkormányzati Társulás fenntartásából való kiválást megvizsgáltuk, anyagi
megtakarítást nem, többletkiadást Szentgotthárd számára viszont eredményezne.
Lásd: mellékletben.

VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT:
Megvizsgáltuk, az Önkormányzati Társulás fenntartásából való kiválás nem
eredményezne megtakarítást. Sőt amennyiben csak önkormányzatunk látná el a
feladatot, úgy a kötelezően ellátandó házi segítségnyújtás szakfeladatnál közel 9 M Ft-tal
kevesebb lenne az állami támogatás.
A többi önként vállalt feladatokat – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató
szolgálat, Közösségi pszichiátriai ellátás - pedig sem Szentgotthárd, sem a települések
önállóan nem lennének képesek ellátni, mert sehol nem tudnánk teljesíteni a
feladatmutatókat, mivel önállóan nincs annyi jogosultsággal rendelkező ellátotti létszám az
egyes településeken.
Lásd: mellékletben.

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS
BÖLCSŐDE:
Az intézmény óvodai és bölcsődei intézményegységből áll, közös igazgatású intézmény,
jelenleg Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartó. A
márciusi testületi ülésen az intézmény vezetői (helyettesi) létszámának vizsgálata kapcsán
merült fel a más fenntartási formának a vizsgálása.
A vezetők létszámát a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rend. 35.§ (1). bek szerint a 3. sz. mell. határozza meg.
A Bölcsődei intézményegységben jelenleg is 1 fő kisgyermeknevelővel kevesebb a létszám –
pedig a jogszabály az 5. csoporttól ezt előírja.
A melléklet tartalmazza a fenntartóváltás esetén lehetséges változatokat, egyik eset a
közös igazgatású intézményként, másik eset a külön, önálló intézményként való
továbbműködést bemutatva. A közös bennük, hogy nem társulási fenntartásról, hanem
önkormányzati fenntartásról beszélünk. A törvény által előírtak betartása esetén
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költségmegtakarítás várhatóan egyik esetben sem jelentkezik, mivel az elkövetkező 2-3
évben a szentgotthárdi gyermeklétszám is eléri a 250 főt, így a fenntartóváltás megtakarítást a
vezetői létszámban valószínűleg nem eredményez. Sőt, a kiválás miatt az összes
gyermeklétszám csökken, ezért a számított állami normatív támogatás is valószínűleg
csökkeni fog, tehát az önkormányzatnak várhatóan több támogatást kell az intézményi
költségvetéséhez tervezni.
Amennyiben Szentgotthárd kiválna a feladattal az Önkormányzati Társulásból, úgy legkésőbb
erről május 31-ig dönteni kell, ezen időpontig minden jogszabályban előírt véleményt be kell
szerezni, a Társulásnak és valamennyi tagönkormányzatnak határozni kell a Társulási
Megállapodás módosításáról, a törzskönyvi bejegyzést, alapító okiratokat intézni kell, stb. Az
intézmény összes dokumentumát át kell dolgozni, Csörötneken és Magyarlakon pedig létre
kell hozni az önálló intézményeket, ki kell dolgozni nekik saját dokumentumaikat, stb.
Lásd: mellékletben.
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2014. év
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Kód
182220101
182220201
182220301
182220403
182220601
182220701
182220801
182220901
182221001
182221101
182221401
182221801
182221901
182223101
182225110
1822G1201
1822G1801
1822G1901
1822G1902
1822G4501

Név
Esetszám
Havi átlag
Belgyógyászat
5974
498
Általános sebészet
1477
123
Traumatológia
2035
170
Nőgyógyászat
4012
334
Fül-Orr-Gégészet
1975
165
Szemészet
2568
214
Bőrgyógyászat
1589
132
Ideggyógyászat
1032
86
Ortopédia
1214
101
Urológia
5312
443
Reumatológia
4050
338
Pszichiátria és Addiktológia
579
48
Tüdőgyógyászat
1225
102
Gastroenterologia
189
16
RTG/UH
2248
187
Onkológiai gondozó
596
50
Pszichiátriai gondozó
2677
223
Tüdő gondozás
3189
266
Tüdőgondozó egyéni dohányzás leszoktatás
44 támogatás 4
Addiktológiai gondozás
85
7
Összesen
42070

2017. év
Kód
182220101
182220201
182220301
182220403
182220601
182220701
182220801
182220901
182221001
182221101
182221401
182221801
182221901
182223101
182225110
1822G1201
1822G1801
1822G1901
1822G1902
1822G4501

Név
Belgyógyászat
Általános sebészet
Traumatológia
Nőgyógyászat
Fül-Orr-Gégészet
Szemészet
Bőrgyógyászat
Ideggyógyászat
Ortopédia
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria és Addiktológia
Tüdőgyógyászat
Gastroenterologia
RTG/UH
Onkológiai gondozó
Pszichiátriai gondozó
Tüdő gondozás
Tüdőgondozó egyéni dohányzás leszoktatás támogatás
Addiktológiai gondozás
Összesen

Esetszám
Havi átlag heti óraszám
3867
322
33
1410
118
7
1871
156
7
2885
240
30
1475
123
16
2572
214
10
1661
138
6
1095
91
5
993
83
7
5133
428
12
3847
321
14
393
33
5
1040
87
18
574
48
5
2304
192
15
581
48
4
2674
223
12
2863
239
20
85
7
3
82
7
10
37405
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Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
9970 Szentgotthárd, Vajda János u. 6.
Tel.: 94/380-874, 20/945-50-03
E-mail: csaladsegito@sztgnet.hu
Ikt: 97-1/2018
Tárgy: Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye –
Előterjesztéshez adatok kérése.
Üi: Uhor Anita
intézményvezető

Dr. Gábor László – Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
részére
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
H – 9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11.
Tisztelt Cím!

Alulírott Uhor Anita a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményének
jelenlegi intézményvezetője, Tisztelettel tájékoztatom a 2018. 04. 12-én, elektronikus
formában megküldött levélre vonatkozóan.
A dokumentumban felsorolt szempontoknak megfelelően a következőkről tudom
tájékoztatni, és egyben segíteni, az Előterjesztéshez adatok kérése tárgyú megkeresését:
A 2016. 01. 01. napjával Intézményünk életében jelentős mértékű szakmai és formai
átalakulás következett be. A változások jogszabályi hátterét indikálta, hogy az Országgyűlés
2015. 07. 06-i ülésén elfogadta az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. tv., amely a Magyar Közlöny 102. sz. jelent meg. Az
elfogadott törvény értelmében, települési szinten a család és gyermekjóléti szolgálat,
járási szinten a család és gyermekjóléti központ keretében biztosítja és látja el szociális
segítő tevékenységet.
Az intézmény két fő szakmai egysége: 1. család és gyermekjóléti szolgáltatás (család és
gyermekjóléti szolgálat) – (továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat)
2. család-és gyermekjóléti központ
Jogszabályi háttér:
A jogszabály mai napon ( 2018.04.12. ) hatályos állapota:
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1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Gyermeki jogok védelme
11. § (1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége,
aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával,
ügyeinek intézésével foglalkozik.
III. Fejezet
A gyermekek védelmének rendszere
14. § (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására
irányuló tevékenység.
(2) A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e
törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
(3) A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
15. § (2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
c) a gyermekek átmeneti gondozása,
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése,
i) a megelőző pártfogás elrendelése.

VI/B. Fejezet
Gyermekjóléti szolgáltatás
A szolgáltatás tartalma
39. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban
történő nevelésének elősegítése érdekében
a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a
támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
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c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok
átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
d) a szabadidős programok szervezése,
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében
a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek,
valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és
intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a
gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének
lehetőségéről.
(3a) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
iskolai szociális munkát biztosíthat.
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében
a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális
segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező
működési zavarok ellensúlyozását,
b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés
és a kapcsolattartás esetében,
c) kezdeményezni
ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén
személyes közreműködéssel is segíteni,
cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,
cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét,

1. Család- és gyermekjóléti szolgálat
40. § (1) Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és
gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető.
A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.
(1a) A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként,
szolgáltatóként vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegységeként működteti.
(2) A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében
foglaltakon túl
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges
intézkedést,
c) az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós
forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres
juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában,
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d) szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot,
illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,
e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
f) felkérésre környezettanulmányt készít,
g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
i) biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
j) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
munkájában,
k) nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.
2. Család- és gyermekjóléti központ
40/A. § (1) Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az
a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló
intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként
működik.
(2) A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az
Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl
a) a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és
csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
aa) utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát,
ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a 62/E. § és a
132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást,
ac) - ha a helyi viszonyok azt indokolják - kórházi szociális munkát,
ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
ae) jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
af) családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát;
b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
ba) kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a
leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző
pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
bc) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző
pártfogását,
bd) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát
koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési
körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat
helyreállításához,
be) utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a 86. § (1) bekezdés f)
pontjában foglaltak szerint - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
bf) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális
segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék
természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a
továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;
c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.
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(3) A gyermekjóléti központ a (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, valamint a (2) bekezdés b) és
c) pontja szerinti feladatainak ellátására a települési önkormányzat egyházi fenntartóval és
nem állami fenntartóval ellátási szerződést nem köthet.
(4) A gyermekjóléti központ a (2) bekezdés a) pont aa)-ac) és ae)-af) alpontja szerinti
feladata, valamint a szupervízió az Szt. 122/A. §-a szerinti, szolgáltatások intézményen kívüli
szervezet által történő ellátásának szabályai szerint is biztosítható.
(5) A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ a
szolgáltatással érintett
a) gyermek tekintetében a Gyvt. 139. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást,
b) nagykorú személy tekintetében az Szt. 20. §-a szerinti nyilvántartást
vezeti.
(6) A 139. § (1) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás a változások nyomon
követhetőségét biztosító elektronikus úton is vezethető.
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
Kapcsolattartási ügyelet
22. § (1) A kapcsolattartási ügyelet biztosítja
a) a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult
személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt,
b) a felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a
felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetővé teszi más felügyeletet ellátó szakember
jelenlétét,
c) az érintettek kérésére, valamint a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi
közvetítői eljárást (mediáció), melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának
segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása,
és
d) a konfliktuskezelő szolgáltatást vagy az önálló szakmai módszertani programmal
rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatást.
(2) A család- és gyermekjóléti központ a felügyelt kapcsolattartás
a) elmaradása esetén annak elmaradásáról öt napon belül,
b) megvalósulásáról, az ott történtekről, a szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult
személy és a gyermek kapcsolatának alakulásáról, a felügyelet fenntartásának
szükségességéről felkérésre, vagy
c) felülvizsgálatára vonatkozó javaslatáról hivatalból tájékoztatja a gyámhivatalt.
(3) A felek hatósági eljárást mellőző kezdeményezése esetén gyermekvédelmi közvetítést
az a személy végezhet, aki a szociális továbbképzések rendszerében minősített
konfliktuskezelő vagy mediációs programon képzésben részesült, illetve az ilyen program
trénere. A minősített programon képzésben részesültnek kell tekinteni azt a személyt is, akiről
a programot minősíttető személy, illetve szervezet igazolja, hogy minősített programon
szerzett tanúsítványt.
(4) A kapcsolattartási ügyelet az érintettek igényeinek megfelelően a kapcsolattartásra
megfelelő feltételekkel rendelkező család- és gyermekjóléti szolgálatnál is biztosítható.
(5) A család- és gyermekjóléti központ a nevelőszülői hálózat működtetőjével, a
gyermekotthonnal kötött külön megállapodás alapján a szolgáltatást a nevelőszülőnél, a
gyermekotthonban elhelyezett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult vér szerinti szülő vagy
más kapcsolattartásra jogosult személy között is biztosíthatja.
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(6) A titkos menedékházban, a kapcsolati erőszak áldozatait fogadó krízisközpontban és az
emberkereskedelem áldozatait fogadó átmeneti szálláson élő szülő gyermekére - amennyiben
a külön élő szülő kapcsolattartásra jogosult - a kapcsolattartási ügyelet e § szerinti szabályai
irányadóak azzal, hogy a kapcsolattartás helyszíne nem lehet a titkos menedékház,
krízisközpont és átmeneti szállás.
Utcai (lakótelepi) szociális munka
23. § Az utcai - helyi viszonyok által indokolt esetben lakótelepi - szociális munka feladata
a) a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő,
kallódó, csellengő gyermek segítése,
b) a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és
felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség
esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének
kezdeményezése, és
c) a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok
szervezése a járás területére vonatkozóan, az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az
általuk látogatott bevásárlóközpontokban, illetve egyéb helyszíneken, vagy a család- és
gyermekjóléti központ területén, lehetőség szerint bevonva a gyermek családját is.
Kórházi szociális munka
24. § (1) A kórházi szociális munka feladata
a) a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a
válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése,
b) a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a Gyvt. 17.
§ (2) bekezdése szerinti intézkedések megtétele, és
c) az illetékességi területén működő kórházak felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a
rehabilitációt végző osztályaival való együttműködés.
(2) A család- és gyermekjóléti központ szerződést köt az egészségügyi intézménnyel,
amelyben rögzítik a kórházi szociális munka biztosításának kereteit, valamint az
együttműködés módját.
Iskolai szociális munka
25. § Az iskolai szociális munka a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek
családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást azáltal, hogy egyéni
és csoportos formában segíti
a) a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való beilleszkedéséhez,
tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
b) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és
megoldását,
c) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó
lehetőségei kibontakozásában, és
d) a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési
problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában.
26. § Amennyiben a szociális munka helye és a lakóhely különböző család-és
gyermekjóléti központok területén található, a 24-26. § szerinti család- és gyermekjóléti
központ értesíti a lakóhely szerinti központot a veszélyeztetettségről.
Készenléti szolgálat
27. § (1) A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején
kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás
nyújtása.
(2) A készenléti szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával kell megszervezni
oly módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani vagy
ilyen segítséget tudjon mozgósítani.
(3) A család- és gyermekjóléti központ tájékoztatást nyújt a lelkisegély-telefonvonal
elérhetőségéről.
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Javaslattétel hatósági intézkedésre
28. § A család- és gyermekjóléti központ javaslatot tesz a gyámhivatal részére a gyermek
a) védelembe vételére,
b) megelőző pártfogására,
c) ideiglenes hatályú elhelyezésére,
d) nevelésbe vételére,
e) családba fogadására,
f) harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére,
g) családbafogadó gyám kirendelésére,
h) tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,
i) gondozási helyének megváltoztatására,
j) után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására.
29. § (1) A javaslattétel során a gyermek bántalmazástól, elhanyagolástól való védelemhez
való jogát, a saját családjában történő nevelkedéshez és családi kapcsolatainak megtartásához,
ápolásához való jogát, valamint a gyermek véleményét kell elsősorban figyelembe venni.
(2) A javaslat a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapjain ismerteti a gyermek
helyzetét, különösen
a) a veszélyeztető körülményeket, azoknak a gyermekre gyakorolt hatását,
b) a szülő vagy a gyermeket nevelő más személy nevelési tevékenységét,
c) a gyermeket nevelő család élethelyzetére vonatkozó, adatlapon szereplő adatokat,
d) a javaslattétel elkészítéséig biztosított alapellátásokat, valamint az ügy szempontjából
fontos más ellátásokat,
e) a gyermeknek és a szülőnek (törvényes képviselőnek) a javaslattétel elkészítéséig
tanúsított együttműködési készségét, illetve annak hiányát,
f) azt, ha a gyermeket gondozó szülő együtt él a szülői felügyeleti jogától megfosztott
másik szülővel, és emiatt a gyermek nem áll szülői felügyelet alatt, és
g) megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogás elrendelését,
mellőzését, fenntartását vagy megszüntetését alátámasztó körülményeket.
(3) A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a veszély tényének és
jellegének megnevezésével, a többi adat feltárásának mellőzésével, telefonon haladéktalanul,
majd azt követően elektronikus formában kell javaslatot tenni a hatóság intézkedésére. A
hiányzó adatokat utóbb a hatóság felhívásától függően kell beszerezni.
(4) Ha a javaslattételre a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezése alapján kerül
sor, a család- és gyermekjóléti központ
a) javaslatában megjelöli a kezdeményező család- és gyermekjóléti szolgálat és a
gyermeket gondozó családsegítő adatait, és
b) védelembe vétel esetén a javaslatot mérlegelés nélkül, azonban szükség szerint
kiegészítve továbbítja 3 munkanapon belül a gyámhivatal felé.
30. § (1) A család- és gyermekjóléti központ a családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtásának időtartama alatt együttműködik a család- és gyermekjóléti szolgálattal és
a kirendelt eseti gyámmal. Az együttműködés keretében tájékoztatják egymást a gyermek
elhanyagolásból származó veszélyeztetettség alakulásáról, a megszüntetése érdekében tett
intézkedésekről és a természetbeni formában nyújtott családi pótlék felhasználásának
tapasztalatairól.
(2) A család- és gyermekjóléti központ figyelemmel kíséri a családi pótlék természetbeni
formában történő nyújtásáról szóló határozatban foglalt rendelkezések megvalósulását és
szükség esetén kezdeményezi a gyámhivatalnál a családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtásának felülvizsgálatát.
(3) A család- és gyermekjóléti központ a családi pótlék természetbeni formában történő
nyújtása felülvizsgálata során
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a) a gyámhivatal megkeresésére tájékoztatást ad a családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtása eredményéről és a családi pótlék természetbeni formában történő további
nyújtásának szükségességéről,
b) ha a család helyzetében, illetve a gyermek szükségleteiben bekövetkezett változások
indokolják, új pénzfelhasználási tervet készít, és azt megküldi a gyámhivatalnak, és
c) részt vesz a gyámhivatali tárgyaláson.
Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek
védelme
31. § (1) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló
gyermek esetében a család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásait a gyámhivatal, illetve a
bíróság határozata alapján kell biztosítani.
(2) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek
esetében az esetmenedzser
a) együttműködik a megelőző pártfogó felügyelővel,
b) tájékoztatja a gyámhivatalt a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó körülményekről,
c) elkészíti az egyéni gondozási-nevelési tervet, szervezi a megvalósítását, és
d) közreműködik a családból kiemelt gyermek visszahelyezésében, utógondozásában.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti együttműködés keretében
a) az esetmenedzser és a megelőző pártfogó felügyelő szükség szerint közösen végeznek
családlátogatást és közösen hallgatják meg a gyermeket,
b) a család- és gyermekjóléti központ lehetőség szerint helyszínt biztosít a megelőző
pártfogó felügyelőnek a viselkedéskorrekciós esetkezelési módszerek alkalmazásához és a
megelőző pártfogással összefüggő egyéb feladatai elvégzéséhez.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti feladatkörében az esetmenedzser a védelembe vétel
felülvizsgálata során tájékoztatja a gyámhivatalt a védelembe vétel körében végzett
tevékenységéről, az eset előrehaladásáról, a gyermek veszélyeztetettségének alakulásáról és
szakmai érvekkel alátámasztott javaslatot tesz
a) a védelembe vétel fenntartására vagy megszüntetésére, valamint megelőző pártfogás
alatt álló gyermek esetén ezzel egyidejűleg a megelőző pártfogás fenntartására vagy
megszüntetésére, vagy
b) a gyámhivatal általi más, gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó intézkedések
megtételére.
Egyéni gondozási-nevelési terv
32. § (1) A gyermekre vonatkozó egyéni gondozási-nevelési terv tartalmazza
a) a veszélyeztető körülmények megjelölését,
b) a védelembe vétel megszüntetéséhez, a családból kiemelt gyermek visszahelyezéséhez
szükséges változásokat, valamint ennek elérése érdekében az esetmenedzser, a szülő és a
gyermek feladatait, határidők megállapításával,
c) a szükségesnek tartott hatósági, illetve bírósági eljárások kezdeményezésének
megjelölését,
d) az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósításába bevont család- és gyermekjóléti
szolgálat, valamint egyéb intézmények, szolgáltatók, személyek megjelölését, feladataiknak
és azok határidejének meghatározásával együtt,
e) a szakmailag szükségesnek tartott egyéb rendelkezéseket, és
f) megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén
fa) az esetmenedzser, a megelőző pártfogó felügyelő, a szülő és a gyermek közötti
együttműködés részletes szabályait, megjelölve a megelőző pártfogó felügyelővel való
együttműködés módját, gyakoriságát, és
fb) az esetmenedzser és a megelőző pártfogó felügyelő közötti munkamegosztás
szempontjait.
(2) Az egyéni gondozási-nevelési terv elkészítésébe az esetmenedzser bevonja
a) a gyermeket és családját,

22

2018. április 25-i testületi ülés előterjesztései
b) a család- és gyermekjóléti szolgálatot,
c) megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetében a megelőző pártfogót, és
d) az eset szempontjából érintett, szükséges szolgáltatásokat nyújtó intézményeket,
szolgáltatókat, személyeket és az egyéb közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozókat.
(3) Az esetmenedzser az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósítása érdekében
a) bevonja a gyermekkel és családjával kapcsolatos szociális segítőmunkába a család- és
gyermekjóléti szolgálatot,
b) bevonja a szükséges szolgáltatásokat nyújtó intézményeket, szolgáltatókat, személyeket,
az egyéb közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozókat, valamint tevékenységüket
koordinálja,
c) elősegíti a szülő és gyermek esetében
ca) az egyéni gondozási-nevelési terv céljainak elfogadását, azokban való közreműködését,
cb) azt, hogy a szülő és az ítélőképessége birtokában lévő gyermek nyilatkozattal vállalják
az egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltak betartásában, megvalósításában történő
együttműködést,
cc) a gyermeket veszélyeztető körülmények elhárítását, a gyermek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődésének szülő általi biztosítását, így a védelembe vétel megszüntetését.
(4) Az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósítását az esetmenedzser értékeli, és
a) szükség esetén módosítja vagy kezdeményezi a módosítását,
b) amennyiben a megvalósítása a szülő, illetve a gyermek megfelelő együttműködése miatt
nem lehetséges
ba) írásban jelzi ezt a gyámhivatalnak,
bb) felhívja a szülő, illetve a gyermek figyelmét arra, hogy a védelembe vétel
sikertelensége esetén a gyermekvédelmi gondoskodás más eszközének alkalmazására kerülhet
sor, és
bc) javaslatot tesz a gyámhivatalnak a gyermekvédelmi gondoskodás más eszközének
alkalmazására, és
c) amennyiben a megvalósítás az egyéni gondozási-nevelési tervben megjelölt
intézmények, szolgáltatók, személyek és az egyéb közvetített ellátásban, szolgáltatásban
dolgozók mulasztása miatt nem valósult meg, írásban jelzi ezt a gyámhivatalnak.
Családból kiemelt gyermek visszahelyezésének, családbafogadásának elősegítése
33. § (1) A családból kiemelt gyermek visszahelyezését és - amennyiben a családjába
történő visszahelyezés nem lehetséges - családbafogadását (a továbbiakban együtt:
visszahelyezés) a gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján kell elősegíteni.
(2) A gyermek visszahelyezése érdekében az esetmenedzser együttműködik a
gyermekvédelmi gyámmal, ennek körében támogatja a szülőket, a családbafogadó személyt a
nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekkel való
kapcsolattartásban.
(3) A nevelésbe vételt követően és annak minden felülvizsgálata előtt az esetmenedzser a
gyermeket gondozási helyén felkeresi, és tájékozódik beilleszkedéséről, valamint a gyermek
látogatásának lehetőségeiről kivéve, ha a gyermek örökbefogadható. A nevelésbe vétel
időtartama alatt az esetmenedzser folyamatosan kapcsolatot tart a gyermek gondozási
helyével, a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal (a továbbiakban: szakszolgálat) és a
gyermekvédelmi gyámmal, ha a gyermek és a szülő, vagy a kapcsolattartásra jogosult más
személy kapcsolattartásának, a gyermek visszahelyezésének elősegítése a gyermek érdekében
áll.
(4) Az esetmenedzser javaslatot tesz a gyámhivatal felé a kapcsolattartás formájának és
módjának megváltoztatására, ha a szülő vagy a kapcsolattartásra jogosult más személy
körülményeiben, életvitelében beállott változás azt indokolttá teszi.
(5) A gyermek nevelésbe vételének felülvizsgálata során a család- és gyermekjóléti központ
tájékoztatja a gyámhivatalt
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a) a gyermeknek a szülővel, valamint a más kapcsolattartásra jogosult személlyel való
kapcsolatának alakulásáról,
b) a szülők életkörülményeinek alakulásáról, és
c) a családbafogadás lehetőségéről.
(6) Az esetmenedzser a visszahelyezett gyermek utógondozását a gyámhivatal határozata
alapján látja el. Ennek keretében segíti a gyermek családjába történő visszailleszkedését,
lakókörnyezetébe történő beilleszkedését, tanulmányai folytatását vagy az iskolai
végzettségének, szakképzettségének megfelelő munkahely felkutatását.
(7) Az utógondozás során az esetmenedzser szükség szerint együttműködik az otthont
nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel.
Tisztelettel tájékoztatom, hogy a fenti jogszabályi kiemelések csak részben szemléltetik a
Család és Gyermekjóléti Központ intézményének szakmai tevékenységét.
Mint már említettem 2016. 01. 01-től az intézmény struktúrája, feladat ellátása
gyökeresen megváltozott. Ezen változások indokolttá tették a szervezet humánerőforrás
létszámának növekedését is. Miszerint 2016. 01. 01-től 9 fő, 100%-ban szakképzett
kollégákkal tudjuk ellátni a fent részletezett kizárólag kötelező jellegű feladat ellátást.
Ebből adódik, hogy az intézmény a korábbihoz képest önként vállalt (költségvetésben nem
szerepeltetett, munkabérrel, eszközkiadással nem terhelt) feladatokat már a megsokszorozott
jogszabályok által szabályozott ellátások, szolgáltatások mellett nem tud biztosítani.
Itt szeretném megemlíteni, hogy az intézmény vezetését segítő, helyettes vezető gyakorlatilag
4 munkakört lát el (esetmenedzser, kórházi szociális munkás, szociális diagnózis felvételi
szakértő, intézményvezető – helyettes), a többlet munka ránézve terhet és plusz felelősséget
hárít, de ennek ennek ellenére is kizárólag a mindenkori hatályos 1992. évi XXXIII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló jogszabály előírásai alapján kapja havi bérjellegű
juttatását, egyéb illetményt intézményünk képtelen fizetni.
Amennyiben a feladatellátással kapcsolatos terhek tovább nőnek, felelős munkavégzést
sem rövid sem hosszabb távon végezni nem lehet. Ezért szükséges a 2017. decemberében
megüresedett, illetve a 2018. augusztusától tervezett 2 fő iskolai szociális munkás
munkakör mielőbbi betöltése. Ettől eltekinteni nem lehet, a szociális szféra is azon fontos
terület, mely megfelelő létszámú és képzettségű humánerőforrás nélkül nem tud
működni.
A jogszabályok alapján ránk rót feladatokat, a napi szintű munkavégzést (nem kiszámítható
krízis esetek, kezelését) úgy vagyok képes megszervezni, hogy a munkaköri leírásokban
foglaltakat már nem tudom figyelembe venni, a kollégákra vonatkoztatva, gyakorlatilag
minden kolléga – minden szolgáltatási elemmel kénytelen foglalkozni, egymást segítve.
2016. 01. 01.-től az intézmény ellátási területe megváltozott – 16 település érintett a
gyermekjóléti szolgálat és a család-és gyermekjóléti központ részéről. Tevékenységünket
Szentgotthárd Járás egésze részén vagyunk kötelesek ellátni, mely tényező a fenti
jogszabályi passzusokból és a korábban leadott pl.: Éves Beszámoló anyagokból is tisztán
érthető.
2018. 09. 01-től szintén kötelező jelleggel iskolai szociális munkát (új szolgáltatási elem)
kell biztosítanunk a Szentgotthárdi Járás (16 település) közoktatási – köznevelési
intézményeiben, a fenti szakmai tevékenység biztosítása mellett.
Az ellátási területen 19 oktatási – nevelési intézményben kell a hatályos jogszabályok alapján,
elviekben 2018. 08. hónapjában megkezdenünk az új szolgáltatást, mely a mindenkori
költségvetési törvény értelmében státusz növekedéssel tud csak megvalósulni. A mindenkori
hatályos költségvetési törvény a feladatellátáshoz, annak tárgyi és személyi jellegű kiadásihoz
állami támogatást biztosít:
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2017. évi törvény Magyarország 2018. évi Központi Költségvetéséről
„2. melléklet a 2017. évi C. törvényhez
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
1 379,8 millió forint
A támogatásra az a járásszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott
család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális
segítő tevékenységet”.
2017. őszén a Család-és Gyermekjóléti Központ intézménye költségvetés tervezetét a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának kérése alapján elkészítette.
A 2018. évi költségvetés tervezetet minden döntéshozó szerv (pl.: Képviselő Testület,
Társulási Tanács) elfogadta. Ebben a dokumentumban a 2018. évi dologi és személyi jellegű
kiadások szerepeltetve vannak, melyeket továbbra is fenntartok.
Egyben kérem a Tisztelt Fenntartót, hogy az intézményünk számára a stabil, a törvényes, és
a szakmai működés érdekében a fent említett és már korábban elfogadott költségvetését
biztosítsa.
Együttműködésüket köszönöm!
Szentgotthárd, 2018. 04. 13.

Tisztelettel:...…..….….….…..….….…
Uhor Anita s.k.
intézményvezető
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Városi Gondozási Központ
9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.
Tel.: 94/554-168, 554-169.
E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu
Üsz.: 91-1/2018.
Tárgy: Adatszolgáltatás
Tisztelt Cím!

1.)

A Városi Gondozási Központ által működtetett szolgáltatások jogszabályi alapjai
-

az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

Az 1993. évi III. törvény szerinti besorolás alapján a Városi Gondozási Központ
szociális alapszolgáltatásokat nyújtó integrált intézmény.
Az intézmény szervezeti formája: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 57. § (1) bekezdése alapján biztosított
kötelező és önként vállalt alapszolgáltatások.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

étkeztetés (kötelező)
házi segítségnyújtás (kötelező)
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (önként vállalt)
támogató szolgáltatás (önként vállalt)
közösségi ellátás → pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás (önként
vállalt)
nappali ellátás → időskorúak nappali ellátása (idősek klubja) (kötelező)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának ellátási kötelezettsége az 1993. évi III. tv. 86. §-ának
szabályozása alapján:
Alapszolgáltatás keretében biztosítandó:
1. étkeztetés
2. házi segítségnyújtás
3. idősek nappali ellátása – Idősek klubja (3000 főnél több állandó lakosú településen kötelező)

Az önként vállalt feladatok a társulási megállapodás alapján működnek.
A szociális alapszolgáltatásokat az elmúlt években több változás érintette. A szociális törvény
módosításával az alapszolgáltatásokban 2003. január 1-jétől lehetett ún. „speciális
alapellátásokat”, így pl. támogató szolgáltatást működtetni a fogyatékos személyek részére,
közösségi ellátásokat a pszichiátriai betegek részére.
A 2007. évi CXXI. törvény rendelkezett azonban arról, hogy a fent említett szolgáltatások
normatív állami támogatása megszűnik, így 2009. január 1-jétől már nem tartozott a kötelező
önkormányzati feladatok közé. A szolgáltatások működését az állam fő szabályként 3 évre
megkötött finanszírozási szerződések útján támogatta.
A szolgálatok finanszírozási rendszere újból megújult, ezért a pályázati rendszer 2016. január
1-jétől megszüntetésre került, és a fenntartó a költségvetési törvény által meghatározott
feltételek szerinti támogatásban részesül, azonban a támogatási összegek és feltételek,
elszámolásuk hasonló a pályázati rendszerhez.
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A támogatási rendszer 2 részből áll:
 a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló
alaptámogatásból,
 és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból.
2. Szakmai létszámkimutatás
Városi Gondozási Központ szakfeladatainak engedélyezett és betöltött létszámkimutatása –
2018. április 01-én:
Szak feladat

Nappali idősek
klubja
Szociális
étkeztetés
Házi
segítségnyújtás
Szentgotthárd
Házi
segítségnyújtás
Kistérség
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
Támogató
Szolgálat
Közösségi
Pszichiátriai
Alapellátás
Összes

Engedélyezett létszám
Főfoglalkozású Megbízási
szerződéssel
foglalkoztatott
(4 órás)
10
-

Betöltött létszám
Szakmai
Adminiszt
szakképzett rátor

Technikai

Betöltetlen
létszám

-

7

-

2

Vállalkozási
szerződéssel
foglalkoztatott

2

-

-

1

-

1

1
(ügyintézői
álláshely
-

12

-

-

12

-

-

-

4

-

-

4

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

5

-

-

4

-

1

-

2

2

1

5

-

-

-

37

2

1

35

-

4

1

Engedélyezett álláshelyek száma 2018. április 01-én 38 fő.
Ebből 37 fő főfoglalkozású és 2 fő 4 órás megbízási szerződéssel foglalkoztatott álláshely.
Az egyes szolgáltatások alkalmazottainak munkakör szerinti létszámkimutatása
1.) Idősek klubja: 10 fő.
1 fő intézményvezető
1 fő terápiás munkatárs (klubvezető)
5 fő gondozó
2 fő épkocsivezető
1 fő általános ügyintéző – jelenleg betöltetlen álláshely (a 15 millió Ft-os költségvetési
elvonás miatt.)

2.) Szociális étkeztetés: 2 fő
1 fő asszisztens
1 fő gépkocsivezető
3.) Házi segítségnyújtás Szentgotthárd: 12 fő
1 fő vezető gondozó
11 fő gondozó
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Házi segítségnyújtás Kistérség: 4 fő
4 fő gondozó
4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 2 fő
2 fő gondozó
5.) Támogató Szolgálat: 5 fő
1 fő terápiás munkatárs (korábban szolgálatvezető)
3 fő gondozó
1 fő gépkocsivezető
6.) Közösségi Pszichiátriai Alapellátás: 3 fő
2 fő gondozó – 8 órás
2 fő gondozó – 4 órás
A személyes gondoskodás egyes formáinak minimum szakmai létszámnormáit az 1/2000.(I.7.) SZCSM
rendelet 2. számú melléklete szabályozza.










Támogató szolgálat létszámnormája
1 fő intézményvezető
szolgálatonként
3 fő gondozó
Étkeztetés
1 fő asszisztens – 100 fő felett
Házi segítségnyújtás
1 fő intézményvezető (vezető gondozó) – 10 vagy több szociális gondozó esetén
…… fő gondozó – meghatározása az 1/2000 SZCSM (I. 7.) rendelet 5. számú
melléklet A.) pontja szerinti tevékenységnaplóban összesített óraszám alapján
szociális gondozó, ápoló 1 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2 fő – 40 készülékeként készenléti szolgálatban
Idősek klubja
1 fő intézményvezető
2 fő gondozó – 50 főre vetítve
+ 1 fő folyamatos nyitva tartás esetén
Közösségi pszichiátriai ellátás
1 fő intézményvezető
2 fő gondozó – szolgálatonként
orvos – minimum havi 4 óra -konzultatív feladatokra

Szakfeladatonkénti létszámeltérés kimutatása az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 2. számú
mellékletéhez viszonyítva
A Gondozási Központ intézményvezetője a szervezeti egységek szakmai létszámába nem
tartozik bele.
 Idősek klubja → Férőhelyek száma: 60 fő és folyamatos nyitvatartással működik.
Biztosítandó gondozói létszám: 4 fő. Az 1 fős gondozói létszám eltérés indoka, hogy a
klubban mentálhigiénés gondozást is kell biztosítani, amit a mentálhigiénés
asszisztens végzettségű kolléganő végez a gondozói tevékenysége mellett, mivel a
klubban egyre több a szellemileg leépült, demens ellátottak aránya. A klub takarítói
álláshellyel nem rendelkezik, így a takarítási feladatokat is a gondozónők látják el.
A melléklet kiegészítő szabálya 1 fő takarítói státuszt ajánl alapszolgáltatások
esetében.
 Étkeztetés → nincs létszámeltérés
 Házi segítségnyújtás → A szolgálat 2 műszakban (délelőtt és délután) dolgozik.
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A pontos gondozói létszám meghatározása nehéz, mivel a tevékenységnaplókban
összesített óraszámok függvénye, ami havi szinten is változik.
1 gondozó napi szinten minimum 7 főnél végezhet gondozási tevékenységet, ha túllépi
a normatívánál nem számolható el.
A gondozónők a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás miatt 3 műszakban dolgoznak,
mivel a diszpécserközpont működése miatt felügyeletet kell biztosítani.
A jelenlegi létszámmal a feladat minimális szinten ellátható.
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás → nincs eltérés
A rendelkezésre álló 2 fő gondozóval a feladat nem ellátható, ezért az intézmény
egyéb szakfeladatainak alkalmazottai is be vannak vonva a feladatellátásba (házi
segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek klubja).
 Támogató szolgálat → eltérés nincs.
 Közösségi pszichiátriai alapellátás → eltérés nincs.
A két szolgálatnál a vezetői feladatokat 1 fő terápiás munkatárs látja el, aki egyben
intézményvezető helyettes is.
3. Szolgáltatások változása
 Abban az esetben, ha csak a kötelező önkormányzati feladatokat látná el az intézmény,
akkor:
- 9 fő főfoglalkozású álláshely
- 2 fő 4 órás megbízási szerződésű,
- 1 fő vállalkozói szerződés szűnne meg.
Megszűnő szolgáltatások alkalmazottainak havi bérkimutatása:
JHS. 2 fő havi bére: 418.698 Ft
TSZ. 5 fő havi bére: 1.225.974 Ft
KPA. 2 fő havi bére: 468.652 Ft
2.113.324 Ft
TB 19,5%
412.100 Ft
Összesen:
2.525.424 Ft



KPA 2 fő 4 órás megbízási szerződés havi díja: 140.000 Ft
1 fő vállalkozói szerződés havi díja:
25.000 Ft
165.000 Ft
TB 19,5 %
32.175 Ft
összesen:
197.175 Ft
Amennyiben a társulási feladatellátásban működő házi segítségnyújtás is megszűnne,
akkor további 4 fő főfoglalkozású álláshely szűnne meg.
Az alkalmazottak havi bérkimutatása:
HS Kistérség 4 fő havi bére: 844.251 Ft
TB 19,5 %:
164.629 Ft
összesen:
1.008.880 Ft
Az önként vállalt 3 szolgáltatás és a társulással működő kötelező házi segítségnyújtás
megszüntetése esetén összesen 13 fő főfoglalkozású közalkalmazottnak szűnne meg a
munkaviszonya. A közalkalmazotti jogviszony megszűnésével 9 fő válna
végkielégítésre jogosulttá.
Végkielégítésre jogosult dolgozók létszáma: 9 fő
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JHS: 2 fő: 2.093.490 Ft
TB:
408.230 Ft
összesen:
2.501.720 Ft
TSZ: 4 fő:
TB:
összesen:

5.586.220 Ft
1.089.310 Ft
2.501.720 Ft

KPA: 1 fő:
TB:
összesen:

210.002 Ft
40.950 Ft
250.952 Ft

Házi kistérség: 2 fő: 1.248.796 Ft
TB:
……… 243.510 Ft
összesen:
1.492.306 Ft
Összes bér: 9.138.508 Ft
TB: 1.782.010 Ft
össszesen: 10.920.518 Ft
Az önként vállalt szolgáltatások, valamint a kistérségi házi segítségnyújtás
megszüntetése esetén a végkielégítésre kifizetendő becsült összeg összesen:
10.920.518 Ft. (Az összeg azért becsült, mert a számítás alapbérrel történt, de távolléti
díjjal kell számolni.)
4. Normatíva kimutatások, finanszírozás
2018. évi igényelt normatíva
Szakfeladat
Fajlagos összeg
Étkeztetés
55.360 Ft
Házi segítségnyújtás
szociális segítés
25.000 Ft
személyi gondozás
273.000 Ft
társulási
feladatellátásban
Idősek klubja
109.000 Ft
Támogató szolgálat
alaptámogatás
3.000.000 Ft
teljesítménytámogatás 1800 Ft
Közösségi
pszichiátriai
alapellátás
2.000.000 Ft
alaptámogatás
150.000 Ft
teljesítménytámogatás
2017. évi elszámolt normatíva
Szakfeladat
Fajlagos összeg
Étkeztetés
55.360 Ft
Házi segítségnyújtás
szociális segítés
25.000 Ft
személyi gondozás
273.000 Ft
társulási

Tervezett létszám
170 fő

Összeg /Ft
9.411.200 Ft

6 fő
50 fő

150.000 Ft
13.650.000 Ft

40 fő

4.360.000 Ft

3315 feladategység

3.000.000 Ft
5.967.000 Ft

42 fő

2.000.000 Ft
6.300.000 Ft

Tervezett létszám
177 fő

Összeg /Ft
9.798.720 Ft

8 fő
52 fő

200.000 Ft
14.196.000 Ft
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feladatellátásban
Idősek klubja
109.000 Ft
44 fő
Támogató szolgálat
alaptámogatás
3.000.000 Ft
teljesítménytámogatás 1800 Ft
3315 feladategység
Közösségi
pszichiátriai
alapellátás
2.000.000 Ft
alaptámogatás
150.000 Ft
42 fő
teljesítménytámogatás

4.796.000 Ft
3.000.000 Ft
5.967.000 Ft

2.000.000 Ft
6.300.000 Ft

Az intézmény a 2017. évre megigényelt normatív támogatást valamennyi szolgáltatás
esetében túlteljesítette.
Fontos megjegyezni, amennyiben a házi segítségnyújtás nem társulás keretében történik a
személyi gondozás fajlagos összege csak 210.000 Ft/fő. Amennyiben a házi
segítségnyújtásról társulás gondoskodik, úgy a személyi gondozásnál figyelembe vett ellátotti
létszám esetén a fajlagos összeg 130%-a igényelhető, ami 273.000 Ft. (2017. évi C. törvény –
2018. évi költségvetési törvény)
Házi segítségnyújtás személyi gondozásának normatíva különbözetének kimutatása:
2017. évi elszámolható normatív állami támogatás személyi gondozás esetén:
13071,08 gondozási óra / 252 nap = 51,87 ≈ 52 fő
Ebből:
 Szentgotthárd: 7108 gondozási óra / 252 = 28,21 ≈ 28 fő
 Kistérség: 5963,08 gondozási óra / 252 = 23,66 ≈ 24 fő
A társulási feladatellátás megszűntetése esetén az önkormányzat által igényelhető
normatíva összege: 28 fő x 210.000 Ft = 5.880.000 Ft.
Társulási feladatellátás esetén az igényelhető normatíva összege:
28 fő x 273.000 Ft = 7.644.000 Ft
összesen: 14.196.000 Ft
24 fő x 273.000 Ft = 6.552.000 Ft
Az önkormányzati és társulási feladatellátás különbözete: 8.316.000 Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2017. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék
2017. évi működési támogatás összege: 1.705.400 Ft
2017. évi ténylegesen teljesített feladatmutató: I. félév: 48,3, II. félév: 48,88
2017. évi kiutalt támogatási összegből visszafizetendő: 2952 Ft.
2018. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék
2018. évi működési támogatás összege: 1.705.400 Ft (valószínűleg)
5. Ellátotti létszámadatok
5.1. Az Idősek Klubja szolgáltatásait igénybevevők létszámának alakulása 2014-től 2017ig az éves statisztikai jelentés alapján

Év
2014
2015
2016

Ellátottak száma a tárgyév XII.
31-én
Összesen
41
38
40
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2017
50
Az Idősek Klubja dolgozói szükség szerint helyettesítenek a Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás diszpécserközpontjában.
A demens ellátottak létszámának emelkedése, magasabb dolgozói létszámot igényel.
5.2. Szociális Étkeztetést igénybevevők létszámának alakulása 2014-től 2017-ig az éves
statisztikai jelentés alapján
Év
2014
2015
2016
2017

Összesen
176
177
173
187

Ellátottak száma a tárgyév XII. 31-én
Étkezés: helyben
Étkezés: lakásra
fogyasztással
szállítják
138
38
141
36
136
37
141
46

5.3.. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A szolgáltatást 2006. március 01.-étől működteti az intézmény, a kistérségi társulás
létrejötte kapcsán vállalat feladatként.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010 jan. 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat
(Szt. 86 § (2) bekezdés). A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a közösségi ellátásokhoz és a
támogató szolgáltatáshoz hasonlóan pályázati rendszerben, központi támogatásból
finanszírozott ellátás lett.
A 2013. évi XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése szerint „ A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás biztosítása: állami feladat lett.”
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) Korm. rendelet
4/A.§-a alapján 2013. július 01 napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását
a Főigazgatóság biztosítja.
A fenti időponttól a Főigazgatóság a fenntartóval megkötött feladat-ellátási megállapodás
keretében láttatja el a feladatot.
A szolgáltatás jogosultsági feltétele a szociális rászorultság.
Mely szerint jogosult:
o aki egyedül él és életkora 65 év felett van
o aki egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg
o aki kétszemélyes háztartásban él, 65 éven felüli vagy súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg, és egészségi állapota indokolja a készülék folyamatos használatát.
Az ellátást igénybe vevők szociális rászorultságának megoszlása:
Szociális rászorultság oka
Szociális Szociálisa
an
n
rászorult rászorulta
ak
k száma
száma 2015.XII.
2014.XII 31. (fő)
.31. (fő)
Egyedül élő 65 év feletti személy
42
33

Szociális
an
rászorul
tak
száma
2016.XII
.31. (fő)
48

Szociális
an
rászorul
tak
száma
2017.XII
.31. (fő)
44

32

2018. április 25-i testületi ülés előterjesztései
Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy
4
4
4
4
Egyedül élő pszichiátriai beteg
2
2
1
2
Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve
3
2
4
1
súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy
51
56
a) Szociálisan rászorult személyek száma összesen:
42
51
Szociálisan nem rászorultak száma az évben (fő)
0
0
b) Szociálisan nem rászorultak száma összesen:
0
0
51
56
Összesen: a)+b)
42
51
A táblázatban is látható, hogy az igénybe vevők nagy része egyedül élő idős, fogyatékkal élő
vagy pszichiátriai beteg.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő valamennyi ellátott szociálisan
rászorult.
Ellátotti létszám alakulása 2014. évtől 2017. évig
Ellátási
2014.12.31.-én
terület
Szentgotthárd
29 fő
Kistérség
13 fő
Összes:
42 fő

2015.12.31.-én

2016.12.31.-én

36 fő
15 fő
51 fő

2017.12.31.-én

40 fő
16 fő
56 fő

30 fő
21 fő
51 fő

A kistérség területén élő ellátottak létszám folyamatosan emelkedik.
Kimutatás a segélykérések számáról és azok okairól 2012-2016 között
téves
riasztás
Összesen
pszichés
Betegség, higiénés
egyéb
év hónap
elesés
amelynél
krízishelyzet segítségkérések
probléma
rosszullét szükséglet
ok
kiszállás
száma
történt
2014

0

8

12

50

3

2

-

75

2015.

10

4

6

20

5

6

1

52

2016.

1

21

14

2

2

0

2

42

2017.

3

23

25

10

2

3

2

68

56

57

82

12

11

5

237

Összesen 14

A táblázatból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 237 esetben került sor
segítségkérésre.

2014.-2017. segélykérés okai

5,06% 4,64%

Pszichés
Elesés

5,91%
23,63%

Betegség, rosszullét
Krízishelyzet

34,6%

Higiénés szükséglet
2,11%

24,05%

Téves riasztás
Egyéb
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A riasztások legnagyobb százaléka higiénés szükséglet kielégítése kapcsán illetve valamilyen
egészségügyi probléma, betegség, rosszullét, szervi fájdalom, magas vérnyomás miatt történt.
A pszichés riasztások zavartság, félelem, ijedség, magány miatt történtek, hiszen a kliensek
egyedül élő idős, fogyatékos és pszichiátria betegek, akik bíznak, számítanak a
szolgáltatásban. Magas számban történt elesés miatt is riasztás. A kliensek elmondása alapján
az egyetlen segítségforrást ezekben az esetekben a készülék megléte jelentette számukra. Az
ellátottak nagy része a kezdetektől igényli a szolgáltatást, ragaszkodnak hozzá,
biztonságérzetük jelentősen csökkenne a szolgáltatás megszűnése esetén.
Ezen szolgáltatás estében az ellátotti létszám emelkedése befolyásolja a bevételi forrás
emelkedését, mind a vállalható feladategység, mind a térítési díjból származó bevétel
tekintetében.
5.4. Házi segítségnyújtás

I.

ELLÁTOTTI LÉTSZÁM

Ellátotti létszám alakulása 2014. évtől 2017. évig
Ellátási
2014.12.31.-én
terület
Szentgotthárd
60 fő
Kistérség
26 fő
Összes:
86 fő

2015.12.31.-én
46 fő
27 fő
73 fő

2016.12.31.-én

2017.12.31.-én

40 fő
31 fő
71 fő

39 fő
33 fő
72 fő

A táblázatból látható, hogy míg Szentgotthárdon csökken, addig kistérségben nő az ellátotti
létszám. Az ellátotti létszámok tekintetében is érezhetők a 2015. évtől zajló módosítások, a
szigorodó jogosultsági feltételek.

II.

BEVÉTELI FORRÁSOK

1. Elszámolt normatív állami támogatások kimutatása 2014.-2016. években:
Ellátási terület

2014. év

2015. év

2016. év

Szentgotthárd
Kistérség
Összes :

43,60 fő
17,61 fő
≈ 61 fő

37,90 fő
17,78 fő
≈ 56 fő

21,51 fő
19,82 fő
≈ 41 fő

2016. év végéig- az állami normatíva elszámolásakor a házi segítségnyújtásban részesülők
gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma volt a meghatározó. (egy
ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe)
2. Elszámolt normatív állami támogatások kimutatása 2017. évben:
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2017. január 01től hatályba lépett módosítása szerint a házi segítségnyújtás esetében megszűnt az óraalapú
szolgáltatásnyújtás követelménye. Gondozási fokozatok kerültek bevezetésre, melyek alapján
válik az ellátást igénylő, szociális segítésre vagy személyi gondozásra jogosulttá.
A gondozási szükséglet vizsgálatának eredményeként elért pontszám a jövőben nem
korlátozza a házi segítségnyújtás napi időtartamát. (Megszűnt a napi gondozási szükséglet
maximum 4 órás időtartama, csupán az intézmény személyi feltétele szabhat korlátot a napi
személyi gondozási óraszámnak.) A módosítás célja az ellátott szükségleteihez rugalmasan
igazodó szolgáltatás-nyújtás, melynek konkrét időtartama az ellátást igénylő és a szolgáltató
közötti megállapodás eredményeként kerül megállapításra.
Az ellátást igénylő és a szolgáltató között megállapodás, vagy szociális segítésre vagy
személyi gondozásra köthető.
Ellátottak megállapodás szerinti megoszlása:
Ellátási
tevékenységi 2016. XII. 31.
terület
kör
Szentgotthárd Szem. gond. 29 fő
Szoc. segítés 11 fő
Kistérség
Szem. gond 22 fő
Szoc. segítés 9 fő
Összes
71 fő

2017. XII. 31.
31 fő
8 fő
27 fő
6 fő
72 fő

2017. évtől a személyi gondozásra megállapodással rendelkezők tevékenységnaplója alapján
összesített gondozási órák száma a meghatározó. Ez határozza meg az ellátotti létszámot és
személyi létszámot egyaránt.
2017. évi elszámolható állami támogatás személyi gondozás estén:
13071,08 gondozási óra / 252 = 51,87 fő
Ebből:
 Szentgotthárd: 7108 gondozási óra / 252 = 28,21 fő
 Kistérség: 5963,08 gondozási óra / 252 = 23,66 fő
2017. évi elszámolható állami támogatás szociális segítés estén:
1961/ 251 = 7,81 Fő
Ebből:



Szentgotthárd: 931 / 251= 3,71
Kistérség:
1030 / 251= 4,10

3. Térítési díjak kimutatása 2014. évtől - 2017. évig
Ellátási terület

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

Szentgotthárd

2 927 515 Ft

3 498 935 Ft

2 797 965 Ft

2 580 465 Ft

Kistérség

2 284 745 Ft

2 324 000 Ft

2 550 830 Ft

2 965 295 Ft

Összes

5 212 260 Ft

5 822 935 Ft

5 348 795 Ft

5 545 760 Ft
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Összegzés:
A kistérség területén végzett ellátások jelentős hányadát teszik ki bevételi forrásainknak.
2017.-ben pedig meg is haladták a Szentgotthárdon élő igénylők ellátásából befolyt összeget.
Ebből látható, hogy a kistelepülésen magasabb a gondozási óraszám és a naponta többszöri
igénybevételek száma. Több az egyedül, családjától távol élő ellátott, érzékelhetők az
infrastrukturális különbség. Emelkedik a személyi gondozásra jogosultak aránya, mely a
jövőben jelentős az állami támogatás szempontjából, ami viszont kedvezőbb, ha társulásban
működteti a fenntartó.
5.5. Támogató Szolgálat

Az egy feladategység támogató szolgáltatás esetén a szociálisan rászorult személyek
segítésével töltött 1 óra (halmozottan fogyatékos és autista személy esetén 40 perc), illetve a
szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer.
A jogszabály bevezette a kötelezően teljesítendő feladatmutató fogalmát is, amely támogató
szolgáltatás esetén évi 3000 feladategység. Emellett meghatározásra került, hogy évente
minimum 1200 feladategységet, vagy annak időarányos részét kell személyi segítéssel
teljesíteni.
2017. évre befogadott feladatmutató: 3315
2017. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 4421,7141
2018. évre megigényelt feladatmutató 3315
A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a szociálisan rászorultnak
minősülő súlyos fogyatékos személyek köre:
 látási fogyatékosság,
 hallási fogyatékosság,
 értelmi fogyatékosság,
 mozgásszervi fogyatékosság,
 pervazív fejlődési zavarok,
 halmozottan fogyatékosság,
 egyéb fogyatékosság.
Súlyosan fogyatékos személy az, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi
járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.
A célcsoport igényeinek és elvárásainak megfelelően személyi segítő szolgálatot, szállító
szolgálatot, valamint információs és tájékoztató szolgáltatást működtetünk. A szolgáltatások
biztosításával elsődleges cél, hogy minél magasabb szinten megőrizzük az ellátottak önálló
életvitelét, autonómiáját lakókörnyezeten belül és azon kívül.
Szolgáltatásainkat szociálisan nem rászorultak, piaci alapon is igényelhetik.
Ellátottak számának alakulása 2014-2017 között (december 31-i statisztikai adatok alapján)

Szentgotthárd

Szociálisan
rászorult

2014.12.31

2015.12.31

2016.12.31

2017.12.31

8 fő

9 fő

9 fő

8 fő
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Szociálisan nem
13 fő
rászorult
Szociálisan
4 fő
rászorult
Kistérség
Szociálisan nem
5 fő
rászorult
Összesen

30 fő

17 fő

17 fő

23 fő

3 fő

3 fő

5 fő

6 fő

6 fő

7 fő

35 fő

35 fő

43 fő

Feladatmutató igények teljesülése
Finanszírozási
szerződés
alapján
Működési
támogatás
összege
Vállalt
feladatmutató
Ténylegesen
teljesített
feladatmutató
Teljesítés
aránya
Kiutalt
támogatási
összegből
visszafizetendő

2014. év

2015. év

2016. év

8.550.000
Ft

8.697.500 Ft 8.967.000 Ft 8.967.000
Ft

3200

3315

3315

3315

4838,85

4962,5665

4689,6882

4421,7141

151,2%

149,7%

141,5%

133,4 %

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017. év

2014-ben a ténylegesen teljesített feladatmutató megoszlása Szentgotthárd és kistérség
között
2014. évre vállalt feladatmutató: 3200 feladategység, ebből szállításra 1700 feladategység,
személyi segítésre: 1500 feladategység.
Személyi segítés: 2431,25 feladategység, ebből a kistérségi ellátottak személyi segítés ideje
feladategységre átszámítva: 1769,58. A személyi segítésen belül 73%-os arányt jelent ez a
kistérség javára.
Szállítási tevékenység: 2407,6 feladategység, ebből 556 feladategység a kistérségi ellátottak
szállítási tevékenységéből adódik.
2017-ben a ténylegesen teljesített feladatmutató megoszlása Szentgotthárd és kistérség
között
Személyi segítés: 1320,1667 feladategység, ebből a kistérségi ellátottak személyi segítés ideje
feladategységre átszámítva: 1138,5034. A személyi segítésen belül 86%-os arányt jelent ez.
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Szállításhoz kapcsolódó személyi segítés: 664,25 feladategység, ebből elszámolható:
660,0834. (A szállításhoz kapcsolódó személyi segítés aránya a személyi segítésen belül az
elszámolható feladategység legfeljebb 50%-a lehet.) Ebből a kistérségi ellátottak szállításhoz
kapcsolódó személyi segítés ideje feladategységre átszámítva: 50,41. Ez a szám 2018-ban
emelkedni fog, mivel 2017. szeptemberétől növekedett meg az ellátotti létszám a kistérségből.
Személyi segítés ideje összesen feladategységre átszámítva: 1980,2501
Szállítási tevékenység: 2441,464 feladategység, ebből 347,39 feladategység a kistérségi
ellátottak szállítási tevékenységéből adódik. Ez a szám 2018-ban emelkedni fog, mivel 2017.
szeptemberétől növekedett meg az ellátotti létszám a kistérségből.
2018. márciusában a ténylegesen teljesített feladatmutató megoszlása Szentgotthárd és
kistérség között
Személyi segítés: 164,6667 feladategység, ebből a kistérségi ellátottak személyi segítés ideje
feladategységre átszámítva: 149,5. A személyi segítésen belül 90,1%-os arányt jelent ez.
Szállításhoz kapcsolódó személyi segítés: 82,5 feladategység Ebből a kistérségi ellátottak
szállításhoz kapcsolódó személyi segítés ideje feladategységre átszámítva: 14,83.
Személyi segítés ideje összesen feladategységre átszámítva: 247,1667
Szállítási tevékenység: 276,88 feladategység, ebből 115,922 feladategység a kistérségi
ellátottak szállítási tevékenységéből adódik.
A szállítást döntő többségében a fogyatékkal élő kiskorú gyermekek veszik igénybe, mivel
speciális fejlesztésük érdekében a szombathelyi és a rumi közoktatási intézmények tanulói. Ez
azért nagy jelentőségű, mivel helyi szinten nem biztosított a szociálisan rászorult és nem
rászorult kiskorúak speciális oktatási-nevelési szolgáltatásokhoz való hozzáférése. A busz
szállítási kapacitása 100%-os.
Az inaktív, szociálisan nem rászorult idősebb generáció a szállítás során az egészségügyi
intézményekhez való eljutást és a temető járatot veszik igénybe. Temető járatot a szolgálat
havi 2 alkalommal, minden hónap 2. és utolsó péntekjén működtet. A járat délután 3 órakor
indul és előre meghatározott megállóhelyeken szállnak fel az igénylők.
Személyi segítés körében elsősorban a következő tevékenységeket igénylik az ellátottak:
gondozási-ápolási tevékenységek, felügyelet biztosítása, háztartási segítségnyújtás,
segítségnyújtás közszolgáltatások igénybevételében, ügyintézés, mobilizáció lakókörnyezeten
belül, személyszállításhoz kapcsolódó személyi segítés (felügyelet, kísérés).
5.6. Közösségi Pszichiátriai Alapellátás

Az egy feladategység pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a
külön jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10
kódkönyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott.
Kötelezően teljesítendő feladatmutató éves átlagban 40 fő.
2017. évre befogadott feladatmutató: 42

38

2018. április 25-i testületi ülés előterjesztései
2017. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 43,0082
2018. évre megigényelt feladatmutató: 42
Ellátottak számának alakulása 2014-2017 között (december 31-i statisztikai adatok alapján)

Szentgotthárd
Kistérség

2014.12.31

2015.12.31

2016.12.31

2017.12.31

30 fő

29 fő

31 fő

31 fő

14 fő

15 fő

12 ő

12 fő

44 fő

44 fő

43 fő

43 fő

Szociálisan
rászorult
Szociálisan
rászorult

Összesen

2017. december 31-én összesen 43 ellátottunk volt, amelynek 72 %-a Szentgotthárd, 28 %-a
kistérség területéről.
Feladatmutató igények teljesülése
Finanszírozási
szerződés
alapján
Vállalt
feladatmutató
Működési
támogatás
összege
Ténylegesen
teljesített
feladatmutató
Kiutalt
támogatási
összegből
visszafizetendő

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

42

42

42

42

8.300.000
Ft

8.300.000
Ft

8.300.000
Ft

8.300.000
Ft

44,70

44,41

42,1149

43,0082

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Lényeges szempont, hogy az önként vállalt szolgáltatások befogadott létszámai és
feladategységei nem egy településre (Szentgotthárdra) vonatkoznak, hanem egy térségre.
Befogadott létszámok és feladategységek
Házi segítségnyújtás – személyi gondozás vonatkozásában 108 fő
Támogató szolgálat – 3315 feladategység
Közösségi Pszichiátriai alapellátás – 42 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – 49 készülék
Az önként vállalt szolgáltatások igénylésénél nagyon szigorúak a felvehető ellátottak
vonatkozásában a jogosultsági feltételek. (Létszámadatoknál szolgáltatásonként részletezve.)
A befogadott feladatmutatók az önként vállalt szolgáltatások esetében kizárólag Szentgotthárd
területén nem teljesíthetők, mivel potenciálisan nincs annyi jogosultsággal rendelkező ellátotti
létszám.
A jogosultsággal rendelkezők létszáma kizárólag csak a társulás területéről teljesíthető!
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Ha Szentgotthárd városa lenne az önként vállalt szolgáltatások vonatkozásában a fenntartó és
nem lenne meg a minimális, jogszabály által előírt limitált feladategység, úgy a fenntartó sem
a normatívára, sem a finanszírozott összegre nem lenne jogosult, tehát a szolgáltatások nem
lennének működtethetők.
Limitált feladategységek:
Támogató szolgálat: 3200 feladategység, amiből 1200-t személyi segítéssel kell teljesíteni.
Közösségi Pszichiátriai alapellátás: 40 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 40 készülék
Szentgotthárd, 2018. április 13.
Fábián Béláné
intézményvezető
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SZEOB órakedvezmények
jelenlegi szervezeti egységben

SZEOB órakedvezmények
nem Társulási fenntartásban

Óvodai
intézményegység:

Óvodai
intézményegység:

Bölcsődei
intézményegység

Órakedvezmények különálló
intézmények esetén
Játékvár Óvoda
Tótágas Bölcsőde

Bölcsődei
intézményegység

-igazgató 1fő 24 óra
-ig.helyett. 2 fő 20
-igazgató 1fő 24 óra - int.egys.vez. 1 fő
-igazgató 1fő 24 óra - int.egys.vez. 1 fő
óra ( 251 fő
-ig.helyett. 2 fő 20
40 óra -ig.helyett. 2 fő 20
40 óra gyermeklétszámot
óra
-int.egys.vez. hely.
óra
-int.egys.vez. hely.
eléri vagy meghaladja
-integys.vez 1 fő 10
1 fő 20 óra -integys.vez 1 fő 10
1 fő 20 óra -gyakornok 4 fő
óra
-gyakornok 3 fő
óra
-gyakornok 3 fő
24óra
-tagintvez. 2 fő 12
- int.egys.vez.hely 1fő
18óra
10 óra
óra
18óra
-gyakornok 4 fő
(nem Sztg.
24óra
Önk.fizeti NEM
számolunk vele )
- int.egys.vez.hely 1fő
10 óra
-gyakornok 4 fő
24óra
ÖSSZESEN: 166 óra
-óvodai egység: 88 óra
-bölcsődei egység: 78 óra
Megjegyzés:
A gyermeklétszámok alakulása:
-

Játékvár Óvoda Sztg. :
Magyarlak:
Csörötnek
Bölcsőde

Összesen:

ÖSSZESEN: 166 óra
-óvodai egység: 88 óra
-bölcsődei egység: 78 óra
Megjegyzés:
A gyermeklétszámok alakulása:

232
17
19
68

-

336

ÖSSZESEN: 166 óra
-óvodai egység: 68 óra
-bölcsődei egység:98 óra
Megjegyzés:
A gyermeklétszámok alakulása:

Játékvár Óvoda Sztg. : 232
Bölcsőde
68

Összesen:

- int.egys.vez. 1 fő
40 óra
-int.egys.vez. hely.
1 fő 40
óra
-gyakornok 3 fő
18óra

-

300

Játékvár Óvoda Sztg. : 232
Bölcsőde
68

Összesen:
300
( A következő évben az óvodában min 20
fővel több lesz a létszám – csak a
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A vezetők létszámát a pedagógusok
előmeneteli
rendszeréről
és
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi
XXXIII.tv.
köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013.(VIII.31.) Korm. rend.
35.§ (1) bek szerint a 3. sz. mell. határozza
meg.

A vezetők létszámát a pedagógusok szentgotthárdi születést figyelembe véve. A
előmeneteli
rendszeréről
és
a bölcsődében már most a 68 férőhelyre 71
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. jelentkező van …. )
évi
XXXIII.tv.
köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
A vezetők létszámát a pedagógusok
szóló 326/2013.(VIII.31.) Korm. rend.
előmeneteli
rendszeréről
és
a
35.§ (1) bek szerint a 3. sz. mell. határozza
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
meg.
évi
XXXIII.tv.
köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013.(VIII.31.) Korm. rend.
A
Bölcsődei
intézményegységben
35.§ (1) bek szerint a 3. sz. mell. határozza
A Bölcsődei intézményegységben jelenleg is
jelenleg is 1 fő kisgyermeknevelővel
meg.
1 fő kisgyermeknevelővel kevesebb a
kevesebb a létszám – pedig a jogszabály
létszám – pedig a jogszabály az 5.
az 5. csoporttól ezt előírja.
csoporttól ezt előírja.
A Bölcsődei intézményegységben jelenleg is
Továbbá:
Amennyiben
Szentgotthárd 1 fő kisgyermeknevelővel kevesebb a
kiválik a Társulásból, úgy legkésőbb erről létszám – pedig a jogszabály az 5.
máj. 31-ig dönteni kell , ezen időpontig csoporttól ezt előírja.
minden jogszabályban előírt véleményt ( (Továbbá a bölcsőde vezetőnek vezetői
SZM, nemzetiségi önk. stb. ) be kell szakvizsgát kell tennie – amennyiben a
szerezni és a Társulásnak is határozni kell, fenntartó
kötelezi
a
vezetőt,
azt
azaz meg kell szavaznia a kiválást. Az finanszírozni köteles. )
intézmény összes dokumentumát át kell
dolgozni, Csörötneken és Magyarlakon
pedig létre kell hozni az önálló
intézményeket, ki kell dolgozni nekik saját
dokumentumaikat.
A kiválás miatt a gyermeklétszám csökken,
ezért a számított
állami normatív
támogatás is jelentősen csökkeni fog, tehát
az önkormányzatnak több támogatást kell
az intézményi költségvetéséhez tervezni. (
hiszen a normatív támogatást a mindenkori
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költségvetési törvényben megadott képlet
alapján kell kiszámolni)
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ÁHT
A 2017/2018. nevelési évben az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként
kell figyelembe venni azokat a bölcsődés korú, második életévüket 2017. december 31-éig
betöltő gyermekeket, akiknek a gondozását az Nkt. 20. § (10) bekezdése szerint egységes
óvoda-bölcsőde intézmény keretei között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben
meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2017. szeptember 1-je és december
31-e között igénybe veszi az ellátást.
b) A számított óvodapedagógus és az óvodapedagógus nevelőmunkáját közvetlenül
segítők létszámának meghatározása
Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik:
2017/2018. nevelési évre:
Psz1 = (L1 / Cs) * Feh1 + Vk1 + Op1
2018/2019. nevelési évre:
Psz2 = (L2 /Cs) * Feh2 + Vk2 + Op2
ahol:
Psz1; Psz2 = a 2017/2018., illetve a 2018/2019. nevelési évre számított óvodapedagógusok
létszáma, egy tizedesre kerekítve,
L1; L2 = a 2017/2018., illetve a 2018/2019. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban
az a) pont szerinti összes gyermeklétszám,
Cs = csoport átlaglétszám 20 fő,
Feh1; Feh2 = foglalkozási együttható az 50 órában egységesen meghatározott, óvodai
foglalkoztatási időkeret, az Nkt. szerinti pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött
munkaidő figyelembevételével: 1,62.
Vk1; Vk2 = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 2017/2018.,
illetve a 2018/2019. nevelési évben (két tizedesre kerekítve).
Op1; Op2 = az Nkt. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 500 fő
férőhelyet elérő vagy azt meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandó
óvodapszichológusok létszáma a 2017/2018., illetve a 2018/2019. nevelési évben (egy
tizedesre kerekítve).
ÁHtv.
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
ELŐIRÁNYZAT:
11 360,4 millió forint
- PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA
SOROLT
ÓVODAPEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUS
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 401 000 forint/fő/év
SEGÍTŐK
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:
- MESTERPEDAGÓGUS,
KUTATÓTANÁR
KATEGÓRIÁBA SOROLT
ÓVODAPEDAGÓGUSOK
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:

1 463 000 forint/fő/év

MESTERFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ
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ÓVODAPEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUS
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
SEGÍTŐK
- PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA
SOROLT
ÓVODAPEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUS
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 439 000 forint/fő/év
SEGÍTŐK
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:
- MESTERPEDAGÓGUS,
KUTATÓTANÁR
KATEGÓRIÁBA SOROLT
1 611 000 forint/fő/év
ÓVODAPEDAGÓGUSOK
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti
előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2018. január 1jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező
óvodapedagógusok, valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők (a továbbiakban: segítők) béréhez. A támogatás az
önkormányzatot az általa fenntartott intézményben 2018. január 1-je és 2018. december
31-e között ténylegesen foglalkoztatott óvodapedagógusok és segítők időarányosan
figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg a következők szerint:
- a támogatás teljes összege megilleti a fenntartót azon óvodapedagógusok és segítők
után, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg,
- a támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a fenntartót azon óvodapedagógusok
és segítők után, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg.
A támogatás felhasználható a 2017. december havi bérek 2018. januárban történő
kifizetésére is.

326/2013 korm rendelet:
32/A. § * (2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti
garantált illetmény - amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy
garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet
az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói
mérlegelésen alapuló emelésére.
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2. számú melléklet

Integrált Kulturális Intézmény létrehozásának vizsgálata
A Képviselő-testület a 2018. februári ülésén a 25/2018. számú Képviselő-testületi határozat 6.
pontjával arról döntött, készüljön munkaanyag arról, hogy ha az Önkormányzat integrált
kulturális intézmény formában látná el a kulturális feladatokat, annak milyen előnyei és
hátrányai lennének a város, ill. a városi költségvetés számára.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 91/A. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy “a tizenötezer fő alatti
lakosságszámú településen - a feladatellátás veszélyeztetése nélkül - a települési
önkormányzat a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával,
illetve a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő
feladatait közös szervezetben (a továbbiakban: integrált kulturális intézmény) láthatja el.”
AZ INTEGRÁCIÓ ELŐNYEI-HÁTRÁNYAI
Szentgotthárd Város Önkormányzata hosszabb helyzetelemző és szakmai előkészítő munka
után 2005-ben alakította ki a városi közművelődés mai rendszerét. A könyvtári költségvetési
szerv / intézmény megmaradt, mellette viszont egyesületi alapokra helyezte a helyi
közművelődés további feladatait.
Az integráció lehetséges előnyeit és hátrányait.
SZAKMAI OLDAL - MUNKASZERVEZÉS:
A könyvtári és a közművelődési szakmai feladatok ellátása más-más végzettséget követel,
egyértelmű munkaszervezési előny nem mutatkozik az integráció megvalósításával.
Azokon a kisebb településeken, ahol egy épületben elérhetők a helyi közművelődési
szolgáltatások, lehet munkaszervezési előnye az összevonásnak – ilyen például a megyei
kitekintés alapján Bük és Répcelak, ahol a könyvtárosok és a népművelők egy épületben
vannak, és lehetőség szerint összedolgoznak és kisegítik egymást. Van olyan is, hogy a kisebb
településeken gyakorlatilag ugyanaz a személy látja el a könyvtári és a művelődési
feladatokat. A hasonló nagyságú városokban, mint Körmenden, Sárváron, Celldömölkön
viszont már teljesen elkülönülten működnek az összevont intézményegységek, külön
vezetővel, munkatervvel, költségvetéssel és nincs semmiféle átjárás az intézményegységek
között.
Egy többfunkciós közművelődési épület kialakítása Szentgotthárdon valamelyest
változtathatna a helyzeten, hiszen az épületben egy helyen, koncentráltan tudnának otthont
találni a városi közművelődési szolgáltatások. Egy ilyen helyen munkaszervezési előnyük
lehetnének.
Megnéztük a létszámadatokat összevont intézmények esetén a Szentgotthárdhoz hasonló
városokban:
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könyvtár

múzeum

mozi

művelődési
központ

összes
alkalmazott

-

14 fő

33 fő

10 fő

16 fő

KÖRMEND

13 fő

6 fő

CELLDÖMÖLK

6 fő

-

személyi
költségek
összesen
101.501.414,
- Ft
45.340.000,Ft

önkormányzati
támogatás
összege
2017
171.270.000,- Ft
71 M Ft

- A jelenlegi szentgotthárdi struktúra több olyan lehetőséget biztosít, amely a költségvetési
szervként történő működtetésre kevésbé jellemző: az egyesületi forma egy olyan
önszerveződő közösséget is biztosít, melyben a nem alkalmazott egyesületi tagok is
segítenek önkéntes munkával. Többen is be tudnak kapcsolódni a feladatok ellátásába, egy
szervezetben egyszerre van helye a profi szakembereknek és a lelkes laikus polgárnak. Jobb a
kapcsolatépítő ereje, az ilyen együttműködésre és a kulturális és közösségfejlesztő funkcióra a
jelenlegi forma alkalmasabb, mint egy integrált költségvetési szerv esetében.
- A jelenlegi két szervezet (MFVKM és PKKE) között eddig volt együttműködés, közös
programokat (aktuálisan: versmaraton, fotókiállítást, Értékeink éjszakája, stb.) is rendszeresen
szerveznek – a hatékony együttműködéshez nem feltétel az integráció.
GAZDASÁGI OLDAL:
Az üzemeltetés oldaláról nézve Szentgotthárdon külön épületekben működnek az érintett
kulturális szolgáltatások. Realitása nincs az egy épületbe történő összevonásnak, hiszen a
feladatellátás vonatkozásában így is folyamatosan jelzett, jelentős helyhiánnyal küzd mind a
könyvtár, mind a színház. Az integráció tehát ebből üzemeltetési szempontból - mivel külön
épületekben működnek az egyes feladatokat ellátó szervezetek - nem eredményez
megtakarítást (fűtés, világítás, takarítás, stb.).
- Az egyesületi forma gazdasági oldalról valamivel több előnyt biztosít, lehetőséget teremt
több külső forrás bevonására. Az egyesületet alaptevékenysége után társasági
adómentesség, valamint vállalkozási tevékenysége után kedvezmény illeti meg. Mivel a
PKKE közhasznú státusszal rendelkezik, ezért a vállalkozási célú bevétele esetén a
kedvezményezett mérték az összes bevétel 15%-a. Mindezek mellett a civil szervezeteket
illetékmentesség illeti meg bizonyos eljárásokban.
Egyfelől vállalkozói tevékenységet is folytat, mint pl. rendezvényszervezés, kereskedelmi
tevékenység, ebből bevétele származik. A SZJA törvény szerint az egyesületi forma
meghatározott mértékig mentes az adó alól. Mindezeken túlmenően a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület jelenleg már közhasznú státusszal rendelkezik, ezáltal a támogatókat,
adományozókat bizonyos adókedvezmények megilletik.
A külső források bevonásának további lehetőségét biztosítják a pályázatok. A jelenlegi
egyesületi forma több lehetőséget rejt: a szakmai pályázatoknál általában mindkét szervezeti
forma tud indulni, de egyes felhívásokon (pl. LEADER, NEA) viszont költségvetési szervként
nem nyújthat be támogatási kérelmet. Továbbá integráció nélkül lehetőség van azonos
pályázati kiírásokon is indulni mind a könyvtárnak, mind a közművelődési szervezetnek. Nem
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elhanyagolható, hogy civil szervezetként könnyebb hazai és külföldi partnereket találni a
különböző programok megvalósításához és a pályázatok benyújtásához – illetve fordítva is,
könnyebb partnerként bekerülni más koordinációjú pályázati projektbe és abból olyan bevételt
is generálni, amely visszaforgatható a városi rendezvényekre.
- Integráció esetén a vezetői bér tekintetében nem jelentkezik megtakarítás, mivel az
intézményegységekben is szükséges helyettest vagy intézményegység-vezetőt kinevezni,
miközben a szakképzettségi előírásoknak természetesen meg kell felelni.
Intézményi formában minden alkalmazottra vonatkoznak majd a szakmai képzettségi
előírások és a közalkalmazotti bértábla – utóbbi a kiadási oldalt erősítené:
SZENTGOTTHÁRD
alkalmazotti
létszám
jelenleg
személyi
kiadások
jelenleg
személyi
kiadások
integrált
intézmény
esetén
várhatóan
(ugyanazon létszámmal –
közalkalmazotti bértábla
szerint)

Könyvtár

Múzeum

PKKE
5 fő

ÖSSZESEN
személyi
15 fő

önkormányzati
támogatás
-

8 fő

2 fő

28.777.000,Ft
28.777.000,Ft

7.530.000,- Ft

15.325.000,- Ft

51.632.000,- Ft

76.527.420,- Ft

7.530.000,- Ft

16.174.438,- Ft

52.481.438,- Ft

77.376.858,- Ft

Amennyiben a mozi is része lenne a létrejövő integrált kulturális intézménynek, a fenti
szerkezet és alkalmazotti létszámok ennek megfelelően bővülnek.
Körmend, Sárvár, Celldömölk, Jánosháza, Vép, Répcelak, Csepreg működteti egy
intézménybe összevonva a könyvtárat, művelődési házat, helyenként múzeumot – a Móra
Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatójának adott tájékoztatásuk alapján az integráció
kapcsán gazdasági előnyt sehol sem tudtak kimutatni.
FENNTARTÓI IRÁNYÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉS
- Az intézményi forma alkalmasabb a közvetlenebb fenntartói irányítás és az ellenőrzés
szempontjából, a költségvetés alakítása, a gazdaságosság, a munkavégzés, a programok
szervezésére való konkrét befolyás jobban érvényesíthető a fenntartó-intézmény
viszonyrendszerben. Bár az önkormányzati támogatások vonatkozásában ellenőrzési
jogosultsággal rendelkezik az Önkormányzat az Egyesület működése kapcsán, a civil
szervezeti forma kevésbé erős pozíció a fenntartói irányítás szempontjából.
ÁTSZERVEZÉS
Az integrált intézményi átszervezés többletfeladatokat jelent, bizonyos esetekben
megoldandó/átgondolandó részkérdéseket és akár többletkiadásokat is (alapító és szervezeti
dokumentumok módosítása, hivatalos eljárások, alkalmazottak átvétele – esetleges
felmondások pénzügyi vonzatai, eszközök kapcsán tulajdonjogi kérdések, összes
szolgáltatóval szerződésmódosítások, új engedélyek – pénztárgép, weboldalak átalakítása,
stb.).
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ÖSSZEGZÉS:
Miután a költségvetési megtakarítás témakörében vizsgáltuk ezt az integrált intézményi
kérdést, így első sorban pénzügyi megtakarítási lehetőséget kerestünk benne. Ilyet igazán nem
találtunk. Költségvetési – megtakarítási szempontból az integrált intézmény létrehozását nem
tudjuk indokoltnak látni.
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3. számú melléklet
KÖTELEZŐ – ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

nap.szoc . ell.

KÖTELEZŐ /
ÖNKÉNT
kötelező

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ 8. pont

szoc. étkeztetés

kötelező

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ 8. pont

házi segítségnyújtás

kötelező

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ 8. pont

jelzőrendsz. házisegny.

önként vállalt

támogató szolgálat

önként vállalt

közösségi ellátás

önként vállalt

család-és gyermekjóléti
központ
család-és gyermekjóléti
szolgálat
Rendelőintézet
alapszolgáltatások
(kötelező)
védőnői szolgáltatás,
családvédelem, fogászat
(gyermekfogászati
rendelés)
Rendelőintézet:
szakellátások
Orvosi ügyelet

kötelező

2015. évi CXXXIII tv.

kötelező

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ 4. pont

17.581.000.-Ft önkormányzati finanszírozás az OEP
támogatás levonását követően

önként vállalt

23/2018.sz. hat. alapján finansz.

kötelező

önk-i tv, 47/2004.(V.11.) SZCSMr. 4.§,
MorrowMedical Zrt-vel kötött
szolgáltatási szerződés

111.020.000.-Ft önkormányzati finanszírozás az OEP
támogatás és esetleges bevétel levonását követően
25.896.000.-Ft
(Szentgotthárd: 15.524.000.-Ft, 14 település:
10.372.000.-Ft)

FELADAT

HÁTTÉR (rendelet, határozat, stb.)

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN TERVEZETT
KIADÁS
49.125.000.-Ft
állami támogatás: 4.360.000.-Ft
19.239.000.-Ft
állami támogatás: 9.411.200.-Ft
37.353.000.-Ft
állami támogatás: 13.496.664.-Ft
7.927.000.-Ft
szerződés alapján támogatás: 1.705.400.-Ft
17.316.000.-Ft
állami támogatás: 6.036.005.-Ft
10.209.000.-Ft
állami támogatás:
5.814.994.-Ft
51.727.000.-Ft
állami támogatás: 19.946144.-Ft
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EFI iroda

kötelező

a pályázati vállalások alapján 2018. 08.
31-ig kötelező

16.800.000.-Ft,
pályázati támogatás várhatóan teljes egészében fedezi

SZEOB Játékvár Óvoda

kötelező

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ 6. pont

183.378.480.-Ft, ebből az állami támogatás
143.876.053.-Ft-ot fedez

SZEOB Tótágas Bölcsőde

kötelező

Gyvt.94.§(3a), 175.§(5)

MFVKM
PKKE támogatás

kötelező
meghatározott
alapszolgáltatások
illetve közösségi
színtér, illetve
közművelődési
intézmény kötelező

57.827.000.-Ft,
ebből állami támogatás: 30.545.900.-Ft + 3.500.000.saját bevétel
2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ 7. pont
53.592.000.-Ft, állami támogatás: 15.621.000.-Ft
2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ 7. pont +
PKKE-val kötött együttműködési megállapodás
közműv. törvény 76.§ határozza meg a 34.910.000.-Ft
kötelező
közművelődési
alapszolgáltatásokat, 77. § (1) közösségi
színteret,
illetve
közművelődési
intézményt biztosít

Értéktár Bizottság és
Helytörténeti Klub éves
támogatása
Varga Gábor-Széll Kálmán
évforduló (könyv, kiállítás,
emléktábla, ünnepség)
kitüntetések – ösztöndíjak
Bursa Hungarica Ösztöndíj

önként vállalt

költségvetésben tervezve

300.000,- Ft

önként vállalt

költségvetésben tervezve

1.500.000,- Ft

önként vállalt
önként vállalt

209/2017.sz. hat. a csatlakozásról,
227/2017.sz. hat.
a csatlakozási nyilatkozattal vállaltuk,
hogy támogatjuk a pályázókat.

Széll Kálmán Ösztöndíj

önként vállalt

az önk-i rendelet alapján a 2/2017. sz.
Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság
határozata alapján 3 középiskolás és 2
felsőoktatásban tanulót támogat aláírt

szervezeti egységen belül
500.000.-Ft
A csatlakozási nyilatkozatot elküldtük 2017.
októberben. Az első önkormányzati részt – 250.000.Ft-ot 2018. jan . 31-én átutaltunk a Bursa
Támogatáskezelő számlájára. A második rész
utalásának határideje: 2018. augusztus 31.
550.000.-Ft
2017. évi pályázat:
A pályázati anyagot a megállapodás alapján 3
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megállapodások alapján

Kitüntetések 2018

Díszoklevelek
adományozása a
köznevelési
intézményekben
(4 arany, 1 gyémánt)

önként vállalt

önként vállalt

KITÜNTETÉSEK:
- Kultúra 1 Pedagógus 3
- Semmelweis
2
- Köztisztviselő
1
- Városért 1
- Sport
1
- Díszpolgári cím 1
- Idősek az idősekért
1
- Nemzetiségi
1
- Díszoklevél
5
- Polgárm. Díszokl 10 db
+ megyei kitüntetések
Képviselő-testület 86/2005. számú
határozatának 1. pontja alapján az
arany díszoklevél esetében nettó
30.000,- Ft/fő, gyémánt díszoklevél
esetében nettó 45.000,-/Ft/fő, a vas
díszoklevél esetében nettó 60.000,Ft/fő, a rubin díszoklevél esetében
nettó 75.000,- Ft/fő anyagi
támogatásban részesül az érintett
nyugdíjas pedagógus.

középiskolás és 1 felsőoktatásban tanuló elkészítette.
A velük kötött megállapodás alapján az első 5 havi
rész 175.000.-Ft –ot kifizettünk (ebből 50.000.-Ft –ot
az egyik pályázónak vissza kell utalni, mert nem
készítette el a pályamunkát). A megállapodás alapján a
második 5 havi részt összesen 125.000.-Ft-ot 2018.
március 31-ig kell utaltuk
a 2018. évi pályázat: (3főx10hóx10.000.-Ft=300.000.Ft + 5főx10hóx5.000.-Ft=250.000.-Ft => 550.000.-Ft)
1.150.000.-Ft
eddig kiosztott 1 db kultúra br.80.000.- Ft és márc. 15.
megyei kitüntetett br.80.000.-Ft

247.000.-Ft
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„ Az év pedagógusa
díj”(5 intézmény br.
50.000,-Ft)

önként vállalt

önkormányzati és
hivatali rendezvények,
események szervezése

önként vállalt

városi ünnepségek
költségei:
Kultúra Napja, Márc. 15.,
Pedagógus nap,
Semmelweis nap, Okt. 23.

önként vállalt

Az Önkormányzati Minőségirányítási 250.000.-Ft
Program II. 4. e.) pontja. A 257/2011.
számú határozat minden pedagógus
elismerésére lehetőséget biztosít r. 50.e/Ft.
szervezeti egységen belül

Műsor (márc.15. és okt.23.)

300.000.-Ft

Kultúra Napja, Pedagógusnap,
Semmelweis Nap

450.000.-Ft

(A fellépők díjazása, Ped.Nap és S. napon
állófogadások + reprezentációs adó)
A kultúra napi rendezvény költsége: 25.696.-Ft
Március 15-i rend. költsége volt:
- sajtóreggeli kb.: 15.000.-Ft
- koszorú: 5000.-Ft

ifjúsági referensi feladatok
Ifjúsági Tanács éves keret
városi sportreferensi
feladatok
Éves sporttámogatási keret

önként vállalt
önként vállalt
önként vállalt

testület döntése
testület döntése
testület döntése,
önk-i törvény: 13. § (1) * A helyi
közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen: 15.
sport, ifjúsági ügyek;
CLXXXIX. törvény 2004. évi I.
sporttörvény: 55. § (1)

szervezeti egységen belül
500.000,- Ft
szervezeti egységen belül
5.000.000,- Ft
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TAO támogatási keret
sportpálya karbantartás és
műfüves karbantartási éves
keret

önként vállalt
önként vállalt

3.000.000,- Ft
7.810.000,- Ft (sporttelep: 12x 586.000,- Ft =
7.032.000, - Ft + műfű karbantartás: 778.000,- Ft)

spottelep fenntartása SZET KFT-vel
kötött szerződések alapján

Sporttelep közüzemi díjak
(gáz, áram)
TDM működési támogatás

testület döntése
testület döntése

önként vállalt

műfű: az MLSZ-el megkötött szerződés
alapján az Önkormányzat kötelessége a
pálya fenntartására 15 évig
testület döntése

2.300.000, -Ft

testületi döntések

A 2017. évi év alapján az idei évben kb. ennyi költség
tervezhető az 2018-as évben.
4.000.000,- Ft + 2.000.000,- Ft/év

2013. évben kötött együttműködési
megállapodás határozatlan ideig, benne 4
M Ft a TDM, 2 M Ft a TOURINFORM
iroda működtetésére évente
- aktuális éves támogatási megállapodás
2018.03.31. napig szól
TDM tagdíj
sajtó-kommunikációreprezentáció
Szentgotthárd városi újság
kiadása

önként vállalt

testület döntése

100.000,- Ft/év
szervezeti egységen belül

önként vállalt

testületi döntések

6.000.065,Eddig elköltött: 1.000.010,-

önkormányzati
reprezentációs költségek

önként vállalt

testületi döntés

2.000.000,Eddig elköltött: 175.451,- Ft

civil referensi feladatok
civil alap
külkapcsolatok

önként vállalt
önként vállalt
önként vállalt

testületi döntés

szervezeti egységen belül
6.100.000,szervezeti egységen belül

54

2018. április 25-i testületi ülés előterjesztései
polgármesteri keret

önként vállalt

testületi döntés

1.000.000,Eddig elköltött: 150.000,- Ft

reklám- és propaganda
költségek

önként vállalt

testületi döntés

1.000.000,Eddig elköltött: 101.600,- Ft

titkársági feladatok

szervezeti egységen belül
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4. számú melléklet
Megnevezése

Kötelező feladat /
önként vállalt feladat
kötelező

Jogszabály megjelölése,
vagy feladatellátás alapja
2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ 2. pont

kötelező

1988. évi I. tv. 46. §

kötelező

2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ 2. pont

Karácsonyi díszkivilágítás

önként

Köztemetők fenntartása, kialakítása

kötelező

mindenkori önk-i
költségvetési rendelet
2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ 2. pont

Parkok, zöldterületek üzemeltetése,
fenntartása, karbantartása, felújítása, építése

kötelező

2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ 2. pont

Gépjárművek parkolásának biztosítása

kötelező

2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ 2. pont

Fizetőparkolók üzemeltetése

önként

Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése,
fenntartása, karbantartása, vízrendezés, vízkárelhárítás, árvízvédelem
Hársas-tó stand üzemeltetése, fenntartása

kötelező

1988. évi I. tv. 48. § (5)
bek., 29/2017. (XI. 30.) önk
rendelet
2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ 11. pont, 1995. évi
LVII. tv. 4.§ f)
1995. évi LVII. tv. 4.§ f)

Helyi közutak, kerékpárutak, járdák
üzemeltetése, fenntartása, karbantartása,
felújítása, építése
Közlekedésigazgatási feladatok,
forgalomszervezés, közútkezelői tevékenység
Közvilágítás biztosítása

önként

Megjegyzés (feladat ellátása,
költsége stb.)
15 mFt/év karbantartási,
fenntartási munkák egy részének
elvégzésére elegendő
a szervezeti egység keretein belül
Enerin Kft-vel kötött bérleti,
szolgáltatási szerződés útján +
felhasznált energia díja (38 mFt)
SZET Kft-vel kötött
megállapodás (2017-ben 1,5 mFt)
SZET Kft-vel kötött
megállapodás alapján hét
temetőre (10,2 mFt)
SZET Kft-vel kötött
megállapodások (32,4,- mFt), +
eseti megrendelések alapján
Út-híd karbantartási, közterülettisztítási megállapodások
részeként
SZET Kft-vel kötött parkolási
közszolgáltatási szerződés alapján
15 mFt/év karbantartási,
fenntartási munkák egy részének
elvégzésére elegendő
Horgász Egyesülettel kötött
megállapodás + eseti
megrendelések alapján (2,4 mFt)
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Hulladékgazdálkodás

kötelező

2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ 19. pont, 2012. évi
CLXXXV. 33. § (1) bek.

Közterületek fenntartása, közterület-tisztítás,
településtisztaság

kötelező

2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ 5. pont

Helyi környezet- és természetvédelem

kötelező

Térfigyelő-rendszer üzemeltetése, fenntartása,
karbantartása, kialakítása

önként

2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ 11. pont, 1995. évi
LIII. tv. 12. § (3)
84/2014. Képv. test.

Intézmények takarítása

kötelező

2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ 5. pont

Intézmények karbantartása, felújítása

kötelező

Városi energetikusi feladatok ellátása

önként

1997. évi LXXVIII. tv. 54.
§ (2) bek.
317/2007. Képv. test hat.

Önkormányzati ingatlanok karbantartása,
felújítása
Játszóterek üzemeltetése, fenntartása

kötelező

Ebrendészeti telep biztosítása

kötelező

Kutyamenhely biztosítása

önként

kötelező

1997. évi LXXVIII. tv. 54.
§ (2) bek.
2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ 2. pont 78/2003.
(XI.27.) GKM r.
1998.évi XXVIII. tv. 48/A.
§ (3) bek.
143/2015. Képv. test.

Közszolgáltatási (szilárd,
folyékony) szerződések alapján.
Nem csatornázott részeken a
díjtámogatással (2017-ben 200,eFt)
SZET Kft-vel kötött
megállapodások (22,- mFt)
alapján
a szervezeti egység keretein belül
Castrum Sec-kel kötött
karbantartási szerződés alapján
(1,3 mFt)
SZET Kft-vel kötött
megállapodás alapján (36,2 mFt
takarítószerekkel)
SZET Kft-vel kötött
megállapodás alapján (11,4 mFt)
SZET Kft-vel kötött
megállapodás alapján (1.143 eFt)
Költségvetésben biztosított forrás
függvényében
SZET Kft-vel kötött
megállapodás alapján (1.270 eFt)
SZET Kft-vel kötött
megállapodás (381 eFt) alapján
bevont egyesület útján
SZET Kft-vel kötött
megállapodás (381 eFt) alapján
bevont egyesület útján
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Vagyongazdálkodás

kötelező

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok,
illetve lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek hasznosítása
Önkormányzati vagyon nyilvántartása, eközmű nyilvántartás (zárt csapadék-csatorna)

kötelező

Térinformatikai rendszer üzemeltetése,
fenntartása

önként

Településfejlesztés, településrendezés

kötelező

2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ 1. pont

Építéshatósági feladatok

kötelező

Közterület-felügyelet fenntartása
Hivatal üzemeltetési-, épületgondnoki
feladatok

önként
önként

343/2006. (XII. 23.) Korm.
r., 1997. évi LXXVIII. tv.
54. § (2) bek.
1999.évi LXIII. tv. 1. §
2011. évi CLXXXIX. tv.

kötelező

2011. évi CXCVI tv. 1. §
(1) bek.
2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ 9. pont

szervezeti egység keretein belül

2011. évi CXCVI. 10. § (1)
bek., 324/2013. (VIII.29.)
Korm. r.
265/2014. Képv. test.

szervezeti egység keretein belül

Önk-i rendeletek, döntések
alapján

Alba Geotrade Zrt-vel kötött
megállapodás alapján a kialakított
rendszer folyamatos
változásvezetése (4,5 mFt)
Folyamatban lévő felülvizsgálatok
(egyszerű, ill. teljes eljárás) (6
mFt)
szervezeti egység keretein belül
szervezeti egység keretein belül
szervezeti egység keretein belül
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5. számú melléklet


Önként vállalt feladat a szervezeti egységen belül: Szentgotthárd-Apátistvánfalva-Önkormányzati Társulás - megjelenő pályázati projektek figyelése,
összeállítása, a sikeres pályázatok megvalósítása, elszámolása, fenntartási jelentések-helyszíni ellenőrzések bonyolítása /a
megvalósult/megvalósítás alatt álló projektek vonatkozásában mindez kötelező feladat/

BENYÚJTOTT, ELBÍRÁLÁS ÉS/VAGY MEGVALÓSÍTÁS ELŐTT ÁLLÓ PÁLYÁZATI PROJEKTEK
- SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI

TARTALMA

PROJEKT
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17Közétkeztetés
fejlesztése –
Széchenyi Iskola
főzőkonyha
felújítása

Széchenyi István
Általános Iskola
tornacsarnokának

PROJEKT

STÁTUSZA

PARTNEREK
konyhai eszközök, gépek
beszerzése,
belső építészeti felújítás

3. vizesblokk felújítása,
tornacsarnok világítás és
elektromos hálózat

-

elbírálás alatt

ÖSSZ

TÁMOGAT

KÖLTSÉGE

ÁS

26.600.000,-

15.708.661,-

ÖNRÉSZ

10.891.339,- Ft
ebből 5.655.119,- Ft
befizetendő és
visszaigényelhető
ÁFA
ténylegesen:
5.236.220,- Ft az
önrész

Magyar
Kézilabda
Szövetség

elbírálás alatt

70.596.830,100.852.615, Ft

Pályázaton kívül
egyéb szükséges
munkarészekre
(szellőzés, villany,
gáz, víz-csatorna,
fűtés) tervezői
költségbecslés
alapján további
34.125.127,- Ft
önerő szükséges
30.255.785,- Ft
szükség esetén + 10

FINANSZÍROZÁS

EDDIGI

MEGVALÓSÍT

FORMÁJA

KIFIZETÉSEK

ÁS

utófinanszírozott
max. 50 % előleg
igényelhető;

2.409.350,- Ft
tervezésre

(HATÁR)IDEJE
Pályázatban:
2018. 08.31.
Felhívásban:
támogatói okirat +
24 hónap

MKSZ koordinálja
a felújítást,
önerőt előre át kell

4.999.889,- Ft
pályázati
biztosíték fizetve,

Elbírálás
időpontjától
függően, de
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felújítása III.

felújítása,
felülvilágító felújítása,
gépi szellőzés

% 10.085..262,- Ft

utalni MKSZ
számlájára.

az önerőbe
beleszámít.

valószínűleg
2018-ban át kell
utalni az önerőt.

Ha nyerünk, de
visszalépünk ,
elveszítjük a
biztosítékot.

AT-HU
Városmarketing és
helyi termék
fejlesztés

városmarketing
fejlesztése, városarculat
egységesítése és
kialakítása, illetve a helyi
termék és ezzel együtt a
termelői piac fejlesztése.

Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló fejlesztések
támogatása –
Hunyadi út
felújítása

Hunyadi út
önkormányzati
szakaszának felújítása a
Rába-hídtól a régi
buszállomásig;
József A. utca Rába-hídtól
a 11. házszámig
Szentgotthárd-Farkasfa
városrészen található
Feketetó, Zsilavek és
Kiserdo külterületi utak
felújítása valamint
úthálózat
karbantartásához
szükséges
erőgép és munkagép
beszerzése

VP_Külterületi helyi
közutak fejlesztése

Bad
Radkersburg,
Feldbach,
Fehring,
Fürstenfeld,
Friedberg,
Gelisdorf,
Hartberg, Weiz,
Lenti, Letenye,
Körmend,
Őriszentpéter,
Vasvár,
Zalalövő
Magyar Közút
az állami
szakaszon

Apátistvánfalva
Községi
Önkormányzata
és Kétvölgy
Községi
Önkormányzata

osztrák
partnertől
kapott
tájékoztatás
alapján nyert,
de támogatói
szerződést
nem láttunk,
így
feltehetőleg
jelenleg még
támogatott.

100.000,- €

85.000,- €

15.000,- €

utófinanszírozott

1.300.000,- Ft
tervezésre
kifizetve eddig
0,- Ft

Elbírálás
időpontjától
függően

2019.12.31.
nyert,
támogatói
okirat

nyert, de
támogatói
döntést még
nem kaptuk
kézhez, ami
várhatóan
még április
végéig
megtörténik

előfinanszírozott
30.994.592,-

15.000.000,-

15.994.592,-

megérkezett a
támogatás

90 353 924,- Ft

67.765.443,Ft

22.588.481,- Ft

utófinanszírozott,
előleg max 50 %

1 .066.800,- Ft
(burkolatfelújítási
terv)

szerződéskötés
időpontjától
függően, de már
2018-ban
elkezdődne
A Felhívás szerint
legfeljebb 24
hónapon belül kell
befejezni a
projektet, amit mi
a benyújtott
pályázatban 2017.
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Sportpark és futókör
kialakítása

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 „Munkásszállások
kialakítása”
központi
munkaerőpiaci
program keretében
nyújtható támogatás
- Munkásszállás
kialakítása

szeptemberi
kezdéssel és 2018
júniusi
befejezéssel
terveztünk.
Elbírálás
időpontjától
függően, akár már
2018-ban is
A Felhívásban
nincs konkrét
időtartam a
kivitelezés
befejezésére, csak
annyi, hogy a
döntést követő 45
napon belül
vagyunk
kötelesek
szerződést kötni.

elbírálás alatt

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

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

8.890.000,- Ft
(futókör miatt) +
terület előkészítések
költsége a
telepítésekhez

-

-

A volt határőr laktanya
átalakítása
munkásszállássá.

NYERT_szer
ződés
megkötve

673. 333.333,Ft

269.333.333,- Ft

100 % előleg,

Eng. tervek .
2 600 000 Ft
Kiviteli tervek 6
000 000 Ft
Értékbecslés
100 000 Ft

Szerződéskötést
követő 3 hónapon
belül meg kell
kezdeni a
beruházást, a
megkezdés után 1
éven belül be kell
fejezni.

TOP-1.2.1-16 Társadalmi
és környezeti
szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés
keretében interaktív
múzeum kialakítása

a Vargyai ház komplex
felújítása és vele egy
Szentgotthárd történetét
bemutató interaktív
időutazó múzeum és
szolgáltató tér kialakítása

elbírálás alatt

199.991.746,- Ft

404.000.000,Ft
de ebből a
tárgyi
eszközök
költsége
bruttó 79 519
Ft 2 éven
belül
visszatérítend
ő
199.991.746,Ft

100% előleg

a projekt fizikai
befejezésének
tervezett ideje a
támogatási
szerződés
megkötésétől
számítva 18
hónap

LEADER

egykori Művelődésház

elbírálás alatt

19.140.944,- Ft

14.960.954,-

4.719.990,- Ft

tervek elkészítése:
787.400,- Ft,
üzleti terv
elkészítése: 1.
rész számla:
952.500,- Ft
energetikai
tanúsítvány:
75.000, Ft
1.330.000,- Ft

-

-

O Ft

utófinanszírozás,

2018. november
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Művelődési Ház
kerthelyiség
felújítása

kerthelyiségének
renovációja

LEADER - Helyi
Akciócsoportok
együttműködési
tevékenységeinek
előkészítése és
megvalósítása (VP619.3.1-17)

Sztg:
- 8x6 m mobil színpad,
beszerzése,
- Sztg. csata könyv
újranyomtatás 300 pl.
Vasvárral közös
projektelemek:
- Tóth F – Zágorhidy
C.B. könyv
- turisztikai kiadvány a
csatához kapcs.
- csata társasjáték
tervezés és gyártás
Vasvár:
- rendezvények
- eszközbeszerzések
- tanulmány,
- kiadvány
Külső hőszigetelés,
nyílászáró csere,
fűtési rendszer
korszerűsítés,
központi szellőző
rendszer korszerűsítés,
napelemes rendszer
kiépítés,
projektarányos
akadálymentesítés

TOP energetika
Gimnázium
tornacsarnok

nincs előleg

Ft

Vasvár Város
Önkormányzata,
Vasi HegyhátRábamente
Egyesület

elbírálás alatt

Vas Megyei
Önkormányzat

elbírálás alatt

22.967.669,- Ft

20.000.000,Ft

1.500.000,- Ft

utófinanszírozás,
50% előleg
igényelhető

előleg igényelhető

62.476.885,-

62.476.885,-

0,- Ft

(2018. március
13-án még nem
kiszámlázott, de
elvégzett tervezési
munka a
benyújtáshoz,
amit ki kell
fizetnünk)
0 Ft

1.558.925,- Ft
projekttervre
kifizetve, amely
teljes egészében
elszámolható
projektnyertesség
esetén

09.

elbírálás
időpontjától
függően - a
Támogatói Okirat
kézhezvételét
követően 18
hónap áll
rendelkezésre

Pályázatban:
2018.10.31.
Felhívásban:
támogatási
szerződés + 36
hónap
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Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket
támogató alapból
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. április 25-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 2018.
évi költségvetésében 6.100.000,- Ft értékben.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2018. számú határozatában
elfogadta a 2018. 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. (A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez a csatolt pdf állományban
találhatóak.)

I.

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

1. 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 külön tábort
szerveznek az alsós és a felsős gyerekeknek. Az alsós gyermekek számára felkínálták az
alvási lehetőséget, a felsős gyermekek pedig végig ott alvással vesznek részt a
hittantáborban. A gyülekezet adja a helyet, a szállást, a rezsi hozzájárulást, valamint a
segítőket, szervezőket. A sport- és társasjátékok, valamint a keresztényi programok mellett
kirándulást is szerveznek a táborozóknak, a nagyokat a Balatonra, a kicsiket a helyi fürdőbe
viszik majd. Fontos kiemelni, hogy a tábor telefon- és internetmentes, így a gyerekek valódi
élményekkel gazdagodhatnak. Az igényelt támogatást az étkezések, útiköltség, anyagköltség
és egyéb kiadások fedezéséhez tervezik felhasználni.
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Az igényelt támogatás összege: 250.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 48 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.2. b)/
2. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelme:
Az Egyesület a Júniális, avagy nagyszülők és unokák sportnapja 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, sportszerek vásárlására, zeneszolgáltatásra
és vendéglátásra szeretnék fordítani.
Az igényelt támogatás összege: 55.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: kb. 150 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. f)/
3. 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. Maradandó élmények nyújtásával a gyerekek identitástudata,
tanulás iránti motivációja is erősödik. Lesz népi kézműves foglalkozás, korongozás,
aszfaltrajzverseny, arcfestés, ugrálóvár, mentő- és tűzoltóbemutató, stb. Az igényelt
támogatást e programok finanszírozására szeretnék felhasználni. A költségeket minden
évben az Alapítvány és a Szülői Munkaközösség fedezi. A programok megvalósítása
jelentős összegeket igényel, ezért van szükségük az Önkormányzat támogatására.
Az igényelt támogatás összege: 135.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 325 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. b)/
4. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesületének kérelme:
Az Egyesület idén is megszervezi az általuk patronált tanulók kirándulását, amelynek úti
célja az Őrség. A gyerekek megismerkedhetnek az Őrségi Nemzeti Park növény- és
állatvilágával,
ellátogathatnak
Őriszentpéterre,
Pityerszerre,
megnézhetik
a
magyarszombatfai Fazekas házat és az Őrségi Vadászati kiállítást. A népművészeti emlékek
mellett megismerkednek a tanulók az olajütéssel, a korongozással és az Őrség
természetföldrajzi értékeivel. 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
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A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.2. c)/
5. Szentgotthárdi Civil Fórum (Harmónia Egészségvédő Kör) kérelme:
A Harmónia Egészségvédő Kör a „Családjaink egészségéért!” háromfordulós családi
vetélkedő szervezésének költségeihez kéri az Önkormányzat támogatását. 2018 a Családok
Éve, a Kör ez évi programjaival fokozottabban ráirányítja a figyelmet a családok
egészségvédelmére, ezért szervezik a vetélkedőt a szentgotthárdi lakosok részére. Céljuk,
hogy a lakosság valamennyi korosztálya egészségtudatosabban éljen. Az első fordulóra
április 25-én kerül sor, a második forduló egy gyalogtúrával indul és izgalmas feladatokkal
folytatódik. Az első fordulóban legtöbb pontot elérő 10 család vehet részt a döntőben, ahol
szakértő zsűri előtt mérhetik össze tudásukat. A legjobb eredményt elérő családok
tárgyjutalomban részesülnek.
Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: kb. 160 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.3. a)/
6. Horgász Egyesület Szentgotthárd kérelme:
Az Egyesület egyesületi 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. 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)/
7. SZEMLE Egyesület kérelme:
Az Egyesület a Szentgotthárdi Ifjúsági Alkotótábor megvalósításához igényel támogatást a
Civil Alap terhére. A tábor, amely egy 5 napos tematikus művészeti tábor, a városban felfutó
művészeti élet kiegészítéseként kínál szabadidős tevékenységet a gyerekeknek. Ez lehetőség
nem csupán a művészeti oktatásban rést vevő tanulóknak, hanem azoknak a fiataloknak is,
akik nem művészeti iskolások, de szívesen részt vesznek ilyen jellegű táborban. A tábor jó
alkalom az utánpótlás nevelésére is, illetve segít a szülőknek, hogy gyermekeik a szünidő
egy részét hasznosan, közösségben tölthessék el. Az igényelt összegből étkezéseket,
strandbelépőt, anyagköltséget, táborvezetői díjakat szeretnének finanszírozni.
Az igényelt támogatás összege: 146.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: kb. 40 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.2. b)/
8. Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete
A szervezet a Szentgotthárd Városi véradás szervezésének költségeihez kéri az
Önkormányzat támogatását. A biztonságos vérkészlet érdekében egy évben négy
alkalommal tartanak városi véradást Szentgotthárdon, amelyeken alkalmanként 60-70 fő
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jelenik meg. Mostani pályázatukban a május 30-i véradáson szeretnék megköszönni az
önkéntes véradóknak, hogy segítik embertársaikat, illetve a lebonyolításban segítőknek is
szeretnék kifejezni hálájukat. Ajándékkal és vendéglátással készülnek. Saját forrásból nem
tudják fedezni a fenti kiadásokat, ezért kérik a Civil Alap támogatását.
Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: kb. 60 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.3. a)/

II.

VÁROSRÉSZI KERET (Rendelkezésre álló összeg: 2.100.000,- Ft)

9. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kérelme:
Az Egyesület egy fűnyírót szeretne vásárolni a városrészi keret terhére, mivel a városrésznek
erre van leginkább szüksége. Az egyesület gépei már elöregedtek, vagy teljesen tönkre
menetek, saját erőből pedig nem tudják pótolni, s így a jövőben problémássá válhat a
városrész kaszálása. A Képviselő-testület 245/2017. számú határozatában döntött arról, hogy
az Egyesület a fűnyírót megvásárolhatja a városrészi keretből azzal, hogy a 2018. évi
300.000,- Ft-os kerete ezzel az összeggel, 150.000,- Ft-tal lecsökken.
Az igényelt támogatás összege: 150.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: Jakabháza városrész

III.

SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM ÉVES KERETE (Rendelkezésre álló
összeg: 500.000,- Ft)

10. Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme:
A Fórum minden évben megrendezi a májusfaállítást, a Kistérségi Forgatag és Civil Nap
rendezvényeket. Hagyományos programelemekkel találkozhatunk idén is: április 30-án
májusfaállítás lesz a Városkapunál, június 2-án pedig a Kistérségi Forgatag és a Civil Nap
keretében főzőverseny, szórakoztató, kulturális műsorok várják majd az érdeklődőket. Az
önkormányzattól a főzőversenyhez szükséges alapanyagok beszerzésére, a májusfa
szállítására kérnek támogatást, illetve a színpad fedéséhez és a hangosításhoz.
A Kistérségi Forgatag idei programján Rönök lesz a kiemelt település.
Továbbá a civil irodát szeretnék kifesteni, amelyhez csupán az anyagköltségek kérik a Civil
Alapból, a munkát a tagszervezetekkel elvégzik.
Az igényelt támogatás összege: 336.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 300 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 9.) pontjának /9.1. a) és 9.9./

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat
Civil
szervezet/Városrész

Program/Feladat
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Igényelt összeg

Szentgotthárdi
Civil Fórum
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javaslata
I.
Evangélikus
Egyházközség
Szentgotthárdi
Nyugdíjas Egyesület
Iskolánk Tanulóiért
Alapítvány
Nyugdíjas Pedagógusok
és Barátaik
Egyesületének
Harmónia Egészségvédő
Kör (SZCIF-en
keresztül)

CIVIL KERET

Nyári hittantábor

250.000,-

192.000,-

Júniális

55.000,-

55.000,-

Gyermeknap

135.000,-

135.000,-

Kirándulás az Őrségbe

100.000,-

100.000,-

Családi vetélkedő

100.000,-

60.000,-

Horgász Egyesület

Horgászverseny szervezése

100.000,-

100.000,-

SZEMLE Egyesület

Szentgotthárdi Ifjúsági
Alkotótábor

146.000,-

120.000,-

Magyar Vöröskereszt
Vas Megyei Szervezete

Városi véradás

100.000,-

60.000,-

Rendelkezésre áll:

2.500.000,- Ft

Beérkezett igény:

986.000,- Ft
II.

Jakabházi Faluszépítő és
Hagyományőrző
Egyesület

VÁROSRÉSZI KERET

Fűnyíró vásárlása

150.000,-

Rendelkezésre áll:

2.100.000,- Ft

Beérkezett igény:

150.000,- Ft

III.
Szentgotthárdi Civil
Fórum

150.000,-

SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM ÉVES KERETE
Civil Nap, Kistérségi
Forgatag, civil iroda festése

336.000,-

Rendelkezésre áll:

500.000,- Ft

Beérkezett igény:

336.000,- Ft
Egyéb információk

A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.
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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.
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 2018. 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.
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.
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret terhére
a(z)
a.) Evangélikus Egyházközség nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal
támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet
részére.
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 15.
b.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Júniális, avagy nagyszülők és unokák sportnapja
szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. május
31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 15.
c.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány gyermeknapi program szervezésére irányuló kérelmét
…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. május 31-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 15.
d.) Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete az Őrségbe szervezendő kirándulás
megvalósítására irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018.
május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 15.
e.) Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő Kör családi vetélkedő szervezésére
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. május 31-ig átutalja
a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 15.
f.) Horgász Egyesület horgászversenyek szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal
támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. május 31-ig átutalja a Támogatott szervezet
részére.
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 15.
g.) SZEMLE Egyesület Szentgotthárdi Ifjúsági Alkotótábor szervezésére irányuló kérelmét
…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. május 31-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 15.
h.) Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi Szervezete városi véradás szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. május 31-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 15.
i.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület fűnyíró beszerzésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. május 31-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 15.
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j.) Szentgotthárdi Civil Fórum Civil Nap, Kistérségi Forgatag szervezésére és a civil iroda
festésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2018. május 31ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2018. augusztus 15.
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
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Szentgotthárd, 2018. április 16.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet

Szabályzat

a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott 2018. évi Civil Alap
felosztásáról
1.) Szentgotthárd

Város

Önkormányzatának

(a

továbbiakban:

Önkormányzat)

2018.

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. 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 2017-ben történt letétbe
helyezést, a május 31-et követően beadott pályázat esetén a 2018-ban megtett letétet kell
igazolni. Amennyiben a pályázat benyújtása még május 31. előtt megtörténik, de a kifizetésre
csak ezt követően kerül sor, úgy a 2018. 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.

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.
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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.

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
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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.
17.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a 2018.
áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az abban az
időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni:
1. megvalósítási időszak: 2018. április 1. – 2018. június 30.
Benyújtási határidő: 2018. április 11. 16.00 óra
2. megvalósítási időszak: 2018. július 1. – 2018. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2018. június 8. 12.00
3. megvalósítási időszak: 2018. október 1. – 2018. december 31.
Benyújtási határidő: 2018. szeptember 7. 12.00 óra
18.) A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét.
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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

bizonylatokkal

fordíthatja.
és

írásos

A

felhasználást

beszámolóval

–

a

pénzügyi

településrészek

szabályoknak
esetében

megfelelően

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 49/2018. számú határozatában fogadta
el 2018. március 28-án.
Szentgotthárd, 2018. március 28.
Huszár Gábor
polgármester
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2. sz. melléklet
Ikt. sz.: ……/2018.
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 2018. évi „Civil szervezeteket és
városrészeket támogató Alap” keretből (a továbbiakban: Alap) támogatást igényelt.
2.) Az Önkormányzat …... számú Képviselő-testületi határozata ….. pontja értelmében az
Alap terhére a Támogatott részére egyszeri ………,- Ft azaz …… 00/100 forint támogatást nyújt
a

…………………………………………

programhoz.

Az összeget az Önkormányzat ………-ig átutalja a Támogatott által megjelölt bankszámlára.
3.) A támogatás feltétele, hogy a Támogatott
a.) a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt célra fordítja,
b.) a támogatás tényét honlapján, a támogatott rendezvénnyel kapcsolatban megjelenő
szórólapjain, plakátjain, sajtóanyagaiban, interjúiban megjeleníti és
c.) eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott
letétbe helyezési kötelezettségének.
4.) A Támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal köteles
igazolni,

továbbá

köteles

igazolni

beszámolója

letétbe

helyezésének

tényét.

A pénzügyi elszámolás végső határideje: ………………
Amennyiben eddig a határidőig a Támogatott nem számol el a felhasználásról, akkor a
támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a
támogatást az Alapba, ha jelen megállapodás 3. c.) pontjában foglalt feltételnek törvényes
határidőben nem tesz eleget. A Támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki
alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt köteles
visszafizetni.
5.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet,
a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,
b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,
c.) amely nem felel meg az Önkormányzat 49/2018. 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
f.) amelyik az előző évi beszámolóját határidőben nem helyezte letétbe a 2011. évi CLXXV.
törvényben előírtak szerint.
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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 2018. 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 figyelembevételével, a kérelmek vonatkozásában a
következő javaslatot teszi:
Kulturális programok, évfordulók, táborok, határon túli kapcsolatok a szabályzat szerint is
támogatásra javasoltak:
1. Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány a tervezett gyermeknap megvalósításához kér támogatást.
A támogatását javasoljuk a kért 135 000,- Ft összegben.
2. Szentgotthárdi Evangélikus Egyházközség hittantábor megvalósításhoz kér támogatást,
gyermekenként 4 000 Ft-tal javasoljuk támogatni 192 000,- Ft összegben.
3. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület „Tanulmányút az Őrségbe programját
javasoljuk támogatni 100 000,- Ft összegben.
4. Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete a szentgotthárdi véradók részére szervezne
ünnepséget, melyhez kéri a támogatást. 2016-ban is volt ünnepség, akkor 60 000,- Ft-al
támogattuk, most is ezt javasoljuk.
5. Szentgotthárd Nyugdíjas Egyesület kérelmében „Júniális, avagy nagyszülők és unokák
sportnapja” programra kért támogatást, javasoljuk megadni 55 000,- Ft összegben.
6. SZEMLE Egyesületnek „Szentgotthárdi Alkotó tábor” amennyiben a városközpontban megvalósuló
program a civil szervezeteknek biztosított rész terhére javasoljuk megadni. A részvevők számát
túlzottnak gondoljuk, ezért 120 000,- Ft-tal javasoljuk támogatni.
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7. A Szentgotthárdi Civil Fórumon, mint ernyőszervezeten keresztül kér támogatást a Harmónia
Egészségvédő Kör „Családjaink egészségéért” programra. A 60 000,- Ft támogatást
javasolunk.
Környezetvédelemi és sport programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak:
8. Horgász Egyesület részére „Egyesületi horgászverseny” megrendezésre kért 100 000,- Ft
támogatást, javasoljuk megadni.
Városrészi és egyéb programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak:
9. Jakabházi Faluszépítő Egyesület kérelmét 150 000,- Ft-tal javasoljuk támogatni.
Szervezet neve

Összeg Ft-ban

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány
Evangélikus Egyház
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület
Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
Harmónia Egészségvédő Kör
Horgász Egyesület
SZEMLE Egyesület

135
192
100
60
55
60
100
120

Civil szervezeteket támogató alaprész terhére
összesen:

000,000,000,000,000,000,000,000,-

822 000,-

Jakabházi Faluszépítő Egyesület

150 000,-

Városrészi Alap terhére összesen:

150 000,-

Szentgotthárd, 2018. április 16.
Tisztelettel:
Cziráky László
SZCIF elnök
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Tárgy: Rendelőintézet Szentgotthárd létszámbővítés iránti kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. április 25-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.
2017-ben megjelent „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén” EFOP-1.8.20-17
kódszámú felhívás a már működő egészségfejlesztési irodák mentális egészségfejlesztés
funkcióval való kibővítése céljával, vagyis a fentebb bemutatott pilot program továbbvitelére és
finanszírozására.
A Képviselő-testület akkor a 105/2017. számú képviselő-testületi határozat 1. pontjával támogatta a
Rendelőintézetet, hogy pályázatot nyújtson be, a 2. pontban pedig arról határozott, hogy pozitív
elbírálás esetén a pályázatban előírt fenntartási időszakra (36 hónap) biztosítja a fenntartási
kötelezettségeket az intézmény költségvetésében, illetve a projekt megvalósítás kezdő időpontjától
a fenntartási időszak utolsó napjáig hozzájárul a szükséges szakmai létszám bővítéséhez.
FEJLEMÉNYEK:
A Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt
Képviselő-testülethez (lásd: 1. sz. melléklet). Az EMMI 2018. március 29-én kelt levelében
értesítette a Rendelőintézetet, hogy az általa benyújtott pályázatot 40.000.000,- Ft összegű
támogatásra érdemesnek ítélte.
A tervezett fejlesztés megvalósításához, a személyi feltételek biztosítására 2 fő teljes állású vagy 1
fő teljes állású és 2 fő részmunkaidős mentális egészségfejlesztő munkatárs szükséges – olvasható a
kérelemben.
A pályázat benyújtásakor a Rendelőintézet vezetője azt jelezte, hogy - a pályázati projekt
nyertessége esetén - a Rendelőintézet létszámának várhatóan 1 fő 40 óra/hét és 1 fő 20 óra /hét
bővítésének engedélyezésére lesz szükség. A projekt összeállítása közben vált egyértelművé, hogy
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2 fő 40 órás létszámra lesz szükség (a szakmai vezető további 20 órája külön számolandó). A
projekt megvalósítás időtartama (26 hónap) alatt a szakmai alkalmazottak bére is teljes egészében
elszámolható, így az nem jelent majd terhet a Rendelőintézet számára. A fenntartási időszak 36
hónapjára ugyanakkor az elnyert támogatás nem jelent fedezetet, tehát amennyiben a megvalósítási
időszak elteltével nem lesz újabb állami/pályázati finanszírozás, úgy az Önkormányzatnak kell majd
finanszíroznia a Rendelőintézet költségvetésén belül ennek a 2 főnek az alkalmazási költségeit a
fenntartás kötelező 36 hónapja alatt.
A Rendelőintézet vezetője arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény engedélyezett
létszámát a projekt kezdő időpontjától a projekt fenntartási időszak végéig (összesen 62 hónap) 2
fővel megemelni szíveskedjen.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP -1.8.20-17-2017-00014
azonosító számmal nyilvántartott, „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
fejlesztése-népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén” c. projekt
teljes időszakára – 26 hónap megvalósítás és további 36 hónap fenntartási időszakra – az
intézmény létszámát 2 fővel megemeli, így a projekt időszak kezdetétől az intézmény
engedélyezett létszámát 32 főről 34 főben határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Klósz Beáta intézményvezető
Szentgotthárd, 2018. április 13.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: TOP Óvoda bővítés pályázat költségnövekmény
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. április 25-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
AZ ELNYERT PÁLYÁZATRÓL:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1 kódszámú „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” felhívására a Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása
tárgyában. A TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019 azonosítószámú, „A Szentgotthárdi Játékvár Óvoda
bővítése és energetikai felújítása” elnevezésű pályázatunk 2017. évben 150.000.000,- Ft
támogatásban részesült, biztosítandó önerő 1.300.000,- Ft, összköltség 151.300.000,- Ft.
A Képviselő-testület 103/2016. számú határozatával további 26.647.200,- Ft saját forrást biztosított
a projekthez az el nem számolható többletköltségekre. A 103/2016. számú határozat 3. pontjában
arról is hozott döntést a Képviselő-testület, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy további
16.000.000,- Ft-ot biztosítson az udvari parkolók kialakításához.
A projekt keretében az óvoda 68 m2-es tornaszobával, 16 m2-es szertárral (a tornaeszközök
biztonságos tárolásához) és 75 m2-es többfunkciós közösségi térrel bővül, melyek - tekintettel a
jelenlegi kialakításra és elrendezésre - új épületszárny hozzáépítésével valósíthatók meg. A meglévő
épületszárnyak központi részén új akadálymentesített bejárat létesül, melyen keresztül a bővítés is
elérhetővé válik, egy meglévő helyiségből akadálymentes mellékhelyiség készül. A felújítás során
megvalósul a régi épületszárnyak utólagos hőszigetelése és a nyílászárók cseréje is.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA:
A Támogatási szerződés aláírására 2017. júniusában került sor, a projekt megvalósítására legfeljebb
24 hónap áll rendelkezésre. Projekt zárás dátuma: 2019. június 30.
1. ELŐÁLLT KÖLTSÉGNÖVEKEDÉS:
Az építési engedélyes tervek 2017. november 30-ig elkészültek, az építési engedélyt megszereztük.
A kiviteli terveket 2018. február végén vettük át. A tervezési folyamat során olyan komplex tervek
készültek, amelyek a jövőbeni felújításokhoz is alapot szolgáltatnak (fűtés átalakítás, elektromos
tervek, parképítés, játszóelemek áttelepítése, parkolók stb.). A projektben szereplő tételek műszaki
tartalmára tervezői költségbecslés is készült, amely magasabb összegű, mint a pályázatban 2 évvel
ezelőtt megbecsült összeg. A már átdolgozott tervezői költségbecslés összege is nettó
144.737.307,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 183.816.380,- Ft.
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Az elkészült kiviteli terveket és a tervezői költségvetést a 2. mérföldkő szakmai beszámolójához be
kellett nyújtanunk a Magyar Államkincstárhoz, mint Irányító Hatósághoz.
Az előzetesen becsült költségeknél magasabb összegű tervezői költségbecslés elindít egy
Támogatási szerződés-módosítási folyamatot, amelyben önerőként igazolni szükséges a
különbözetet.
A különbözet fedezetének biztosítása nélkül a közbeszerzési eljárás sem indítható meg.
A Vas Megyei Önkormányzattól kapott tájékoztatás szerint a TOP projektek
költségnövekményére forrás igényelhető az Irányító Hatóságtól. Az igényléshez a közbeszerzési
eljárásban keletkezett dokumentumok közül legalább a bontási jegyzőkönyv benyújtása szükséges,
vagyis a közbeszerzési eljárást meg kell indítani és az árajánlatok beérkezését követően
igényelhetjük meg a költségnövekményekre a támogatást. Megítélésére a Vas Megyei
Önkormányzat tesz javaslatot és a Kormány hoz döntést. Az eljárás során igazságügyi szakértőt is
kirendelhetnek, így az elbírálás folyamata – meglátásunk szerint - hosszadalmas is lehet.
Amennyiben a költségnövekmény biztosítására nem vagy nem a teljes összeget kapja meg az
Önkormányzat, azt saját forrásból kell biztosítania.
Az önerő halasztás kezdeményezésére is van lehetőség a projektben, ebben az esetben a projekt
végén, tehát jövőre kell biztosítani az önrész összegét és idén a beruházás megindulhat csak a
támogatás terhére.
A projekt megvalósításától a kivitelezési szerződés megkötéséig tud az Önkormányzat
visszalépni.

2. TERVEZETT ÖNERŐ KIEGÉSZÍTÉS
Fentebb írtuk, hogy a Képviselő-testület a 103/2016. számú határozatával további 26.647.200,- Ft
saját forrást biztosított a projekthez az el nem számolható többletköltségekre. Egészen pontosan
felújításra 2.570.000,- Ft-ot; udvarra 9.500.000,- Ft-ot; tornaszoba eszközbeszerzésére 2.000.000,Ft-ot; közbeszerzési díj kiegészítésére 430.000,- Ft-ot; kommunikációra 100.000,- Ft-ot; tervezésre
9.347.200,- Ft-ot; műszaki ellenőrzésre, tervezői művezetésre 2.700.000,- Ft-ot. Ezen költségeket
áttekintve és csökkentve is kb. 17.649.820,- Ft szükséges még ahhoz, hogy a projektet a
tervezettek szerint megvalósítsuk (tervek kifizetése, eszközök beszerzése, műszaki ellenőr
alkalmazása, játszóeszközök áttelepítése, stb.).

Pályázatban
elnyert
Tervezői
költségbecslés
alapján

Megvalósítás
(felújítás +
bővítés)
bruttó Ft
148.430.000,-

Járulékos költségek
(közbeszerzés,
kommunikáció)
bruttó Ft
1.570.000,-

Támogatás

Önerő

Összköltség

150.000.000,-

1.300.000,-

151.300.000,-

183.816.380,-

1.570.000,-

150.000.000,-

36.686.380,-

186.686.380,-
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Különbözet
Indikatív
(előzetes)
kivitelezői
költségbecslés
Különbözet
103/2016.
számú
határozat
alapján még
biztosítandó
önerő
minimálisan

35.386.380,203.256.204,-

54.826.204,9.500.000,udvar
2.000.000,eszközbeszerzés

1.570.000,-

150.000.000,-

4.384.520,- tervezés
1.765.300,- műszaki
ellenőrzés

56.126.204,-

206.126.204,-

17.649.820,-

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

A/
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019
azonosítószámú „A Szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása” című
projekt megvalósításához szükséges saját forrást a 103/2016. sz. határozatban megítélt
1.300.000,- Ft-on felül további legfeljebb 35.386.380,- Ft mértékig biztosítja a ………..
terhére azzal, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során beérkezett
árajánlatokat a kivitelezési szerződés megkötése előtt újra a Képviselő-testület elé kell
terjeszteni.
2.

A Képviselő-testület a 103/2016. számú határozatának 2. pontját módosítja azzal, hogy a SZEOB

Játékvár Óvoda fejlesztéséhez további legfeljebb 17.649.820,- forintot biztosít a
………………… terhére.
3.

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a projekt
keretében igénylést nyújtson be az Irányító Hatósághoz a felmerülő költségnövekmény
fedezetének biztosítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

B/
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019
azonosítószámú „A Szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása” című
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projekt megvalósításához szükséges saját forrást NEM tudja biztosítani, ezért a projekt
megvalósításától eláll. Az elkészült tervdokumentációk kifizetésére 4.384.520,- forintot
biztosít a ……………. terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2018. április 16.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Közbeszerzési szabályzatok módosítása
Előterjesztés
a Képviselő-testület
2018. április 25-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.). 27. § (1) bekezdése
rendelkezik az ajánlatkérők közbeszerzési szabályzat készítési kötelezettségéről. Hivatkozott
rendelkezés értelmében:
(1) „Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az
eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési
eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek
körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős
személyt, személyeket, vagy testületeket.”
A Képviselő-testület legutóbb a 2015. decemberi ülésén a 287/2015. számú határozatának 2., illetve
3. pontjában hagyta jóvá az önkormányzatra és hivatalra vonatkozó jelenleg hatályos közbeszerzési
szabályzatokat.
A közbeszerzések lefolytatása tekintetében fontos változás, hogy jogszabályi előírások szerint 2018.
április 15-e után közbeszerzési eljárás - rendkívül szűk kivételi körtől eltekintve - kizárólag
elektronikus úton folytatható már le. Ehhez a Miniszterelnökség által működtetett központi
elektronikus rendszer áll rendelkezésre. Mindez azt jelenti, hogy jelentősen átalakult a közbeszerzés
világa ettől az időponttól. Megszűnt a postai úton, e-mailben illetve faxon történő üzenetküldés,
valamennyi kommunikációt a rendszer keretein belül kell lebonyolítani. Így kell az eljárásokat
megindítani, de ezen az úton kell az ajánlattevőknek ajánlataikat is benyújtani. A szigorú biztonsági
követelményeknek megfelelő rendszer pontosan dokumentálja, naplózza és tárolja az eljárási
cselekményeket. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére ez év január 01-től
önkéntes alapon lehetett már használni a rendszert, hogy minden szereplőnek lehetősége nyíljon a
rendszer tesztelésére és április közepétől viszont már kötelező jelleggel kell használni.
A fenti Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (továbbiakban: EKR) jogszabályváltozás miatt a
közbeszerzési szabályzatainkat módosítani szükséges. Eddig közbeszerzési szabályzattal mind az
Önkormányzat, mind pedig a Hivatal rendelkezett, mindkét az EKR miatt szükséges módosított
szabályzatot az előterjesztés mellékletéhez csatoltuk (1. és 2. melléklet)
A csatolt szabályzatokban az alábbi módosításokat javasoljuk, amelyek indokai a következők:
- a bírálóbizottság létszámát a kialakult gyakorlatnak megfelelően pontosítottuk;
- az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos szabályokat a II. fejezet Általános
rendelkezések, alapelvek elnevezésű fejezet (16) – (23) pontjai tartalmazza (az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2., 3., 6., 8., 9.
és 15. §-a szerinti előírások);
- Felülvizsgáltuk az 1. számú függelékben az irányadó értékhatárokat, a 2. számú függelékben
a jogszabályváltozásokat, a 3. számú függelékben az EKR szerinti új közbeszerzési
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tervminta került, a 6. számú függelékben pedig az elektronikus közbeszerzési előírások
teljesítésével bővült a felelősségi rend.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az elektronikus közbeszerzési rendszer bevezetése
miatt szükséges közbeszerzési szabályzat módosításokat elfogadni szíveskedjenek !

Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Közbeszerzési szabályzatának módosítását az Előterjesztés 1. sz. melléklete szerint
jóváhagyja/ a következő módosításaival hagyja jóvá ……………………………….
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
2.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési szabályzatának módosítását az Előterjesztés 2. sz.
melléklete
szerint
jóváhagyja/
a
következő
módosításaival
hagyja
jóvá
……………………………….

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzés:
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1.számú melléklet
(módosítások piros színű betűvel)
Szentgotthárd Város Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Hatályos 2018. április 26 -tól
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Szentgotthárd Város önkormányzata
Közbeszerzési szabályzata
A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből
megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló
verseny megvalósulásának elősegítésére Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete az alábbi közbeszerzési szabályzatot (a továbbiakban:
szabályzat) alkotja:
I. FEJEZET
A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya
(1) Jelen szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésének megfelelően
meghatározza Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban:
önkormányzat) közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső
ellenőrzésének felelősségi rendjét, az önkormányzat mint ajánlatkérő nevében
eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a
közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét.
(2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az önkormányzat nevében eljáró
személyekre, lebonyolító szervezetekre és mindazokra, akik a közbeszerzési
eljárás előkészítésében, lebonyolításában részt vesznek.
(3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan – a közbeszerzés tárgyát
képező – árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatás megrendelésére,
amelyek vonatkozásában a Kbt. versenyeztetést ír elő, továbbá ha a
közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik és az önkormányzat ajánlatkérő.
(4) A közbeszerzési eljárások értékhatárait a szabályzat 1. számú függeléke
tartalmazza. Az értékhatárokban bekövetkező változásokat a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző haladéktalanul átvezeti a szabályzat függelékén.
(5) A közbeszerzéshez kapcsolódó fontosabb jogszabályokat a szabályzat 2.
számú függeléke tartalmazza.
II. FEJEZET
Általános rendelkezések, alapelvek
Alapelvek
(1) Az önkormányzat a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Kbt. személyi
hatálya alá tartozó ajánlatkérő, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá
tartozó beszerzések során a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek
maradéktalan betartására kötelezett.
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(2) A Kbt. 26. § (1) bekezdésében szereplő bejelentési kötelezettség teljesítéséért
a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(3) A Kbt. 29. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott meghatalmazásról a
bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
(4) A szabályzatban használt – beszerzéssel, versenyeztetéssel összefüggő –
fogalmak, kifejezések tartalma azonos a Kbt.-ben alkalmazott és a törvény
értelmező rendelkezéseiben rögzített tartalommal.
(5) Az önkormányzat tekintetében a közbeszerzési eljárásokkal összefüggően
kötelezettség-vállalásra jogosult a képviselő-testület illetve felhatalmazása
alapján a polgármester.
(6) A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a törvény előírásaitól csak
annyiban lehet eltérni, amennyiben azt a törvény kifejezetten megengedi.
(7) A Kbt. 36. § (2) szerinti panaszt vagy bejelentést a bírálóbizottság állítja
össze és Közbeszerzési Bizottság jóváhagyását követően a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző küldi meg a Gazdasági Versenyhivatalnak.
(8) A képviselő-testület adott közbeszerzési eljárás előkészítését, megindítását
megelőzően a jelen szabályzatban szabályozott felelősségi rendtől részben vagy
egészben eltérő felelősségi rendet is megállapíthat. Erről a képviselő-testület
határozatban dönt.
Dokumentálás, iratkezelés
(9) A közbeszerzési eljárás során minden cselekményt, intézkedést írásban kell
dokumentálni. A közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az
eljárás lezárását illetve a szerződés teljesítését követő öt évig meg kell őrizni. Az
őrzésről az önkormányzat iratkezelési szabályzatának előírásait figyelembe véve
a közbeszerzésekért felelős ügyintéző gondoskodik.
(10) Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság vagy más illetékes szerv a
közbeszerzéssel kapcsolatos iratok megküldését kéri, a megküldést a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző végzi el a Közbeszerzési Bizottság egyidejű
tájékoztatása mellett.
Hirdetmények feladása
(11) A Közbeszerzési Értesítőben illetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában
és a hirdetmények elektronikus napilapjában történő közzétételi kötelezettséget
elektronikus úton történő feladás formájában kell teljesíteni.
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(12) Az elektronikus rendszerben történő regisztrációért, az adatokban
bekövetkezett változások bejelentéséért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző
felel.
(13) Az elektronikus feladás teljesíthető úgy is, hogy az önkormányzat – eseti
vagy állandó jelleggel – közbeszerzési tanácsadót bíz meg e feladat ellátására.
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(14) Amennyiben a Kbt. a közbeszerzési eljárással összefüggésben hirdetmény
közzétételét írja elő, úgy a hirdetményt – amennyiben a szabályzat másként nem
rendelkezik – a közbeszerzésekért felelős ügyintéző vagy a megbízott
közbeszerzési tanácsadó adja fel a Kbt. szabályai szerint.
(15) A hirdetmény ellenőrzési díjak megfizetését a közbeszerzési ügyintéző
kezdeményezi a Pénzügyi Vezetőnél. A díj határidőben történő megfizetéséről a
Pénzügyi Vezető gondoskodik.
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
(16) Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) az
önkormányzat nevében a jegyző valamint a közbeszerzésekért felelős ügyintéző
jogosult eljárni a szabályzatban rögzítettek szerint.
(17) Amennyiben bármely természetes személy – ügyintéző, külső szakértő,
szaktanácsadó, stb. – kíván csatlakozni az EKR-ben az önkormányzathoz mint
regisztrált szervezethez, a csatlakozást a közbeszerzésekért felelős ügyintéző
hagyja jóvá.
(18) Az EKR-ben történő ajánlatkérői regisztráció teljesítéséért a jegyző felel.
(19) Az önkormányzat nyilvántartási adataiban bekövetkező változásoknak az
EKR-ben való rögzítéséért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(20) Az EKR-ben történő kötelező adatszolgáltatás, dokumentumfeltöltés
teljesítéséért – különös tekintettel az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásaira – a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(21) Az EKR-be történő adatszolgáltatást, dokumentumfeltöltést megelőzően a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző az adatszolgáltatás szükségességéről,
módjáról és az adatok köréről tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét.
(22) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy egyéb külső szakértő
bevonása esetén a kötelező adatszolgáltatást, dokumentumfeltöltést a bevont
személy is elvégezheti.
(23) Az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazásának
mellőzéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt.
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III. FEJEZET
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bírálóbizottsága és
Közbeszerzési Bizottsága
Közbeszerzési Bírálóbizottság
(1) Az önkormányzat a Kbt. 27. § (4) bekezdése alapján legalább négy (4) tagú
Közbeszerzési Bírálóbizottságot (továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre. A
Bírálóbizottságot úgy kell kialakítani, hogy abban a közbeszerzés tárgya szerinti, a közbeszerzési-, a jogi-, és a pénzügyi szakértelem biztosított legyen.
(2) A bírálóbizottság tagjai: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
(továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) Jegyzője (jogi szakértelem,
bírálóbizottság elnöke), a bizottság munkájában részt kell vennie az
Önkormányzati Hivatal pénzügyi (pénzügyi szakértelem) és városüzemeltetési
vezetőjének és a közbeszerzési ismeretekkel / képzettséggel (közbeszerzési
szakértelem) rendelkező ügyintézőjének. Továbbá építési beruházás esetén a
bizottság tagjaként megbízható az a személy, vagy annak a szervezetnek a
megbízottja (adott esetben közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem), akivel a
közbeszerzési eljárás megkezdése előtt az Önkormányzat a beruházás
lebonyolítására, műszaki ellenőrzésére szerződést kötött, ill. egyéb speciális,
szakmai ismereteket igénylő beszerzés esetén, az adott területen megfelelő
szakmai ismeretekkel rendelkező személy- (adott esetben közbeszerzés tárgya
szerinti szakértelem), valamint az ajánlatkérő döntése esetén az eljárásba bevont
közbeszerzési tanácsadó (közbeszerzési szakértelem)
(3) A Bírálóbizottság elnökét és tagjait a polgármester bízza meg. Külső személy
/ szervezet közbeszerzési eljárásba történő bevonása esetén a szerződés
megkötésére a külső szervvel, személlyel, ill. kötelezettségvállalásra
Szentgotthárd Város Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés, érvényesítés rendjét szabályozó szabályzat előírásai szerint
meghatározott személyek jogosultak.
(4) A bírálóbizottság a (3) bekezdés szerint az egyes eljárások során eseti taggal
bővülhet.
(5) A képviselő-testület a testület tagjai közül kizárólag tanácskozási joggal
rendelkező személyt delegálhat a bizottságba.
(6) Az egyes beszerzések esetén a megfelelő szakértelem biztosítása érdekében a
bírálóbizottság munkáját szakmailag segítheti a Önkormányzati Hivatal
megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője. A bírálóbizottság
munkáját eseti megbízás alapján külső szakértő is segítheti.
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(7) A bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén (1) bekezdésben jelzett
szakértelmek mindegyikének képviselője jelen van. A bírálóbizottság
határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségi szavazatával hozza.
(8) A bírálóbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a II. fejezet
(9) pont szerint kell megőrizni.
(9) A bírálóbizottság munkájának teljes körű írásbeli dokumentálásáért a
bírálóbizottság elnöke felel, dokumetálás a közbeszerzésekért felelős ügyintéző
feladata.
(10) A bírálóbizottság tagjai bírálati lapot készítenek, a bizottság szakmai
álláspontját az írásbeli szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza, melyet a
bizottság valamennyi tagja aláír.
(11) A bírálóbizottság döntéshozatalakor név szerinti szavazást kell alkalmazni.
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Közbeszerzési Bizottság
(1) Az önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban döntéshozó szervként
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága
(továbbiakban: Közbeszerzési Bizottság) jár el.
(2) A Közbeszerzési Bizottság 5 főből áll, tagjait, Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete – tagjai közül – minősített
szótöbbséggel választja meg. Személyükre a Képviselő-testület tagjai
tehetnek javaslatot.
(3) A Közbeszerzési Bizottság tagjai egyszerű szótöbbséggel maguk közül
elnököt, alelnököt választanak. Az elnök és alelnök megbízatása
képviselő-testületi tagságuk idejére szól.
(4) A Közbeszerzési Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az alelnök
helyettesíti.
(5) A Közbeszerzési Bizottság döntéseit ülésein határozat formájában hozza.
A Közbeszerzési Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele
jelen van.
(6) Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkettőjük
távollétében – kivételesen indokolt esetben – a legidősebb jelenlévő
bizottsági tag vezeti (továbbiakban Levezető Elnök).
(7) Az ülésen a vitát a Levezető Elnök nyitja meg és vezeti le, gondoskodik a
rend fenntartásáról, megadja a szót a szót kérő tagoknak illetve az ülésen
részt vevőknek. A Közbeszerzési Bizottság tagjai jogosultak álláspontjuk
ismertetésére, kérdéseket tehetnek fel a bírálóbizottság tagjainak, ill. az
eljárásba bevont személyeknek. A vita után a Levezető Elnök szavazásra
teszi fel az eldöntendő kérdést. A Közbeszerzési Bizottság döntéseit
egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A döntéshozatal során név szerinti
szavazást kell alkalmazni. A szavazás menete a következő: Név szerinti
szavazás esetén a levezető elnök ABC sorrendben felolvassa a bizottsági
tagok névsorát, akik "igen","nem" nyilatkozattal és az ennek megfelelő
szavazó gomb egyidejű megnyomásával szavaznak. A szavazatokat a
jegyzőkönyvben kell feltűntetni. A szavazás eredményét az ülés elnöke
hirdeti ki. A névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A Közbeszerzési
Bizottság tagjainak szavazata „igen” vagy „nem” lehet. Érvényes a
döntés, ha „igen”-nel szavazott a jelenlévő KB tagok több mint fele.
Szavazategyenlőség esetén, illetve ha a szükséges számú „igen” szavazat
nem gyűlt össze, a kérdést mindaddig tárgyalni kell, amíg ezt a szavazati
arányt el nem éri a Közbeszerzési Bizottság.
(8) A Közbeszerzési Bizottság ülései nem nyilvánosak.
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IV. FEJEZET
A közbeszerzési eljárások tervezése és összesítése
Éves összesített közbeszerzési terv és előzetes tájékoztató
(1) Az önkormányzat a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során törekszik
arra, hogy a lehető legszélesebb körben biztosítva legyen a verseny, továbbá
hogy az eljárás során a lehető legrövidebb időn belül sor kerülhessen a szerződés
megkötésére. Mindezeket szem előtt tartva kerülhet meghatározásra a
lefolytatandó eljárás.
(2) Az önkormányzat a beszerzése során a Kbt.-ben szabályozott bármely
eljárást lefolytathatja, amennyiben a törvényben maghatározott feltételek
fennállnak.
(3) Az önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig a
Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti éves összesített közbeszerzési tervet
(továbbiakban: közbeszerzési terv) készít a szabályzat 3. számú függelékének
formai és tartalmi előírásai szerint. A közbeszerzési terv összeállításáért a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel. A közbeszerzési tervhez szükséges
adatokat, információkat a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal érintett
vezetői szolgáltatnak. A közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Bizottság
határozatban fogadja el.
(4) A közbeszerzési terv tervezetét a Közbeszerzési Bizottság kérésére a
bírálóbizottság véleményezheti.
(5) Az egyes beszerzések megvalósítása céljából lefolytatandó eljárás fajtáját a
Közbeszerzési Bizottság a közbeszerzési tervben hagyja jóvá.
(6) A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a Közbeszerzési
Bizottság határozatban dönt.
(7) Amennyiben az önkormányzat érdekei megkívánják, a Kbt. szabályaira
figyelemmel az eljárásnak a közbeszerzési tervben meghatározott fajtáját a
bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság módosíthatja.
(8) A közbeszerzési terv elfogadását követően az önkormányzat kizárólag olyan
közbeszerzési eljárást indíthat meg, amely szerepel a közbeszerzési tervben.
Amennyiben a tervezett beszerzés nem szerepel a közbeszerzési tervben, azt a
Közbeszerzési Bizottság határozattal módosítja.
(9) Amennyiben a beszerzésnek a közbeszerzési tervben szereplő adataiban
változás következik be, a közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Bizottság
határozattal módosítja.
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(10) Amennyiben a közbeszerzési tervben szereplő beszerzést az önkormányzat
nem kívánja megvalósítani, úgy a közbeszerzési tervből a beszerzést a
Közbeszerzési Bizottság határozattal törli. A megvalósítás elmaradását indokolni
kell.
(11) A (7)–(10) pontban szereplő tervmódosítás előkészítéséért a
közbeszerzésekért felelő ügyintéző felel.
(12) A közbeszerzési terv és annak módosításai Kbt. szerinti közzétételéért a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(13) Az önkormányzat a beszerzéseiről előzetes tájékoztatót nem készít. A
képviselő-testület ettől eltérően dönthet.
(14) Amennyiben előzetes tájékoztató elkészítéséről dönt a képviselő-testület,
úgy a tájékoztatót az éves összesített közbeszerzési terv alapján a bírálóbizottság
készíti el és a közbeszerzésekért felelős ügyintéző intézkedik a hirdetmény útján
illetve a honlapon történő közzétételéről.
(15) Az előzetes tájékoztató alapján benyújtott szándéknyilatkozatokat a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző dokumentálja és kezeli az előkészítés és a
közbeszerzési eljárás során.
Éves statisztikai összegezés
(16) Az éves statisztikai összegezés elkészítéséhez szükséges adatokat a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző gyűjti össze, és ez alapján legkésőbb május
31-ig elkészíti.
(17) Az éves statisztikai összegezést a közbeszerzésekért felelős ügyintéző
legkésőbb május 31-ig megküldi a Közbeszerzési Hatóság részére.
V. FEJEZET
A közbeszerzési eljárások előkészítése és nyilvánossága
Összeférhetetlenség
(1) A Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról az
önkormányzat átal az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos
tevékenységbe bevont személynek vagy szervezetnek a szabályzat 4. számú
függeléke szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell tennie
írásban a közbeszerzési eljárással kapcsolatos munka megkezdése előtt. A
nyilatkozatok beszerzéséért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
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(2) A Közbeszerzési Bizottság tagjai a közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatala előtt a szabályzat 5. számú függeléke szerinti összeférhetetlenségi
és titoktartási nyilatkozatot tesznek írásban. A nyilatkozatok beszerzéséért a
polgármester felel, amelyet közbeszerzésekért felelős ügyintéző végez el.
(3) A Közbeszerzési Bizottság megbízatása során lefolytatott közbeszerzési
eljárásokban az összeférhetetlenség fenn nem állásának biztosítása a
közbeszerzési bizottsági tag feladata és felelőssége. Amennyiben bármilyen
összeférhetetlenség fennáll egy bizottsági taggal szemben, úgy azt haladéktalanul
jeleznie kell a polgármester felé.
(4) Az összeférhetetlen bizottsági tag az eljárás során az előkészítési, döntési
cselekményekben nem vehet részt az összeférhetetlenség fennállásáig.
A becsült érték meghatározása
(5) A közbeszerzési eljárás előkészítése során a beszerzés becsült értékét
megfelelő körültekintéssel kell meghatározni. A becsült érték meghatározásának
módját és megalapozottságát írásban, beszerzést előkészítő lap kitöltésével kell
dokumentálni.
(6) A becsült érték meghatározásához szükséges Kbt. 28. § (2) bekezdése
szerinti vizsgálatok lefolytatásáért a Bírálóbizottság felelős.
(7) A (6) pont szerinti vizsgálatok dokumentálásáért a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző felel. A dokumentálással az eljárásba bevont megbízott külső szakértő
is megbízható.
Előzetes piaci konzultáció
(8) A Kbt. 28. § (4) bekezdése szerinti konzultációt a bírálóbizottság folytatja le.
A közbeszerzési alapelvek érvényesüléséért a bizottság elnöke felel.
Szakértők bevonása
(9) Amennyiben az önkormányzat a közbeszerzési eljárásba felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadót von be, akkor a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadóval a szerződés megkötésére, ill. kötelezettségvállalásra
Szentgotthárd Város Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés, érvényesítés rendjét szabályozó szabályzat előírásai szerint
meghatározott személyek jogosultak.
(10) A közbeszerzési eljárás előkészítésébe, lebonyolításába megbízási
jogviszony keretében, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy vagy
szervezet bevonható. Feladatait és felelősségét a megbízási szerződésben
részletesen rögzíteni kell

100

2018. április 25-i testületi ülés előterjesztései

(11) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb
szakértő elláthatja a bírálóbizottság, a bírálóbizottság elnökének, a
közbeszerzésekért felelős ügyintézőnek a szabályzatban rögzített egyes
feladatait. Ilyen esetben erről a megbízási szerződésben tételesen rendelkezni
kell.
(12) Az ajánlatoknak – szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy
indokolás megadását követő – elbírálását és értékelését kizárólag a
bírálóbizottság végezheti el.
Nyilvánosság, iratbetekintés
(13) A Kbt. 43. § (1) bekezdése szerinti kötelező információknak a
Közbeszerzési Adatbázisban illetve a saját honlapon történő közzétételéért a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(14) Iratbetekintési kérelem esetén az iratbetekintést a bírálóbizottság elnöke és
a közbeszerzésekért felelős ügyintéző biztosítja és bonyolítja le. Az
iratbetekintésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző készít el.
(15) A Kbt. 45. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző állítja össze és a bírálóbizottság jóváhagyását követően
megküldi az érintettek részére.
VI. FEJEZET
Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések általános szabályai
A felhívás elkészítése
(1) Az eljárást megindító ajánlati, részvételi, ajánlattételi, közvetlen részvételi
felhívást, tárgyalási meghívót (továbbiakban: felhívás) az önkormányzat érdekeit
maradéktalanul szem előtt tartva a bírálóbizottság készíti el, az ajánlattétel
feltételeit, szabályai a bírálóbizottság dolgozza ki és terjeszti a Közbeszerzési
Bizottság elé. A felhívás elkészítéséért és szabályszerűségéért a bírálóbizottság
elnöke felel.
(2) A felhívást Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá.
(3) A felhívás jóváhagyását megelőzően a közbeszerzési eljárás nem indítható
meg.
A közbeszerzési dokumentumok
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(4) A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző állítja össze.. A dokumentáció összeállításába külső szakértő is
bevonható.
(5) A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 39. § (1) bekezdése szerinti
hozzáférhetővé tételéért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(6) A közbeszerzési műszaki leírás összeállítását a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző koordinálja. Építési beruházás esetén a jogszabályokban előírt
részletezettségű tervdokumentáció és műszaki leírás elkészítéséért, illetve
elkészíttetéséért a városüzemeltetési vezető felel. Árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése esetén az Önkormányzati Hivatal adott szakterületének a vezetője
felel.
(7) A közbeszerzési műszaki leírás elkészítésével külső szakértő is megbízható.
A feladat- és felelősségi kört a megbízási szerződésben rögzíteni kell.
Az ajánlattételi illetve részvételi szakasz eseményei
(8) Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések beérkezésére vonatkozó határidő
meghosszabbításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési
Bizottság dönt.
(9) Az eljárást megindító felhívás visszavonásáról a Közbeszerzési Bizottság
dönt. A döntést a bírálóbizottság véleményezheti.
(10) Az érintett gazdasági szereplők Kbt. 53. § (2) és (3) bekezdése szerinti
tájékoztatásáért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(11) A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosításáról a Kbt.
szabályai szerint a bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság
dönt. A módosításról az érintett gazdasági szereplőket a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző tájékoztatja.
(12) A Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatást a bírálóbizottság állítja össze
a Kbt. szabályai szerint.
(13) A kiegészítő tájékoztatás gazdasági szereplők részére történő megküldése a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző feladata.
(14) A konzultáció, helyszíni bejárás lebonyolítása a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző feladata. A konzultáció, helyszíni bejárás jegyzőkönyv formájában
történő dokumentálásáért és a jegyzőkönyv érintett gazdasági szereplők részére
történő megküldéséért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(15) Az ajánlatokat illetve a részvételi jelentkezéseket megfelelő gondossággal
kell átvenni és őrizni. Az átvételt írásban kell dokumentálni. Az átvételkor meg
kell győződni a csomagolása zártságáról és sérülésmentességéről.
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(16) A csomagolásra rá kell vezetni az átvétel napját és pontos időpontját,
valamint az átvevő kézjegyét.
(17) Az ajánlatok illetve részvételi jelentkezések átvételéről és azok bontásig
történő őrzéséről a közbeszerzésekért felelős ügyintéző gondoskodik.
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések felbontása
(18) A bontást legalább kéttagú bontóbizottság végzi. A bontóbizottság elnöke
a közbeszerzésekért felelős ügyintéző.
(19) A bontási eljárás törvényességéért és írásbeli dokumentálásáért a
bontóbizottság elnöke felel.
(20) A bontási eljárásról készült jegyzőkönyv Kbt. 68. § (6) bekezdése szerinti
megküldéséről a közbeszerzésekért felelős ügyintéző gondoskodik.
A bírálat folyamata, az eljárás eredménye
(21) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések Kbt. 69–70. § szerinti elbírálását –
ideértve az elektronikus nyilvántartásokban történő adatellenőrzést is – a
bírálóbizottság végzi. A bírálati munkát teljes körűen, írásban kell dokumentálni.
A dokumentálásért a bírálóbizottság elnöke felel, a dokumentálást a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző végzi.
(22) Az elbírálás jogszerűségéért, szabályszerűségéért a bírálóbizottság
testületként felel.
(23) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az érintett
gazdasági szereplő részére a releváns dokumentumokat, tájékoztatásokat a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg.
(24) Az ajánlatok, részvételi jelentkezések hiányosságait a bírálóbizottság
állapítja meg, és a bírálóbizottság elnöke hiánypótlásra hívja fel az érintett
gazdasági szereplőket. A hiánypótlási felhívás megküldéséről a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző gondoskodik.
(25) A nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása
érdekében az érintett gazdasági szereplőtől a bírálóbizottság döntése alapján a
bírálóbizottság elnöke kéri meg a felvilágosítást. A felvilágosítást kérő felhívás
megküldéséről a közbeszerzésekért felelős ügyintéző gondoskodik.
(26) A Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hibajavítást a
bírálóbizottság végzi el, és erről a bírálóbizottság elnöke tájékoztatja az érintett
gazdasági szereplőket. A tájékoztatást a közbeszerzésekért felelős ügyintéző
küldi meg.
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(27) A Kbt. 72. § szerinti megalapozó adatokat és indokolást a bírálóbizottság
döntése alapján a bírálóbizottság elnöke kéri be az érintett gazdasági
szereplőktől. A felszólítást a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg.
(28) Az ajánlat érvényességéről illetve érvénytelenségéről a bírálóbizottság
javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntési javaslathoz a
bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
(29) Az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet kizárásáról a bírálóbizottság javaslata alapján Közbeszerzési Bizottság
dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
(30) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről, továbbá a nyertes
ajánlattevő személyéről a bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési
javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság név szerinti szavazással határozatban
dönt. Amennyiben a Közbeszerzési Bizottság a bírálóbizottság javaslatától eltérő
döntést hoz, köteles döntését megfelelően indokolni.
(31) A Kbt. 77. § (5) bekezdése szerinti sorsolás koordinálásáért a
bírálóbizottság elnöke vagy az általa megbízott személy felel.
(32) Az ajánlati biztosíték Kbt. 54. § (5) és (6) bekezdése szerinti
visszafizetését illetve megfizetését a közbeszerzésekért felelős ügyintéző
kezdeményezi a Pénzügyi Vezetőnél. A visszafizetésről illetve a megfizetésről a
Pénzügyi Vezetőnél a jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik.
Tájékoztatás az ajánlatkérői döntésekről
(33) Az írásbeli összegezést a közbeszerzésekért felelős ügyintéző készíti el és
azt a Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá.
(34) Az írásbeli összegezés módosításáról, kijavításáról a Közbeszerzési
Bizottság dönt.
(35) Az írásbeli összegezést illetve annak módosítását az érintett gazdasági
szereplő részére a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg a Kbt. szabályai
szerint.
Előzetes vitarendezés
(36) Az előzetes vitarendezési kérelemre az önkormányzat álláspontját a
bírálóbizottság alakítja ki.
(37) A választ a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg az érintett
gazdasági szereplők részére.
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(38) A vitarendezésről és annak eredményéről a bírálóbizottság elnöke a
Közbeszerzési Bizottságot soron következő ülésén tájékoztatja.
VII. FEJEZET
Az egyes eljárásfajták speciális szabályai
A meghívásos eljárás
(1) A részvételre jelentkezés érvényességéről illetve érvénytelenségéről a
bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntési
javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
(2) A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet kizárásáról a bírálóbizottság
javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntési javaslathoz a
bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
(3) A részvételi felhívás Kbt. 82. § (3) bekezdése szerinti megküldéséért a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(4) Az ajánlattételi felhívás Kbt. 83. § (3) bekezdése szerinti megküldéséért a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(5) Az önkormányzat az alkalmasnak minősített jelentkezőkkel az ajánlattételi
határidőről a Kbt. 84. § (6) bekezdése szerinti egyeztetést csak indokolt esetben
folytatja le. Általános szabály szerint a legalább tíz napos időtartamot
alkalmazza. Az egyeztetés lefolytatásáról a bírálóbizottság dönt, és az egyeztetést
a bírálóbizottság elnöke folytatja le, azt a közbeszerzésekért felelős ügyintéző
készíti elő.
Tárgyalásos eljárás
(6) A részvételre jelentkezés érvényességéről illetve érvénytelenségéről a
bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntési
javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
(7) A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet kizárásáról a bírálóbizottság
javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntési javaslathoz a
bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
(8) A tárgyalás(oka)t a bírálóbizottság folytatja le.
(9) A tárgyalás(ok) során a közbeszerzési szabályok betartását a bírálóbizottság
elnöke felel.
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(10) A tárgyalás(ok)ról szóló jegyzőkönyv elkészítéséért a bírálóbizottság
elnöke felel. A jegyzőkönyvet a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg
az érintett ajánlattevőknek.
(11) A tárgyalásos eljárás során az ajánlatok Kbt. 89. § szerinti bírálatát a
bírálóbizottság végzi.
(12) Az ajánlat 89. § a) pontja szerinti érvénytelenné nyilvánításáról a
bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt.
Versenypárbeszéd
(13) A részvételre jelentkezés érvényességéről illetve érvénytelenségéről a
bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntési
javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
(14) A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet kizárásáról a bírálóbizottság
javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntési javaslathoz a
bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
(15) Az ajánlattételi felhívás Kbt. 91. § (1) bekezdése szerinti megküldéséért a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(16) A párbeszédet a bírálóbizottság folytatja le.
(17) A párbeszéd során a közbeszerzési szabályok betartását a bírálóbizottság
elnöke felel.
(18) A párbeszéd során megtartott szóbeli tárgyalás(ok)ról szóló jegyzőkönyv
elkészítéséért a bírálóbizottság elnöke felel. A jegyzőkönyvet a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg az érintett ajánlattevőknek.
(19) A párbeszéd(ek) lezárását követően az ajánlattevőket ajánlatuk
benyújtására a bírálóbizottság elnöke szólítja fel. A felszólítást a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg az ajánlattevőknek.
Innovációs partnerség
(20) A partnerség megszüntetéséről vagy a partnerek számának csökkentéséről
a Közbeszerzési Bizottság dönt.
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
(21) Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők számát és személyét a
Közbeszerzési Bizottság határozza meg.
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(22) Az ajánlattételi felhívást vagy a tárgyalási meghívót az ajánlattételre
felkért gazdasági szereplők részére a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi
meg.
(23) A tárgyalás(oka)t a bírálóbizottság folytatja le.
(24) A tárgyalás(ok) során a közbeszerzési szabályok betartását a
bírálóbizottság elnöke felel.
(25) A tárgyalás(ok)ról szóló jegyzőkönyv elkészítéséért a bírálóbizottság
elnöke felel. A jegyzőkönyvet a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg
az érintett ajánlattevőknek.
(26) A Kbt. 103. § (1), (2) és (3) bekezdése szerinti dokumentumokat és
tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság részére a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző küldi meg.
(27) Az ajánlat 89. § a) pontja szerinti érvénytelenné nyilvánításáról a
bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt.
VIII. FEJEZET
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodások
(1) A keretmegállapodás során a Kbt. 104. § (7) bekezdése szerinti új eljárás
indításáról a Közbeszerzési Bizottság dönt. A keretmegállapodást kötött
ajánlattevők részér az értesítést a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg.
(2) A Kbt. 105. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzés megvalósításának
módjáról a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(3) A konzultációra szóló felhívást a bírálóbizottság készíti el és azt a
Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá, majd ezt követően a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző küldi meg az ajánlattevő részére.
(4) Az írásbeli konzultáció során tett ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról a
Közbeszerzési Bizottság dönt.
(5) Az ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról az ajánlattevőt a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző értesíti.
(6) A Kbt. 105. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzés megvalósításának
módjáról a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(7) A Kbt. 105. § (3) bekezdése szerinti ajánlattételi felhívást a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg az ajánlattevők részére.
Dinamikus beszerzési rendszer
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(8) A dinamikus beszerzési rendszer létrehozásáról a Közbeszerzési Bizottság
dönt.
(9) A dinamikus beszerzési rendszer működtetése esetén a meghívásos eljárás
szabályait megfelelően alkalmazni kell.
(10) A részvételi jelentkezések elbírálásáról, a jelentkezők dinamikus
beszerzési rendszerbe történő felvételéről vagy annak elutasításáról a
bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a Közbeszerzési
Bizottság dönt.
(11) A részvételre jelentkezőt a dinamikus beszerzési rendszerbe történő
felvételéről vagy annak elutasításáról a döntést követően a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző írásban értesíti.
(12) Az ajánlattételi felhívást a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg a
rendszerbe felvett gazdasági szereplők részére.
(13) A dinamikus beszerzési rendszer működtetésének technikai feltételeiért a
bírálóbizottság elnöke felel.
Elektronikus árlejtés
(14) Az ajánlattevőket Kbt. 108. § (8) bekezdése szerinti a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző értesíti az elektronikus árlejtésről.
Elektronikus katalógusok
(15) Elektronikus katalógus létrehozásáról a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(16) A verseny frissített katalógusok alapján történő újranyitásáról a
Közbeszerzési Bizottság dönt, egyben meghatározza a Kbt. 109. § (6)
bekezdésben szereplő módszerek egyikének alkalmazását.
(17) A Kbt. 109. § (6) bekezdés a) pontja szerinti felhívást a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző küldi meg az ajánlattevőknek.
(18) A Kbt. 109. § (6) bekezdés b) pontja szerinti információgyűjtést a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző koordinálja.
(19) Az információgyűjtés megkezdése előtt az ajánlattevőket a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző értesíti a Kbt. 109. § (8) bekezdése szerint.
(20) Az ajánlatok értékelése előtt az összegyűjtött információkról az érintett
ajánlattevőket a közbeszerzésekért felelős ügyintéző értesíti.
(21) Az elektronikus katalógus működtetésének technikai feltételeiért a
bírálóbizottság elnöke felel.
IX. FEJEZET
Az uniós értékhatár alatti eljárások szabályai
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Alkalmazandó eljárási szabályok
(1) Az uniós értékhatár alatti eljárások esetén a szabályzat uniós értékhatárt elérő
értékű közbeszerzésekre vonatkozó előírásai is megfelelően alkalmazandóak
összhangban a Kbt. rendelkezéseivel.
(2) A Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatást a
bírálóbizottság állítja össze és arról a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(3) Az összefoglaló tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság részére a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg.
(4) Az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőkről a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző nyilvántartást vezet.
(5) Az összefoglaló tájékoztatás visszavonásáról a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(6) Az összefoglaló tájékoztatás visszavonásáról a Közbeszerzési Hatóságot
valamint az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző értesíti.
(7) Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőkről a Közbeszerzési Bizottság
dönt. Az ajánlattételi felhívást a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg a
Közbeszerzési Bizottság által megjelölt valamint – adott esetben – az eljárás iránt
érdeklődő gazdasági szereplő részére.
(8) A Kbt. 113. § (4) és (6) bekezdése szerinti tájékoztatást a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző küldi meg az érintett gazdasági szereplők részére.
(9) A Kbt. 115. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatást a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző küldi meg az érintett gazdasági szereplők részére.
Elektronikus licit
(10) Elektronikus licit alkalmazásáról a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(11) Elektronikus licit esetén a gazdasági szereplők regisztrációs kérelméről a
bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján a
Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntésről a visszaigazolást az érintett gazdasági
szereplő részére a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg.
Saját beszerzési szabályok alkalmazása
(12) A Kbt. 117. § (8) bekezdése szerinti tájékoztatást a Közbeszerzési
Bizottság hagyja jóvá és a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg a
gazdasági szereplők részére.
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(13) Amennyiben az önkormányzat a saját beszerzési szabályok alkalmazása
mellett folytatja le a közbeszerzési eljárást, és olyan feladatot, kötelezettséget ír
elő az eljárás során, melyről a szabályzat nem rendelkezik, köteles meghatározni
a feladat, kötelezettség tekintetében a felelősségi rendet.
X. FEJEZET
A koncessziós beszerzési eljárások szabályai
(1) Koncessziós beszerzési eljárás esetén a szabályzat uniós értékhatárt elérő
értékű közbeszerzésekre vonatkozó előírásai is megfelelően alkalmazandóak
összhangban a Kbt. rendelkezéseivel.
(2) A gazdasági szereplők részére a Kbt. 118. § (4) és 119. § (3) bekezdése
szerinti értesítést a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg.
(3) A tárgyalás kezdeményezéséről vagy újranyitásáról a Közbeszerzési
Bizottság dönt.
(4) Az értékelési szempontok súlyszámának vagy az alszempontok fontossági
sorrendjének módosításáról a Közbeszerzési Bizottság dönt. Az erről szóló
tájékoztatást és az új ajánlattételre vonatkozó felhívást a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző küldi meg az ajánlattevők részére.
(5) Az ajánlat érvényességéről illetve érvénytelenségéről valamint bármely
gazdasági szereplő kizárásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési
Bizottság dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli
indokolást készít.
(6) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről, továbbá a nyertes
ajánlattevő személyéről a bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési
javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság név szerinti szavazással határozatban
dönt. Amennyiben a Közbeszerzési Bizottság a bírálóbizottság javaslatától eltérő
döntést hoz, köteles döntését megfelelően indokolni.
(7) A Kbt. 127. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást a bírálóbizottság állítja
össze és a Közbeszerzési Bizottság jóváhagyását követően a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző küldi meg az érintett gazdasági szereplő részére.
(8) Hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárás esetén az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplőkről a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(9) Hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárás esetén az eljárást
megindító felhívást a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg a gazdasági
szereplőknek.
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(10) A közbeszerzési dokumentumokban történt változásról az értesítést a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg az eljárásban részt vevő gazdasági
szereplők részére.
XI. FEJEZET
A szerződésekkel kapcsolatos rendelkezések
(1) A közbeszerzési eljárás szerinti szerződés megkötését a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző készíti elő.
(2) A szerződést az önkormányzat nevében a polgármester írja alá, a jegyző és a
pénzügyi vezető pedig ellenjegyzi.
(3) A szerződés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról
szóló nyilatkozatot kiadásával kapcsolatban az önkormányzat egyéb szabályzatai
az irányadóak.
(4) A szerződéses ellenszolgáltatás határidőre történő kiegyenlítéséért a
Pénzügyi Vezető felel.
(5) A Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti, az értékeléskor meghatározó szakember
személyét érintő változáshoz a hozzájárulást a bírálóbizottság adja meg. A
döntésről és annak indokolásáról a Közbeszerzési Bizottságot a soron következő
ülésén tájékoztatni kell.
(6) A szerződés Kbt. 140. § (7) bekezdése szerinti felmondásáról a képviselőtestület dönt.
(7) A szerződés Kbt. 141. § szerinti módosításáról a Közbeszerzési Bizottság
dönt.
(8) A szerződéses kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére az önkormányzat
egyéb szabályzatai az irányadóak.
(9) A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok dokumentálása a szerződéses
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséért felelős személy feladata, amely
dokumentumokat a közbeszerzésekért felelős ügyintéző részére át kell adnia.
(10) A Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentést a bírálóbizottság
elnöke hagyja jóvá és a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg a
Közbeszerzési Hatóság részére.
(11) A szerződés Kbt. 143. § (1) bekezdése szerinti felmondásáról vagy a
szerződéstől történő elállásról a képviselő-testület dönt.
XII. FEJEZET
A közbeszerzések ellenőrzése
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(1) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és előírások
betartását és végrehajtását az önkormányzat a belső ellenőrzés keretében
ellenőrzi.
(2) A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatok különösen az
alábbiakra terjednek ki:
a)
a Kbt.-ben előírt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése;
b)
a
közbeszerzési
eljárásokkal
kapcsolatos
dokumentálási
kötelezettségek és a jelen szabályzatban meghatározottak betartásának
ellenőrzése;
c)
a közbeszerzési eljárás törvényességi és szabályszerűségi
ellenőrzése.
(3) Szabálytalanság (hiányosság, jogsértés, mulasztás) észlelése, feltárása esetén
az ellenőrzést végző szervezet vagy személy köteles haladéktalanul, írásban
tájékoztatni a polgármestert.
XIII. FEJEZET
A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok szabályai
(1) A Kbt. 148. § (2) bekezdése szerinti jogorvoslati eljárás megindításáról és a
151. § (7) bekezdése szerinti visszavonásáról a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(2) A jogorvoslati eljárásban történő képviseletbe (kérelem elkészítése, a
Közbeszerzési Döntőbizottság részére történő megküldése, esetleges
hiánypótlása, stb.) külső szakértő bevonható. A kérelmet megküldése előtt
Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá.
(3) A kérelemre indított eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését a
közbeszerzési ügyintéző kezdeményezi Pénzügyi Vezetőnél. A díj megfizetéséről
Pénzügyi Vezető gondoskodik.
(4) Jogorvoslati eljárás esetén a közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről a
Közbeszerzési Bizottság dönt.
(5) A Közbeszerzési Döntőbizottság végzésének és érdemi határozatának
bírósági felülvizsgálatát a képviselő-testület kezdeményezheti.
XIV FEJEZET
A tervpályázati eljárásokra vonatkozó szabályok
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(1) Amennyiben az önkormányzat a Kbt. 3. § 40. pontja szerinti tervpályázat
céljából folytat le közbeszerzési eljárást, a szabályzat általános szabályai
megfelelően alkalmazandóak és azokon túl a jelen fejezet szabályai is
irányadóak.
(2) Az eljárás lebonyolítása során a Kbt. rendelkezései mellett a tervpályázati
eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: tervpályázati
rendelet, vagy TR) előírásait is alkalmazni kell.
(3) A pályázók adatainak kezelését a közbeszerzésekért felelős ügyintéző végzi a
tervpályázati rendelet előírásai szerint.
(4) A pályázatok elbírálására az önkormányzat a tervpályázati eljárás
megindítása előtt tervpályázati bírálóbizottságot hoz létre. A tervpályázati
bírálóbizottság tagjait és elnökét a képviselő-testület választja. A tervpályázati
bírálóbizottság tagjainak kiválasztásakor a tervpályázati rendelet 13. § (1)
bekezdésében és 14. §-ában előírtakra figyelemmel kell lenni.
(5) Amennyiben jelen fejezet másként nem rendelkezik, a tervpályázati eljárás
során, a szabályzat egyéb fejezetei alkalmazása esetén a bírálóbizottságon a
tervpályázati bírálóbizottságot kell érteni.
(6) A tervpályázati bírálóbizottság tagjainak megbízását a polgármester írja alá.
(7) A tervpályázati kiírást a tervpályázati bírálóbizottság készíti el és a
Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá.
(8) A tervpályázati kiírás közzétételére, megküldésére a szabályzat általános
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(9) A tervpályázati rendelet 19. § (4) bekezdése és 33. § (3) bekezdése valamint
a 34. § (2) bekezdése szerinti közzétételért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző
felel.
(10) A tervpályázati dokumentációt a tervpályázati bírálóbizottság készíti el
(11) A benyújtott pályaművek átvételéről a jegyzőkönyvet a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző készíti el.
(12) A pályaművek bontását a tervpályázati bírálóbizottság végzi. A bontásról a
jegyzőkönyvet a közbeszerzésekért felelős ügyintéző készíti el.
(13) A tervpályázati eljárás eredményhirdetését az önkormányzat közbeszerzési
bírálóbizottsága bonyolítja le. Az eredményhirdetésre a közbeszerzési
bírálóbizottság elnöke hívja meg az érintetteket, a meghívót a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző küldi meg.
(14) Egyszerű tervpályázati eljárás esetén a tervpályázaton való indulásra
felkért pályázókat a a Közbeszerzési Bizottság határozza meg.
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(15) Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén, az eljárás megindítását
megelőzően, az adott eljárásra vonatkozóan jogosult a képviselő-testület a jelen
fejezetben szabályozott döntési és felelősségi rendtől eltérő rendet meghatározni.
XV. FEJEZET
Egyéb rendelkezések
(1) Az éves közbeszerzésekről a közbeszerzésekért felelős ügyintéző írásos
előterjesztést nyújt be a Képviselő-testület elé.
(2) Az írásos előterjesztés benyújtásáról olyan időpontban kell gondoskodni,
hogy a tapasztalatok a soron következő éves közbeszerzési terv és a költségvetés
készítésekor hasznosíthatóak legyenek.
XVI. FEJEZET
Záró rendelkezések
(1) Az önkormányzat közbeszerzéseit lebonyolító szervezeti egységek és
személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait
áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható
gondossággal eljárni.
(2) A jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett
beszerzésekre kell alkalmazni. A jelen szabályzatban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Szentgotthárd, 2018. április 25.
Polgármester
Záradék:
Jelen Közbeszerzési szabályzatot Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete ........../2017. sz. határozatával hagyta jóvá.
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1. számú függelék
Az irányadó közbeszerzési értékhatárok
1. Uniós értékhatárok:
Az uniós közbeszerzési értékhatárok – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre
vonatkozó értékhatárok – 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetén 221 000 euró azaz 68 655 860 forint;
b) építési beruházás esetén 5 548 000 euró azaz 1 723 541 680 forint;
c) építési és szolgáltatási koncesszió esetén 5 548 000 euró azaz 1 723 541 680
forint;
d) szolgáltatás megrendelése esetén 221 000 euró azaz 68 655 860 forint;
e) szolgáltatás megrendelése esetén ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében
szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró azaz 232 995 000 forint;
f) tervpályázati eljárás lefolytatása esetén 221 000 euró azaz 68 655 860 forint.
Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatárok 2018.
január 1-jétől 2018. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetén 443 000 euró azaz 137 622 380 forint;
b) építési beruházás esetén 5 548 000 euró azaz 1 723 541 680 forint;
c) szolgáltatás megrendelése esetén 443 000 euró azaz 137 622 380 forint;
d) szolgáltatás megrendelése esetén ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében
szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 1 000 000 euró azaz 310 660 000 forint;
e) tervpályázati eljárás lefolytatására 443 000 euró azaz 137 622 380 forint.
2. Nemzeti közbeszerzési értékhatárok:
A nemzeti közbeszerzési értékhatárok – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói
szerződésekre vonatkozó értékhatár – 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében 15 millió forint,
b) építési beruházás esetében 25 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30 millió forint.
Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2018.
január 1-jétől 2018. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében 50 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100 millió forint.
.
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2. számú függelék
A közbeszerzésekről szóló törvény és a kapcsolódó fontosabb jogszabályok
2015. évi CXLIII. törvény
a közbeszerzésekről
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól
459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű
beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról
320/2015. (X.30.) Korm. rendelet
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezéséről
310/2015. (X.28.) Korm. rendelet
a tervpályázati eljárásokról
308/2015. (X.27.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság
által végzett ellenőrzéséről
307/2015. (X.27.) Korm. rendelet
a
közszolgáltatók
közbeszerzéseire
vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról
317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
A
fekvőbeteg
szakellátást
nyújtó
intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer
beszerzések országos központosított rendszeréről
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól
48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet
a környezetkímélő és energiahatékony
közúti járművek beszerzésének előmozdításáról
257/2007. (X.4.) Korm. rendelet
a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan
gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés
alkalmazásáról
168/2004. (V.25.) Korm. rendelet
a központosított közbeszerzési rendszerről,
valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
45/2015. (XI.2.) MvM rendelet A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények
feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények
mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
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2195/2002/EK rendelet a CPV-ről (többször módosított)
1059/2003/EK rendelet a NUTS létrehozásáról (többször módosított)
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3. számú függelék
……………………………………………..
……… évi közbeszerzési terve
A közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés
tervezett mennyisége

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás fajtája

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás megrendelése
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Az eljárás
A szerződés
megindításának teljesítésének
tervezett
várható
időpontja
időpontja

4. számú függelék
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott
………………………. (……………………….), ………………………………..
Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
mint ajánlatkérő a „………………………………..” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. számú törvény (továbbiakban: Kbt.) 25. §
(6) bekezdésében foglaltak alapján
k i j e l e n t e m,
hogy velem szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok(ok),
mint kizáró körülmény
n e m á l l f e n n.
Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban
tudomásomra jutott, a Ptk. 2:47. § (1) bekezdésében meghatározott, közérdekű illetve
nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként kezelem, az eljárással
kapcsolatban tudomásomra jutott hivatali titkot megőrzöm, azt sem az eljárás
befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására
n e m h o z o m.
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási
kötelezettségem megszegésének jogkövetkezményeiről tudomással bírok, azokkal
tisztában vagyok.
Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, befolyástól menetesen, saját
kezűleg írom alá.
Kelt:…………………….
...........................................................…………..
aláírás
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5. számú függelék
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGIÉS TITOKTARTÁSI
NYILATKOZAT
A KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG TAGJAI SZÁMÁRA
Alulírott
………………………. (……………………….), ………………………………..
Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
mint ajánlatkérő döntéshozó tagjaként a „………………………………..” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. számú törvény
(továbbiakban: Kbt.) 25. § (6) bekezdésében foglaltak alapján
k i j e l e n t e m,
hogy velem szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok(ok),
mint kizáró körülmény
n e m á l l f e n n.
Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban
tudomásomra jutott, a Ptk. 2:47. § (1) bekezdésében meghatározott, közérdekű illetve
nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként kezelem, az eljárással
kapcsolatban tudomásomra jutott hivatali titkot megőrzöm, azt sem az eljárás
befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására
n e m h o z o m.
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási
kötelezettségem megszegésének jogkövetkezményeiről tudomással bírok, azokkal
tisztában vagyok.
Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, befolyástól menetesen, saját
kezűleg írom alá.
Kelt:…………………….
...........................................................…………..
aláírás
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6. számú függelék
Felelősségi rend összefoglalása
Képviselő testület feladata:
Közbeszerzési szabályzat elfogadás, módosítása
Dönt más ajánlatkérő részére adandó meghatalmazásról (II.3.)
Dönt az eltérő felelősségi rendről (II.8, XV.15.)
Előzetes tájékoztató esetleges készítéséről dönt (IV.12-13.)
Szerződés felmondásáról dönt (XI.6,11.)
Döntőbizottsági végzés, határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezi (XIII.5.)
Tervpályázati bírálóbizottság tagjait, elnökét megválasztja (XIV.4.)
Közbeszerzési Bizottság feladata
Gazdasági Versenyhivatal felé történő bejelentést jóváhagyja (II.7.)
A bírálóbizottság javaslata alapján dönt az EKR alkalmazásának mellőzéséről (II.23.)
Éves közbeszerzési tervet elfogadja (IV.3.), módosítja (IV.7–10.)
Közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról dönt (IV.6.)
Jóváhagyja a felhívást (VI.2.)
Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosításáról, a részvételi, ajánlattételi
határidő meghosszabbításáról, felhívás visszavonásáról dönt (VI.8,9,11.)
Ajánlat, részvételi jelentkezés érvényességéről, érvénytelenségéről dönt (VI.29,
VII.1,6,13, X.5.)
Kizárásáról dönt (VI.30, VII.2,7,14, X.5.)
Dönt az eljárás eredményéről (VI.31, X.6.)
Írásbeli összegezést, annak módosítását jóváhagyja (VI.33,34.)
Tárgyalásos eljárás során az eljárásközi érvénytelenítésről dönt (VII.12,27.)
Párbeszéd lezárását követően ajánlat benyújtására felszólít (VII.19.)
Innovációs partnerség megszüntetéséről, partnerek számának csökkentéséről dönt
(VII.20.)
Meghatározza az ajánlattételre felkért ajánlattevőket (VII.21, IX.7, X.8.)
Keretmegállapodás során új eljárás indításáról dönt (VIII.1.)
Keretmegállapodás esetén a közbeszerzés megvalósításának módjáról dönt (VIII.2,6.)
Konzultációra szóló felhívást jóváhagyja (VIII.3.)
Keretmegállapodás esetén írásbeli konzultáció során tett ajánlat elfogadásáról dönt
(VIII.4.)
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozásáról dönt (VIII.8.)
Dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételről dönt (VIII.10.)
Elektronikus katalógus létrehozásáról dönt (VIII.15.)
Elektronikus katalógus esetén a verseny frissített katalógusok alapján történő
újranyitásáról dönt (VIII.16.)
Nemzeti eljárásrendben összefoglaló tájékoztatásról dönt (IX.2,5.)
Elektronikus licit alkalmazásáról dönt (IX.10.)
Elektronikus licit esetén a gazdasági szereplők regisztrációs kérelméről dönt (IX.11.)
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Nemzeti eljárásrendben gazdasági szereplők részére megküldendő tájékoztatást
jóváhagyja (IX.12.)
Koncessziós beszerzési eljárás során a tárgyalás kezdeményezéséről vagy
újranyitásáról dönt (X.3.)
Koncessziós beszerzési eljárás esetén az értékelési szempontok súlyszámának vagy
az alszempontok fontossági sorrendjének módosításáról (X.4.)
Koncessziós beszerzési eljárás során gazdasági szereplők részére megküldendő
tájékoztatást jóváhagyja (X.7.)
Szerződés módosításáról dönt (XI.7.)
Jogorvoslati eljárás megindításáról, visszavonásáról dönt (XIII.1.)
Jogorvoslati kérelmet jóváhagyja (XIII.2.)
Jogorvoslati eljárás esetén a közbeszerzés felfüggesztéséről dönt (XIII.4.)
Jóváhagyja a tervpályázati kiírást (XIV.7.)
Egyszerű tervpályázati eljárás esetén dönt a felkért cégekről (XIV.14.)
Polgármester feladata
Képviselő-testület felhatalmazása alapján kötelezettség-vállalásra jogosult (II.5.)
A bírálóbizottság tagjait megbízza (III. 3.)
Bírálóbizottságot bővítheti (III.4.)
Kijelöli a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító tagot a
bírálóbizottságba (III.2.)
Az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat a Közbeszerzési Bizottság tagjaitól történő
beszerzésért felel (V.2.)
Az önkormányzat nevében megköti a szerződést (XI.2.)
Kiadja a teljesítésigazolást (XI.3.)
Megbízza a tervpályázati bírálóbizottság tagjait (XIV.6.)
Bírálóbizottság feladata
Javaslatot tesz más ajánlatkérő részére adandó meghatalmazásról (II.3)
Gazdasági Versenyhivatal felé történő bejelentést összeállítja (II.7.)
Javaslatot tesz az EKR alkalmazásának mellőzésére (II.23.)
Közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Bizottság kérésére véleményezi. (IV.4.)
Előzetes összesített tájékoztatót elkészíti (IV.14.)
Felel a becsült érték meghatározásához szükséges vizsgálatokért (V.6.)
Lefolytatja az előzetes piaci konzultációt (V.8.)
Ajánlattevők részére nyújtandó tájékoztatást jóváhagyja (V.15.)
Elkészíti a felhívást (VI.1, VIII.3.)
Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosításáról, a részvételi, ajánlattételi
határidő meghosszabbításáról, felhívás visszavonásáról javaslatot tesz (VI.8,9,11.)
Kiegészítő tájékoztatást jóváhagyja (VI.12.)
Bírálja és értékeli a részvételi jelentkezéseket és az ajánlatokat (V.12, VI.21,
VIII.10.)
Az elbírálás jogszerűségéért, szabályszerűségéért felel (VI.22.)
123

2018. április 25-i testületi ülés előterjesztései

Hiányosságokat megállapítja (VI.24.)
Számítási hiba esetén elvégzi az ajánlat javítását (VI.26.)
Indokolás, felvilágosítás, tisztázás kéréséről dönt (VI.27.)
Javaslatot tesz ajánlat, részvételi jelentkezés érvényessé, érvénytelenné nyilvánítására
(VI.28, VII.1,6,13, X.5.)
Kizárására javaslatot tesz (VI.29, VII.2,7,14, X.5.)
Írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít (VI.31, X.6.)
Előzetes vitarendezés esetén jóváhagyja az ajánlatkérői álláspontot (VI.36.)
Előzetes vitarendezés során kialakítja az álláspontot (VI.37.)
Ajánlattételi határidő egyeztetéséről dönt (VII.5.)
Tárgyalást lefolytatja (VII.8,23.)
Tárgyalásos eljárás esetén a eljárásközi érvénytelenítésre javaslatot tesz (VII.12,27.)
Versenypárbeszéd esetén a párbeszédet lefolytatja (VII.16.)
Dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételhez szakvéleményt készít (VIII.10.)
Nemzeti eljárásrendben összefoglaló tájékoztatást elkészíti (IX.2.)
Elektronikus licit esetén a gazdasági szereplők regisztrációs kérelméről
szakvéleményt készít(IX.11.)
Koncessziós beszerzési eljárás során gazdasági szereplők részére megküldendő
tájékoztatást összeállítja (X.7.)
Szakember személyét érintő változásról dönt (XI.5.)
Tervpályázati eljárás eredményhirdetését lebonyolítja (XIV.13.)
Bírálóbizottság elnökének (jegyző) feladata
Az EKR-ben jogosult eljárni (II.16.)
Az EKR-ben történő ajánlatkérői regisztráció teljesítéséért felel (II. 18.)
Bírálóbizottságot bővítheti (III.4.)
Bizottsági munka dokumentálásáért felel (III.9.)
Előzetes piaci konzultáció során az alapelvek érvényesüléséért felel. (V.8.)
Iratbetekintést a közbeszerzésekért felelős ügyintézővel közösen lebonyolítja. (V.14.)
Felhívás elkészítéséért és szabályszerűségéért felel (VI.1.)
Felel a bírálat dokumentálásáért (VI.22.)
Hiánypótlásra szólít fel (VI.24.)
Indokolásra, felvilágosításra, tisztázásra szólít fel (VI.25,27.)
Számítási hiba javításáról tájékoztatás ad ki (VI.26.)
Sorsolás koordinálásáért felel (VI.31.)
Előzetes vitarendezésről a Közbeszerzési Bizottságot tájékoztatja (VI.38.)
Ajánlattételi határidő egyeztetését lefolytatja (VII.5.)
Tárgyalásos eljárás során felel a közbeszerzési szabályok betartásáért (VII.9,24.)
Tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd során a jegyzőkönyv elkészítéséért felel
(VII.10,18,25.)
A párbeszéd során felel a közbeszerzési szabályok betartásáért (VII.17.)
Dinamikus beszerzési rendszer technikai feltételeiért felel (VIII.13.)
Elektronikus katalógus technikai feltételeiért felel (VIII.21.)
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Ellenjegyzi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést (XI.2.)
Kiadja a teljesítésigazolást (XI.3.)
Közbeszerzési Hatóság felé bejelentést jóváhagy (XI.10.)
Az EKR-ben történő regisztrációért és adatmódosításért felel (II.17–18.)
Közbeszerzésekért felelős ügyintéző feladata
Értékhatárok változását átvezeti a szabályzaton (I.4.)
Az önkormányzat Kbt. hatálya alá tartozásáról szóló bejelentésért felel (II.2.)
Gazdasági Versenyhivatal felé történő bejelentést megküldi (II.7.)
A közbeszerzési dokumentumok őrzéséről gondoskodik (II.9.)
Kérelem esetén a Közbeszerzési Hatóság vagy más szerv részére megküldi a kért
anyagot és tájékoztatja a polgármestert (II.10.)
Hirdetmény-feladási rendszerhez szükséges regisztráció, adatmódosítás (II.12.)
Az előírt hirdetményeket közzététel céljából feladja (II.14.)
A Pénzügyi Vezetőnél kezdeményezi a hirdetmény ellenőrzési díj megfizetését
(II.15.)
Az EKR-ben jogosult eljárni (II.16.)
Az EKR-ben az önkormányzathoz történő csatlakozást jóváhagyja (II.17.)
Az EKR-ben a nyilvántartási adatok rögzítéséért és az EKR-ben az adatszolgáltatás,
dokumentumfeltöltés teljesítésért felel (II.19–20.)
Bizottsági munka dokumentálását végzi (III.9.)
Összeállítja a közbeszerzési tervet (IV.3.) és módosításait (IV.7–10.)
Közbeszerzési terv és módosításai közzétételéért felel (IV.12.)
Előzetes tájékoztató közzétételéről gondoskodik (IV.14.)
Előzetes tájékoztató alapján benyújtott szándéknyilatkozatokat dokumentálja és
kezeli (IV.15.)
Éves statisztikai összegezést elkészíti (IV.16.)
Éves statisztikai összegezést megküldi a Hatóságnak (IV.17.)
Eljárás előtt beszerzi az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat (V.1.)
Eljárás előtt beszerzi az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat a Közbeszerzési
Bizottság tagjaitól (V.2.)
Becsült érték meghatározásához szükséges vizsgálatokat dokumentálja (V.7.)
Kötelező információk Közbeszerzési Adatbázisban illetve honlapon történő
közzétételéért felel (V.13.)
Iratbetekintést a bizottság elnökével együtt lebonyolítja, arról jegyzőkönyvet készít
(V.14.)
Ajánlattevő részére nyújtandó tájékoztatást összeállítja és bírálóbizottság
jóváhagyását követően megküldi (V.15.)
Összeállítja a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (VI.4.)
Közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetővé tételéért felel (VI.5.)
Koordinálja a közbeszerzési műszaki leírás összeállítását (VI.6.)
Részvételi, ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén tájékoztatást küld (VI.10.)
Felhívás, közbeszerzési dokumentumok módosításáról tájékoztatja a gazdasági
szereplőket (VI.11, X.10.)
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Kiegészítő tájékoztatást összeállítja és megküldi az ajánlattevőknek (VI.12–13.)
Konzultációt, helyszíni bejárást lebonyolítja, dokumentálja és tájékoztat (VI.14.)
Átveszi és a bontásig őrzi a részvételi jelentkezéseket és az ajánlatokat (VI.17.)
Bontóbizottság elnöke (VI.18.)
Bontási eljárás dokumentálásáért és törvényességéért felel (VI.19.)
Bontási jegyzőkönyvet megküldi (VI.20.)
Dokumentálja a bírálatot (VI.21.)
Bírálat során a dokumentumokat megküldi a gazdasági szereplők részére (VI.23.)
Hiánypótlási felhívás megküldi (VI.24.)
Indokolás, felvilágosítás, tisztázás kérését megküldi (VI.25,27.)
Számítási hiba javításáról tájékoztatást megküldi (VI.26.)
Ajánlati biztosíték visszafizetését, megfizetését kezdeményezi (VI.32.)
Írásbeli összegezést elkészíti és megküldi az ajánlattevők részére (VI.33,35.)
Előzetes vitarendezésre a választ megküldi (VI.37.)
Részvételi, ajánlattételi felhívást, tárgyalási meghívót megküldi a gazdasági
szereplők részére (VII.3,4,15,22, VIII.3,7,12,17, IX.7, X.9.)
Tárgyalásos eljárás során jegyzőkönyvet megküldi (VII.10,25.)
Párbeszéd lezárása után ajánlat benyújtásának felszólítását megküldi (VII.19.)
Közbeszerzési Hatóság részére tájékoztatást, bejelentést megküld (VII.26, XI.10.)
Írásbeli konzultáció során ajánlat elfogadásáról értesítést küld (VIII.5.)
Dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételről tájékoztat (VIII.11.)
Elektronikus árlejtésről tájékoztat (VIII.14.)
Elektronikus katalógus esetén ajánlattevőket értesíti, és az információgyűjtést
koordinálja (VIII.18,19,20.)
Összefoglaló tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság részére megküldi (IX.3.)
Eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőkről nyilvántartást vezet (IX.4.)
Összefoglaló tájékoztatás visszavonásáról a Közbeszerzési Hatóságot és a gazdasági
szereplőket értesíti (IX.6.)
Nemzeti eljárás során a gazdasági szereplőket tájékoztatja (IX.8,9,12.)
Elektronikus licit esetén a gazdasági szereplők regisztrációs kérelméről született
döntésről visszaigazolást küld (IX.11.)
Koncessziós beszerzés során a gazdasági szereplőket tájékoztatja (X.2,4,7.)
Tervpályázati eljárás esetén pályázók adatait kezeli (XIV.3.)
Tervpályázati eljárás során közzétételért felel (XIV.9.)
A benyújtott pályaművek átvételét dokumentálja (XIV.11.)
Pályaművek bontásáról jegyzőkönyvet készít (XIV.12.)
Az éves közbeszerzésekről írásos előterjesztést nyújt be a Képviselő-testület elé
(XV.1.)
Pénzügyi vezető feladata:
A közbeszerzésekért felelős ügyintéző kezdeményezésére hirdetmények ellenőrzési
díjának határidőben történő megfizetéséről intézkedik (II. 15.)
A Bírálóbizottság tagja (pénzügyi szakértelem) (III.2.)
Bírálóbizottságot bővítheti (III.4.)
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Közbeszerzési terv elkészítéséhez adat-, ill. információ szolgáltatása
közbeszerzésekért felelős ügyintéző részére (IV.3.)
Szakterületet érintő közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzési dokumentáció és
közbeszerzési műszaki leírás elkészítéséről, ill. elkészíttetéséről gondoskodik (VI.7.)
A közbeszerzésekért felelős ügyintéző kezdeményezésére az ajánlati biztosíték
határidőben történő visszafizetéséről gondoskodik (VI.33.)
Ellenjegyzi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést (XI.2.)
Kiadja a teljesítésigazolást (XI.3.)
Intézkedik a szerződés ellenértékének kifizetéséről (XI.4.)
A közbeszerzésekért felelős ügyintéző kezdeményezésére jogorvoslati kérelem
igazgatási díjának megfizetéséről intézkedik (XIII.3.)
Városüzemeltetési vezető feladata:
A Bírálóbizottság tagja (adott esetben közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem)
(III.2.)
Bírálóbizottságot bővítheti (III.4.)
Közbeszerzési terv elkészítéséhez adat-, ill. információ szolgáltatása
közbeszerzésekért felelős ügyintéző részére (IV.3.)
Szakterületet érintő közbeszerzési eljárás esetén a műszaki tervdokumentáció és
közbeszerzési műszaki leírás elkészítéséről, ill. elkészíttetéséről gondoskodik (VI.7.)
Kiadja a teljesítésigazolást (XI.3.)
A szerződéses kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése (XI.8.)
Önkormányzati Hivatal adott közbeszerzési eljárással (szerződéssel) érintett
szakterület vezetőjének/ügyintézőjének feladata
Közbeszerzési terv elkészítéséhez adat-, ill. információ szolgáltatása
közbeszerzésekért felelős ügyintéző részére (IV.3.)
Szakterületet érintő közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzési dokumentáció
(feladat meghatározás) és közbeszerzési műszaki leírás elkészítéséről, ill.
elkészíttetéséről gondoskodik (VI.7.)
Kiadja a teljesítésigazolást (XI.3.)
Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
dokumentálása, illetve átadása a közbeszerzésekért felelős ügyintézőnek (XI.9.)
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2.sz. melléklet
(módosítások piros színű betűvel)
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Hatályos 2018. április 26 -tól
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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Közbeszerzési szabályzata
A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből
megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló
verseny megvalósulásának elősegítésére Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete az alábbi közbeszerzési szabályzatot (a továbbiakban:
szabályzat) alkotja:
I. FEJEZET
A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya
(1) Jelen szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésének megfelelően
meghatározza Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
önkormányzati hivatal) közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának,
belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az önkormányzati hivatal mint
ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek
felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét.
(2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az önkormányzati hivatal nevében
eljáró személyekre, lebonyolító szervezetekre és mindazokra, akik a
közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában részt vesznek.
(3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan – a közbeszerzés tárgyát
képező – árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatás megrendelésére,
amelyek vonatkozásában a Kbt. versenyeztetést ír elő, továbbá ha a
közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik és az önkormányzati hivatal
ajánlatkérő.
(4) A közbeszerzési eljárások értékhatárait a szabályzat 1. számú függeléke
tartalmazza. Az értékhatárokban bekövetkező változásokat a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző haladéktalanul átvezeti a szabályzat függelékén.
(5) A közbeszerzéshez kapcsolódó fontosabb jogszabályokat a szabályzat 2.
számú függeléke tartalmazza.
II. FEJEZET
Általános rendelkezések, alapelvek
Alapelvek
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(1) Az önkormányzati hivatal a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Kbt.
személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérő, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi
hatálya alá tartozó beszerzések során a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek
maradéktalan betartására kötelezett.
(2) A Kbt. 26. § (1) bekezdésében szereplő bejelentési kötelezettség teljesítéséért
a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(3) A Kbt. 29. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott meghatalmazásról a
bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
(4) A szabályzatban használt – beszerzéssel, versenyeztetéssel összefüggő –
fogalmak, kifejezések tartalma azonos a Kbt.-ben alkalmazott és a törvény
értelmező rendelkezéseiben rögzített tartalommal.
(5) Az önkormányzati hivatal tekintetében a közbeszerzési eljárásokkal
összefüggően kötelezettség-vállalásra jogosult a jegyző.
(6) A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a törvény előírásaitól csak
annyiban lehet eltérni, amennyiben azt a törvény kifejezetten megengedi.
(7) A Kbt. 36. § (2) szerinti panaszt vagy bejelentést a bírálóbizottság állítja
össze és Közbeszerzési Bizottság jóváhagyását követően a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző küldi meg a Gazdasági Versenyhivatalnak.
(8) A képviselő-testület adott közbeszerzési eljárás előkészítését, megindítását
megelőzően a jelen szabályzatban szabályozott felelősségi rendtől részben vagy
egészben eltérő felelősségi rendet is megállapíthat. Erről a képviselő-testület
határozatban dönt.
Dokumentálás, iratkezelés
(9) A közbeszerzési eljárás során minden cselekményt, intézkedést írásban kell
dokumentálni. A közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az
eljárás lezárását illetve a szerződés teljesítését követő öt évig meg kell őrizni. Az
őrzésről az önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatának előírásait
figyelembe véve a közbeszerzésekért felelős ügyintéző gondoskodik.
(10) Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság vagy más illetékes szerv a
közbeszerzéssel kapcsolatos iratok megküldését kéri, a megküldést a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző végzi el a Közbeszerzési Bizottság egyidejű
tájékoztatása mellett.
Hirdetmények feladása
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(11) A Közbeszerzési Értesítőben illetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában
és a hirdetmények elektronikus napilapjában történő közzétételi kötelezettséget
elektronikus úton történő feladás formájában kell teljesíteni.
(12) Az elektronikus rendszerben történő regisztrációért, az adatokban
bekövetkezett változások bejelentéséért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző
felel.
(13) Az elektronikus feladás teljesíthető úgy is, hogy az önkormányzati hivatal
– eseti vagy állandó jelleggel – közbeszerzési tanácsadót bíz meg e feladat
ellátására.
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(14) Amennyiben a Kbt. a közbeszerzési eljárással összefüggésben hirdetmény
közzétételét írja elő, úgy a hirdetményt – amennyiben a szabályzat másként nem
rendelkezik – a közbeszerzésekért felelős ügyintéző vagy a megbízott
közbeszerzési tanácsadó adja fel a Kbt. szabályai szerint.
(15) A hirdetmény ellenőrzési díjak megfizetését a közbeszerzési ügyintéző
kezdeményezi a Pénzügyi Vezetőnél. A díj határidőben történő megfizetéséről a
Pénzügyi Vezető gondoskodik.
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
(16) Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) az
önkormányzati hivatal nevében a jegyző valamint a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző jogosult eljárni a szabályzatban rögzítettek szerint.
(17) Amennyiben bármely természetes személy – ügyintéző, külső szakértő,
szaktanácsadó, stb. – kíván csatlakozni az EKR-ben az önkormányzati hivatalhoz
mint regisztrált szervezethez, a csatlakozást a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző hagyja jóvá.
(18) Az EKR-ben történő ajánlatkérői regisztráció teljesítéséért a jegyző felel.
(19) Az önkormányzati hivatal nyilvántartási adataiban bekövetkező
változásoknak az EKR-ben való rögzítéséért a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző felel.
(20) Az EKR-ben történő kötelező adatszolgáltatás, dokumentumfeltöltés
teljesítéséért – különös tekintettel az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásaira – a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(21) Az EKR-be történő adatszolgáltatást, dokumentumfeltöltést megelőzően a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző az adatszolgáltatás szükségességéről,
módjáról és az adatok köréről tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét.
(22) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy egyéb külső szakértő
bevonása esetén a kötelező adatszolgáltatást, dokumentumfeltöltést a bevont
személy is elvégezheti.
(23) Az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR alkalmazásának
mellőzéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt.

III. FEJEZET
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bírálóbizottsága és
Közbeszerzési Bizottsága
Közbeszerzési Bírálóbizottság
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(1) Az önkormányzati hivatal közbeszerzési eljárásainál Kbt. 27. § (4) bekezdése
szerinti bírálóbizottsági feladatait Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Bírálóbizottsága (továbbiakban: bírálóbizottság) látja el, azzal az eltéréssel, hogy
az Önkormányzati Hivatal Jegyzője helyett az Önkormányzati és Térségi
Erőforrások Vezetője a bírálóbizottság tagja. A bírálóbizottság legalább négy (4)
tagú. A Bírálóbizottságot úgy kell kialakítani, hogy abban a közbeszerzés tárgya
szerinti-, a közbeszerzési-, a jogi-, és a pénzügyi szakértelem biztosított legyen.
(2) A bírálóbizottság tagjai: Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Térségi
Erőforrások Vezetője (jogi szakértelem, bírálóbizottság elnöke), a bizottság
munkájában részt kell vennie az Önkormányzati Hivatal pénzügyi (pénzügyi
szakértelem) és városüzemeltetési vezetőjének és közbeszerzési ismeretekkel /
képzettséggel (közbeszerzési szakértelem) rendelkező ügyintézőjének. Továbbá
építési beruházás esetén a bizottság tagjaként megbízható az a személy, vagy
annak a szervezetnek a megbízottja (adott esetben közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelem), akivel a közbeszerzési eljárás megkezdése előtt az önkormányzati
hivatal a beruházás lebonyolítására, műszaki ellenőrzésére szerződést kötött, ill.
egyéb speciális, szakmai ismereteket igénylő beszerzés esetén, az adott területen
megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy- (adott esetben
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem), valamint az ajánlatkérő döntése esetén
az eljárásba bevont közbeszerzési tanácsadó (közbeszerzési szakértelem)
(3) A Bírálóbizottság elnökét és tagjait a polgármester bízza meg. Külső személy
/ szervezet közbeszerzési eljárásba történő bevonása esetén a szerződés
megkötésére a külső szervvel, személlyel, ill. kötelezettségvállalásra
Szentgotthárd Város Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés, érvényesítés rendjét szabályozó szabályzat előírásai szerint
meghatározott személyek jogosultak.
(4) A bírálóbizottság a (3) bekezdés szerint az egyes eljárások során eseti taggal
bővülhet.
(5) A képviselő-testület a testület tagjai közül kizárólag tanácskozási joggal
rendelkező személyt delegálhat a bizottságba.
(6) Az egyes beszerzések esetén a megfelelő szakértelem biztosítása érdekében a
bírálóbizottság munkáját szakmailag segítheti a Önkormányzati Hivatal
megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője. A bírálóbizottság
munkáját eseti megbízás alapján külső szakértő is segítheti.
(7) A bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén (1) bekezdésben jelzett
szakértelmek mindegyikének képviselője jelen van. A bírálóbizottság
határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségi szavazatával hozza.
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(8) A bírálóbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a II. fejezet
(9) pont szerint kell megőrizni.
(9) A bírálóbizottság munkájának teljes körű írásbeli dokumentálásáért a
bírálóbizottság elnöke felel, dokumetálás a közbeszerzésekért felelős ügyintéző
feladata.
(10) A bírálóbizottság tagjai bírálati lapot készítenek, a bizottság szakmai
álláspontját az írásbeli szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza, melyet a
bizottság valamennyi tagja aláír.
(11) A bírálóbizottság döntéshozatalakor név szerinti szavazást kell alkalmazni.
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Közbeszerzési Bizottság
(10)
Az önkormányzati hivatal közbeszerzési eljárásaiban döntéshozó
szervként Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési
Bizottsága (továbbiakban: Közbeszerzési Bizottság) jár el, azzal a
kiegészítéssel, hogy a Közbeszerzési Bizottság létszáma kiegészül az
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjével.
(11)
A Közbeszerzési Bizottság 6 főből áll, amelyből 5 fő tagot,
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tagjai
közül – minősített szótöbbséggel választja meg. Személyükre a
Képviselő-testület tagjai tehetnek javaslatot.
(12)
A Közbeszerzési Bizottság tagjai egyszerű szótöbbséggel maguk
közül elnököt, alelnököt választanak. Az elnök és alelnök megbízatása
képviselő-testületi tagságuk idejére szól.
(13)
A Közbeszerzési Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az
alelnök helyettesíti.
(14)
A Közbeszerzési Bizottság döntéseit ülésein határozat formájában
hozza. A Közbeszerzési Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint
a fele jelen van.
(15)
Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkettőjük
távollétében – kivételesen indokolt esetben – a legidősebb jelenlévő
bizottsági tag vezeti (továbbiakban Levezető Elnök).
(16)
Az ülésen a vitát a Levezető Elnök nyitja meg és vezeti le,
gondoskodik a rend fenntartásáról, megadja a szót a szót kérő tagoknak
illetve az ülésen részt vevőknek. A Közbeszerzési Bizottság tagjai
jogosultak álláspontjuk ismertetésére, kérdéseket tehetnek fel a
bírálóbizottság tagjainak, ill. az eljárásba bevont személyeknek. A vita
után a Levezető Elnök szavazásra teszi fel az eldöntendő kérdést. A
Közbeszerzési Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A
döntéshozatal során név szerinti szavazást kell alkalmazni. A szavazás
menete a következő: Név szerinti szavazás esetén a levezető elnök ABC
sorrendben felolvassa a bizottsági tagok névsorát, akik "igen","nem"
nyilatkozattal és az ennek megfelelő szavazó gomb egyidejű
megnyomásával szavaznak. A szavazatokat a jegyzőkönyvben kell
feltűntetni. A szavazás eredményét az ülés elnöke hirdeti ki. A névsort a
jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A Közbeszerzési Bizottság tagjainak
szavazata „igen” vagy „nem” lehet. Érvényes a döntés, ha „igen”-nel
szavazott a jelenlévő KB tagok több mint fele. Szavazategyenlőség
esetén, illetve ha a szükséges számú „igen” szavazat nem gyűlt össze, a
kérdést mindaddig tárgyalni kell, amíg ezt a szavazati arányt el nem éri a
Közbeszerzési Bizottság.
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A Közbeszerzési Bizottság üléseiről jegyzőkönyv és hangfelvétel
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IV. FEJEZET
A közbeszerzési eljárások tervezése és összesítése
Éves összesített közbeszerzési terv és előzetes tájékoztató
(1) Az önkormányzati hivatal a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során
törekszik arra, hogy a lehető legszélesebb körben biztosítva legyen a verseny,
továbbá hogy az eljárás során a lehető legrövidebb időn belül sor kerülhessen a
szerződés megkötésére. Mindezeket szem előtt tartva kerülhet meghatározásra a
lefolytatandó eljárás.
(2) Az önkormányzati hivatal a beszerzése során a Kbt.-ben szabályozott
bármely eljárást lefolytathatja, amennyiben a törvényben maghatározott
feltételek fennállnak.
(3) Az önkormányzati hivatal a költségvetési év elején, legkésőbb március 31.
napjáig a Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti éves összesített közbeszerzési tervet
(továbbiakban: közbeszerzési terv) készít a szabályzat 3. számú függelékének
formai és tartalmi előírásai szerint. A közbeszerzési terv összeállításáért a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel. A közbeszerzési tervhez szükséges
adatokat, információkat a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal érintett
vezetői szolgáltatnak. A közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Bizottság
határozatban fogadja el.
(4) A közbeszerzési terv tervezetét a Közbeszerzési Bizottság kérésére a
bírálóbizottság véleményezheti.
(5) Az egyes beszerzések megvalósítása céljából lefolytatandó eljárás fajtáját a
Közbeszerzési Bizottság a közbeszerzési tervben hagyja jóvá.
(6) A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a Közbeszerzési
Bizottság határozatban dönt.
(7) Amennyiben az önkormányzati hivatal érdekei megkívánják, a Kbt.
szabályaira figyelemmel az eljárásnak a közbeszerzési tervben meghatározott
fajtáját a bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság
módosíthatja.
(8) A közbeszerzési terv elfogadását követően az önkormányzati hivatal
kizárólag olyan közbeszerzési eljárást indíthat meg, amely szerepel a
közbeszerzési tervben. Amennyiben a tervezett beszerzés nem szerepel a
közbeszerzési tervben, azt a Közbeszerzési Bizottság határozattal módosítja.
(9) Amennyiben a beszerzésnek a közbeszerzési tervben szereplő adataiban
változás következik be, a közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Bizottság
határozattal módosítja.
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(10) Amennyiben a közbeszerzési tervben szereplő beszerzést az
önkormányzati hivatal nem kívánja megvalósítani, úgy a közbeszerzési tervből a
beszerzést a Közbeszerzési Bizottság határozattal törli. A megvalósítás
elmaradását indokolni kell.
(11) A (7)–(10) pontban szereplő tervmódosítás előkészítéséért a
közbeszerzésekért felelő ügyintéző felel.
(12) A közbeszerzési terv és annak módosításai Kbt. szerinti közzétételéért a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(13) Az önkormányzati hivatal a beszerzéseiről előzetes tájékoztatót nem
készít. A képviselő-testület ettől eltérően dönthet.
(14) Amennyiben előzetes tájékoztató elkészítéséről dönt a képviselő-testület,
úgy a tájékoztatót az éves összesített közbeszerzési terv alapján a bírálóbizottság
készíti el és a közbeszerzésekért felelős ügyintéző intézkedik a hirdetmény útján
illetve a honlapon történő közzétételéről.
(15) Az előzetes tájékoztató alapján benyújtott szándéknyilatkozatokat a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző dokumentálja és kezeli az előkészítés és a
közbeszerzési eljárás során.
Éves statisztikai összegezés
(16) Az éves statisztikai összegezés elkészítéséhez szükséges adatokat a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző gyűjti össze, és ez alapján legkésőbb május
31-ig elkészíti.
(17) Az éves statisztikai összegezést a közbeszerzési ügyintéző legkésőbb
május 31-ig megküldi a Közbeszerzési Hatóság részére.
V. FEJEZET
A közbeszerzési eljárások előkészítése és nyilvánossága
Összeférhetetlenség
(1) A Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról az
önkormányzati hivatal által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos
tevékenységbe bevont személynek vagy szervezetnek a szabályzat 4. számú
függeléke szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell tennie
írásban a közbeszerzési eljárással kapcsolatos munka megkezdése előtt. A
nyilatkozatok beszerzéséért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(2) A Közbeszerzési Bizottság tagjai a közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatala előtt a szabályzat 5. számú függeléke szerinti összeférhetetlenségi
és titoktartási nyilatkozatot tesznek írásban. A nyilatkozatok beszerzéséért a
polgármester felel, amelyet közbeszerzésekért felelős ügyintéző végez el.
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(3) A Közbeszerzési Bizottság megbízatása során lefolytatott közbeszerzési
eljárásokban az összeférhetetlenség fenn nem állásának biztosítása a
közbeszerzési bizottsági tag feladata és felelőssége. Amennyiben bármilyen
összeférhetetlenség fennáll egy bizottsági taggal szemben, úgy azt haladéktalanul
jeleznie kell a polgármester felé.
(4) Az összeférhetetlen bizottsági tag az eljárás során az előkészítési, döntési
cselekményekben nem vehet részt az összeférhetetlenség fennállásáig.
A becsült érték meghatározása
(5) A közbeszerzési eljárás előkészítése során a beszerzés becsült értékét
megfelelő körültekintéssel kell meghatározni. A becsült érték meghatározásának
módját és megalapozottságát írásban, beszerzést előkészítő lap kitöltésével kell
dokumentálni.
(6) A becsült érték meghatározásához szükséges Kbt. 28. § (2) bekezdése
szerinti vizsgálatok lefolytatásáért a Bírálóbizottság felelős.
(7) A (6) pont szerinti vizsgálatok dokumentálásáért a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző felel. A dokumentálással az eljárásba bevont megbízott külső szakértő
is megbízható.
Előzetes piaci konzultáció
(8) A Kbt. 28. § (4) bekezdése szerinti konzultációt a bírálóbizottság folytatja le.
A közbeszerzési alapelvek érvényesüléséért a bizottság elnöke felel.
Szakértők bevonása
(9) Amennyiben az önkormányzati hivatal a közbeszerzési eljárásba felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót von be, akkor a felelős akkreditált
közbeszerzési
szaktanácsadóval
a
szerződés
megkötésére,
ill.
kötelezettségvállalásra
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét szabályozó
szabályzat előírásai szerint meghatározott személyek jogosultak.
(10) A közbeszerzési eljárás előkészítésébe, lebonyolításába megbízási
jogviszony keretében, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy vagy
szervezet bevonható. Feladatait és felelősségét a megbízási szerződésben
részletesen rögzíteni kell
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(11) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb
szakértő elláthatja a bírálóbizottság, a bírálóbizottság elnökének, a
közbeszerzésekért felelős ügyintézőnek a szabályzatban rögzített egyes
feladatait. Ilyen esetben erről a megbízási szerződésben tételesen rendelkezni
kell.
(12) Az ajánlatoknak – szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy
indokolás megadását követő – elbírálását és értékelését kizárólag a
bírálóbizottság végezheti el.
Nyilvánosság, iratbetekintés
(13) A Kbt. 43. § (1) bekezdése szerinti kötelező információknak a
Közbeszerzési Adatbázisban illetve a saját honlapon történő közzétételéért a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(14) Iratbetekintési kérelem esetén az iratbetekintést a bírálóbizottság elnöke és
a közbeszerzésekért felelős ügyintéző biztosítja és bonyolítja le. Az
iratbetekintésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző készít el.
(15) A Kbt. 45. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző állítja össze és a bírálóbizottság jóváhagyását követően
megküldi az érintettek részére.
VI. FEJEZET
Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések általános szabályai
A felhívás elkészítése
(1) Az eljárást megindító ajánlati, részvételi, ajánlattételi, közvetlen részvételi
felhívást, tárgyalási meghívót (továbbiakban: felhívás) az önkormányzati hivatal
érdekeit maradéktalanul szem előtt tartva a bírálóbizottság készíti el, az
ajánlattétel feltételeit, szabályai a bírálóbizottság dolgozza ki és terjeszti a
Közbeszerzési Bizottság elé. A felhívás elkészítéséért és szabályszerűségéért a
bírálóbizottság elnöke felel.
(2) A felhívást Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá.
(3) A felhívás jóváhagyását megelőzően a közbeszerzési eljárás nem indítható
meg.
A közbeszerzési dokumentumok
(4) A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző állítja össze.. A dokumentáció összeállításába külső szakértő is
bevonható.
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(5) A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 39. § (1) bekezdése szerinti
hozzáférhetővé tételéért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(6) A közbeszerzési műszaki leírás összeállítását a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző koordinálja. Építési beruházás esetén a jogszabályokban előírt
részletezettségű tervdokumentáció és műszaki leírás elkészítéséért, illetve
elkészíttetéséért a városüzemeltetési vezető felel. Árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése esetén az Önkormányzati Hivatal adott szakterületének a vezetője
felel.
(7) A közbeszerzési műszaki leírás elkészítésével külső szakértő is megbízható.
A feladat- és felelősségi kört a megbízási szerződésben rögzíteni kell.
Az ajánlattételi illetve részvételi szakasz eseményei
(8) Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések beérkezésére vonatkozó határidő
meghosszabbításáról a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(9) Az eljárást megindító felhívás visszavonásáról a Közbeszerzési Bizottság
dönt. A döntést a bírálóbizottság véleményezheti.
(10) Az érintett gazdasági szereplők Kbt. 53. § (2) és (3) bekezdése szerinti
tájékoztatásáért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(11) A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosításáról a Kbt.
szabályai szerint a bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság
dönt. A módosításról az érintett gazdasági szereplőket a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző tájékoztatja.
(12) A Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatást a bírálóbizottság állítja össze
a Kbt. szabályai szerint.
(13) A kiegészítő tájékoztatás gazdasági szereplők részére történő megküldése a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző feladata.
(14) A konzultáció, helyszíni bejárás lebonyolítása a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző feladata. A konzultáció, helyszíni bejárás jegyzőkönyv formájában
történő dokumentálásáért és a jegyzőkönyv érintett gazdasági szereplők részére
történő megküldéséért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(15) Az ajánlatokat illetve a részvételi jelentkezéseket megfelelő gondossággal
kell átvenni és őrizni. Az átvételt írásban kell dokumentálni. Az átvételkor meg
kell győződni a csomagolása zártságáról és sérülésmentességéről.
(16) A csomagolásra rá kell vezetni az átvétel napját és pontos időpontját,
valamint az átvevő kézjegyét.
(17) Az ajánlatok illetve részvételi jelentkezések átvételéről és azok bontásig
történő őrzéséről a közbeszerzésekért felelős ügyintéző gondoskodik.
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Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések felbontása
(18) A bontást legalább kéttagú bontóbizottság végzi. A bontóbizottság elnöke
a közbeszerzésekért felelős ügyintéző.
(19) A bontási eljárás törvényességéért és írásbeli dokumentálásáért a
bontóbizottság elnöke felel.
(20) A bontási eljárásról készült jegyzőkönyv Kbt. 68. § (6) bekezdése szerinti
megküldéséről a közbeszerzésekért felelős ügyintéző gondoskodik.
A bírálat folyamata, az eljárás eredménye
(21) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések Kbt. 69–70. § szerinti elbírálását –
ideértve az elektronikus nyilvántartásokban történő adatellenőrzést is – a
bírálóbizottság végzi. A bírálati munkát teljes körűen, írásban kell dokumentálni.
A dokumentálásért a bírálóbizottság elnöke felel, a dokumentálást a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző végzi.
(22) Az elbírálás jogszerűségéért, szabályszerűségéért a bírálóbizottság
testületként felel.
(23) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az érintett
gazdasági szereplő részére a releváns dokumentumokat, tájékoztatásokat a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg.
(24) Az ajánlatok, részvételi jelentkezések hiányosságait a bírálóbizottság
állapítja meg, és a bírálóbizottság elnöke hiánypótlásra hívja fel az érintett
gazdasági szereplőket. A hiánypótlási felhívás megküldéséről a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző gondoskodik.
(25) A nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása
érdekében az érintett gazdasági szereplőtől a bírálóbizottság döntése alapján a
bírálóbizottság elnöke kéri meg a felvilágosítást. A felvilágosítást kérő felhívás
megküldéséről a közbeszerzésekért felelős ügyintéző gondoskodik.
(26) A Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hibajavítást a
bírálóbizottság végzi el, és erről a bírálóbizottság elnöke tájékoztatja az érintett
gazdasági szereplőket. A tájékoztatást a közbeszerzésekért felelős ügyintéző
küldi meg.
(27) A Kbt. 72. § szerinti megalapozó adatokat és indokolást a bírálóbizottság
döntése alapján a bírálóbizottság elnöke kéri be az érintett gazdasági
szereplőktől. A felszólítást a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg.
(28) Az ajánlat érvényességéről illetve érvénytelenségéről a bírálóbizottság
javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntési javaslathoz a
bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
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(29) Az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet kizárásáról a bírálóbizottság javaslata alapján Közbeszerzési Bizottság
dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
(30) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről, továbbá a nyertes
ajánlattevő személyéről a bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési
javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság név szerinti szavazással határozatban
dönt. Amennyiben a Közbeszerzési Bizottság a bírálóbizottság javaslatától eltérő
döntést hoz, köteles döntését megfelelően indokolni.
(31) A Kbt. 77. § (5) bekezdése szerinti sorsolás koordinálásáért a
bírálóbizottság elnöke vagy az általa megbízott személy felel.
(32) Az ajánlati biztosíték Kbt. 54. § (5) és (6) bekezdése szerinti
visszafizetését illetve megfizetését a közbeszerzésekért felelős ügyintéző
kezdeményezi a Pénzügyi Vezetőnél. A visszafizetésről illetve a megfizetésről a
Pénzügyi Vezetőnél a jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik.
Tájékoztatás az ajánlatkérői döntésekről
(33) Az írásbeli összegezést a közbeszerzésekért felelős ügyintéző készíti el és
azt a Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá.
(34) Az írásbeli összegezés módosításáról, kijavításáról a Közbeszerzési
Bizottság dönt.
(35) Az írásbeli összegezést illetve annak módosítását az érintett gazdasági
szereplő részére a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg a Kbt. szabályai
szerint.
Előzetes vitarendezés
(36) Az előzetes vitarendezési kérelemre az önkormányzati hivatal álláspontját
a bírálóbizottság alakítja ki.
(37) A választ a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg az érintett
gazdasági szereplők részére.
(38) A vitarendezésről és annak eredményéről a bírálóbizottság elnöke a
Közbeszerzési Bizottságot soron következő ülésén tájékoztatja.
VII. FEJEZET
Az egyes eljárásfajták speciális szabályai
A meghívásos eljárás
(1) A részvételre jelentkezés érvényességéről illetve érvénytelenségéről a
bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntési
javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
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(2) A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet kizárásáról a bírálóbizottság
javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntési javaslathoz a
bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
(3) A részvételi felhívás Kbt. 82. § (3) bekezdése szerinti megküldéséért a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(4) Az ajánlattételi felhívás Kbt. 83. § (3) bekezdése szerinti megküldéséért a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(5) Az önkormányzati hivatal az alkalmasnak minősített jelentkezőkkel az
ajánlattételi határidőről a Kbt. 84. § (6) bekezdése szerinti egyeztetést csak
indokolt esetben folytatja le. Általános szabály szerint a legalább tíz napos
időtartamot alkalmazza. Az egyeztetés lefolytatásáról a bírálóbizottság dönt, és
az egyeztetést a bírálóbizottság elnöke folytatja le, azt a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző készíti elő.
Tárgyalásos eljárás
(6) A részvételre jelentkezés érvényességéről illetve érvénytelenségéről a
bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntési
javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
(7) A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet kizárásáról a bírálóbizottság
javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntési javaslathoz a
bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
(8) A tárgyalás(oka)t a bírálóbizottság folytatja le.
(9) A tárgyalás(ok) során a közbeszerzési szabályok betartását a bírálóbizottság
elnöke felel.
(10) A tárgyalás(ok)ról szóló jegyzőkönyv elkészítéséért a bírálóbizottság
elnöke felel. A jegyzőkönyvet a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg
az érintett ajánlattevőknek.
(11) A tárgyalásos eljárás során az ajánlatok Kbt. 89. § szerinti bírálatát a
bírálóbizottság végzi.
(12) Az ajánlat 89. § a) pontja szerinti érvénytelenné nyilvánításáról a
bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt.
Versenypárbeszéd
(13) A részvételre jelentkezés érvényességéről illetve érvénytelenségéről a
bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntési
javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
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(14) A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet kizárásáról a bírálóbizottság
javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntési javaslathoz a
bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
(15) Az ajánlattételi felhívás Kbt. 91. § (1) bekezdése szerinti megküldéséért a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző felel.
(16) A párbeszédet a bírálóbizottság folytatja le.
(17) A párbeszéd során a közbeszerzési szabályok betartását a bírálóbizottság
elnöke felel.
(18) A párbeszéd során megtartott szóbeli tárgyalás(ok)ról szóló jegyzőkönyv
elkészítéséért a bírálóbizottság elnöke felel. A jegyzőkönyvet a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg az érintett ajánlattevőknek.
(19) A párbeszéd(ek) lezárását követően az ajánlattevőket ajánlatuk
benyújtására a bírálóbizottság elnöke szólítja fel. A felszólítást a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg az ajánlattevőknek.
Innovációs partnerség
(20) A partnerség megszüntetéséről vagy a partnerek számának csökkentéséről
a Közbeszerzési Bizottság dönt.
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
(21) Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők számát és személyét a
Közbeszerzési Bizottság határozza meg.
(22) Az ajánlattételi felhívást vagy a tárgyalási meghívót az ajánlattételre
felkért gazdasági szereplők részére a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi
meg.
(23) A tárgyalás(oka)t a bírálóbizottság folytatja le.
(24) A tárgyalás(ok) során a közbeszerzési szabályok betartását a
bírálóbizottság elnöke felel.
(25) A tárgyalás(ok)ról szóló jegyzőkönyv elkészítéséért a bírálóbizottság
elnöke felel. A jegyzőkönyvet a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg
az érintett ajánlattevőknek.
(26) A Kbt. 103. § (1), (2) és (3) bekezdése szerinti dokumentumokat és
tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság részére a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző küldi meg.
(27) Az ajánlat 89. § a) pontja szerinti érvénytelenné nyilvánításáról a
bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság dönt.
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VIII. FEJEZET
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodások
(1) A keretmegállapodás során a Kbt. 104. § (7) bekezdése szerinti új eljárás
indításáról a Közbeszerzési Bizottság dönt. A keretmegállapodást kötött
ajánlattevők részér az értesítést a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg.
(2) A Kbt. 105. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzés megvalósításának
módjáról a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(3) A konzultációra szóló felhívást a bírálóbizottság készíti el és azt a
Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá, majd ezt követően a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző küldi meg az ajánlattevő részére.
(4) Az írásbeli konzultáció során tett ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról a
Közbeszerzési Bizottság dönt.
(5) Az ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról az ajánlattevőt a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző értesíti.
(6) A Kbt. 105. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzés megvalósításának
módjáról a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(7) A Kbt. 105. § (3) bekezdése szerinti ajánlattételi felhívást a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg az ajánlattevők részére.
Dinamikus beszerzési rendszer
(8) A dinamikus beszerzési rendszer létrehozásáról a Közbeszerzési Bizottság
dönt.
(9) A dinamikus beszerzési rendszer működtetése esetén a meghívásos eljárás
szabályait megfelelően alkalmazni kell.
(10) A részvételi jelentkezések elbírálásáról, a jelentkezők dinamikus
beszerzési rendszerbe történő felvételéről vagy annak elutasításáról a
bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a Közbeszerzési
Bizottság dönt.
(11) A részvételre jelentkezőt a dinamikus beszerzési rendszerbe történő
felvételéről vagy annak elutasításáról a döntést követően a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző írásban értesíti.
(12) Az ajánlattételi felhívást a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg a
rendszerbe felvett gazdasági szereplők részére.
(13) A dinamikus beszerzési rendszer működtetésének technikai feltételeiért a
bírálóbizottság elnöke felel.
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Elektronikus árlejtés
(14) Az ajánlattevőket Kbt. 108. § (8) bekezdése szerinti a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző értesíti az elektronikus árlejtésről.
Elektronikus katalógusok
(15) Elektronikus katalógus létrehozásáról a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(16) A verseny frissített katalógusok alapján történő újranyitásáról a
Közbeszerzési Bizottság dönt, egyben meghatározza a Kbt. 109. § (6)
bekezdésben szereplő módszerek egyikének alkalmazását.
(17) A Kbt. 109. § (6) bekezdés a) pontja szerinti felhívást a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző küldi meg az ajánlattevőknek.
(18) A Kbt. 109. § (6) bekezdés b) pontja szerinti információgyűjtést a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző koordinálja.
(19) Az információgyűjtés megkezdése előtt az ajánlattevőket a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző értesíti a Kbt. 109. § (8) bekezdése szerint.
(20) Az ajánlatok értékelése előtt az összegyűjtött információkról az érintett
ajánlattevőket a közbeszerzésekért felelős ügyintéző értesíti.
(21) Az elektronikus katalógus működtetésének technikai feltételeiért a
bírálóbizottság elnöke felel.
IX. FEJEZET
Az uniós értékhatár alatti eljárások szabályai
Alkalmazandó eljárási szabályok
(1) Az uniós értékhatár alatti eljárások esetén a szabályzat uniós értékhatárt elérő
értékű közbeszerzésekre vonatkozó előírásai is megfelelően alkalmazandóak
összhangban a Kbt. rendelkezéseivel.
(2) A Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatást a
bírálóbizottság állítja össze és arról a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(3) Az összefoglaló tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság részére a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg.
(4) Az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőkről a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző nyilvántartást vezet.
(5) Az összefoglaló tájékoztatás visszavonásáról a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(6) Az összefoglaló tájékoztatás visszavonásáról a Közbeszerzési Hatóságot
valamint az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző értesíti.
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(7) Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőkről a Közbeszerzési Bizottság
dönt. Az ajánlattételi felhívást a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg a
Közbeszerzési Bizottság által megjelölt valamint – adott esetben – az eljárás iránt
érdeklődő gazdasági szereplő részére.
(8) A Kbt. 113. § (4) és (6) bekezdése szerinti tájékoztatást a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző küldi meg az érintett gazdasági szereplők részére.
(9) A Kbt. 115. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatást a közbeszerzésekért felelős
ügyintéző küldi meg az érintett gazdasági szereplők részére.
Elektronikus licit
(10) Elektronikus licit alkalmazásáról a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(11) Elektronikus licit esetén a gazdasági szereplők regisztrációs kérelméről a
bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján a
Közbeszerzési Bizottság dönt. A döntésről a visszaigazolást az érintett gazdasági
szereplő részére a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg.
Saját beszerzési szabályok alkalmazása
(12) A Kbt. 117. § (8) bekezdése szerinti tájékoztatást a Közbeszerzési
Bizottság hagyja jóvá és a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg a
gazdasági szereplők részére.
(13) Amennyiben az önkormányzati hivatal a saját beszerzési szabályok
alkalmazása mellett folytatja le a közbeszerzési eljárást, és olyan feladatot,
kötelezettséget ír elő az eljárás során, melyről a szabályzat nem rendelkezik,
köteles meghatározni a feladat, kötelezettség tekintetében a felelősségi rendet.
X. FEJEZET
A koncessziós beszerzési eljárások szabályai
(1) Koncessziós beszerzési eljárás esetén a szabályzat uniós értékhatárt elérő
értékű közbeszerzésekre vonatkozó előírásai is megfelelően alkalmazandóak
összhangban a Kbt. rendelkezéseivel.
(2) A gazdasági szereplők részére a Kbt. 118. § (4) és 119. § (3) bekezdése
szerinti értesítést a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg.
(3) A tárgyalás kezdeményezéséről vagy újranyitásáról a Közbeszerzési
Bizottság dönt.
(4) Az értékelési szempontok súlyszámának vagy az alszempontok fontossági
sorrendjének módosításáról a Közbeszerzési Bizottság dönt. Az erről szóló
tájékoztatást és az új ajánlattételre vonatkozó felhívást a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző küldi meg az ajánlattevők részére.
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(5) Az ajánlat érvényességéről illetve érvénytelenségéről valamint bármely
gazdasági szereplő kizárásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a Közbeszerzési
Bizottság dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli
indokolást készít.
(6) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről, továbbá a nyertes
ajánlattevő személyéről a bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési
javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság név szerinti szavazással határozatban
dönt. Amennyiben a Közbeszerzési Bizottság a bírálóbizottság javaslatától eltérő
döntést hoz, köteles döntését megfelelően indokolni.
(7) A Kbt. 127. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást a bírálóbizottság állítja
össze és a Közbeszerzési Bizottság jóváhagyását követően a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző küldi meg az érintett gazdasági szereplő részére.
(8) Hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárás esetén az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplőkről a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(9) Hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárás esetén az eljárást
megindító felhívást a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg a gazdasági
szereplőknek.
(10) A közbeszerzési dokumentumokban történt változásról az értesítést a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg az eljárásban részt vevő gazdasági
szereplők részére.
XI. FEJEZET
A szerződésekkel kapcsolatos rendelkezések
(1) A közbeszerzési eljárás szerinti szerződés megkötését a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző készíti elő.
(2) A szerződést az önkormányzati hivatal nevében a jegyző írja alá és a
pénzügyi vezető pedig ellenjegyzi.
(3) A szerződés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról
szóló nyilatkozatot kiadásával kapcsolatban az önkormányzati hivatal egyéb
szabályzatai az irányadóak.
(4) A szerződéses ellenszolgáltatás határidőre történő kiegyenlítéséért a
Pénzügyi Vezető felel.
(5) A Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti, az értékeléskor meghatározó szakember
személyét érintő változáshoz a hozzájárulást a bírálóbizottság adja meg. A
döntésről és annak indokolásáról a Közbeszerzési Bizottságot a soron következő
ülésén tájékoztatni kell.
(6) A szerződés Kbt. 140. § (7) bekezdése szerinti felmondásáról a képviselőtestület dönt.
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(7) A szerződés Kbt. 141. § szerinti módosításáról a Közbeszerzési Bizottság
dönt.
(8) A szerződéses kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére az önkormányzati
hivatal egyéb szabályzatai az irányadóak.
(9) A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok dokumentálása a szerződéses
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséért felelős személy feladata, amely
dokumentumokat a közbeszerzésekért felelős ügyintéző részére át kell adnia.
(10) A Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentést a bírálóbizottság
elnöke hagyja jóvá és a közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg a
Közbeszerzési Hatóság részére.
(11) A szerződés Kbt. 143. § (1) bekezdése szerinti felmondásáról vagy a
szerződéstől történő elállásról a képviselő-testület dönt.
XII. FEJEZET
A közbeszerzések ellenőrzése
(1) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és előírások
betartását és végrehajtását az önkormányzati hivatal a belső ellenőrzés keretében
ellenőrzi.
(2) A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatok különösen az
alábbiakra terjednek ki:
d) a Kbt.-ben előírt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítésének ellenőrzése;
e) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási kötelezettségek
és a jelen szabályzatban meghatározottak betartásának ellenőrzése;
f) a közbeszerzési eljárás törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzése.
(3) Szabálytalanság (hiányosság, jogsértés, mulasztás) észlelése, feltárása esetén
az ellenőrzést végző szervezet vagy személy köteles haladéktalanul, írásban
tájékoztatni a polgármestert.
XIII. FEJEZET
A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok szabályai
(1) A Kbt. 148. § (2) bekezdése szerinti jogorvoslati eljárás megindításáról és a
151. § (7) bekezdése szerinti visszavonásáról a Közbeszerzési Bizottság dönt.
(2) A jogorvoslati eljárásban történő képviseletbe (kérelem elkészítése, a
Közbeszerzési Döntőbizottság részére történő megküldése, esetleges
hiánypótlása, stb.) külső szakértő bevonható. A kérelmet megküldése előtt
Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá.
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(3) A kérelemre indított eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését a
közbeszerzési ügyintéző kezdeményezi Pénzügyi Vezetőnél. A díj megfizetéséről
Pénzügyi Vezető gondoskodik.
(4) Jogorvoslati eljárás esetén a közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről a
Közbeszerzési Bizottság dönt.
(5) A Közbeszerzési Döntőbizottság végzésének és érdemi határozatának
bírósági felülvizsgálatát a képviselő-testület kezdeményezheti.
XIV FEJEZET
A tervpályázati eljárásokra vonatkozó szabályok
(1) Amennyiben az önkormányzati hivatal a Kbt. 3. § 40. pontja szerinti
tervpályázat céljából folytat le közbeszerzési eljárást, a szabályzat általános
szabályai megfelelően alkalmazandóak és azokon túl a jelen fejezet szabályai is
irányadóak.
(2) Az eljárás lebonyolítása során a Kbt. rendelkezései mellett a tervpályázati
eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: tervpályázati
rendelet, vagy TR) előírásait is alkalmazni kell.
(3) A pályázók adatainak kezelését a közbeszerzésekért felelős ügyintéző végzi a
tervpályázati rendelet előírásai szerint.
(4) A pályázatok elbírálására az önkormányzati hivatal a tervpályázati eljárás
megindítása előtt tervpályázati bírálóbizottságot hoz létre. A tervpályázati
bírálóbizottság tagjait és elnökét a képviselő-testület választja. A tervpályázati
bírálóbizottság tagjainak kiválasztásakor a tervpályázati rendelet 13. § (1)
bekezdésében és 14. §-ában előírtakra figyelemmel kell lenni.
(5) Amennyiben jelen fejezet másként nem rendelkezik, a tervpályázati eljárás
során, a szabályzat egyéb fejezetei alkalmazása esetén a bírálóbizottságon a
tervpályázati bírálóbizottságot kell érteni.
(6) A tervpályázati bírálóbizottság tagjainak megbízását a polgármester írja alá.
(7) A tervpályázati kiírást a tervpályázati bírálóbizottság készíti el és a
Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá.
(8) A tervpályázati kiírás közzétételére, megküldésére a szabályzat általános
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(9) A tervpályázati rendelet 19. § (4) bekezdése és 33. § (3) bekezdése valamint
a 34. § (2) bekezdése szerinti közzétételért a közbeszerzésekért felelős ügyintéző
felel.
(10) A tervpályázati dokumentációt a tervpályázati bírálóbizottság készíti el
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(11) A benyújtott pályaművek átvételéről a jegyzőkönyvet a közbeszerzésekért
felelős ügyintéző készíti el.
(12) A pályaművek bontását a tervpályázati bírálóbizottság végzi. A bontásról a
jegyzőkönyvet a közbeszerzésekért felelős ügyintéző készíti el.
(13) A tervpályázati eljárás eredményhirdetését az önkormányzati hivatal
közbeszerzési bírálóbizottsága bonyolítja le. Az eredményhirdetésre a
közbeszerzési bírálóbizottság elnöke hívja meg az érintetteket, a meghívót a
közbeszerzésekért felelős ügyintéző küldi meg.
(14) Egyszerű tervpályázati eljárás esetén a tervpályázaton való indulásra
felkért pályázókat a a Közbeszerzési Bizottság határozza meg.
(15) Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén, az eljárás megindítását
megelőzően, az adott eljárásra vonatkozóan jogosult a képviselő-testület a jelen
fejezetben szabályozott döntési és felelősségi rendtől eltérő rendet meghatározni.
XV. FEJEZET
Egyéb rendelkezések
(1) Az éves közbeszerzésekről a közbeszerzésekért felelős ügyintéző írásos
előterjesztést nyújt be a Képviselő-testület elé.
(2) Az írásos előterjesztés benyújtásáról olyan időpontban kell gondoskodni,
hogy a tapasztalatok a soron következő éves közbeszerzési terv és a költségvetés
készítésekor hasznosíthatóak legyenek.
XVI. FEJEZET
Záró rendelkezések
(1) Az önkormányzat közbeszerzéseit lebonyolító szervezeti egységek és
személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait
áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható
gondossággal eljárni.
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(2) A jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett
beszerzésekre kell alkalmazni. A jelen szabályzatban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Szentgotthárd, 2018. április ....
Polgármester
Záradék:
Jelen Közbeszerzési szabályzatot Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete ........../2018. sz. határozatával hagyta jóvá.
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1. számú függelék
Az irányadó közbeszerzési értékhatárok
1. Uniós értékhatárok:
Az uniós közbeszerzési értékhatárok – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre
vonatkozó értékhatárok – 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetén 221 000 euró azaz 68 655 860 forint;
b) építési beruházás esetén 5 548 000 euró azaz 1 723 541 680 forint;
c) építési és szolgáltatási koncesszió esetén 5 548 000 euró azaz 1 723 541 680
forint;
d) szolgáltatás megrendelése esetén 221 000 euró azaz 68 655 860 forint;
e) szolgáltatás megrendelése esetén ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében
szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró azaz 232 995 000 forint;
f) tervpályázati eljárás lefolytatása esetén 221 000 euró azaz 68 655 860 forint.
Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatárok 2018.
január 1-jétől 2018. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetén 443 000 euró azaz 137 622 380 forint;
b) építési beruházás esetén 5 548 000 euró azaz 1 723 541 680 forint;
c) szolgáltatás megrendelése esetén 443 000 euró azaz 137 622 380 forint;
d) szolgáltatás megrendelése esetén ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében
szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 1 000 000 euró azaz 310 660 000 forint;
e) tervpályázati eljárás lefolytatására 443 000 euró azaz 137 622 380 forint.
2. Nemzeti közbeszerzési értékhatárok:
A nemzeti közbeszerzési értékhatárok – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói
szerződésekre vonatkozó értékhatár – 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében 15 millió forint,
b) építési beruházás esetében 25 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30 millió forint.
Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2018.
január 1-jétől 2018. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében 50 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100 millió forint.
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2. számú függelék
A közbeszerzésekről szóló törvény és a kapcsolódó fontosabb jogszabályok
2015. évi CXLIII. törvény
a közbeszerzésekről
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól
459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű
beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról
320/2015. (X.30.) Korm. rendelet
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezéséről
310/2015. (X.28.) Korm. rendelet
a tervpályázati eljárásokról
308/2015. (X.27.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság
által végzett ellenőrzéséről
307/2015. (X.27.) Korm. rendelet
a
közszolgáltatók
közbeszerzéseire
vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról
317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
A
fekvőbeteg
szakellátást
nyújtó
intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer
beszerzések országos központosított rendszeréről
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól
48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet
a környezetkímélő és energiahatékony
közúti járművek beszerzésének előmozdításáról
257/2007. (X.4.) Korm. rendelet
a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan
gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés
alkalmazásáról
168/2004. (V.25.) Korm. rendelet
a központosított közbeszerzési rendszerről,
valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
45/2015. (XI.2.) MvM rendelet A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
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44/2015. (XI.2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények
feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények
mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
2195/2002/EK rendelet a CPV-ről (többször módosított)
1059/2003/EK rendelet a NUTS létrehozásáról (többször módosított)
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3. számú függelék
……………………………………………..
……… évi közbeszerzési terve
A
Az eljárás
közbeszerzés Irányadó
Tervezett
megindításának
A közbeszerzés tárgya
tervezett
eljárás
fajtája
eljárásrend
tervezett
mennyisége
időpontja
I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás megrendelése
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4. számú függelék
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott
……………………….
………………………………..

(……………………….),

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (9970 Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 11.) mint ajánlatkérő a „………………………………..” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. számú
törvény (továbbiakban: Kbt.) 25. § (6) bekezdésében foglaltak alapján
k i j e l e n t e m,
hogy velem szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi
ok(ok), mint kizáró körülmény
n e m á l l f e n n.
Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban
tudomásomra jutott, a Ptk. 2:47. § (1) bekezdésében meghatározott, közérdekű
illetve nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként kezelem, az
eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott hivatali titkot megőrzöm, azt sem az
eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy
tudomására
n e m h o z o m.
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási
kötelezettségem megszegésének jogkövetkezményeiről tudomással bírok,
azokkal tisztában vagyok.
Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, befolyástól menetesen,
saját kezűleg írom alá.
Kelt:…………………….
...........................................................…………..
aláírás
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5. számú függelék
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGIÉS TITOKTARTÁSI
NYILATKOZAT
A KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG TAGJAI SZÁM
ÁRA
Alulírott
……………………….
………………………………..

(……………………….),

Szentgotthárdi közös Önkormányzati Hivatal (9970 Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 11.) mint ajánlatkérő döntéshozó tagjaként
a
„………………………………..”
tárgyú
közbeszerzési
eljárásban
a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. számú törvény (továbbiakban: Kbt.)
25. § (6) bekezdésében foglaltak alapján
k i j e l e n t e m,
hogy velem szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi
ok(ok), mint kizáró körülmény
n e m á l l f e n n.
Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban
tudomásomra jutott, a Ptk. 2:47. § (1) bekezdésében meghatározott, közérdekű
illetve nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként kezelem, az
eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott hivatali titkot megőrzöm, azt sem az
eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy
tudomására
n e m h o z o m.
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási
kötelezettségem megszegésének jogkövetkezményeiről tudomással bírok,
azokkal tisztában vagyok.
Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, befolyástól menetesen,
saját kezűleg írom alá.
Kelt:…………………….
...........................................................…………..
aláírás
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6. számú függelék
Felelősségi rend összefoglalása
Képviselő testület feladata:
Közbeszerzési szabályzat elfogadás, módosítása
Dönt más ajánlatkérő részére adandó meghatalmazásról (II.3.)
Dönt az eltérő felelősségi rendről (II.8, XV.15.)
Előzetes tájékoztató esetleges készítéséről dönt (IV.12-13.)
Szerződés felmondásáról dönt (XI.6,11.)
Döntőbizottsági végzés, határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezi
(XIII.5.)
Tervpályázati bírálóbizottság tagjait, elnökét megválasztja (XIV.4.)
Közbeszerzési Bizottság feladata
Gazdasági Versenyhivatal felé történő bejelentést jóváhagyja (II.7.)
A bírálóbizottság javaslata alapján dönt az EKR alkalmazásának mellőzéséről
(II.23.)
Éves közbeszerzési tervet elfogadja (IV.3.), módosítja (IV.7–10.)
Közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról dönt (IV.6.)
A bevonandó közbeszerzési szaktanácsadó és egyéb szakértő személyéről dönt
(V.9,10.)
Jóváhagyja a felhívást (VI.2.)
Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosításáról, a részvételi,
ajánlattételi határidő meghosszabbításáról, felhívás visszavonásáról dönt
(VI.8,9,11.)
Ajánlat, részvételi jelentkezés érvényességéről, érvénytelenségéről dönt (VI.29,
VII.1,6,13, X.5.)
Kizárásáról dönt (VI.30, VII.2,7,14, X.5.)
Dönt az eljárás eredményéről (VI.31, X.6.)
Írásbeli összegezést, annak módosítását jóváhagyja (VI.33,34.)
Tárgyalásos eljárás során az eljárásközi érvénytelenítésről dönt (VII.12,27.)
Párbeszéd lezárását követően ajánlat benyújtására felszólít (VII.19.)
Innovációs partnerség megszüntetéséről, partnerek számának csökkentéséről
dönt (VII.20.)
Meghatározza az ajánlattételre felkért ajánlattevőket (VII.21, IX.7, X.8.)
Keretmegállapodás során új eljárás indításáról dönt (VIII.1.)
Keretmegállapodás esetén a közbeszerzés megvalósításának módjáról dönt
(VIII.2,6.)
Konzultációra szóló felhívást jóváhagyja (VIII.3.)
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Keretmegállapodás esetén írásbeli konzultáció során tett ajánlat elfogadásáról
dönt (VIII.4.)
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozásáról dönt (VIII.8.)
Dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételről dönt (VIII.10.)
Elektronikus katalógus létrehozásáról dönt (VIII.15.)
Elektronikus katalógus esetén a verseny frissített katalógusok alapján történő
újranyitásáról dönt (VIII.16.)
Nemzeti eljárásrendben összefoglaló tájékoztatásról dönt (IX.2,5.)
Elektronikus licit alkalmazásáról dönt (IX.10.)
Elektronikus licit esetén a gazdasági szereplők regisztrációs kérelméről dönt
(IX.11.)
Nemzeti eljárásrendben gazdasági szereplők részére megküldendő tájékoztatást
jóváhagyja (IX.12.)
Koncessziós beszerzési eljárás során a tárgyalás kezdeményezéséről vagy
újranyitásáról dönt (X.3.)
Koncessziós beszerzési eljárás esetén az értékelési szempontok súlyszámának
vagy az alszempontok fontossági sorrendjének módosításáról (X.4.)
Koncessziós beszerzési eljárás során gazdasági szereplők részére megküldendő
tájékoztatást jóváhagyja (X.7.)
Szerződés módosításáról dönt (XI.7.)
Jogorvoslati eljárás megindításáról, visszavonásáról dönt (XIII.1.)
Jogorvoslati kérelmet jóváhagyja (XIII.2.)
Jogorvoslati eljárás esetén a közbeszerzés felfüggesztéséről dönt (XIII.4.)
Jóváhagyja a tervpályázati kiírást (XIV.7.)
Egyszerű tervpályázati eljárás esetén dönt a felkért cégekről (XIV.14.)
Polgármester feladata
A bírálóbizottság tagjait megbízza (III. 3.)
Bírálóbizottságot bővítheti (III.4.)
Kijelöli a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító tagot a
bírálóbizottságba (III.2.)
Az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat a Közbeszerzési Bizottság tagjaitól
történő beszerzésért felel (V.2.)
Megbízza a tervpályázati bírálóbizottság tagjait (XIV.6.)
Bírálóbizottság feladata
Javaslatot tesz más ajánlatkérő részére adandó meghatalmazásról (II.3)
Gazdasági Versenyhivatal felé történő bejelentést összeállítja (II.7.)
Javaslatot tesz az EKR alkalmazásának mellőzésére (II.23.)
Közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Bizottság kérésére véleményezi. (IV.4.)
Előzetes összesített tájékoztatót elkészíti (IV.14.)
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Felel a becsült érték meghatározásához szükséges vizsgálatokért (V.6.)
Lefolytatja az előzetes piaci konzultációt (V.8.)
Ajánlattevők részére nyújtandó tájékoztatást jóváhagyja (V.15.)
Elkészíti a felhívást (VI.1, VIII.3.)
Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosításáról, a részvételi,
ajánlattételi határidő meghosszabbításáról, felhívás visszavonásáról javaslatot
tesz (VI.8,9,11.)
Kiegészítő tájékoztatást jóváhagyja (VI.12.)
Bírálja és értékeli a részvételi jelentkezéseket és az ajánlatokat (V.12, VI.21,
VIII.10.)
Az elbírálás jogszerűségéért, szabályszerűségéért felel (VI.22.)
Hiányosságokat megállapítja (VI.24.)
Számítási hiba esetén elvégzi az ajánlat javítását (VI.26.)
Indokolás, felvilágosítás, tisztázás kéréséről dönt (VI.27.)
Javaslatot tesz ajánlat, részvételi jelentkezés érvényessé, érvénytelenné
nyilvánítására (VI.28, VII.1,6,13, X.5.)
Kizárására javaslatot tesz (VI.29, VII.2,7,14, X.5.)
Írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít (VI.31, X.6.)
Előzetes vitarendezés esetén jóváhagyja az ajánlatkérői álláspontot (VI.36.)
Előzetes vitarendezés során kialakítja az álláspontot (VI.37.)
Ajánlattételi határidő egyeztetéséről dönt (VII.5.)
Tárgyalást lefolytatja (VII.8,23.)
Tárgyalásos eljárás esetén a eljárásközi érvénytelenítésre javaslatot tesz
(VII.12,27.)
Versenypárbeszéd esetén a párbeszédet lefolytatja (VII.16.)
Dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételhez szakvéleményt készít
(VIII.10.)
Nemzeti eljárásrendben összefoglaló tájékoztatást elkészíti (IX.2.)
Elektronikus licit esetén a gazdasági szereplők regisztrációs kérelméről
szakvéleményt készít(IX.11.)
Koncessziós beszerzési eljárás során gazdasági szereplők részére megküldendő
tájékoztatást összeállítja (X.7.)
Szakember személyét érintő változásról dönt (XI.5.)
Tervpályázati eljárás eredményhirdetését lebonyolítja (XIV.13.)
Bírálóbizottság elnökének feladata
Az EKR-ben jogosult eljárni (II.16.)
Az EKR-ben történő ajánlatkérői regisztráció teljesítéséért felel (II. 18.)
Bizottsági munka dokumentálásáért felel (III.9.)
Bírálóbizottságot bővítheti (III.4.)
Bizottsági munka dokumentálásáért felel (III.9.)
Előzetes piaci konzultáció során az alapelvek érvényesüléséért felel. (V.8.)
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Iratbetekintést a közbeszerzésekért felelős ügyintézővel közösen lebonyolítja.
(V.14.)
Felhívás elkészítéséért és szabályszerűségéért felel (VI.1.)
Felel a bírálat dokumentálásáért (VI.22.)
Hiánypótlásra szólít fel (VI.24.)
Indokolásra, felvilágosításra, tisztázásra szólít fel (VI.25,27.)
Számítási hiba javításáról tájékoztatás ad ki (VI.26.)
Sorsolás koordinálásáért felel (VI.31.)
Előzetes vitarendezésről a képviselő-testületet tájékoztatja (VI.38.)
Ajánlattételi határidő egyeztetését lefolytatja (VII.5.)
Tárgyalásos eljárás során felel a közbeszerzési szabályok betartásáért (VII.9,24.)
Tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd során a jegyzőkönyv elkészítéséért felel
(VII.10,18,25.)
A párbeszéd során felel a közbeszerzési szabályok betartásáért (VII.17.)
Dinamikus beszerzési rendszer technikai feltételeiért felel (VIII.13.)
Elektronikus katalógus technikai feltételeiért felel (VIII.21.)
Ellenjegyzi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést (XI.2.)
Kiadja a teljesítésigazolást (XI.3.)
Közbeszerzési Hatóság felé bejelentést jóváhagy (XI.10.)
Közbeszerzésekért felelős ügyintéző feladata
Értékhatárok változását átvezeti a szabályzaton (I.4.)
Az önkormányzati hivatal Kbt. hatálya alá tartozásáról szóló bejelentésért felel
(II.2.)
Gazdasági Versenyhivatal felé történő bejelentést megküldi (II.7.)
A közbeszerzési dokumentumok őrzéséről gondoskodik (II.9.)
Kérelem esetén a Közbeszerzési Hatóság vagy más szerv részére megküldi a
kért anyagot és tájékoztatja a polgármestert (II.10.)
Hirdetmény-feladási rendszerhez szükséges regisztráció, adatmódosítás (II.12.)
Az előírt hirdetményeket közzététel céljából feladja (II.14.)
A Pénzügyi Vezetőnél kezdeményezi a hirdetmény ellenőrzési díj megfizetését
(II.15.)
Az EKR-ben jogosult eljárni (II.16.)
Az EKR-ben az önkormányzathoz történő csatlakozást jóváhagyja (II.17.)
Az EKR-ben a nyilvántartási adatok rögzítéséért és az EKR-ben az
adatszolgáltatás, dokumentumfeltöltés teljesítésért felel (II.19–20.)
Bizottsági munka dokumentálását végzi (III.9.)
Összeállítja a közbeszerzési tervet (IV.3.) és módosításait (IV.7–10.)
Közbeszerzési terv és módosításai közzétételéért felel (IV.12.)
Előzetes tájékoztató közzétételéről gondoskodik (IV.14.)
Előzetes tájékoztató alapján benyújtott szándéknyilatkozatokat dokumentálja és
kezeli (IV.15.)
Éves statisztikai összegezést elkészíti (IV.16.)
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Éves statisztikai összegezést megküldi a Hatóságnak (IV.17.)
Eljárás előtt beszerzi az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat (V.1.)
Eljárás előtt beszerzi az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat a Közbeszerzési
Bizottság tagjaitól (V.2.)
Becsült érték meghatározásához szükséges vizsgálatokat dokumentálja (V.7.)
Kötelező információk Közbeszerzési Adatbázisban illetve honlapon történő
közzétételéért felel (V.13.)
Iratbetekintést a bizottság elnökével együtt lebonyolítja, arról jegyzőkönyvet
készít (V.14.)
Ajánlattevő részére nyújtandó tájékoztatást összeállítja és bírálóbizottság
jóváhagyását követően megküldi (V.15.)
Összeállítja a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (VI.4.)
Közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetővé tételéért felel (VI.5.)
Koordinálja a közbeszerzési műszaki leírás összeállítását (VI.6.)
Részvételi, ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén tájékoztatást küld
(VI.10.)
Felhívás, közbeszerzési dokumentumok módosításáról tájékoztatja a gazdasági
szereplőket (VI.11, X.10.)
Kiegészítő tájékoztatást összeállítja és megküldi az ajánlattevőknek (VI.12–13.)
Konzultációt, helyszíni bejárást lebonyolítja, dokumentálja és tájékoztat (VI.14.)
Átveszi és a bontásig őrzi a részvételi jelentkezéseket és az ajánlatokat (VI.17.)
Bontóbizottság elnöke (VI.18.)
Bontási eljárás dokumentálásáért és törvényességéért felel (VI.19.)
Bontási jegyzőkönyvet megküldi (VI.20.)
Dokumentálja a bírálatot (VI.21.)
Bírálat során a dokumentumokat megküldi a gazdasági szereplők részére
(VI.23.)
Hiánypótlási felhívás megküldi (VI.24.)
Indokolás, felvilágosítás, tisztázás kérését megküldi (VI.25,27.)
Számítási hiba javításáról tájékoztatást megküldi (VI.26.)
Ajánlati biztosíték visszafizetését, megfizetését kezdeményezi (VI.32.)
Írásbeli összegezést elkészíti és megküldi az ajánlattevők részére (VI.33,35.)
Előzetes vitarendezésre a választ megküldi (VI.37.)
Részvételi, ajánlattételi felhívást, tárgyalási meghívót megküldi a gazdasági
szereplők részére (VII.3,4,15,22, VIII.3,7,12,17, IX.7, X.9.)
Tárgyalásos eljárás során jegyzőkönyvet megküldi (VII.10,25.)
Párbeszéd lezárása után ajánlat benyújtásának felszólítását megküldi (VII.19.)
Közbeszerzési Hatóság részére tájékoztatást, bejelentést megküld (VII.26,
XI.10.)
Írásbeli konzultáció során ajánlat elfogadásáról értesítést küld (VIII.5.)
Dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételről tájékoztat (VIII.11.)
Elektronikus árlejtésről tájékoztat (VIII.14.)
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Elektronikus katalógus esetén ajánlattevőket értesíti, és az információgyűjtést
koordinálja (VIII.18,19,20.)
Összefoglaló tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság részére megküldi (IX.3.)
Eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőkről nyilvántartást vezet (IX.4.)
Összefoglaló tájékoztatás visszavonásáról a Közbeszerzési Hatóságot és a
gazdasági szereplőket értesíti (IX.6.)
Nemzeti eljárás során a gazdasági szereplőket tájékoztatja (IX.8,9,12.)
Elektronikus licit esetén a gazdasági szereplők regisztrációs kérelméről született
döntésről visszaigazolást küld (IX.11.)
Koncessziós beszerzés során a gazdasági szereplőket tájékoztatja (X.2,4,7.)
Tervpályázati eljárás esetén pályázók adatait kezeli (XIV.3.)
Tervpályázati eljárás során közzétételért felel (XIV.9.)
A benyújtott pályaművek átvételét dokumentálja (XIV.11.)
Pályaművek bontásáról jegyzőkönyvet készít (XIV.12.)
Az éves közbeszerzésekről írásos előterjesztést nyújt be a Képviselő-testület elé
(XV.1.)
Pénzügyi vezető feladata:
A közbeszerzésekért felelős ügyintéző kezdeményezésére hirdetmények
ellenőrzési díjának határidőben történő megfizetéséről intézkedik (II. 15.)
A Bírálóbizottság tagja (pénzügyi szakértelem) (III.2.)
Bírálóbizottságot bővítheti (III.4.)
Közbeszerzési terv elkészítéséhez adat-, ill. információ szolgáltatása
közbeszerzésekért felelős ügyintéző részére (IV.3.)
Szakterületet érintő közbeszerzési eljárás esetén a műszaki tervdokumentáció és
közbeszerzési műszaki leírás elkészítéséről, ill. elkészíttetéséről gondoskodik
(VI.7.)
A közbeszerzésekért felelős ügyintéző kezdeményezésére az ajánlati biztosíték
határidőben történő visszafizetéséről gondoskodik (VI.33.)
Ellenjegyzi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést (XI.2.)
Kiadja a teljesítésigazolást (XI.3.)
Intézkedik a szerződés ellenértékének kifizetéséről (XI.4.)
A közbeszerzésekért felelős ügyintéző kezdeményezésére jogorvoslati kérelem
igazgatási díjának megfizetéséről intézkedik (XIII.3.)
Városüzemeltetési vezető feladata:
A Bírálóbizottság tagja (adott esetben közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem)
(III.2.)
Bírálóbizottságot bővítheti (III.4.)
Közbeszerzési terv elkészítéséhez adat-, ill. információ szolgáltatása
közbeszerzésekért felelős ügyintéző részére (IV.3.)
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Szakterületet érintő közbeszerzési eljárás esetén a műszaki tervdokumentáció és
közbeszerzési műszaki leírás elkészítéséről, ill. elkészíttetéséről gondoskodik
(VI.7.)
Kiadja a teljesítésigazolást (XI.3.)
A szerződéses kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése (XI.8.)
Önkormányzati Hivatal adott közbeszerzési eljárással (szerződéssel)
érintett szakterület vezetőjének/ügyintézőjének feladata
Közbeszerzési terv elkészítéséhez adat-, ill. információ szolgáltatása
közbeszerzésekért felelős ügyintéző részére (IV.3.)
Szakterületet érintő közbeszerzési eljárás esetén a műszaki tervdokumentáció
(feladat meghatározás) és közbeszerzési műszaki leírás elkészítéséről, ill.
elkészíttetéséről gondoskodik (VI.7.)
Kiadja a teljesítésigazolást (XI.3.)
Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésére vonatkozó
adatok dokumentálása, illetve átadása a közbeszerzésekért felelős ügyintézőnek
(XI.9.)
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Tárgy: Szociális rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. április 25-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 2018. március 28-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 2018. április 05-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 2018. május 01. időponttól kerülnek alkalmazásra, az ellátásra jogosultak
személyi térítési díjának felülvizsgálatát 2018. 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
- A rendelet költségvetési hatása:

166

2018. április 25-i testületi ülés előterjesztései
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 tervezett.
- 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, 2018. április 09.

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 2018. május 1. napján lép hatályba.
………………………………
Huszár Gábor
polgármester

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

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. év
április hó 25-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve:
Szentgotthárd, 2018. április ….

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet
a …/…. (… . … .) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet
1.ÉTKEZTETÉS
A./ Intézményi térítési díj
1.) Ebéd szállítással: 810.-Ft/nap/adag
2.) Ebéd szállítás nélkül: 660.-Ft/nap/adag
B./ Személyi térítési díj
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
A.
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

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

0
1
- 32000
32001 - 42750
42751 - 57000
57001 - 71250
71251 - 85500
85501 -

A
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

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

0
1
- 32000
32001 - 42750
42751 - 57000
57001 - 71250
71251 - 85500
85501 -

Ebéd
Ft/adag
0
78,74
275,59
370,08
433,07
472,44
519,69

ÁFA
0
21,26
74,41
99,92
116,93
127,56
140,31

C
Ebéd szállítással
Összesen Szállítás
Ft/alkalom
0
0
7,87
100
7,87
350
39,37
470
63,00
550
86,62
600
118,11
660

ÁFA

Összes

0
2,13
2,13
10,63
17,00
23,38
31,89

0
10
10
50
80
110
150

C
Ebéd szállítás nélkül
ÁFA
Összesen
Ebéd
Ft/adag
0
0
0
78,74
21,26
100
275,59 74,41
350
370,08 99,92
470
433,07 116,93
550
472,44 127,56
600
519,69 140,31
660

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség
1.) Ebéd szállítással: 30926,66 Ft
2.) Ebéd szállítás nélkül: 27209,16 Ft
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2.HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A./ Intézményi térítési díj
1 gondozási óra: 850 Ft/óra
(szociális segítés és személyi gondozás esetén is)
B./ Személyi térítési díj:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
A

B

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

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

C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
Gondozás és segítés óradíj
0
300
450
550
650
750
850

3.JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A./ Intézményi térítési díj: 110.-Ft/nap
B./ Személyi térítési díj: 110.-Ft/nap

4.TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
A./ Intézményi térítési díj
1.) Személyi segítés óradíja: 850.-Ft
2.) Szállítási kilométerdíj : 140.-Ft
B./ Személyi térítési díj – személyi segítés (kedvezmények , mentességek)
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
Szociálisan rászorultak esetén
A
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
0
300
450
550
650
750
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7.

85501 -

850

6.NAPPALI ELLÁTÁS
A./ Intézményi térítési díj
1) Étkeztetés intézményi térítési díj
1.1) ebéd: 660 Ft/fő/nap
1,2,) reggeli: 250 Ft/fő/nap
2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj : 140.-Ft
B./ Személyi térítési díj ( kedvezmények, mentességek)
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye
A
B
C
Sorsz. Jövedelmi sáv
Fizetendő térítési díj
Tartózkodás Reggeli – Ft/adag
Ebéd – Ft/adag
Ft/nap
Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA
1.
0
0
0
0
0
0
0
2.
1
- 32000 20
39,37 10.63 50
78,74
21,26
3.
32001 - 42750 110
157,48 42,52 200
275,59 74,41
4.
42751 - 57000 120
165,35 44,65 210
370,08 99,92
5.
57001 - 71250 130
181,10 48,90 230
433,07 116,93
6.
71251 - 85500 140
188,98 51,02 240
472,44 127,56
7.
85501 196,85 53,15 250
645,69 140,31
150

Bruttó
0
100
350
470
550
600
660
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Indokolás
1. §-hoz: Az egyes ellátásokra vonatkozó, 2018. 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 2018. április 25-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 2018. március 28-i ülésén tett
javaslatot a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak, hogy a SZEOB
Tótágas Bölcsőde intézményegységben biztosított gyermekek napközbeni ellátása után
mekkora összegű szolgáltatási önköltséget határozzon meg,illetve mekkora legyen az egy főre
jutó gondozási díj és ez utóbbit milyen feltételekkel kell fizetni 2018. május 01. időponttól. A
Képviselő-testület javaslatát a fenntartó Társulás szintén megtárgyalta és 2018. április 05-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.
Gazdasági hatása: az érintett intézmény bevétele nő, ezzel az önkormányzat működési
kiadásai csökkenthetők.
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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, 2018.április 09.

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 2018. május 01. napján lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve: ……….
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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 2018.
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, 2018. 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 lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet
módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. április 25-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

Lakóházak, társasházak felújítási alapját képező közös költségeinek
megtérítése
A SZET Szentgotthárdi Kft felől érkezett kérés alapján felmerült annak igénye, hogy a
társasházi közös költségekbe tartozó üzemeltetési költségeket ki kellene egészíteni egy újabb
költségelemmel - a társasház kezelési díj megfizettetésével, illetve a társasházaknál képzett
felújítási alap önkormányzati bérlakásra eső összegét is át kellene terhelni a bérlőkre.
A társasház kezelői díj a közös képviseletet ellátó vállalkozás, vagy személy vállalkozói díja.
Ennek a munkának minden társasház esetében ára van. A társasház kezelési, vállalkozói díjak
1000 – 1700.-Ft/hó/lakás. SZET Szentgotthárdi Kft. 1700.-Ft/hó díjért vállalja, mely díj
tartalmaz 27%-os ÁFA-t. Most ezen díjat az önkormányzati tulajdonú lakások után nem
szedik be., így ott ahol a SZET Szentgotthárdi Kft végzi ezt a munkát, ott neki bevételkiesés,
hogy az önkormányzati bérlakások után nem kap ilyen díjat, ahol pedig nem a SZET
Szentgotthárdi Kft a közös képviseletet ellátó, ott az önkormányzati bérlakások bérlői helyett
aSZET Szentgotthárdi Kft fizeti meg ezt a költségelemet.
A társasházaknál a felújítási alapból fedezik a társasház felújítás, villanyszerelés, tetőjavítás,
kéményátrakás stb.. költségeit, melynek haszonélvezői ugyan úgy a lakásbérlők is. A
különböző társasházak esetében eléggé eltérő ez a felújítási alap 25 – 145 .-Ft/m2 hó összeget
jelent, ami egy 50 m2-es lakás esetében 1250 – 7.250.-Ft/hó. (de jellemzően 55-85.-Ft/hó az
átlag.)
Azonban ezen tételek bevezetése egyes lakások esetében olyan kötelezettséget is jelent, ahol
ez a bérleti díjon felül akár 6-10.000.-Ft többletterhet jelent. (Akár a szociális alapon
megállapított lakbérhez közelít...)
A lakásügyi megbeszélésen mérlegelésre került ezen tételek bevezetése annak tükrében, hogy
azért a lakások jelentős része a szociális ellátó rendszer részét képezi, ígymennyiben okoz
problémát az, hogy a szociálisan nehéz helyzetben lévő emberekkel fizettetjük meg a felújítési
alap összegét. Így ezért az a javaslat született, hogy a felújítási alap költségének megtérítését
csak az összkomfortos lakások esetében vezetnénk be, míg a közös képviselet miatti díjat
minden bérlőnek meg kell fizetnie.
Azóta továbbgondolva a kérdést azt is megfontolásra érdemesnek tartjuk, ha nem a
komfortfokozat szerint, hanem aszerint különböztetünk, hogy a szociális alapon kiutalt
lakások utá bérlőit ne terhelje a felújítási alap (de már azokat akik költségelven bérlők, azokat
igen – komfortfokozattól függetlenül. Meglátásunk szerint ez a megkülönböztetés
könnyebben védhető – mondván, hogy a szociális alapon lakó bérlők valóban olyan
körülmények között vannak, hogy velük felújítési alapot fizettetni talán nem kellene – a többi
bérlő vagy piaci alapon bérerl vagy költségelven – vagyis úgy, hogy szociális alapon jutott a
lakáshoz, a bérleti jogviszony ideje alatt azonban anyagi helyzete megváltozott és a
továbbiakban költségelven bérlő.
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A 2010-től elfogadott lakáskoncepció alapján megfogalmazódott, hogy:
a „lakbérek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott bérleti díjon felül a bérlőnek
ki kell fizetnie az általa bérelt lakásra eső üzemeltetési költséget, mely kötelezettséget a bérleti
szerződésben is szerepeltetni kell.
A SZET Szentgotthárdi Kft. a többletbevételekre tekintettel köteles a lakások karbantartására
és felújítására a jelenleginél nagyobb összeget fordítani. Ennek tervezett nagyságát és a
felhasználás helyét az éves lakásfelújítási és karbantartási tervben külön soron kell
szerepeltetni „bérlői többletbefizetésekre tekintettel végzendő karbantartások, felújítások”
címén.
A Lakáskoncepció felülvizsgálatáról szóló előterjesztésben az alábbiakat fogalmaztuk meg:
2010-ben:
„A bérlakások karbantartására fordítható összegek növelése érdekében az Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat felől egyre többször felmerül annak igénye, hogy a Társasházaknál
befizetendő üzemeltetési és felújítási költségek („közös költségek”) közül az üzemeltetési
költség ne a beszedett bérleti díjból kerüljön a Társasházak felé kifizetésre, hanem a bérleti
díjon felül a bérlőknek kellene megfizetni. Az üzemeltetési költségek közé sorolható: pl. a
társasház biztosítási díja, kéményseprési díj, lépcsőház takaríttatása, közös lépcsőházi villany
díja, kukák mosásához használt „közös” víz, rágcsálóírtás, stb, a felújítási költség pedig a
társasház felújítására, karbantartására fordítható összeget tartalmazza.
Véleményünk szerint az üzemeltetési költségek „haszonélvezői” az adott társasházban lakó
bérlők is. A magántulajdonosok is befizetik ugyanezen költségeket, viszont az Önk-i lakások
esetében ezen költségeket a befolyt bérleti díjból az ÖKV fizeti ki. Előfordul olyan lakás is,
hogy a szociális alapon beszedett bérleti díj nem fedezi az adott pl. egy félkomfortos, vagy
komfort nélküli lakásra eső „közös költséget”.
Az üzemeltetési költségek áthárítása esetén (ez a költség kb. 30 - 60 Ft/m2/hó között mozog,
társasházaktól függ) nyilvánvalóan sokan felháborodnak, mert sok bérlő (pl. kisnyugdíjasok,
nagycsaládosok) számára valamikor a bérleti díj kifizetése is elég problémás és megterhelő.
De az is nyilvánvaló, hogy magántulajdonban lévő lakásoknál is a bérlő viseli az összes
rezsiköltséget.
Ezen költségek bérlőkre történő áthárítása esetén a bérleti szerződések módosítása szükséges.
”
A törvény így szabályozza ezeket a kérdéseket:
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Tv)az alábbi 35.§ alapján
rendelkezik a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatás díjáról:
35. §
(1) A bérlő köteles megtéríteni a bérbeadó által nyújtott és a szerződésben - vagy más
megállapodásukban - meghatározott külön szolgáltatás díját.
(2) A külön szolgáltatás díját önkormányzati rendelet, illetőleg más jogszabály keretei
között a bérbeadó állapítja meg.

Tehát törvény lehetővé teszi bizonyos külön szolgáltatások díjának meghatározását.
A rendeletünk jelenleg ezt mondja:
A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet ide vonatkozó
része:
21.§. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő és bérbeadás útján hasznosított lakások bérlői
kötelesek megtéríteni a ingatlankezelő által kifizetett üzemeltetési költséget.
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(2) Az üzemeltetési költséget az ingatlankezelő állapítja meg társasházban levő
önkormányzati bérlakás esetén úgy, hogy a társasházban megállapított, az önkormányzati
bérlakásra eső közös költségből levonja a felújítási költség címén fizetendő összeget es a
fennmaradó részt köteles a bérlő megfizetni.
Az üzemeltetési költség megfizetése is a bérlő lakossági folyószámlájáról történik csoportos
beszedési megbízással abban az esetben, ha a bérlőnek e rendelet szerint lakossági
folyószámlával kell rendelkeznie.
(3) Az olyan bérlakásnál, mely nem társasházzá nyilvánított ingatlanban van, ott az épület
tényleges üzemeltetési költségét kell az önkormányzati bérlakások alapterülete arányában
felosztani és a bérlőknek ezt az összeget kell megfizetniük.
(4) A (3) bekezdés szerinti üzemeltetési költségbe a következő költségelemek tartoznak bele:
közös áramdíj, közös vízdíj, kéményseprési díj, lépcsőház-takarítás költségei, biztosítási díj,
költségosztók elszámolásának díja, rágcsálóirtás, karbantartási munkák költsége.
(5) Az üzemeltetési költséget a ingatlankezelő írásban közli a bérlővel, egyúttal
meghatározza a befizetési határidőt is.
(4) Az üzemeltetési költséget meg nem fizető bérlővel szemben a lakbérek nem fizetése
esetére vonatkozó eljárási szabályok az irányadók.
Amennyiben a T. testület támogatja ezen költségnemek áthárítását, úgy a társasház kezelési
díját az üzemeltetési költségekhez javasoljuk hozzávenni.
Az valószínűsíthető, hogy a bérlők körében ezen plusz költség némi felháborodást fog
kiváltani.
A felújítási alapok - a társasházak esetében - a társasházi közgyűlésen kerülnek
meghatározásra az év első felében, így annak mértéke minden évben adott. Vannak olyan
tiszta önkormányzati tulajdonú lakóházak, ahol nincs megállapítva felújítási alap költsége.
Ezen házak esetében megoldás az, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft. által becsült és reális
felújítási alapot kell képezni.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Társadalmi: Az összes lakásbérlőre kihat, hiszen ezen költség átterhelése a bérlőknél
többletkiadást jelent. Emiatt ez elégedetlenkedéssel járhat, de járhat ez azzal is, hogy a bérlők
ezáltal magasabb szolgáltatást várnak el. Továbbá az emelés egyik következménye lehet,
hogy a bérleti díjat nem rendszeresen, ill. nem fizetők esetében még jobban nő a tartozás.
Gazdasági, költségvetési hatása: Bérbeadói oldalról bevétel növekedést jelent, ezáltal
nagyobb összeget tudnak visszaforgatni pl. a megüresedő bérlekások felújítására..
Környezeti és egészségi következménye: nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az emelés szinte valamennyi lakást érinti, bár
csak egyszeri hatás ez: a bérleti szerződések vonatkozó részének módosítása szükséges.
A jogalkotás elmaradásának esetén:
Marad a régi rendszer, bizonyos lakások esetében a bérleti díj jelentős részének elvesztésével
jár.
Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását.
Szentgotthárd, 2018. április 16.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének …./---. (..)
önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakások bérletéről
szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet 21.§-a a következők szerint módosul:
„21.§. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő és bérbeadás útján hasznosított lakások bérlői
kötelesek megtéríteni a ingatlankezelő által kifizetett üzemeltetési költséget.
(1a) Az önkormányzat tulajdonában lévő és bérbeadás útján hasznosított
„A” Variáció:
összkomfortos lakások bérlői
„B” Variáció:
lakások bérlői a jelen rendelet 2/A§-ában szabályozott Szociális alapon bérbe adott lakások
bérlőin kívül
kötelesek megtéríteni az ingatlankezelő által kifizetett az üzemeltetési költségen felül a
társasházban fizetendő felújítási hozzájárulásból az önkormányzati bérlakásra eső részt is.
(2) Az üzemeltetési költséget és a felújítási hozzájárulás összegét az ingatlankezelő állapítja
meg a társasházban levő önkormányzati bérlakás esetén a társasházi közgyűlésen elfogadott
összeg alapján, melyet a bérlő köteles megfizetni. úgy, hogy a társasházban megállapított, az
önkormányzati bérlakásra eső közös költségből levonja a felújítási költség címén fizetendő
összeget es a fennmaradó részt köteles a bérlő megfizetni.
Az üzemeltetési költség és a felújítási hozzájárulás megfizetése is a bérlő lakossági
folyószámlájáról történik csoportos beszedési megbízással abban az esetben, ha a bérlőnek e
rendelet szerint lakossági folyószámlával kell rendelkeznie.
(3) Azon bérlakásnál, mely nem társasházzá nyilvánított ingatlanban van, az ingatlant kezelő
szerv, ennek hiányában a tulajdonostársak által megállapított, az épület tényleges üzemeltetési
költségét és a szükséges felújításokra fizetendő hozzájárulást kell az önkormányzati
bérlakások alapterülete arányában felosztani és a bérlőknek ezt az összeget kell megfizetniük.
A felújítási hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg az önkormányzat tulajdonában álló
lakások után fizetendő felújítási alap költségének m2-re vetített átlagát.
(4) Az (1) bekezdés szerinti üzemeltetési költségbe a következő költségelemek tartoznak bele:
közös áramdíj, közös vízdíj, kéményseprési díj, lépcsőház-takarítás költségei, biztosítási díj,
költségosztók elszámolásának díja, rágcsálóirtás, karbantartási munkák költsége, társasház
kezelői díj.
(5) Az üzemeltetési költséget és a felújítási hozzájárulást a ingatlankezelő írásban közli a
bérlővel, egyúttal meghatározza a befizetési határidőt is.
(6) Az üzemeltetési költséget és a felújítási hozzájárulást meg nem fizető bérlővel szemben a
lakbérek nem fizetése esetére vonatkozó eljárási szabályok az irányadók.
2.§ A rendelet 2018. július 01. napján lép hatályba.
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Huszár Gábor
Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester
jegyző
Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő –
testülete a 2018. …..-i ülésén fogadta el.
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Indokolás:
1.§-hoz:
A társasházaknál a felújítási alapból képezik a társasház felújításának költségeit, a társasház
ügyeinek intézésének költségeit az üzemeltetési költség tartalmazza. Mindezek hasznainak
élvezői maguk a bérlők – erre tekintettel született ez a szabályozás. A tervezet az egyik
variációban különbséget tesz a szociális alapon lakást bérlők javára annyiban, hogy az ebbe a
körbe tartozó, szociálisan valóban nehéz helyzetben lévő embereknek
nem kell
hozzájárulniuk a társasház felújítáési alapjához. A másik javasolt variáció a komfortfokozat
alapján különböztet és eszerint csak a legmagasabb komfortfokozatú lakásokat bérlőknek kell
a felújítési alaphoz hozzájárulniuk. E megkülönböztetés annyi problémát azért felvet, hogy
szociális bérlők is vannak még összkomfortos lakásokban – igaz, egyre kisebb számban.
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Tárgy: Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. április 25-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Markusovszky Egyetemi Kórház főigazgató általános helyettese gazdasági igazgatója Csuka
Lajosné az 1. sz. mellékletben található levelében kér visszajelzést arról, hogy az
Önkormányzat, a Szentgotthárd, Baross G. u. 8. sz. alatti, 1443 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar
megnevezésű ingatlanra tart-e igényt továbbra is. (Helyszínrajz: 2 .sz. melléklet)
Az ingatlan a Magyar Állam tulajdona, tulajdonosi jogok gyakorlója az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ (1125 Budapest, Diós árok 3.) vagyonkezelői jog a Markusovszky Egyetemi
Kórház (9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.)
Az ingatlanon lévő lakóház 10 éve üresen áll, az épületben 5 lakás található.
Az épület állapota a karbantartás hiánya miatt erősen leromlott, tetőbeázás, vizesedés, vakolat
mállások tapasztalhatók. Az épületben lévő lakások elrendezését korszerűtlennek mondhatjuk
mai szemmel nézve: magas belmagasság, a wc-k a lépcsőházban lakáson kívül találhatóak, az
összes közművezeték elavult, nyílászárók cserére szorulnak.
Amennyiben itt lakások kialakítására gondolunk az épületre 50 Millió forintot minimum lehet
kalkulálni.
Szentgotthárd Város önkormányzata jelen pillanatban közel 250 lakás tulajdonosa ami ekkora
település esetén soknak mondható. A meglévő lakások állapota vegyes, de összességében
inkább rosszabbnak mondható. A kérdés, hogy kell-e ezek mellé újabb öt lakás melyek rossz
állapota tovább rontja az összképet.
Ugyanakkor meggondolandó, hogy néhány központban lévő szépen felújítható patinás,
értékes lakást nem tudunk felújítani és piaci áron bérbe adni, mert a bennük lakó szociális
bérlőket nem tudjuk elhelyezni alacsonyabb komfortfokozatú lakásba – itt viszont minimális
állagjavítás után kínálkoznának alacsonyabb komfortfokozatú lakások ahová a szociális
bérlőket helyezhetnénk el. Vagy ebben a házban alakíthatnánk ki olyan polgári lakásokat
melyek magasabb bérleti díjért lennének bérbe adhatók.
A döntés során azt is vegyük figyelembe, hogy jelenleg az Önkormányzat tulajdonában álló
lakóházak közül többre is rá tudnánk költeni az említett ötven millió forintot . (Széchenyi u.
18., Széchenyi u. 5., Május 1. u. 2. Kossuth L. u. 3, Széll K. tér 15....)
Továbbá az ingatlant és környezetét valamilyen szinten karban kell tartani, mely költségekkel
jár.
Amennyiben az ingatlan megszerzése mellett dönt a T. Testület, úgy javasoljuk, hogy azt
térítésmentesen igényelje, átalakítási, beruházási, kötöttség nélkül, továbbá elidegenítési
tilalom bejegyzés nélkül.
HATÁSVIZSGÁLAT
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Közvetlen, indoka nincs, ugyanakkor egyrészről egy szép épület megőrzése, illetve az
önkormányzati bérlakásgazdálkodás segítése lehet indok az épület igénylésére. Ingyenes
megszerzés esetén , vagyongyarapodást jelent későbbi hasznosíthatóság reményében
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
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Személyi, tárgyi igen, térítésmentes átadás esetén az eljárási díjakon felül nem jelent
pénzügyi kiadást
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns hiszen egy jogügyletről van szó..
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Ingatlanszerzés esetén a terület karbantartása plusz költségekkel jár. A lakóingatlan felújítása,
használhatóvá tétele jelentős költségekkel jár.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? nem releváns
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Támogató döntés szerződést kell előkészíteni, aláírni s földhivatalnál a tulajdonjogot
átvezetni.
Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában
lévő (tulajdonosi jogok gyakorlója: Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1125 Budapest,
Diós árok 3. vagyonkezelői jog: Markusovszky Egyetemi Kórház 9700 Szombathely,
Markusovszky u. 5.) szentgotthárdi 1443, hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Baross G.
u. 8. sz. alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű 776 m2 területű ingatlan térítésmentes
tulajdonba vételére igényt tart, amennyiben a tulajdonba adás feltételeként nem kerül
kikötésre az ingatlan tekintetében felújítási, beruházási kötelezettség, továbbá hasznosításának
korlátozása sem.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában
lévő (tulajdonosi jogok gyakorlója: Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1125 Budapest,
Diós árok 3. vagyonkezelői jog: Markusovszky Egyetemi Kórház 9700 Szombathely,
Markusovszky u. 5.) szentgotthárdi 1443, hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Baross G.
u. 8. sz. alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű 776 m2 területű ingatlanra nem tart igényt.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt
főtanácsos
Szentgotthárd, 2018. április 12.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Tárgy: Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz alatti autóbusz pályaudvar
bérbevétele
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. április 25-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
előzmények:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016-ban is többször
foglalkozott a 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572 hrsz-ú autóbusz
pályaudvar ügyével. Hirdette bérbeadásra, majd az ingatlan hasznosítására ötletpályázatot írt
ki, s a 68/2016 és a 155/2016. sz. határozatával az alábbi döntéseket hozta:
155/2016. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd, Hunyadi u.
14. sz. alatt található, 1572 hrsz-ú autóbusz pályaudvar épület hasznosítására vonatkozóan
….
A jelenlegi
épület állagmegóvását a 2017. évi költségvetésben tervezni kell. Az üres
helyiségeket bérbeadásra hirdetni kell a korábbiak szerint.
46/2017. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572
hrsz-ú autóbusz pályaudvar épületben lévő, összesen 58 m2 területű, 3 helyiségből álló
ingatlanrész, Drini Pékség Kft. (9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 4., adósz.: 24300270-2-18)
részére történő bérbe adásához a 10/2016. és 155/2016. számú határozatban kiírt
feltételekkel, 1800.-Ft/m2/hó bérleti díjért pékárú árusítás céljára.
II.
jelenlegi helyzet
Jelenleg az 1573 hrsz-ú ingatlan 2458 m2 területű, melyen kb. 255 m2 hasznos alapterületű
épület áll, melyben egy vendéglátó egység, egy delikátesz bolt üzemel, a többi helyiség a
Buszpályaudvar kiszolgáló helyiségei. A vendéglátó egység által bérelt terület 85 m2, a
delikátesz üzleté pedig 14 m2. A vendéglátó egység és többnyire a jelenleg is
autóbuszmegállóként használt épületnél várakozó utasok közösen használnak egy 20 m2 Wcmosdó helyiséget. Alaprajz 1. sz. melléklet. (ezen a jelenleg Petrovics István által üzemeltetett
85 m2-es vendéglátó egység csak kis részletében látható.) A jelenleg üresen álló rész: 132
m2, mivel a Drini Pékség Kft-vel végül nem jött létre megállapodás.
Az alaprajzon Tárolóként jelölt 8,74 m2-es helyiségben az OTP bankautomata található ,azt a
helyiséget az OTP bérli.
Bérleti Ajánlat:
CEYHAN KFT. 1084 Budapest, Mátyás tér 5. a. 2. em. 21. (Adósz.: 25594863-2-42)
ügyvezetője Rácz Viktória a 2. sz. mellékletben található kérelme alapján szeretné bérbe
venni az 58 m2 területű, 3 db helyiségből (alaprajzon: „Gépkocsivezetői tartózkodó”, „iroda”
és „személyzeti wc”) álló ingatlanrészt. A várótermi rész nem kell neki. A vállalkozás
Szentgotthárdon a Hunyadi úton jelen van egy üzlettel (kebabos a Kollégium mellett).
A helyiségekben pékáru és üdítőital bolt üzletet szeretnének kialakítani.
Az általa vállalt bérleti díj 45.000.-Ft/hó.
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A buszpályaudvaron lévő helyiségek bérbeadásra hirdettük 1800.-Ft/m2 áron, ami alapján a
bérbe venni kívánt rész bérleti díja 104.400.-Ft, tehát az ajánlott bérleti díj még a felét sem éri
el.
Az ingatlan víz és villany mérőkkel rendelkezik, azonban almérők beépítésére van szükség,
vagy egyéb elszámolási módot kell választani az osztott használatok miatt.
Amennyiben a T. Testület továbbra is bérbe kívánja adni, illetve alacsonyabb összegért a
pályázatot újra ki kell írni.
Pályázati kiírás feltételei voltak:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az ötletpályázaton beérkező
javaslatok hosszabb távon való megvalósításáig is gondoskodni kíván a létesítmény
hasznosításáról, ezért az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd,
Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572 hrsz-ú autóbusz pályaudvar épületben lévő összesen
132 m2 területű helyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti.
A helyiség önálló (víz és villany) mérővel rendelkezik.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 1800- Ft/ m2 /hó.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos
A pályázatok elbírálásának határideje: A beérkezést követő testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés során a
bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum bérleti díjat, a megjelölt
tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó elképzeléseinek. A bérleti ajánlatot forintra
pontosan meghatározva kell benyújtani.
A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti
szerződés megkötésével egyidejűleg.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó
pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett
üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke
egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó
pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
Javasoljuk továbbra is meghirdetni az ingatlant használatba.
Ugyanakkor azért az is mérlegelendő szempont, hogy
- hosszú távon ezen épület jelenlegi formáját nem lenne célszerű konzerválni, azon előbb –
utóbb változtatásokat fogunk végrehajtani.
- Bérbeadás esetén a bérlő beleinvesztál az ingatlanba ugyanakkor az épület későbbi
átalakítása esetén a bérlők beruházását nem gondoljuk megtéríteni vagyis azt a bérlő saját
kockázatára végzi el
–nem tudjuk garantálni, hogy milyen hosszú ideig tudja üzemeltetni az üzletét, fennáll annak
esélye is, hogy egy jövőbeli ingatlanfejlesztés esetén ezen épület akár elbontásra is kerülhet..
Ugyanakkor a bérleti díj meghatározásánál érdekünk, hogy minél magasabb piaci díjat
kaphassunk a helyiségünkért
Határozati javaslat
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 46/2017. sz. alatti
határozatát visszavonja.
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2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 9970 Szentgotthárd,
Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572 hrsz-ú autóbusz pályaudvar épületében lévő helyiség
bérbevételére érkezett ajánlatot (ajánlattevő: CEYHAN Kft. 1084 Budapest, Mátyás tér 5. a.
2. em. 21.) a megajánlott bérleti díj miatt nem támogatja
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572
hrsz-ú autóbusz pályaudvar épületben lévő összesen 132 m2 területű helyiséget bérbeadásra a
helyben szokásos módon meghirdeti.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: ................- Ft/m2/hó.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos
A pályázatok elbírálásának határideje: A beérkezést követő testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés során a
bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat, a
megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt kritériumoknak. A
bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg.
Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett
üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke
egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó
pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Határidő: közlésre azonnal
Szentgotthárd 2018. április 11.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés:Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Tárgy: BLACK-VELVET 2005 KFT kérelme garázs bérleti
szerződés hosszabbítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. április 25-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 257/2017. számú határozata
szerint Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd,
Széll K. tér 19. szám alatti 31/A/5 hrsz-ú, 19 m2 alapterületű garázsra az önkormányzat
tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól
szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályázat
mellőzése alapján Black-Velvet 2005 Kft-vel (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 21. sz.)
történő Bérleti szerződés megkötéséhez járult hozzá.
Bérleti díj: havi 10.000.-Ft/hó+ÁFA, összesen 12.700.-Ft/hó.
A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2017. 12.01-től 2018. április 30-ig szól.
Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft. közlése szerint.
Black-Velvet 2005 Kft. 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 21. képviseletében Nagyné Unger
Brigitta ügyvezető (Cafe Corso étterem üzemeltetője) kéri a bérleti szerződés
meghosszabbítását.
Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó szabályairól szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2,§. (2) bekezdése
alapján:
„(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség
jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a
pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió
forintot nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.”
A 2.§ (5) és (6) bekezdése kimondja:
(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy határozatlan
időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával
meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet
Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább
folytatandó tevékenységet. A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, döntését
indokolni nem kell.
(7) Bérlőtárs csak az lehet, aki a bérleti szerződésben is szerepel.
A garázs könyv szerinti bruttó értéke: 86.000.-Ft, becsült értéke: 806.000.-Ft.
A megüresedett garázsokra is vonatkozik a fenti rendelet, s mivel van bérleti ajánlatunk az
ingatlanra, s a bruttó forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, elméletileg a
bérbeadásnak jogi akadálya nincsen.
A garázs határozott vagy határozatlan időre is bérbe adható.
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Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, Széll
K. tér 19. szám alatti 31/A/5 hrsz-ú, 19 m2 alapterületű garázsra az önkormányzat
tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól
szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésében biztosított pályázat
mellőzése alapján Black-Velvet 2005 Kft-vel (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 21. sz.)
történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá.
Bérleti díj: havi 10.000.-Ft/hó+ÁFA, összesen 12.700.-Ft/hó.
A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2018. 05.01-től 2019. 04. 30-ig szól.
Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft közlése szerint.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9970 Szentgotthárd, Széll
K. tér 19. szám alatti 31/A/5 hrsz-ú, 19 m2 alapterületű garázst bérbeadásra meghirdeti.
Bérleti díj: havi 10.000.-Ft/hó+ÁFA, összesen 12.700.-Ft.
A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.
Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. májusi testületi ülés.
A hirdetményt a helyben szokásos módon kell közzétenni.
Határidő:közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,
Szentgotthárd, 2018. április 11.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Tárgy: SZEOB Tótágas Bölcsőde megüresedő álláshely betöltése
iránti kérelem.
SÜRGŐSSÉGI!
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. április 25-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója a mellékelt
kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testület felé (lásd: 1. sz. melléklet).
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2018. sz. határozatában úgy
döntött, hogy az intézményekben az év közben megüresedő álláshely betöltését a Képviselőtestület elé kell terjeszteni - jelen előterjesztést erre tekintettel készítettük.
2018. márciusát követően, április 24.-én a SZEOB Tótágas Bölcsőde 1 fő kisgyermeknevelője
kérte munkaviszonyának megszüntetését, lemondott közalkalmazotti jogviszonyáról –
külföldi munkavállalás miatt, melyet 2018. május 07-én kezd meg.
A gyermekek folyamatos ellátása/gondozása miatt sürgősen be kell tölteni az álláshelyet. Az
intézmény belső átszervezéssel ezt nem tudja megoldani. A bölcsődei kisgyermeknevelő
álláshely hirdetése jogszabály alapján nem kötelező, így amennyiben találna az intézmény
megfelelő szakembert és a Testület , illetve a fenntartó is hozzájárul a megüresedő álláshely
betölthető lenne.
Az intézmény ezzel nem új álláshelyet kér, az álláshelyek száma nem változna.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és javasolja a fenntartó Társulási
Tanácsnak, járuljon hozzá ahhoz, hogy a SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményében a 2018.
május 04. időponttal megüresedő álláshelyet haladéktalanul betölthesse.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester /elnök
Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
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2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és nem javasolja a fenntartó Társulási
Tanácsnak, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a SZEOB Tótágas Bölcsőde 2018. május 04.
időponttal megüresedő álláshelyét betöltse.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester /elnök
Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató
Szentgotthárd, 2018. április 24.
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyzte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Tárgy: Pályázati lehetőség az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. április 25-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL:
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetnek a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
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.
Az elbírálás során előnyt élveznek a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések,
felújítások (nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés).
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 2019. december 31.
A pályázatot 2018. május 2-ig lehet benyújtani. (A pályázatokról 2018. augusztus 31-ig, de
legkésőbb 2018. október 16-ig születik döntés.)
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A BENYÚJTANI KÍVÁNT PÁLYÁZATRÓL:
Az előzetes egyeztetések alapján a pályázati felhívással kapcsolatban az a) pont szerinti
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása kapcsán a
Kolostorépület (Szél Kálmán tér 11.) keleti homlokzata, illetve délkeleti sarokrésze
ablakainak felújítására nyújtanánk be a pályázatot az alábbiak szerint.
Megnevezés
A kolostorépület keleti homlokzatán két szinten összesen
20 db irodai ablak + a délkeleti sarokrészen két szinten
további 4 db irodai ablak felújítása, továbbá a refektórium
4 ablakának felújítása, valamennyi ablak esetében az
egyik szárnyon hőszigetelt üveg beépítésével, az alsó
szinten az ablakrácsok felújítására is kiterjedően

Nettó ár

Bruttó ár

14.760.860- Ft

18.746.292,- Ft

A felsorolt felújítások megvalósításához egyéb járulékos költségek is tartoznak, úgy, mint
az örökségvédelmi hatóság engedélyének megkéréséhez szükséges tervek elkészítésének
költsége, műszaki ellenőr alkalmazásának költségei, közbeszerzési eljárás lebonyolításának
költségei:
- az örökségvédelmi hatóság engedélyének megkéréséhez szükséges tervek
elkészítésének költsége 281.940 Ft+ÁFA, összesen bruttó 444.500 Ft,
- műszaki ellenőr alkalmazásának költségei: bruttó 250.000, - Ft.
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása építési beruházás esetén csak nettó 25 millió Ft
beruházási érték felett szükséges.
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.
Mindezek alapján a projekt tervezett költségvetése összesen (bruttó) 19.440.792,- Ft a
következő megosztásban:
FEJLESZTÉS

BERUHÁZÁS
ÖSSZKÖLTSÉGE

SAJÁT FORRÁS
ÖSSZEGE

18.746.292,- Ft
444.500,- Ft

IGÉNYELT
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE
9.373.146,- Ft
222.250,- Ft

Ablakok felújítása
Tervezés költsége
Műszaki
ellenőr
költsége
ÖSSZESEN:

250.000,- Ft

125.000,- Ft

125.000,- Ft

19.440.792,- Ft

9.720.396,- Ft

9.720.396,- Ft

9.373.146,- Ft
222.250,- Ft

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

mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást: a kolostorépület nyílászárói rendkívül rossz
állapotban vannak, az ablakszárnyak rosszul illeszkednek, a megfelelő hőszigetelés
hiánya miatt magasak a fűtési költségek
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- mi történik a fejlesztés elmaradása esetén: marad a jelenlegi állapot vagy a szükséges
felújítást kizárólag saját forrásból kellene megvalósítania az Önkormányzatnak vagy
várakozni kell egy későbbi esetleges pályázati kiírásea
- A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak-e: az önrész összegével eddig még nem tervezett az Önkormányzat
- 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:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal épülete (volt ciszterci kolostor, Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 11. hrsz. 26) keleti homlokzatán és délkeleti sarkán található 28 db ablak
felújítására és hőszigetelésére:
FEJLESZTÉS

BERUHÁZÁS
ÖSSZKÖLTSÉGE

IGÉNYELT
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE

SAJÁT FORRÁS
ÖSSZEGE

18.746.292,- Ft

9.373.146,- Ft

9.373.146,- Ft

444.500,- Ft

222.250,- Ft

222.250,- Ft

250.000,- Ft

125.000,- Ft

125.000,- Ft

A kolostorépület kelti
homlokzatán
és
délkeleti
sarkán
található 28 db ablak
felújítása
és
hőszigetelése
Tervezés
Műszaki
ellenőr
költsége

Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb
9.720.396,- Ft összegben biztosítja a ………………… terhére.
Határidő: a pályázat benyújtására: 2018. május 2.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2018. április 23.
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 2018.április 25-i ülésére

I.

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK:

Lejárt határidejű határozat nem volt ezen időszakban.

II.
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK
2018. ÁPRILIS
VÁROSÜZEMELTETÉS:
Két ülés között történtek
2018. április


Megrendeltük a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületében az
első vizesblokk teljes felújítását:
 bontási munkálatok
 teljes burkolatcsere: csempeburkolat-, padlóburkolat készítése
 új álmennyezet készítése
 villanyszerelési munkálatok
 gépészeti alapszerelés - a víz-, szennyvíz-, melegvíz ellátás alapvezetékei csak az
építéssel érintett területen és a szükséges mértékig kerülnek átépítésre
 építési törmelék elszállítása lerakóhelyre
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,
970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.
A beruházás befejeződött.


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2018. február
12.-én megtartott ülésén döntött a „Szentgotthárd – Máriaújfalu Művelődési
ház belső felújítási munkái I. ütem” kapcsolatos közbeszerzési eljárás
lezárásáról. Az eljárás nyertese a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevő Cseke
Kft. (8991 Teskánd, Petőfi S. u. 5.).
A szerződés aláírásra került. A munkaterület átadás-átvételi eljárás megtörtént. A műszaki
ellenőri feladatok ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el.
A kivitelezés befejezési határideje: 2018. március 20.
A beruházás befejeződött.
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Megrendeltük Szentgotthárd – Zsida klub épületében a villanyszerelés utáni
helyreállítási festési munkálatokat.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,
9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.


Megrendeltük a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületében a
katasztrófavédelmi felülvizsgálathoz szükséges munkálatokat:
 villámvédelmi hálózat javítási munkái, villamos tűzvédelmi rendszer javítási
munkái, villámhárító javítása
 tűzvédelmi ellenőrzéshez szükséges munkálatok
 villámvédelmi ellenőrzéshez szükséges munkálatok
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,
9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.


Megrendeltük a SZEOB Tótágas Bölcsődéje épületében a villanyszerelési
munkálatokat:
(világítótestek bontása, új lámpatestek beépítése)
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,
9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.


2018. január 19-én megtartották az M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár
közötti szakasz 2x1 sávos építési munkák munkaterület átadás-átvételi
eljárását. Az ünnepélyes alapkőletételre pedig 2018. március 08-án került sor.
A projekt tervezett befejezési határideje 2021. február vége



Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-VS12016-00011
A Támogatási Szerződést (TSZ) június 16-án írtuk alá. A Felhívásban előírtaknak
megfelelően a Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a TSZ aláírását követő 6 hónapon
belül kell elkészíteni és véleményeztetni a KKK tervzsűrivel, tehát december 16-ig. A
tervzsűritől 2018. január 12-re kaptunk időpontot, ezért szerződésmódosítás vált szükségessé.
A szerződésmódosítási kérelem hiánypótlását 2018. január 23-án teljesítettük, várjuk az
Irányító Hatóság elbírálását. A KHT elkészült és annak zsűriztetése is megtörtént. Ez alapján
történhet a tervek elkészítése, melyet engedélyeztetés előtt szintén szükséges a kerékpáros
tervzsűrivel és a Közreműködő Szervezettel véleményeztetni. A tervek elkészítésének és az
engedélyeztetés végső határideje 2018.04.30.
A Támogatási Szerződés módosítását az Irányító Hatóság elfogadta. Beadtuk az 1. számú
mérföldkőhöz tartozó 1. számú beszámolót, melynek hiánypótlása folyamatban van.
2018. március 19-én a lakosság tájékoztatására lakossági fórumot tartottunk. A projekt
keretében hamarosan kihelyezésre kerül a Brenner János térre a kötelező nyilvánosság
elemeként egy darab „B” típusú (3 m x 1,5 m) tájékoztató tábla.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel egyeztetett engedélyes tervek elkészültét követően az
engedélyezési eljárást április hónapban elindítjuk.


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. július
12-én megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd belterületi
vízrendezési munkálatok 2017.” elnevezésű beszerzési eljárás eljárást lezáró
döntéséről. A pályázati kiírásban a Kethelyi-mező vízrendezése (új 566,00 fm
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hosszúságú nyílt csapadékvíz-elvezető övárok kiépítése, a fő csapadékvízelvezető irányokban 1756,00 fm hosszban a meglévő árkok folyásfenék
burkolása), illetve a Bem J. utca 260,00 fm hosszúságú nyílt csapadékvízelvezető árkának burkolása árokburkoló elemmel szerepelt. A nyertes
ajánlattevővel történő szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munkálatok
megkezdődtek. Az új csapadékvíz-elvezető övárok vízjogi létesítési
engedélyezési eljárásának elhúzódása miatt, illetve a rendkívül csapadékos
2017. évi október-novemberi időjárási körülmények miatt a kivitelezési
munkálatok hosszabb időt vesznek igénybe, ezért a kivitelezés határidejét a
Kethelyi mező folyásfenék burkolások, ill. Bem J. utca árokburkolások esetén
2018. április 30., illetve a Kethelyi mező új övárok építése esetén pedig 2018.
június 15. napjában határoztuk meg. Kivitelező: Vízéptek Bt.




Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017.
november 20-án megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd Máriaújfalu városrészen a szennyvíz-csatornázással érintett önkormányzati
tulajdonú és kezelésű utak KHEOP pályázati projektben nem elszámolható
teljes szélességű burkolat-felújítása” elnevezésű beszerzési eljárás eljárást
lezáró döntéséről. A KHEOP projektben sajnos csak állami tulajdonú és
kezelésű utak esetében számolható el a szennyvízcsatornázás utáni teljes
szélességű út helyreállítás, az önkormányzati utak esetében csak nyomvonalas
helyreállítás végezhető el, illetve számolható el. Az eljárás nyertese a COLAS
Alterra Zrt. lett. A nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. Teljesítés
határidejét 2018. augusztus 31-re módosítottuk.

Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen elkészültek a Parkerdő utcában cca. 66,00 fm
hosszúságú, illetve a Kis utcában cca. 266,00 fm hosszúságú gravitációs szennyvízcsatorna hálózat, illetve bekötővezetékek kivitelezési munkái. A KHEOP projektben
nem támogatható szakaszok kiépítésére a Vasivíz Zrt.-vel kötöttünk szerződést,
amelynek finanszírozására a szennyvízhasználati díjból történt.


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 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. 2018. március-április hónapokban kettő egyedi hibát
jelentettünk be. A közvilágítási hálózatot érintő hibák elhárítása az elektromos
hálózat tulajdonosának (EON), az egyedi hibák elhárítása pedig az
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önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata.
A bejelentett hibák elhárítása folyamatban van.


Elkészült a Szentgotthárd, Hunyadi úti temetőnél lévő konténer kapun belülre
helyezése kapcsán a szükséges átalakítási munkák. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi
Kft.



Megtörtént Szentgotthárd város területén található közterületi információs táblák
felújítása. Kivitelező: Virtuart Kft. A kivitelezés teljesítési határideje 2018. március
31.



Megrendeltük az alábbi útfelújítási munkálatokat:
o Máriaújfalu kultúrházhoz bevezető út helyreállítását
o Farkasfa kultúrház főbejáratánál leszakadt áteresz helyreállítását
o Szentgotthárd-Rábatótfalu, Felsőpatak utca sérült rácsos folyóka és áteresz
javítását
o Szentgotthárd-Zsida, 777 hrsz-ú út kőzúzalékolását
o Május 1 utca autóbuszöböl útburkolat leszakadás helyreállítását
o Hunyadi úti buszforduló ideiglenes kőzúzalékos kátyúzását

.



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 225/2017. számú
Képviselő-testületi határozatában a közterület-felügyelet és a rendőrség
kezdeményezésére Szentgotthárd, Rózsa F. utca Szent Erzsébet utcai kereszteződéstől
a Tompa M. utca kereszteződéséig terjedő szakaszán megállási tilalmat rendelt el. A
jelzőtábla kihelyezése után a korlátozással érintett útszakasz lakói lakossági beadványt
nyújtottak be hivatalunkhoz. A kérelmüket megvizsgálva ideiglenes közútkezelői
intézkedéseket rendeltünk el a Szentgotthárd, Rózsa F. utcában. A megállni tilos
jelzőtábla visszakerül a Rózsa F. utca 20. számú ingatlan elé, a Rózsa F. utca Szent
Erzsébet utcai kereszteződéséhez várakozni tilos jelzőtábla kerül kihelyezésre, illetve
az utca érintett szakaszán 30 km/h - ás sebességkorlátozás kerül bevezetésre.
A lakosság tájékoztatását követően ismételt lakossági megkeresés érkezett hivatalunkba, mely
szerint az általunk elrendelt ideiglenes intézkedés sem oldja meg az utcában lakók parkolási
nehézségeit, valamint a rendelkezéssel járó megnövekedett sebességtúllépéseket.
Ennek okán ideiglenes közútkezelői intézkedésünket az alábbiak szerint módosítottuk:
A Megállni tilos táblát visszahelyezzük eredeti helyére, a Rózsa F. utca 20. szám elé, továbbá
30 km/h-ás sebességkorlátozást rendelünk el az utca érintett szakaszán.
A fenti intézkedések végleges jóváhagyására, illetve esetleges módosítására legkésőbb a
Képviselő-testület 2018. októberi ülésén kerülhet sor.


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. április 04-én
megtartott ülésén döntött többek között a „TOP-2.1.2.-15-VS1-2016-00002
azonosítószámú projekt keretében a Várkert és a kapcsolódó zöldterületek fejlesztése”
elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának
elfogadásáról, valamint az ajánlattételre felkért szervezetek jóváhagyásáról. A fenti
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döntés alapján a közbeszerzési eljárást megindítottuk az ajánlattételi határidő 2018.
április 24. 14:00.


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. április 04-én
megtartott ülésén döntött többek között a „TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011
azonosítószámú projekt keretében az Arany János Iskola energetikai fejlesztése
Szentgotthárdon” elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és
dokumentációjának elfogadásáról, valamint az ajánlattételre felkért szervezetek
jóváhagyásáról. A fenti döntés alapján a közbeszerzési eljárást megindítottuk az
ajánlattételi határidő 2018. április 24. 13:00.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. április 11-én
megtartott ülésén döntött többek között a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása - Hunyadi út felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadásáról, valamint az
ajánlattételre felkért szervezetek jóváhagyásáról. A fenti döntés alapján a
közbeszerzési eljárást megindítottuk az ajánlattételi határidő 2018. május 04. 11:00.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. április 11-én
megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd, Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú
volt határőr laktanya épületében 202 fős 54 szobás munkásszállás kialakítása”
elnevezésű közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának elfogadásáról. A fenti döntés
alapján a közbeszerzési eljárás felhívása a Közbeszerzési Értesítő 2018. április 16.
számában megjelent a részvételi jelentkezések határideje 2018. május 04. 12:00. A
kiválasztott részvételre jelentkezők részére az ajánlattételi felhívás tervezett időpontja:
2018. május 10.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. április 11-én
megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd, Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú
volt határőr laktanya épületében kialakításra kerülő 202 fős 54 szobás munkásszállás
üzemeltetése” elnevezésű közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának elfogadásáról.
A fenti döntés alapján a közbeszerzési eljárás felhívása a Közbeszerzési Értesítő 2018.
április 19. számában megjelent az ajánlattételi határidő 2018. május 23. 14:00.

VÁROSÜZEMELTETÉS:
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:
Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi, megszünési eljárások száma:

1
0
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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:
Vízügyi hatáskör
Hatósági, szakhatósági engedélyek száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
Településképi konzultáció:
Nyilatkozatok:
Eljárás megszüntetése, elutasító döntés
Belföldi jogsegély
Építésügyi hatósági szolgáltatás

0
0
0
0
1
0(5)*
1
1
1
0
1
0

*( ) házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány

PÉNZÜGY
A 2018. évi önkormányzati költségvetés kiadásait szigorúan a működés kiadásaira
fordítjuk. A pályázatok esetében csak az az összeg kerülhet kifizetésre, melyhez nem
szükséges önkormányzati önrész, vagy egyéb többlet kiadás! Ugyanez a szigorítás
vonatkozik az intézményekre, az önkormányzat gazdasági társaságaira és egyéb
szervezetekre is, melyben az önkormányzat tagsággal bír!

Pénzügyileg nem ellenjegyzett kötelezettségvállalás – összeghatárra tekintet
nélkül – nem kerül kifizetésre!
Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében kérem a tisztelt Képviselőtestület, és az intézményvezetők felelősségteljes döntéseit!
Költségvetési feladatok
A legfontosabb teendő a költségvetési csoportban a 2018. költségvetési feladatok, az ezzel
kapcsolatos jelentések, adatszolgáltatások, analitikák kiállítása, valamint az ASP program
beindítása.
Beszámolók, jelentések:
- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
- 2018. havi ÁFA bevallások, 2018. havi bevallások
- 2018. 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:
Ezen a 2018. nyitás után az ONKADO program ASP rendszerbe migrálása az adóigazgatási
munkatársak által megtörtént.
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 bejelentkezők és a megszűnt vállalkozók,
vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.
A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóértékbizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala
folyamatosan történik.

Önkormányzati és Térségi Erőforrások
BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁS - 2018. MÁJUS 01.
2018. május 1-jén kerül sor Brenner János boldoggá avatására Szombathelyen. A
szombathelyi rendezvényre regisztráltak száma több mint 15 ezer fő, ezért a korábban
tervezettektől eltérően a szombathelyi Emlékmű-dombon kerül sor a ceremóniára.
Aznap Szentgotthárdon folytatódik a rendezvény, amelynek első eleme zarándoklat a
rábakethelyi templomtól a Jó Pásztor (Brenner) –kápolnához ahol a rendezvény fő eleme egy
szertartés következik Dr. Székely János püspök vezetésével. Végül a zsidai emlékkeresztnél
fejeződik be a program. A szentgotthárdi események szervezője is a Szombathelyi
Egyházmegye, illetve a Brenner János Emlékhely Alapítvány. A szentgotthárdi szervező
munkát – munkacsoporti megbeszélések keretében – Önkormányzatunk, a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület és a SZET Szentgotthárdi KFT is segítette.
Az Egyházmegye által meghirdetett szentgotthárdi program:
18:00 – Gyalogos zarándoklat Rábakethelytől a zsidai Jó Pásztor-kápolnáig
19:00 – Imádság a Jó Pásztor-kápolnánál
20:00 – Megemlékezés és hálaadás a vértanúság helyén
Az Egyházmegye és az Alapítvány finanszírozása mellett a rendezvény szentgotthárdi része
biztonsági szolgálattal, mobil WC-kel, ideiglenes ivókúttal, elsősegély szolgálattal várja majd
a zarándokokat. A Gimnáziumnál molinó köszönti majd az érkezőket, a helyszínen pedig
ajándéktárgyak (gyertya, szentkép) is elérhetők lesznek.
Mivel az ünnepélyes esemény alkalmából nagyon sok zarándok is érkezhet Szentgotthárdra, a
rendezvénnyel érintett helyszínek környezetében ideiglenes forgalomkorlátozást vezetünk
be. 2018. május 1-én 16.00-tól, valamint a rendezvény ideje alatt útlezárásra kell számítani az
alábbi utcákban:
- Felső utca Mindenszentek Plébánia templomhoz vezető szakasza
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- Zsidai utca a Örökzöld utcai kereszteződéstől a Brenner János emlékkeresztig
- Örökzöld utca zsidai temetőhöz vezető szakasza

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 8/2017.(IV.27.) rendelet : a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi
zárszámadásáról szóló rendelete értelemszerűen módosítást nem igényel.

-

A 9/2017.(IV.27.) rendelet : a Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló rendelet módosított rendelete módosításra a mostani, 2018.
április 25.-i ülésre kerül be.

-

A 10/2017.(IV.27.) rendelet : a Gyermekek védelméről szóló rendelet módosított
rendelete módosításra a mostani, 2018. április 25.-i ülésre kerül be.

-

A 11/2017.(IV.27.) rendelet : a parkolási rendszerről és a fizető parkolók
működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása változtatást
nem igényel.

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE
2018. 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 beszámolót elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2018. április 18.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2018. április 16-án
CÍME

KIÍRÓ

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KEHOP-2.2.1-152015-00006

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2016

Belügyminisztérium

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

HAT.SZÁM

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

TELJES
ÖSSZEG

nettó
505.000.000,-

2 000 000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

A csatorna-építési munkálatok
lezárultak. Műszaki átadásátvételre, üzembe helyezésre és
lakossági fórumra került sor
2018. március 27-én. A lakosság
ráköthet a csatornahálózatra. A
nettó 426.208.381
nettó
kivitelező jótállási
Ft,102.164.199,kötelezettségére tekintettel az
Önkormányzat garanciális
bejelentést tett a még el nem
végzett tereprendezési,
úthelyreállítási munkálatokra
vonatkozóan.
Nyert! Digitális terepasztal német
nyelvű fejlesztése.
2 000 000,0,Kivitelezés befejeződött,
elszámolás megtörtént

TOP-1.4.1-15-VS12016-00019

103/2016.

151 300 000,-

150.000.000,-

1.300.000,-

TOP-3.2.1-15-VS12016-00011

139/2016.

158.818.397,-

158.818.397,-

0,-

Építési engedélyt megszereztük,
kiviteli tervek elkészültek.
2. mérföldkőhöz tartozó szakmai
beszámoló benyújtása megtörtént.
Tervek elkészültek. Műszaki
ellenőr kiválasztásra került és a
kivitelezési közbeszerzési eljárás
megindult. Ajánlattételi határidő
2018.04.24.
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CÍME

KIÍRÓ

Fenntartható
TOP-3.1.1-15-VS1kerékpárforgalmi
2016-00011
fejlesztés Szentgotthárdon
Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
Belügyminisztérium
fejlesztések támogatása –
ÓVODA VIZESBLOKK
Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása – Belügyminisztérium
HUNYADI UTCA
FELÚJÍTÁSA

A Szentgotthárdi Ipari
Park
alapinfrastruktúrájának
fejlesztése

TOP-1.1.1-15-VS12016-00003

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

156/2016.

299 765 000,-

299.765.000

0,-

NYERT! Szerződéskötés
megtörtént. Megvalósítás
(tervezés) folyamatban.

120/2016.

28 256 893,-

14 128 446,-

14 128 447,-

Kivitelezés lezárult, műszaki
átadás megtörtént.
Elszámolásmegtörtént.

106/2017.

30.994.592,-

15.000.000,- Ft

15.994.592,-

Közbeszerzési eljárás megindult.
Ajánlattételi határidő 2018.05.04.

0,- Ft

-Ipari park II. ütem területén:
járda kiépítése
autóbuszöblök és
buszforduló kiépítése
- Új iparterület kialakítása, III.
ütem:
közlekedési infrastruktúra
(út) kiépítése
közművesítés (víz,
csatorna, áram, közvilágítás)
NYERT!
Megvalósítás folyamatban.

102/2016.

478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

52.500 €

A projekt magába foglalná a
fagerenda födém, a mennyezetkép
és az oldalfalak díszítőfestésének
restaurálását, illetve az ablakok,
ajtók és a hajópadlók
rekonstrukcióját is.
Szlovén partnerekkel Maribor
vezetésével, illetve a Móra Ferenc
Városi Könyvtár és Múzeummal
és a Pannon Kapu Kulturális
Egyesülettel közösen vennénk
részt, melyben a
kolostorépületünk ciszter
könyvtárának felújítása
történhetne meg. A pályázat
benyújtásra került, ennek
elbírálása folyamatban van.  a
pályázat nem nyert
támogatást,azonban augusztusban
ismét benyújtásra került egy új
elbírálásra.  Nem nyert. Újabb
pályázati lehetőség miatt
felülvizsgáljuk és előkészítjük
újra.

Kolostorkönyvtár
felújítása
SI-HU
SzlovéniaMagyarország

17/2016

350.000 €

elbírálás alatt

213

2018. április 25-i testületi ülés előterjesztései
CÍME

Refektórium felújítása

KIÍRÓ

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

HAT.SZÁM

17/2016

TELJES
ÖSSZEG

94.605,50 €

ELNYERT
ÖSSZEG

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

14.191 €

Közösen nyújtunk be pályázatot
szlovén oldalról Apace, Szent
András, Szent Anna, Lenart
településekkel, illetve a Szlovén
Örökségvédelmi Intézettel,
magyar oldalról pedig pedig
Őriszentpéter városával. Ennek a
projektnek a keretében sor
kerülne a Refektórium épületének
oldalsó faburkolatának
visszaállítására és restaurálására
(lásd: I. számú melléklet), illetve
ehhez kapcsolódóan - kötelező
elemként - egy kvízjáték is
kidolgozásra kerülne az
idelátogató turisták számára a
Refektórium kapcsán, a ciszter
hagyományokra vonatkozóan. A
pályázat benyújtásra került,
ennek elbírálása folyamatban van.
 a pályázat nem nyert
támogatást, azonban
augusztusban ismét benyújtásra
került egy új elbírálásra. 
Nyert!
Megvalósítás folyamatban, a
faburkolat egy bemutatódarabja
elkészült, a Refektóriumban
megtekinthető.
1. jelentéstételi időszak eltelt / 1.
kifizetési kérelem benyújtva 
jóváhagyva
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Zöld város kialakítása

TOP-2.1.2-15

138/2016

Testvér-települési
programok és
együttműködések

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

73 / 2017

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft

501.600,- Ft

0 Ft

SAJÁT ERŐ

0 Ft

0 Ft

MEGJEGYZÉS
A Várkert fejlesztése, illetve
bővítése. Növényzet
rekonstrukciója, utcabútorok
elhelyezése, tó kialakítása szerepel
a tervezett tevékenységek között.
A pályázat nyert. A
szerződéskötés megtörtént, teljes
előleg kifizetésre került.
Megvalósítás folyamatban.
Testvér-települési együttműködés
előmozdítása az erdélyi
Csíkszépvíz településsel. NEM
NYERT (forráshiány miatt)
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CÍME

Városarculat és helyi
termék fejlesztése

KIÍRÓ

AT-HU
Ausztria Magyarország

HAT.SZÁM

166/2016

TELJES
ÖSSZEG

100.000,- €

ELNYERT
ÖSSZEG

a Támogatói
döntést még 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!
2018-ban várható a tevékenységek
megvalósítása a pályázat
ütemezése miatt. Új
informáicókkal továbbra sem
rendelkezünk, kétséges a projekt
2018-as megvalósítása.
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CÍME

Sportpark és futókör
kialakítása

KIÍRÓ

„Nemzeti Szabadidős
– Egészség
Sportpark Program
2016.”

Széchenyi István Általános
Magyar Kézilabda
Iskola tornacsarnokának
Szövetség
fejlesztése

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

168/2016.

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

elbírálás alatt

261/2016

108.247.254,- Ft

75.773.078,- Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

3 db sportparkra és 1 db 400 m-es
futókörre nyújtottunk be
pályázatot. A sportparkok
tervezett helyszínei:
- a szentgotthárdi sporttelepen „D
típusú” sportpark és
- a „Várkert” közparkban „D
típusú” sportpark és
8.890.000,- Ft
- a Szabadság téri „Liget”
(futókör
közparkban „D típusú” sportpark
esetén)
A futókör tervezett helyszíne:
- szentgotthárdi sporttelep
A pályázat benyújtásra került,
jelenleg elbírálás alatt. Telefonos
érdeklődés is történt, de továbbra
sem született döntés 2017.
júliusában sem és 2017.
decemberében sem.
Széchenyi iskola
tornacsarnokának fejlesztése:
- homlokzat felújítás és
nyílászáró csere
32.474.176,- Ft

- öltözők és azok
vizesblokkjainak javítása
KIVITELEZÉS befejeződött.
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CÍME

KIÍRÓ

Külterületi helyi közutak
fejlesztése és
önkormányzati utak
kezelését biztosító gépek

Vidékfejlesztési
Program

Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás

MÁK Vas Megyei
Igazgatóság

HAT.SZÁM

24/2017.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

90 353 924

elbírálás alatt

361.000,- Ft

324.900,- Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd, Apátistvánfalva és
Kétvölgy községek
önkormányzatai konzorciumban
közösen kívánják megvalósítani a
Szentgotthárd-Farkasfa
városrészen található Feketetó,
Zsilavek és
Kiserdo külterületi utak
felújítását, valamint közösen
kívánnak
önkormányzati tulajdonú
22.588.481,- Ft
úthálózat
évszaknak megfelelő
üzemeltetéséhez,
karbantartásához szükséges
erőgépet és munkagépeket
beszerezni. 2. hiánypótlás
folyamatban, helyszíni szemlére
10.20-án került sor. Elbírálás
hivatalosan folyamatban, de a
felületen támogatott projektként
szerepel már a benyújtott
pályázatunk.
Pannon Kapu Kulturális
Egyesület részére digitális
36.100,- Ft
színpadi stagebox beszerzése.
Elbírálás alatt.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Széchenyi Iskola
főzőkonyhájának
fejlesztése

Vidékfejlesztési
Program

71/2017.

26.600.000,- Ft

19.950.000,- Ft

6.650.000,- Ft

Elbírálás alatt.

Önkormányzati ASP
rendszerhez való
csatlakozás országos
csatlakozási
konstrukcióban

Miniszterelnökség;
Közigazgatás- és
Közszolgáltatásfejlesztési Operatív
Program Irányító
Hatóság

56/2017

6.976.850, -Ft
informatikai
eszközbeszerzés,
adat-átvitel,
tesztelés, stb.

6 976 850,-Ft

0,- Ft

Nyert! Támogatás felhasználása:
2018. június 30-ig. Megvalósítás
folyamatban.

0,-Ft

Ipartörténeti állandó kiállítás
megvalósítása a múzeumban
NYERT
szerződéskötés megtörtént,
kivitelezés folyamatban

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2017

Belügyminisztérium

A munkaerőpiaci
mobilitást elősegítő
munkásszállás építéséhez
nyújtandó támogatás
(Laktanya felújítás)

Nemzetgazdasági
Minisztérium

SZOI Vörömarty Mihály TOP-3.2.1-16-VS1Gimnázium Tornacsarnok
2017-00005
energetikai fejlesztése

119/2017

3.171.868,-Ft

2.000.000,- Ft

199/2017.

723.333.333,- Ft

673 333 333 Ft

174/2017.

62.476.885,- Ft

-

269.333.333,- Ft

0,- Ft

Szerződéskötés megtörtént,
közbeszerzés kiírása
folyamatban.

Elbírálás alatt
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

TOP Társadalmi és
környezeti szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Regionális Fejlesztési
Programokért
Felelős Helyettes
Államtitkársága

172/2017

200.000.000,- Ft

elbírálás alatt

0,-Ft

Elbírálás alatt

Testvér-települési
programok és
együttműködések 2018

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

elbírálás alatt

a mindenkori
reprezentációs
adó

Nem nyert forrsáhiány miatt

258/2018

505.170,- Ft

Széchenyi Iskola
tornacsarnokának fejlesztése:
- 3. vizesblokk felújítása,
Széchenyi István Általános
Magyar Kézilabda
Iskola tornacsarnokának
Szövetség
fejlesztése III. ütem

274/2017.

100.852.615,- Ft

-

tornacsarnok világítás és
elektromos hálózat
felújítása,

30.255.785,- Ft
-

felülvilágító felújítása,
-

gépi szellőzés
-

Elbírálás alatt
A szentgotthárdi zsidó
temető felújítása

Magyarországi Zsidó
Örökség
Közalapítvány

62/2018.

19.997.420,- Ft

-

-

Elbírálás alatt.
A temető 10 éves fenntartását
vállalta az Önkormányzat.
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok helyzete 2018. április 16án
CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Városi Gondozási
Központ - nyomtató
beszerzése

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
megbízásából a
Nemzeti
Rehabilitációs és
szociális Hivatal

16/2016.

149.860 Ft
nyomtató beszerzés

149 860,-

0 Ft

A beszerzés megtörtént. Az
elszámolást benyújtottuk.

Városi Gondozási
Központ
személygépkocsi
beszerzés

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

13/2017.

3.224.000,- Ft

elbírálás alatt

0

NEM NYERT
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Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület
2018. április 25-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. Király Lajos, a Vas
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének
vezetője jelezte, hogy a beszámolójukat csak a testületi anyag kiküldését követően tudja
rendelkezésünkre bocsátani, így azt jelen anyag nem tartalmazza, beérkezését követően
külön anyagban kerül megküldésre a Képviselő-testület és a bizottság tagjai részére.
 A fentieken 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 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága is megtárgyalta az 1-4.
mellékletben található beszámolókat (a bizottsági anyag kiküldésig ezek álltak rendelkezésre),
azokat elfogadni javasolja.
1. Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse
A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2017-ben is kiemelt feladatának
tekintette Szentgotthárd város közrend, közbiztonságának megszilárdítását, az itt élő
állampolgárok számára a nyugodt életkörülmények biztosítását, amit a jogszabályok
tiszteletben tartásával, az emberi és állampolgári jogok garantálásával, az együttműködő
hivatalos és társadalmi szervezetekkel közösen végzett.
Bűnügyi helyzet
Szentgotthárd város közigazgatási területén az ismertté vált bűncselekmények száma 20102014. között folyamatosan csökkent Az elmúlt három évben stagnálás mutatható ki a
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regisztrált bűncselekmények számában. 2017-ben 146 bűncselekmény vált ismertté
Szentgotthárd város közigazgatási területén.

2015
2016
2017

Közrend elleni
Vagyon elleni
Személy elleni
Közlekedési
bűncselekmények bűncselekmények bűncselekmények bűncselekmények
35
66
30
10
24
59
18
16
41
58
29
13

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma
folyamatosan csökken, míg a közrend elleni, közterületi bűncselekmények száma emelkedést
mutat.
2017. évtől a Szentgotthárdi Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett és felderített
bűncselekmények vizsgálatát a Körmendi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya végzi.
Ezzel és egyéb, az év során bevezetett intézkedésekkel érték el, hogy a Körmendi
Rendőrkapitányság nyomozás eredményessége 77,5 %, mely eredménnyel az ország 17.
legeredményesebb rendőrkapitánysága lett.
Az elmúlt évben sem történt Szentgotthárdon olyan kirívóan súlyos bűncselekmény, ami
kedvezőtlenül befolyásolta volna a helyi lakosság és az idelátogatók biztonságérzetét.
A bűnügyi helyzet számokban, a 19 legjellemzőbb, illetve leginkább érdeklődésre számon
tartott bűncselekmény vonatkozásában az elmúlt három év tekintetében:
2015 2016 2017
Testi sértés összesen
11
8
11
Súlyos testi sértés
5
2
2
Kiskorú veszélyeztetése
3
6
1
Embercsempészet
2
0
0
Garázdaság
13
11
13
Önbíráskodás
1
0
1
Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás)
2
0
1
Visszaélés kábítószerrel (birtoklás, fogyasztás)
3
1
11
Lopás
35
27
29
Lakásbetörés
6
2
0
Gépkocsi feltörés
1
0
0
Jármű önkényes elvétele
2
0
2
Zsarolás
3
1
0
Orgazdaság
0
0
0
Rongálás
6
5
11
Segítségnyújtás elmulasztása
1
2
0
Közúti baleset okozása
3
4
2
Közúti jármű ittas vezetése
5
7
9
Közúti jármű vezetése bódult állapotban
1
1
1
Személygépkocsi lopás, rablás és cserbenhagyás bűncselekménye nem történt.
Bűnmegelőzési tevékenység
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Az áldozattá válás elkerülése érdekében a rendőrség kiemelten kezelte a gyermek- és
ifjúságvédelmet, a drogmegelőzést és a megelőző vagyonvédelmet. Folytatta a biztonságra
nevelő programot, tájékoztatást adott bűncselekmények megelőzésével, különösen a
kábítószer prevencióval kapcsolatban.
A Baleset-megelőzési Bizottság és az „Iskola Rendőre” az általános iskolák, míg a
bűnmegelőzési tanácsadó a középfokú oktatási intézmények tanulóit szólították meg.
A rendőrség tavaly is kiemelten lépett fel a kábítószerrel visszaélés bűncselekmények
elkövetőivel, különösen a kábítószer termesztőkkel, illetve terjesztőkkel szemben. Talán
ennek köszönhető, hogy a korábbi évekhez képest jelentősen több kábítószert birtokló
személy került látókörükbe, vontak büntetőeljárás alá.
Közbiztonsági tevékenység
A Szentgotthárdi Rendőrőrs illetékességi területén a rendőri jelenlétet alapvetően a Rendőrőrs
Rendészeti Alosztályának állománya biztosította. A szolgálatvezénylések teljes egésze
gépkocsizó járőr, elsődleges feladata az eseményekre való reagálás, az e-útdíj ellenőri
szolgálat ellátása, valamint „az illegális migráció kapcsán elrendelt fokozott közterületi
jelenlét” elnevezésű program végrehajtása volt.
A közterületen töltött idő 3%-os növekedést mutat a 2016. évhez viszonyítva: az állomány
810 esetben 1.385 fővel 16.624 órát teljesített közterületen.
A közterületi szolgálatok számának emelkedése eredményeként összességében az intézkedési
mutatók tekintetében is emelkedést regisztráltak.
A Rendőrőrsön 6 fő szolgálatirányítóval állandó „ügyeleti” szolgálat működik, mely az
állampolgári bejelentéseket fogadja, emellett a szolgálati idejük 30 %-át közterületen töltik.
A rendőrség részt vett a Helyi Védelmi Bizottság, valamint Szentgotthárd Város
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága munkájában is.
Közlekedésbiztonsági helyzet
A Rendőrőrs illetékességi területén 2017-ben összesen 22 esetben 27 fő szenvedett sérüléses
balesetet, ez a 2016. évhez viszonyítva csökkenést jelent. Mind a súlyos sérüléssel járó, mind
a könnyű sérüléses balesetek száma kismértékben csökkent, azonban 1 esetben történt halálos
közlekedési baleset Szentgotthárdon.
A sérüléses balesetek egy részét a kerékpárosok és gyalogosok, közöttük is a gyermek- és
időskorúak okozzák, illetve szenvedik el.
A veszélyeztetett útszakaszok elsősorban a Széll Kálmán tér, majd a Kethelyi út., a Hunyadi
utca és a Füzesi út. A sérüléses balesetek egy része kijelölt gyalogos átkelőhelyen következett
be.
2018. évben is a Szentgotthárdi Rendőrőrs legfontosabb célkitűzései között szerepel a
közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek számának és súlyossági fokának
csökkentése és a közlekedési kultúra javítása, a kerékpáros és gyalogos közlekedés
szabályainak propagálása, valamint betartatása.
A feladatok végrehajtása érdekében a Szentgotthárdi Baleset-megelőzési Bizottság
propaganda tevékenységet folytatott, felhívta a lakosság figyelmét a kerékpárral és
motorkerékpárral történő közlekedés sajátosságaira, valamint a téli-tavaszi / őszi-téli átállás
során a megváltozott út- és időjárási viszonyokra. Tanévkezdéskor folytatták a 2008. évben
elkezdett „Iskola Rendőre” programot az alsó tagozatos diákok részére.
A rendészeti tevékenység mutatói a Rendőrőrs illetékességi területén
2015 2016
Saját kezdeményezésű büntető feljelentések száma:
68
47

2017
49
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Szabálysértési feljelentések száma:
Elfogások száma:
Előállítások száma:
Kényszerítő eszközök alkalmazásának száma:
Végrehajtott elővezetések száma:
Helyszíni bírság

Év
Fő
Ft

2015
144
1.971.000.-

65
32
39
60
6
2016
109
1.512.000.-

63
30
28
29
17

62
48
27
35
19

2017
117
1.325.000.-

(A rendőrségi beszámoló teljes terjedelmében az 1. mellékletben található.)
2. Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala
Szabálysértési elkövetési magatartásokról a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezik.
2017-ben Szentgotthárd vonatkozásában két esetben veszélyeztetés kutyával szabálysértés,
három esetben csendháborítás szabálysértés, három esetben az óvodai nevelésben való
részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése szabálysértés elkövetése miatt indult
eljárás.
Hat estben szabálysértési pénzbírság megállapítására került sor, két esetben pedig
figyelmeztetésben részesítette a szabálysértést elkövetett személyeket a szabálysértési
hatóság.
Szentgotthárdon elkövetett szabálysértés miatt nem indult eljárás külföldi és fiatalkorú
személlyel szemben. Az eljárások rendőrségi és lakossági feljelentésre indultak, a hatóság
hivatalból folytatta le eljárásait. A vizsgált időszakban, sem az azt megelőző években egyetlen
szabálysértés elkövetése miatt sem kezdeményezett a helyi közterület-felügyelet
szabálysértési eljárást.
Szabálysértések elkövetése terén az előző évhez viszonyítva számottevő változás nem történt.
(A Járási Hivatal beszámolója teljes terjedelmében a 2. mellékletben olvasható.)
3. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyelet
Az elmúlt évben a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt írásbeli
figyelmeztetést 16 esetben (11 magyar, 5 külföldi), helyszíni bírságot 5 esetben (4 magyar
40 000 Ft , 1 külföldi 10 000 Ft), összesen 50 000 Ft összegben szabtak ki a közterületfelügyelők.
Parkrongálás miatt 4 alkalommal 50 000 Ft (magyar), 1 alkalommal (külföldi) 20 000 Ft
helyszíni bírságot szabtak ki.
Írásbeli figyelmeztetést 11 alkalommal alkalmaztak.
30 napon túli közterületen rendszám nélküli parkolás miatt 4 autót szállíttattak el.
Veszélyeztetés kutyával szabálysértés miatt 47 esetben figyelmeztettek, 4 kóbor kutyát
fogattak be.
Útügyi szabálysértésért és csendháborításért nem kellett intézkedniük.
Közúti közlekedés biztonságát elősegítő tevékenységben évközben 184 esetben jelezték a
különböző KRESZ-táblák megrongálódását, eltűnését illetve elszíntelenedését, melyeket az
arra illetékesek folyamatosan kijavítottak, pótoltak illetve cseréltek.
(A közterület-felügyelet beszámolója a 3. mellékletben található.)

225

2018. április 25-i testületi ülés előterjesztései
4. Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány
A Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évben a következő pénzügyi
tevékenységeket folytatta:
Alapítvány összes kiadása 2017. évben

732.178,-

Riasztórendszer technikai fenntartása
Könyvelés
Számlázó programfrissítés
Banki költségek
Papír-írószer beszerzés
Posta költségek
Polgárőr támogatás

381.000,91.440,6.350,40.992,90.706,1.690,120.000,-

Alapítvány összes bevétele 2017. évben

732.178,-

Önkormányzati és állami alrendszeren keresztül a Közalapítvány 2017. évben támogatást nem
kapott. A NAV-SZJA 1 %-os felajánlás keretében 39.044,- Ft bevételre tett szert.
Alapítványunk 2017. évben természetes személyektől felajánlást nem kapott. Emellett a
Kuratórium továbbra is törekedett különböző pályázatokon való részvételre.
Továbbra is támogatják a helyi Polgárőrség szolgálati mobiltelefonjának fenntartását a
költségek átvállalásával számla ellenében.
 Fujitsu-Siemens Esprimo Mobile V5555 notebook P/N L002223DBD040-S/N
Z17P081300700810/YKDB019736 1008-számokkal ellátott készülék, mellékelt
hálózati töltő 2 db, kábel 2 db, 1 klt. vezeték nélküli egér és szerelvénye (Trust),
 Windows (xp) Home edition software 1 db,
 LG KP 500 mobiltelefon,
 Schnurlostelefon-FT580 telefon 1 db,
 SAMSUNG GT-S5230 mobiltelefon 1 db,
 1 klt. HP hp deskjet 5150 nyomtató (s/n MY39A9K1XS) C896A) nyomtató és HP 57
patron.
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. Ezen kívül minden olyan szervezetet támogat, mely
részt vállal a bűnmegelőzésben. Stratégiai partnerük ebben a Polgárőrség. Támogatja a
különböző prevenciós programokban résztvevőket pl.: „Egy iskola – Egy polgárőr”
mozgalom.
Bevételei a riasztó rendszerből befolyt összegekből tevődnek össze.
A helyi polgárőrségnek, kérésére 2017-ben 120.000,- Ft értékben adott támogatást, amit
szerződés alapján szolgálati gépjárművük javítására használtak fel.
A Közalapítvány aktívan bekapcsolódott a Szentgotthárd éjszakai nyugalmáért létrehozott
rendszerbe azzal, hogy az egyes vendéglátó helyek éjszakai nyitva tartása idejére a
közterületek rendjének fenntartása érdekében járőrszolgálatot szervez – ennek költségeit az
érintett vendéglátó helyektől egy meghatározott összeg alapítvány számlájára történő
befizetésével megkapja.
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A 2018. évre tervezett főbb feladatok:
 Rendőrkapitányság és a Katasztrófavédelem technikai eszközfejlesztése,
 Helyi polgárőrség további támogatása (eszközátadás),
 Járási-megyei Mentőcsoportok támogatása az ismétlő és nemzeti minősítő
gyakorlatokon,
 Emléktárgy kitüntetés alapítása és adományozása,
 Ifjúsági versenyek támogatása (polgárőr, rendőr, katasztrófavédelmi).
A Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság 2017-ben együttesen 2 alkalommal ülésezett.
(A Közalapítvány kuratóriumának elnöke által küldött beszámoló a 4. mellékletet képezi.)
5. 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.
Növekedett a rendőrséggel közösen végrehajtott járőrszolgálatok óraszáma.
A Polgárőrség alapfeladata a folyamatos járőr- és figyelő szolgálat, ami kiegészült a
migrációval kapcsolatos feladatokkal és a GYSEV vonatain történő járőrözéssel. Több
alkalommal éltek jelzéssel a rendőrség felé. Ezen kívül az Egyesület tagjai rendezvényeket
biztosítottak és versenyeken vettek részt. Szeptemberben folyamatos jelenlétet biztosítottak az
egyik iskola előtti gyalogátkelőhelynél reggel és délután.
Egy sikeres pályázaton is részt vettek, melynek eredményeként 225.000,- Ft támogatást kapott
az Egyesület.
(A Polgárőr Egyesület beszámolója teljes terjedelmében az 5. mellékletben olvasható.)
6. Összegzés
Évről évre tárgyaljuk ezt a napirendet, ahol szeretnénk átfogó képet látni a település
helyzetárúl illetve a rendőrkapitányság és a Kataszrófavédelem vonatkozásában törvény is
előírja a beszámolást. A jelentésekben olvasható adatokon, trendeken kívül érdekesek még
azok a jelenségek, melyekre állampolgári jelzésekből vagy éppen a Szentgotthárd Város
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága ülésein a megjelenő bizottsági tagoktól
értesülünk.
Ennek kapcsán a jövőre vonatkozóan felmerültek:
- a Szentgotthárdi Rendőrőrs és a Közterület – felügyelet közös járórszolgálatának a
lehetősége a közterületeken tapasztalható jelenségekre ekintettel. A jövőben ezzel a
lehetőséggel élni fogunk.
- Foglalkozni kell a Szentgotthárdon működő Szakosított Otthon (korábbi nevén Szociális
Otthon) egyes lakóinak a közterületen tanusított bizonyos magatartásával – ehhez az
intézmény vezetőségének a segítségét is szükségesnek gondoljuk.
- Javaslat hangzott el a Rendőrkapitányság részéről az Év Szentgotthárdi Rendőre kitüntetés
alapítására ami minden évben egy rendőr kitüntetését jelentené aki Szentgotthárdon dolgozik
és munkájával sokat tesz a település közrend – közbiztonsági helyzetének javításáért.
Célszerűen ez első sorban erkölcsi elismerés ami többször is adható annak, aki munkájával ezt
az elismerést megérdemli.
- Javaslat hangzott el annak érdekében, hogy amennyiben vannak olyamn, szabálysértésnek
nem minősülő, de Szentgotthárdon problémát okozó magatartások, akkor ezekre szülessen
majd önkormányzati rendelet a kirívóan közösségellenes magatartások meghatározásával.
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Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi
Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2017. 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. (amennyiben a beszámoló a testületi ülésig megérkezik) Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Körmendi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága 2017. 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 2017. évi szabálysértési beszámolóját, valamint a Szentgotthárd Közbiztonságáért
Közalapítvány, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal Közterület-felügyeletének 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját köszönettel
tudomásuk veszi.
Határidő a közlésre: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért
- a közterületi hatósági jelenlét erősítése érdekében időszakonként a Szentgotthárdi
Rendőrőrs és a Közterület – felügyelet közös járórszolgálaténak szervezésével különösen a
közterületeken tapasztalható negatív jelenségek visszaszorítása érdekében.
- az Év Szentgotthárdi Rendőre kitüntetés alapításával ami minden évben egy olyan rendőr
kitüntetését jelenti, aki Szentgotthárdoon végzett munkájával sokat tesz a település közrend –
közbiztonsági helyzetének javításáért..
- azzal, hogy át kell tekinteni a Szentgotthárdon problémát okozó, a törvényekben
bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősülő magatartásokat, melyek helyi
rendeletben kirívóan közösségellenes magatartássá minősíthetők.
Határidő folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2018. április 16.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. melléklet

Körmendi Rendőrkapitányság
Szám: 18030/1209/2018. ált.

A SZENTGOTTHÁRDI RENDŐRŐRS 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE
SZENTGOTTHÁRD VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A
KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL
KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!
A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2017. évben is kiemelt
feladatának tekintette Szentgotthárd város közrendjét és közbiztonságát, 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 ismertté vált bűncselekmények száma 20102014. között folyamatosan csökkent Az elmúlt három évben stagnálás mutatható ki a
regisztrált bűncselekmények számában. A 2017-es évben mindösszesen 146 bűncselekmény
vált ismerté Szentgotthárd város közigazgatási területén.

2015.
2016.
2017.

Közrend elleni Vagyon
elleni Személy elleni Közlekedési
bűncselekmények bűncselekmények bűncselekmények bűncselekmények
35
66
30
10
24
59
18
16
41
58
29
13

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma
folyamatosan csökken, míg a közrend elleni, közterületi bűncselekmények száma emelkedést
mutat. Amennyiben ehhez hozzávesszük a zömében közterületen elkövetett személy elleni
bűncselekményeket is megállapítható, hogy a 2017-es évben a közterületi bűncselekmények
száma meghaladta a vagyon elleni bűncselekmények számát.
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2017. évtől a Szentgotthárdi Rendőrőrsön elkövetett és felderített bűncselekmények
vizsgálatát a Körmendi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya végzi. Ezzel és egyéb az év
során bevezetett intézkedésekkel értük el, hogy a Körmendi Rendőrkapitányság nyomozás
eredményessége 77,5 %, mely eredménnyel az ország 17.
legeredményesebb
rendőrkapitánysága a körmendi.
Az elmúlt évben sem történt Szentgotthárdon emberölés, illetve emberölés kísérlete. Nem
jelentek meg a szervezett bűnözői csoportok, nem váltak jellemzővé az erőszakos garázda
jellegű bűncselekmények, valamint nem történt olyan kirívóan súlyos bűncselekmény, ami
kedvezőtlenül befolyásolta volna a helyi lakosság és az idelátogatók biztonságérzetét.
Korábbi években táblázatos formában számszerűleg is megjelenített bűncselekmények közül
személygépkocsi lopás, rablás és cserbenhagyás bűncselekménye nem történt, így azok
megjelenítése helyett a nagyobb érdeklődésre számot tartó közúti baleset okozása, közúti
jármű ittas, illetve bódult állapotban történő vezetése, valamint a visszaélés kábítószerrel
bűncselekmény birtoklással elkövetett magatartási formáját jelenítem meg.
A bűnügyi helyzet számokban a 19 legjellemzőbb, illetve leginkább érdeklődésre számon
tartott bűncselekmény vonatkozásában az elmúlt három év tekintetében:
Testi sértés összesen
Súlyos testi sértés
Kiskorú veszélyeztetése
Embercsempészet
Garázdaság
Önbíráskodás
Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás)
Visszaélés kábítószerrel (birtoklás, fogyasztás)
Lopás
Lakásbetörés
Gépkocsi feltörés
Jármű önkényes elvétele
Zsarolás
Orgazdaság
Rongálás
Segítségnyújtás elmulasztása
Közúti baleset okozása
Közúti Jármű ittas vezetése
Közúti jármű vezetése bódult állapotban

2015.
11
5
3
2
13
1
2
3
35
6
1
2
3
0
6
1
3
5
1

2016. 2017.
8
11
2
2
6
1
0
0
11
13
0
1
0
1
1
11
27
29
2
0
0
0
0
2
1
0
0
0
5
11
2
0
4
2
7
9
1
1

Összességében 2017-ben az előző évhez képest kissé emelkedett, de összességében stagnált a
városban az ismertté vált bűncselekmények száma, a lakosság biztonságérzetét alapvetően
befolyásoló, közterületen elkövetett bűnesetek száma azonban emelkedést mutat.
BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG
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Az áldozattá válás elkerülése érdekében kiemelten kezeltük a gyermek- és ifjúságvédelmet, a
drogmegelőzést és a megelőző vagyonvédelmet. Folytattuk a Rendőrség biztonságra nevelő
programját, tájékoztatást adtunk bűncselekmények megelőzésével, különösen a kábítószer
prevencióval kapcsolatban.
A DADA bűnmegelőzési program oktatását, kiképzett oktatóink hiánya miatt, nem tudtuk az
általános iskolákban tovább folytatni, azonban a balesetmegelőzési bizottság, valamint az
iskola rendőre az általános, míg a bűnmegelőzési tanácsadó a középfokú oktatási intézmények
tanulóit szólítják meg.
A tavalyi évben is kiemelten léptünk fel a kábítószerrel visszaélés bűncselekmények
elkövetőivel, különösen a kábítószer termesztők, illetve a terjesztőkkel szemben. Talán ennek
köszönhető, hogy a korábbi évekhez képest jelentősen több kábítószert birtokló személy
került látókörünkbe, vontunk büntetőeljárás alá.
Az időskorúakat érintő jogsértések megelőzése érdekében tovább folytattuk a
figyelemfelhívó, propaganda tevékenységünket, aminek köszönhetően már egyre kevesebb
bűncselekményt követnek el a sérelmükre.
KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG
A Szentgotthárdi Rendőrőrs illetékességi területén a rendőri jelenlétet alapvetően a Rendőrőrs
Rendészeti Alosztályának állománya biztosította. A szolgálatvezénylések teljes egésze
gépkocsizó járőr, akiknek elsődleges feladata az eseményekre való reagálás, az e-útdíj
ellenőri szolgálat ellátása, valamint „az illegális migráció kapcsán elrendelt fokozott
közterületi jelenlét” elnevezésű program végrehajtása volt.
A rendészeti állomány vezényléses munkaidőrendszerben látja el feladatát, mivel ezzel a
szolgálatszervezési formával rugalmasabban lehet alkalmazkodni a különböző felmerülő
feladatokhoz. A körzeti megbízotti állomány szolgálatát is az alosztályvezető tervezi, mivel
csak a két állománycsoport tevékenységének összehangolásával, valamint az ORFK által
biztosított túlórakeret nagymértékű kihasználásával lehetett biztosítani a folyamatos reagáló
képességet.
A közterületen töltött idő így mintegy 3%-os növekedést mutat a 2016. évhez viszonyítva: az
állomány 810 esetben 1.385 fő 16.624 órát teljesített közterületen.
Ennek oka alapvetően az országot érintő migrációs helyzet miatt az állomány egy részének
huzamosabb ideig tartó, déli határszakaszra (Csongrád, Bács-Kiskun megyébe) történő
vezénylése.
A közterületi szolgálatok számának emelkedése eredményeként összességében az intézkedési
mutatók tekintetében is emelkedést regisztráltunk.
A Rendőrőrsön 6 fő szolgálatirányítóval állandó „ügyeleti” szolgálat működik, mely az
állampolgári bejelentéseket fogadja, végrehajtja a TIK által meghatározottakat, valamint a
közterületi állomány eligazítását és beszámoltatását végzi abban az esetben, ha nem
tartózkodik bent parancsnok, emellett a szolgálati idejük 30 %-át közterületen töltik.
Idegenforgalmi szempontból kiemelt területnek minősül a szentgotthárdi Élményfürdő,
valamint a Hársas tó, a Rába folyó, illetve a Vend-vidék területe, a bevásárló turizmus
tekintetében maga Szentgotthárd város, közlekedésbiztonsági szempontból pedig kiemelt
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terület a 8-as számú főútvonal. A területeket a nyári idegenforgalmi szezon kiemelt
időszakában járőrszolgálatok szervezésével visszatérően, egyéb időszakokban a helyi körzeti
megbízottak ellenőrizték.
A fentieknek köszönhetően az értékelt időszakban nem váltak jellemzővé az erőszakos,
kiemelt bűncselekmények, biztosítani tudtuk mind a helyi lakosság, mind az ide érkező,
illetve átutazó turisták személy- és vagyonbiztonságát.
A tavalyi évben is megtartásra kerültek a hagyományos kulturális rendezvények, amelyek
ezúttal is jelentős érdeklődésre tartottak számot, így adva komoly feladatot a biztosításban
részt vevő állománynak. Ezek a május 1-i és augusztus 20-i városi búcsú, a városi középfokú
oktatási intézmények ballagásai, valamint a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvényei.
A bejelentett rendezvények esetén a rendezőkkel a kapcsolatot felvettük, ennek megfelelően
került kidolgozásra a biztosítási terv. A megtartott rendezvények a forgalom valamilyen
szintű korlátozásával jártak, ilyen esetekben a kialakult gyakorlatnak megfelelően, a közút
kezelőjétől a szükséges engedélyeket, a szervezők minden esetben beszerezték.
A fenti rendezvényeken kiemelt, rendkívüli esemény nem történt, azok biztosítása a helyi
polgárőr egyesületek hathatós segítségével eseménymentesen megtörtént.
A társadalmi kapcsolatok által szervezett rendezvényeken megjelentük, ott a Rendőrség
hivatalos, a médiákban is ismert álláspontját képviseltük.
Részt vettünk a Helyi Védelmi Bizottság, valamint a Szentgotthárdi Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Bizottság munkájában.
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET
A Rendőrőrs illetékességi területén a 2017. évben összesen 22 esetben 27 fő szenvedett
sérüléses balesetet, ez a 2016. évhez viszonyítva csökkenést jelent. A súlyossági fokokat
vizsgálva megállapítható, hogy mind a súlyos sérüléssel járó, mind a könnyű sérüléses
balesetek száma egyaránt kismértékben csökkent, valamint 1 esetben történt halálos
közlekedési baleset az illetékességi területünkön, sajnálatos módon éppen Szentgotthárd
városában.
A mutatók pozitív változásától függetlenül a sérüléses balesetek egy részét a kerékpárosok és
gyalogosok, közöttük is a gyermek- és időskorúak okozzák, illetve szenvedik el.
A veszélyeztetett útszakaszok elsősorban a Széll K. tér, majd a Kethelyi u., a Hunyadi u. és a
Füzesi u.
Feltétlenül meg kell jegyezni, hogy a sérüléses balesetek egy része kijelölt gyalogos
átkelőhelyen következett be, oka egyaránt a gyalogosok, kerékpárosok és a járművezetők
figyelmetlensége.
Mint minden évben, 2018. évre vonatkozóan a Szentgotthárdi Rendőrőrs legfontosabb
célkitűzései között szerepel a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek számának és
súlyossági fokának csökkentése és a közlekedési kultúra javítása, a kerékpáros és gyalogos
közlekedés szabályainak propagálása, valamint betartatása.
A feladatok végrehajtása érdekében a Szentgotthárdi Baleset-megelőzési Bizottság
propaganda tevékenységet folytatott, felhívta a lakosság figyelmét a kerékpárral és
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motorkerékpárral történő közlekedés sajátosságaira, valamint a téli-tavaszi / őszi-téli átállás
során a megváltozott út- és időjárási viszonyokra. Tanévkezdéskor folytattuk és továbbra is
folytatjuk a 2008. évben elkezdett az „Iskola Rendőre” programot, amit az alsó tagozatos
diákok részére, a közlekedésbiztonság témakörben megtartott foglalkozások, valamint a
kiosztott propagandaanyagok nagy népszerűségnek örvendtek, emiatt az intézmények vezetői
továbbra is igénylik a hasonló jellegű előadások megtartását.
A közrendvédelmi szolgálati ág rendszeresen ellenőrizte a főbb közlekedési útvonalakat, részt
vett a helyi és megyei akciókban. Az elmúlt évben a Rendőrkapitányság Közlekedési
Osztályával gyakoribbá tettük a sebességellenőrzést, ittas járművezetők kiszűrését. A
szeptemberi iskolakezdés kapcsán elrendelt, az iskolák fokozott ellenőrzését célzó akciót
kiterjesztettük, és lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végeztük.
A rendészeti tevékenység mutatói a Rendőrőrs illetékességi területén
Saját kezdeményezésű büntető feljelentések száma:
Szabálysértési feljelentések száma:
Elfogások száma:
Előállítások száma:
Kényszerítő eszközök alkalmazásának száma:
Végrehajtott elővezetések száma:

Év
Fő
Ft

Helyszíni bírság

2015. 2016. 2017.
68
47
49
65
63
62
32
30
48
39
28
27
60
29
35
6
17
19

2015.
2016.
144
109
1.971.000.- 1.512.000.-

2017.
117
1.325.000.-

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!
A Szentgotthárdi Rendőrőrs 2018. évben is kiemelt feladatának tekinti Szentgotthárd város
közrend és közbiztonságának magas szinten tartását, a lakosság szubjektív biztonságérzetének
további javítását, amiben számítunk az Önkormányzat és a jogkövető állampolgárok
közbiztonság javítására irányuló önkéntes segítségére is.
Szentgotthárd, 2018. április 04.

Tisztelettel:

dr. Koncz Gabriella r. alezredes sk.
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető
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2. melléklet

Iktatószám: VA-05/HGY/777-2/2018.
Ügyintéző: Komóczi Szilárd
Telefon: (94) 795 674

Tárgy: Beszámoló
Hivatkozási szám: Szt/1396-2/2018.

A szabálysértési jog számos életviszonyt érint, a polgárok mindennapi életét átszövő jogág, az
állampolgárok jogtudatát, az önkéntes jogkövetést és a jogi köztudatot is jelentősen
befolyásoló jogterület, ezért különös helyet foglal el jogrendszerünkben. A közigazgatási
büntető hatalom gyakorlásának terjedése döntően két okra vezethető vissza. Egyrészt a
büntető bírói igazságszolgáltatás tehermentesítését célzó dekriminalizációra, továbbá arra a
jogalkotói és jogalkalmazói felismerésre, hogy -bizonyos feltételek, illetve egyértelmű jogi
szabályozás mellett -a közigazgatási szankcionálás gyorsabb, egyszerűbb (és gyakran
hatékonyabb) a bírói útnál. Mindezek az elméleti alapok megmagyarázzák a közigazgatási
büntetőjogból kialakuló, arra épülő szabálysértés büntető jogi és egyúttal közigazgatási jogi
karakterét.
Szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység, amely veszélyes a társadalomra.
Szabálysértési elkövetési magatartásokról a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezik. A Vas
Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatalánál 16 település tekintetében, kapcsolt
munkakörben egy ügyintéző látja el a szabálysértési feladatokat.
A következőkben 2017. évben jogerősen lezárt, Szentgotthárd Város Önkormányzat
illetékességi területén elkövetett szabálysértési eljárások adatai kerülnek röviden
összefoglalásra.
A vizsgált időszakban, Szentgotthárd vonatkozásában két esetben veszélyeztetés kutyával
szabálysértés, három esetben csendháborítás szabálysértés, három esetben az óvodai
nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése szabálysértés
elkövetése miatt indult eljárás.
A felelősség megállapítási mutató 100 %-os szintet ért el.
Hat estben szabálysértési pénzbírság megállapítására került sor, két esetbe pedig
figyelmeztetésben részesítette a szabálysértést elkövetett személyeket a szabálysértési
hatóság.
Szentgotthárdon elkövetett szabálysértés miatt nem indult eljárás külföldi és fiatalkorú
személlyel szemben. Az eljárások rendőrségi és lakossági feljelentésre indultak, a hatóság
hivatalból folytatta le eljárásait, a vizsgált időszakban, sem az azt megelőző években egyetlen
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szabálysértés elkövetése
szabálysértési eljárást.

miatt

sem

kezdeményezett

a

helyi

közterület-felügyelet

Szabálysértések elkövetése terén az előző évhez viszonyítva számottevő változás nem történt.
Ezen mutatók azonban nem jelentik egyben a helyi polgárok jogkövető magatartásának
változatlanságát. A szabálysértési tényállások többsége vagy sohasem kerül hatósági
látótérbe, vagy kizárólag az elkövetés tipikus helyein jelen lévő hatósági aktivitás függvénye.
A sikeres "bűnmegelőzés" elsődleges feladata, hogy ott legyen a hatóság a tipikus
"bűnalkalmak" helyszínén, és legyen elegendő szakértelme, személyi és anyagi ereje, akarata
a jogsértések megelőzéséhez, megszakításához. A hatóság látókörébe nem kerülő
szabálysértésekről nyilvánvalóan nem rendelkezünk információkkal, következtetést azon
adatokból tudunk levonni, melyek tudomásunkra jutottak, tehát egyértelműen nem jelenthető
ki, hogy a növekedést nem mutató jogsértés-szám egyben stagnáló jogkövetési arányt jelent.
Amennyiben az elkövetett szabálysértések nem kerülnek a hatóságok látóterébe, az
elkövetések miatt nem indulnak eljárások, akkor a rendelkezésre álló statisztikai adatok nem
adnak hiteles képet a tényleges szabálysértési magatartások számáról.
Szentgotthárd, 2018. március 26.
Tisztelettel:
Dr. Orbán István hivatalvezető
Levelet kapja:
1. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, elektronikus úton
2. Irattár
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3. melléklet
Beszámoló
a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület Felügyelet
2017. évi munkájáról
Az elmúlt évben a közúti közlekedési szabályzat kisebb fokú megsértése (R.54§) miatt
írásbeli figyelmeztetés 16 esetben ( 11 magyar – 5 külföldi ), helyszíni bírságot 5 esetben ( 4
magyar - 40 000 Ft , 1 külföldi – 10 000 Ft ) ,összesen 50 000 Ft-ot szabtunk ki.
Parkrongálás miatt 4 alkalommal 50 000 Ft ( magyar ), 1 alkalommal ( külföldi ) 20 000 Ft
helyszíni bírságot szabtunk ki.
Írásbeli figyelmeztetés 11 alkalommal történt.
30 napon túli közterületen rendszám nélküli parkolás miatt 4 autót szállíttattunk el.
Veszélyeztetés kutyával 47 esetben figyelmeztettünk, 4 kóbor kutyát fogattunk be.
Útügyi szabálysértésért és csendháborításért nem kellett intézkednünk.
Közúti közlekedés biztonságát elősegítő tevékenységben évközben 184 esetben jeleztük a
különböző KRESZ –táblák megrongáládását, eltűnését ill. elszíntelenedését, melyet
folyamatosan kijavítottak, pótoltak ill. cseréltek.
Szentgotthárd, 2018. március 29.
Közterület Felügyelet
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4. melléklet

Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
Telefon/fax: 30/9940-571

Tisztelt Képviselőtestület!
A Közalapítvány határozataival, az Alapító okirat szerinti célok támogatására fordította
vagyonát.
A Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 2017 évben a következő pénzügyi
tevékenységeket folytatta:
1. A következő kiadások és bevételek realizálódtak (forint):
Alapítvány összes kiadása 2017. évben

732.178,-

Riasztórendszer technikai fenntartása
Könyvelés
Számlázó programfrissítés
Banki költségek
Papír-írószer beszerzés
Posta költségek
Polgárőr támogatás

381.000,91.440,6.350,40.992,90.706,1.690,120.000,-

Alapítvány összes bevétele 2017. évben

732.178,-

2. Önkormányzati és állami alrendszeren keresztül a Közalapítvány 2017. évben támogatást
nem kapott. A NAV-SZJA 1 %-os felajánlás keretében 39.044- Ft bevételre tett szert.
Alapítványunk 2017 évben természetes személyektől felajánlást nem kapott. Ez mellett
Kuratórium továbbra is törekedett különböző pályázatokon való részvételre.
3. Továbbra is támogatjuk a helyi Polgárőrséget szolgálati mobiltelefonjának fenntartását, a
költségek átvállalásával számla ellenében.








Fuitsu –Siemens Esprimo Mobile V5555 notebook P/N L002223DBD040-S/N
Z17P081300700810/YKDB019736 1008-számokkal ellátott készülék Melléket
hálózati töltő 2 db, kábel 2 db, 1 klt. vezeték nélküli egér és szerelvénye (Trust),
Windows (xp) Home edition software 1 db,
LG KP 500 mobiltelefon,
Schnurlostelefon-FT580 telefon 1 db,
SAMSUNG GT-S5230 mobiltelefon 1 db,
1 klt. HP hp deskjet 5150 nyomtató (s/n MY39A9K1XS) C896A) nyomtató és HP 57
patron.
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4. 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 támogatunk, mely részt vállal a
bűnmegelőzésben. Stratégiai partnerünk ebben a Polgárőrség. Támogatjuk a különböző
prevenciós programokban résztvevőket pl.: DADA, „Egy iskola- Egy polgárőr”
mozgalom. Ez évben is támogattuk a Polgárőrség munkáját, valamint elismerve
bűnmegelőzési tevékenységüket szolgálati mobiltelefonjuk költségeit átvállaltuk.
Bevételeink a riasztó rendszerből befolyt összegekből tevődnek össze, valamint
magánszemélyek által felajánlott eszközökből.
A helyi polgárőrség kérésére 2017-ben 120.000,- Ft értékben adtunk támogatást, amit
szerződés alapján szolgálati gépjárművük javítására használtak fel.
5.

2018. évre tervezett főbb feladatok:






Rendőrkapitányság és a Katasztrófavédelem dolgozóinak túlmunka megváltása
valamint technikai eszközfejlesztése,
Helyi polgárőrség további támogatása (eszközátadás),
Járási-megyei Mentőcsoportok támogatása az ismétlő és nemzeti minősítő
gyakorlatokon,
Emléktárgy kitüntetés alapítása és adományozása,
Ifjúsági versenyek támogatása (polgárőr, rendőr, katasztrófavédelmi).

6. A Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság együttesen 2 alkalommal ülésezett és ekkor hozta
meg döntéseit.
Szentgotthárd, 2018. március 22.

Horváth Tibor sk.
kuratórium elnöke
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5. melléklet
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Tárgy: Beszámoló
tevékenységéről

Szentgotthárd

Város

Idősügyi

Tanácsa

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2018. április 25-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
ELŐZMÉNYEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy jobban
és eredményesebben érvényesüljenek az idősek érdekei, 2008-ban kezdeményezte a városban
egy konzultatív, véleményező, javaslattevő testület létrehozását.
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.
A Tanács munkájáról legutóbb egy éve, 2017. áprilisában készült beszámoló a Képviselőtestület számára - a beszámoló készülte óta az alábbi időpontokban ülésezett az Idősügyi
Tanács:
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2017. május 30-án a közrend, közbiztonság helyzetével és a bűnmegelőzési
koncepció felülvizsgálatával foglalkozott a Tanács, majd a hétközi-és hétvégi orvosi
ügyeleti tevékenységről, valamint a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról
szóló beszámolót véleményezték.
2017. június 27-én a közlekedésfejlesztési koncepció, a városi úthálózat műszaki
állapotának áttekintése mellett a temetkezési szolgáltatás tapasztalatai, a temetők
fenntartásának, rendjének áttekintése szerepelt napirenden, majd a Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata került terítékre az ülésen.
2017. augusztus 29-én a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról,
feladatairól, a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól szóló
beszámolót tárgyalta az Idősügyi Tanács, a szociális segélyezés helyzetéről,
rászorultság állásáról szóló tájékoztatóval együtt.
2017. október 25-én a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról készített
előterjesztés,
ezen
belül
a
köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel,
hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokról szóló
beszámoló került napirendre, de a közlekedés helyzetével is foglalkoztak ezen az
ülésen.
2018. január 30-én az Idősügyi Tanács 2018. évi munkatervének elfogadása mellett
a mindig megtartott Egyebek napirendi pont keretében kérdeztek, beszélgettek
különböző témákról a tagok.

Az Idősügyi Tanács üléseihez kapcsolódó anyagok (munkatervek, jegyzőkönyvek) a Hivatal
honlapján megtalálhatók.
Az Idősügyi Tanács tagjait köszönet illeti aktivitásukért, javaslataikért! Továbbra is
számítunk az önkormányzati munkában közreműködésükre, tapasztalatukra, észrevételeikre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Szentgotthárd Város
Idősügyi Tanácsának munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét fejezi ki az Idősügyi Tanács
tagjainak az aktív munkájukért, a város idős lakossága érdekében végzett tevékenységükért.
Határidő: a határozat közlésére: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2018. április 04.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Szentgotthárd
zárszámadása

Város

Önkormányzatának

2017.

évi

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. április 25-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 Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének számszaki
beszámolóját, mely a 2017. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra.
Az 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 2017. évi számviteli
beszámolójának értékelése
C)

Intézmények 2017. évi gazdálkodásának elemzése

A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait
2017. 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 jogszabályi előírásoknak megfelelően 2012. évtől kezdődően a költségvetési rendeletben és
a könyvelésben egyaránt elkülönítetten kell kimutatnunk az Önkormányzat és a Közös
Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait. Ennek megvalósításához az önkormányzati
törvény előírásai szerint elkülönítésre kerültek az Önkormányzat és a Hivatal által végzett
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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).
2017. évben a FEUVE szabályzatnak és egyéb belső szabályzatainknak megfelelően a
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés folyamatai dokumentáltak,
ellenőrzöttek voltak.
A 2017. év folyamán a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017.(II.2.)
önkormányzati rendeletet többször módosította.
B) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi számviteli beszámolójának értékelése
I. Bevételi források és azok teljesítése
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési módosított bevételi előirányzatának főösszege
4 849 365 586 Ft.
Az év folyamán összesen 4 760 633 842 Ft bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz
viszonyítva a teljesítés 98,2%.
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.
2017. évre az adóbevételi előirányzat forint (gépjárműadó nélkül). Az önkormányzat
adóbevételei a tervezett előirányzathoz képest 100%-ban teljesültek. Mivel az eredeti bevételi
előirányzat szerinti bevételek nem teljesültek, ezért az előirányzat nélküli tételekhez felvittük
az adóbevétel többleteket.
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Jogcím

2017. évi eredeti
adóbevétel

2017. év teljesült
adóbevétel

Ft

Ft

%

Gépjárműadó

22 000 000

26 049 592

118

Telekadó

21 500 000

30 545 145

142

Idegenforgalmi
adó

30 000 000

34 234 695

114

1 464 500 000

1 482 168 699

101

Pótlékok,
bírságok

1 500 000

1 561 000

104

Talajterhelési díj

1 000 000

126 000

12,6

Iparűzési adó

Összesen
1 540 500 000
1 574 685 139
102
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 94%-a, ezért a helyi adók
között meghatározó súlya van.
2017. évre a eredeti bevételi előirányzat 1 464 500 Ft, melyből 1 482 168 699 Ft teljesült, ami
101 %-os teljesítést jelent. Az adóalanyok száma 896 vállalkozó/vállalkozás. Mentességet,
kedvezményt a vállalkozó háziorvosok részére biztosít az önkormányzat.
Telekadó
A telekadó módosított bevétele 21 500 000 Ft, melyből 30 545 145 Ft teljesült, mely 142%-os
teljesítést jelent.
Az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában 2017. december 31-i állapot szerint az
adózók száma 68 vállalkozó/vállalkozás. Sajnos a SZIP Kft – mely az önkormányzat 100%-os
tulajdonában levő gazdasági társaság – a 2017-es évben sem tudott jelentősen törleszteni a
fennálló tartozásából, melynek 2018. évre áthúzódó összege: 216 227 889 Ft .
Idegenforgalmi adó
Idegenforgalmi adó a módosított bevétel 20 000 000 Ft, melyből 2017. évben 34 234 695 Ft
teljesült, mely 114%-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 26 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,
valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. 2017. évben ez
az összeg 126 000 Ft volt. Az eredeti előirányzat 1 000 000 Ft volt, mely az előző évek
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alapján került tervezésre. Megállapíthatjuk, hogy a környezettudatosság, valamint a díj magas
volta mindinkább a bekötésre ösztönzi a lakosságot.
Az adóbírság és a késedelmi pótlék
A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tervezett bevétele 1 500 000
Ft volt, melyből 1 561 008 Ft teljesült, mely 104%-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.
2017. évben az adóhatóság által indított végrehajtási cselekmények (inkasszó, felszólítás,
munkabér-, nyugdíjletiltás) eredményeként 23 994 446 Ft adótartozás került behajtásra,
melyből 8 533 930 Ft az iparűzési adó, 10 003 055 Ft gépjárműadó, 7 465 537 Ft telekadó, a
fennmaradó összeg pedig pótlék, bírság összegeket tartalmazza.
I.2. 2017. 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 a helyi iparűzési adóban
tartalmaz adómentességet. (vállalkozó házi orvosok esetében)

Szentgotthárd

Adóelengedés
méltányosságból
(Ft)

2017. adóév

db

összeg

önkormányzati
adókedvezmény (Ft)
db

összeg

Telekadó
Helyi iparűzési 3
adó

19 400

5

elévülés
és
behajthatatlanság
miatti törlés (Ft)
db

összeg

1

101 250

1 505 883
12
(háziorvosok)

1 319 585

Gépjárműadó

50

456 472

Késedelmi
pótlék

332

3 766 877

395

5 644 184

Összesen:

3

19 400

5

1505 883
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Az adóelengedés részletszabályait a most tárgyalt költségvetési évben még 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.
I.3. Önkormányzatoknak átengedett központi adók
Gépjárműadó
Gépjárműadó tervezett bevétel 20 000 000 Ft, melyből 26 049 592Ft teljesült, mely 118 %-os
teljesítést jelent.
Az adózók száma 3133 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 2017. 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. I. Helyi önkormányzatok működésének 0
általános támogatása
2.

II. Egyes köznevelési feladatok tám.

0

157365 140

160 377 346

III. Szociális, gyermekjóléti és
3. gyermekétkeztetési
feladatok 119 960 680
támogatása

136 869 105

Kulturális
feladatok
támogatása
4. IV. A tel. önkormányzatok kulturális 14 785 600
feladatainak tám.

16 234 670

2.

Működési
célú
bérkompenzáció előző évi

3.

Helyi
önkormányzatok
támogatás

4.

Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított
támogatás

5.

Egyéb
működési
célú
támogatás(megelőlegezés)

6.

Felhalmozási
célú
önkormányzati
támogatás (vis maior, Muzeális int.tám)

7. Egyéb

különféle

támogatások
kiegészítő

0

840 613

0

56 103 202

központi

felhalmozási

15 527 000

célú
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központi támogatás
Központi
költségvetéstől
költségvetési támogatása

kapott

292 111 420

385 951 936

Az eredeti előirányzatként tervezett 292 111 420 Ft-hoz képest a 2017. év folyamán 385 951
936 Ft összegben kerültek megállapításra bevételek az önkormányzat részére az egyéb
központi források terhére. Többletforrásban nem részesültünk, ugyanakkor helyi
önkormányzatok működési támogatása címén 226 765 537 Ft-ot adóerő-képességünk miatt
nem kaptunk meg, szolidaritási hozzájárulás címén 208 892 117 Ft került elvonásra.
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 2017. évben 41 141 900 Ft összegben teljesült az
eredetileg tervezett 186 100 000 Ft helyett.
Támogatási bevételek
Az önkormányzat költségvetésben jelentős összeg, összesen 304 249 018 Ft működési és
1 540 532 165 Ft felhalmozási támogatás érkezett az önkormányzathoz.
Finanszírozási bevételek:
Ezen a címen a pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege szerepel
460 038 438 Ft összegben.
II. Kiadások alakulása
II.1. Kiadások elemzése
Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege 4 849 363 586 Ft, melyből
2 945 486 096 Ft teljesült, ez 60,7%-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

2017. év ( Ft)

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

384 152 852
94 419 445
719 304 562
13 746 633

5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz. ell.

719 304 562

Támogatásértékű kiadások áh belülre

645 817 766

Támogatásértékű kiadások államháztartáson kívülre

65 489 747

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

668 156 074
5 090 000
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Felhalmozási kiadás áh kívülre
Finanszírozási kiadások
VÁROS KIADÁSAI ÖSSZESEN

308 462 657
5 855 260
2 945 486 096

A felhalmozási kiadások között az önkormányzat az alábbi jelentősebb beruházásokkal
kapcsolatban teljesített kiadásokat a 2017. év folyamán:
Ft
Útfelújítások
31 637 109
Ipari Park pályázathoz,TTP
5 080 000
Belterületi vízrendezés
23 638 771
Önkormányzati bérlemények felújítása
10 399 837
Ingatlan vásárlás lakás, telek
36 750 395
Városrészi kultúrházak
36 999 715
Színház vizesblokk
4 496 081
Játékvár Óvoda vizesblokk felújítása
27 667 505
Vis maior útfelújítás
18 959 832
Rendelőintézet beruházásai
15 641 943
A támogatásértékű kiadások tartalmazzák az intézmények és a Társulás részére történő
pénzeszközátadást.
Az államháztartáson kívülre történő felhalmozási pénzeszköz átadás a Gotthard Therm
Kft kötvény törlesztésének garanciavállalásából adódott 296 114 493 Ft összegben.
Az ellátottak támogatása: Az eseti támogatások és a nem kötelező ellátások esetén a
felhasználás az előirányzatoknak megfelelően alakult.
Az önkormányzat 2017. 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 2017. évi zárszámadási rendelet összességében 460 038 438 Ft finanszírozási bevételt
tartalmaz. Az összeg a következő tételeket foglalja magában:
a 2017. évi pénzmaradványt 449 296 104 Ft összegben.
államháztartáson belüli megelőlegezést 10 742 334 Ft összegben
II.3. Pályázati forrásból megvalósított-megvalósuló feladatok:
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Máriaújfalu szennyvízelvezetése

KEHOP-2.2.1-15-201500006

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

Muzeális intézmények szakmai
támogatása (Kubinyi Ágoston
Program) 2016

Belügyminisztérium

Fenntartható kerékpárforgalmi
fejlesztés Szentgotthárdon

nettó
505.000.000,-

ELNYERT ÖSSZEG

SAJÁ

nettó 426.208.381 Ft,- nettó 102

2 000 000,-

2 000 000,-

103/2016.

151 300 000,-

150.000.000,-

TOP-3.2.1-15-VS1-201600011

139/2016.

158.818.397,-

158.818.397,-

TOP-3.1.1-15-VS1-201600011

156/2016.

299 765 000,-

299.765.000

SZEOB Játékvár Óvoda bővítése TOP-1.4.1-15-VS1-201600019
és energetikai felújítása

Arany János Iskola energetikai
fejlesztése Szentgotthárdon

TELJES ÖSSZEG

1.30

Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása –
ÓVODA VIZESBLOKK

Belügyminisztérium

120/2016.

28 256 893,-

Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása –
HUNYADI UTCA FELÚJÍTÁSA

Belügyminisztérium

106/2017.

30.994.592,-

102/2016.

478.000.000,- Ft

478.000.000,- Ft

SI-HU
Szlovénia-Magyarország

17/2016

350.000 €

elbírálás alatt

52.

SI-HU
Szlovénia-Magyarország

17/2016

94.605,50 €

elbírálás alatt

14.

A Szentgotthárdi Ipari Park
alapinfrastruktúrájának
fejlesztése

TOP-1.1.1-15-VS1-201600003

14 128 446,-

14 12

15.000.000,- Ft

15.99

0,- Ft

Kolostorkönyvtár felújítása

Refektórium felújítása
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Zöld város kialakítása

TOP-2.1.2-15

138/2016

239.771.928,- Ft

239.771.928,- Ft

0

73 / 2017

501.600,- Ft

0 Ft

0

166/2016

100.000,- €

a Támogatói döntést
még nem kaptuk
kézhez

elbírálás alatt

8.890
(futókö

Testvér-települési programok és Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt.
együttműködések

Városarculat és helyi termék
fejlesztése

AT-HU
Ausztria - Magyarország

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT ÖSSZEG

SAJÁ

15.0

Sportpark és futókör kialakítása

„Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark
Program 2016.”

168/2016.

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

Széchenyi István Általános Iskola
tornacsarnokának fejlesztése

Magyar Kézilabda
Szövetség

261/2016

108.247.254,- Ft

75.773.078,- Ft

32.474

Külterületi helyi közutak
fejlesztése és
önkormányzati utak kezelését
biztosító gépek

Vidékfejlesztési Program

24/2017.

90 353 924

elbírálás alatt

22.588

361.000,- Ft

324.900,- Ft

36.1

26.600.000,- Ft

19.950.000,- Ft

Közművelődési érdekeltségnövelő MÁK Vas Megyei
Igazgatóság
támogatás

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Széchenyi Iskola
főzőkonyhájának fejlesztése

Vidékfejlesztési Program

71/2017.

6.650

Miniszterelnökség;
Önkormányzati ASP rendszerhez Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztési 56/2017
való csatlakozás országos
Operatív Program Irányító
csatlakozási konstrukcióban
Hatóság

6.976.850, -Ft
informatikai
eszközbeszerzés,
6 976 850,-Ft
adat-átvitel, tesztelés,
stb.

0,- Ft

Muzeális intézmények szakmai
támogatása (Kubinyi Ágoston
Program) 2017

Belügyminisztérium

119/2017

3.171.868,-Ft

2.000.000,- Ft

0,-Ft

A munkaerőpiaci mobilitást
elősegítő munkásszállás
építéséhez nyújtandó támogatás
(Laktanya felújítás)

Nemzetgazdasági
Minisztérium

199/2017.

723.333.333,- Ft

673 333 333 Ft

269.333.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

SZOI Vörömarty Mihály
Gimnázium Tornacsarnok
energetikai fejlesztése

TOP-3.2.1-16-VS1-201700005

TOP Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés

Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális
Fejlesztési Programokért
Felelős Helyettes
Államtitkársága

Testvér-települési programok és Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt.
együttműködések 2018

Széchenyi István Általános Iskola
tornacsarnokának fejlesztése III.
ütem

Magyar Kézilabda
Szövetség

174/2017.

TELJES ÖSSZEG

62.476.885,- Ft

ELNYERT ÖSSZEG

-

0,- Ft

172/2017

200.000.000,- Ft

elbírálás alatt

0

258/2018

505.170,- Ft

elbírálás alatt

a min
reprezen

274/2017.

100.852.615,- Ft

-

30.255

II. Maradvány alakulása
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. 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

1 754 042 449

19 338 000

38 216 467

3 550 830

Elvonásra
kerülő
intézményi pmarad

45 907 870

-9 338 000

-34 919 040

- 1 650 830

2018. évi költségvetésben
tervezve

1 702 461 816
10 000 000

3 297 427

1 900 000

Felhasználható
maradvány

97 488 503

Közp.ktsv-be
befizetés
2017. évi elszámolás
Vasivíz

szennyvíz

SAJÁ

0
-12 831 394
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haszn.díj
Mújf.szennyvizbefiz,letéti
szlák, környvéd,gépjadó

-84 657 109

Tartalékba

0

Szabad maradvány

0

A 2018. évi költségvetés tervezése alkalmával a 2017. évi kötelezettségvállalások áthúzódó
tételeit az Önkormányzat kiadási előirányzatai meghatározásakor részben már figyelembe
vettük: előző évi maradvány igénybevételeként a 2018. évi eredeti költségvetésbe
1 702 461 816 Ft épült be a bevételi és a kiadási előirányzatok közé. Az önkormányzat
fennmaradó maradványából 97 488 503 Ft kötelezően elkülönített számlán van. A Hivatal
szabad maradványa az közös hivatal működtetéséhez kapcsolódik: személyi, munkáltatót
terhelő járulék valamint előző évi dologi- beszerzési kiadásra. Az ASP bevezetése során
informatikai beszerzésekre volt szükség a biztonságos működéshez, az adatok migrálása
(ASP-be )-melyet a pályázatból már nem tudtunk fedezni a 2018. évi költségvetés nem
tartalmazott, ezért került sor a jelentős összeg visszaadására.
A Rendelőintézet pénzmaradványából költségvetési rendeletünk alapján javasoljuk az EFI
pályázathoz visszapótolni 204 105 Ft-ot (pályázati visszafizetés támogatónak, áthúzódó),
valamint az intézménynek 3 093 322 Ft visszapótlását (áthúzódó kifizetések).
A Móra Ferenc Városi Könyvtár pénzmaradványából 1 650 830 Ft költségvetési rendeletünk
alapján elvonásra kerül, a fennmaradó maradványt 1 900 000 Ft-ot javasoljuk az
intézményvezetővel összhangban a tervezett kiállítás megrendezésére az intézmény részére
visszapótolni. a.
A 2018. évi eredeti költségvetésben már szereplő áthúzódó kötelezettségvállalások tételeit a
2017. évi beszámolóban a kötelezettséggel terhelt maradvány összegének meghatározásánál
vettük figyelembe.
Az önkormányzat pénzmaradványa a fentiek alapján 1 799 950 319 forint, melyből 1 702
461 816 Ft a nyertes pályázatok 2017. évben leutalt összege, valamint ennek levonása után
fennmaradó összeg kötött maradvány: szennyvíz használati díj, lakossági befizetések, letéti
számlák egyenlegei, gépjárműadó központi költségvetésbe fizetendő része, helyi adó
visszatérítése. A levonások után a szabad maradványa az önkormányzatnak nincs.
A hatályos jogszabályok alapján megállapított intézményi maradványok a fenntartó
önkormányzat által elvonásra kerülnek. Az elvont maradvány összeget a jogszabályi előírások
alapján a 2018. évi költségvetési hiány finanszírozására kell fordítani.
IV. Mérlegtételek alakulása
Az önkormányzat vagyonának alakulása
Vagyonmérleg adatok 2017. Nyitó állomány
év
Eszközök:
A Befektetett eszközök:
A/I. Immateriális javak
A/II/1.Ingatlanok
A/II/2.Gépek, berendezések,
járművek
A/II/4.Beruházások, felújítás
A/II/5.Tárgyi
eszköz

Záró állomány

Változás
növekedés
csökkenés

/

27673 239
6 850 868 042
168 336 817

19 178 498
6 339 697 673
144 085 879

-8 494b741
-511 170 369
-24 250 938

84 573 425

450 018 931

365 445 506
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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
sajátos elszámolások
H) Kötelezettségek
J)
Passzív
időbeli
elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN:

7 103 778 284
1 626 122 334

6 933 802 483
425 760 371

-169 975 801
-1 200 361 963

8 757 573 857

7 378 741 352

-1 378 832 505

5 732 967
5 732 967
2 090
383 713 975

5 212 737
5 212 737
194 435
1 574 193 706

-520 230
-520 230
192 345
1 190 479 731

24 819 838

57 012 410

32 192 572

408 535 903
105 858 206

1 631 400 551
87 159 106

1 222 864 648
-18 699 100

1 188 605 968

1 293 320 461

104 714 493

13 063 427

892 988 253

879 924 826

1 307 527 601
1 565 000

2 273 467 820
388000

965 940 219
-1177000

10 480 935 328
9544 038 878

11 289 210 460
9 544 038 878

808 275 132

301 669 987

608 206 417

306 536 430

670 261 376

670 261 376

-837 308 028

-255 737 620

581 570 408

581 570 408

-1 193 813 263

-1 775 383 671

10 260 232 621
1 791 142

9 372 955 788
112 001 858

-887 276 833
110 210 716

13 564 571

16 896 341

3 331 770

39 885 102

31 820 085

-8 065 017

55 240 815
165 461 892

160 718 284
1 755 536 388

105 477 469
1 590 074 496

10 480 935 328

11 289 210 460

-808 275 132
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IV.1. Eszközök- források állományának alakulása
A költségvetési évben esedékes követelések mérlegsor egyenlege 87 159 106 Ft.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségként 112 001 858 Ft-ot tart nyilván az
Önkormányzat. A pénzeszközök záró értéke 2017. december 31-én 1 631 400 551 Ft. Az
önkormányzat könyveiben szereplő pénzeszköz tartalmazza 2018. évben felhasználandó
összegeket is. A követelésekre vonatkozóan a Számviteli Politikában meghatározottak alapján
értékvesztés elszámolására került sor. Jelentős értékvesztés elszámolására került sor a
Gotthard Therm Kft esetében 1387 334 876 Ft értékben.
Részlet az Állami Számvevőszék jegyzőkönyvéből:
Az Önkormányzat zárszámadási előterjesztésében be kell mutatni az eszközök elhasználódása,
amortizációja mekkora forrást igényel.
Az eszközök elhasználódási fokát az alábbi mutatószám jelzi:
Eszközök értékcsökkenése/Eszközök bruttó értéke.
Az önkormányzat és intézményei eszközeire vonatkozóan az elhasználódás fokát jellemző
mutatót az egyes számviteli kategóriák szerinti megbontásban az alábbi táblázat mutatja:
Számviteli kategória

Immateriális javak

Értékek
(e Ft)
Bruttó érték

121 538

Értékcsökkenés
Elhasználódási
fok
Bruttó érték

100 957
83%
4 321 355

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

2 422 080

Értékcsökkenés
Elhasználódási
fok

2 782 595

Eszközök összesen

56%
528 437
360 507
68%
5 266 421

52,8%

Az eszközök elhasználódása foka összességében 52,8%-on alakul. Kedvező, ha értéke minél
közelebb van a 0 %-hoz. Ha túl magas, akkor a fokozott meghibásodások miatt az
működtetési költségek jelentősen nőnek, ami előrevetíti a fejlesztések szükségességét az
önkormányzatnál.
Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében felújításokra 193 742 eFt-ot, egyes
beruházásokra 474 414 eFt-ot teljesített, melynek célja a város színvonalas működtetésének
megőrzése.
A 2017. évi költségvetésben sajnos nem tudtunk az eszközök pótlására tartalékot tervezni,
csak a legszükségesebbekre.
A 2018. évi költségvetésben sem állt módjában az
önkormányzatnak e célra tartalékot képezni, mely pénzügyi egyensúly megőrzése miatt
szükséges lenne.
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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 2017. évben a Gotthard Therm Kft-nek 30 millió Ft tagi kölcsönt is
biztosított. 2017. évben az Önkormányzat a Kft részére bocsátott a jegyzett tőke emelésre
100 000 Ft-ot, tőketartalékba pedig 186 900 000 Ft-ot a korábban nyújtott meg nem fizetett
tagi kölcsönökből, valamint a Kft által kibocsátott kötvény önkormányzat általi –kezességvállalás keretében- megfizetett összegéből. A garancia és kezességvállalás keretében 2017.
évben további 278 462 657 Ft-ot fizetett kötvény tőke – és kamatra az önkormányzat.
C) Intézmények 2017. évi gazdálkodása
A 2017. 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 243 820 149 Ft-hoz képest 268 725 076 Ft-os
összegben teljesültek.
A kiadások az eredetileg tervezett 1 049 794 611Ft, a módosított 1 113 297 425 Ft
előirányzathoz képest 1 054 480 461 Ft-ban (95%) 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 2017. évi szakmai 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 2017. 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.
ab) környezeti és egészségi következményei: közvetlen hatása nincs
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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 2017. 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 2017. 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 2017. 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, 2018. április 17.
Huszár Gábor
Polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
…./…. .(……..) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.2.)
Képviselő-testületi rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:
1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 2 945 486 096 Ft-ban azaz kétmilliárd-kilenccszáznegyvenötmilliónégyszáznyolcnanhatezer-kilencvenhat forintban,
b) bevételi főösszegét 4 760 633 842 Ft-ban azaz négymilliárd-hétszázhatvanmillióhatszázharmincháromezer-nyolcszáznegyvenkettő forintban,
állapítja meg.
(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összevont mérlegadatait
az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
2.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi
költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat:
2 649 555 420 Ft,
módosított bevételi előirányzat:
4 849 363 586 Ft,
bevételi teljesítés:
4 760 633 842 Ft
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:
Ft
Bevételi jogcím
Eredeti előirányzat
Módosított előir.
Teljesítés
Intézményi működési
175 857 000
243 820 149
268 725 076
bevételek
Önkormányzatok
1 540 500 000
1 540 626 000
1 574 685 139
sajátos
működési
bevételei
Működési
292 111 420
374 281 270
374 736 467
támogatások
Egyéb
működési
141 210 000
307 297 377
304 249 018
bevételek
Felhalmozási
és
186 100 000
186 127 087
41 141 900
tőkejellegű bevételek
Felhalmozási
támogatások
Egyéb felhalmozási
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bevételek
Támogatási
kölcsönök
visszat.
igénybevét.
Költségvetési hiány
belső finanszírozása:
pénzmaradvány
ig.vét.
Államháztartástól
kapott előleg
Összesen:

250 000

196 641 100

196 525 639

300 000 000

449 296 104

449 296 104

10 742 334

10 742 334

4 849 363 586

4 760 633 842

2 649 555 420

(3) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 5. mellékletek tartalmazzák. A központi költségvetés
támogatását a 13. melléklet részletezi.
3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi
költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) eredeti kiadási előirányzat:
2 649 555 420 Ft,
b) módosított kiadási előirányzat: 4 849 363 586 Ft,
c) kiadási teljesítés:
2 945 486 096 Ft
(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
Beruházási kiadás
Felújítási kiadás
Egyéb felhalmozási
kiadás
Támogatási
kölcsönök nyújtása
Tartalék
Finanszírozási kiadás
Államháztartástól
kapott
előleg
visszafiz
Összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előir.

Teljesítés

363 966 000
88 864 118

394 362 026
97 744 994

384 152 852
94 419 445

673 320 000
15 550 000

970 447 429
15 296 500

719 34 562
13 746 633

718 510 903

718 880 989

711 307 513

175 240 454
105 453 893
336 090 000

0 773 680 488
210 481 734
315 541 012

474 414 437
193 741 637
308 462 657

34 991 100

34 991 100

163 632 345
1 200 000
4 727 707

300 967 273
1 500 000
15 470 041

1 127 553
4 727 707

2 649 555 420

4 849 363 586

2 945 486 096

(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1., 2., és 4. mellékletek
tartalmazzák.
4.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát az
5. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján:
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a) Eszközök: 11 289 210 460 Ft
b) Források: 11 289 210 460 Ft-ban állapítja meg.
5.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi maradványa 1 815 147 746 Ft,
melyből 1 702 461 816 Ft tervezve van a 2018. 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 (Ft)
összesen
10 000 000
3 297 427
1 900 000
1 799 950 319
1 815 147 746

6.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának az állami támogatások elszámolását követően
0 Ft visszafizetési kötelezettsége van
7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatását a 7. melléklet
tartalmazza.
8.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017.
évi létszámkeretet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre
átszámított létszámát a 8. melléklet tartalmazza.
9.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2017.
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.§

259

2018. április 25-i testületi ülés előterjesztései
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 2017. 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 2017. 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:
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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, 2018. április 17.
P. H.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Tárgy: Értékelés Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület
2018. április 25-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amit a képviselőtestület megtárgyal. Az értékelést ezt követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. Az
átfogó értékelés kötelező tartalmi elemeit a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. melléklete
tartalmazza, jelen beszámoló ezen tartalmi elemeket részletezi.
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
Szentgotthárd állandó lakosságának száma 2017. december 31-én 8.578 fő.
Ebből 0-18 éves korig:
Szentgotthárd
Állandó lakosság
Születési
év

Összesen

Fiú

Lány

0 éves

2017

59

29

30

1 éves

2016

96

49

47

2 éves

2015

72

29

43

3 éves

2014

66

31

35

4 éves

2013

61

33

28

5 éves

2012

66

31

35

Kor
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6 éves

2011

50

25

25

7 éves

2010

63

39

24

8 éves

2009

75

40

35

9 éves

2008

81

33

48

10 éves

2007

69

30

39

11 éves

2006

73

40

33

12 éves

2005

73

40

33

13 éves

2004

87

46

41

14 éves

2003

75

43

32

15 éves

2002

76

37

39

16 éves

2001

71

31

40

17 éves

2000

80

46

34

18 éves

1999

66

37

29

1359

689

670

Összesen

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátások körét a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási
rendelete szabályozza, mely alapján a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és
hatáskörébe tartozott 2017-ben:
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása,
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált
gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítása és
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gyámhatósági ügyekben környezettanulmány készítése.

A pénzbeli és természetbeni ellátások körében a települési önkormányzat képviselő-testülete a
rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt
rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg.
A települési önkormányzat vagy a fenntartó az e törvényben meghatározott módon,
természetbeni ellátásként biztosítja a gyermekétkeztetést.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermek-intézményi térítési díj
kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló
gyermekek részére 100 %, ennél idősebb gyermekek esetén 50 %), évente két alkalommal
(2017. évben) 6.000,- Ft, illetve hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén
6.500,- Ft összegű támogatásra és külön jogszabályban meghatározott kedvezményekre (pl.
ingyenes tankönyv) jogosít.
2017. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 25 gyermek volt jogosult, a
tárgyévben 343.000,- Ft összegű természetbeni támogatás került kifizetésre.
(2016. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre még 45 gyermek volt
jogosult, 91 gyermek részesült 5.800 - 5.800,- Ft összegű természetbeni juttatásban, összesen
527.800,- Ft összegben, 2015. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 47
gyermek volt jogosult, abban az évben összesen 105 gyermek részesült 5.800 - 5.800,- Ft
összegű természetbeni juttatásban, összesen 609.000,- Ft összegben.)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy
az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában
nevelni, gondozni. A jogosult gyermekek száma folyamatosan csökken. Ennek oka, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a nyugdíjminimum százalékában
meghatározott jövedelemhatár az elmúlt évben sem emelkedett. A kedvezményre elsősorban
azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek legalább az egyik szülője munkanélküli, illetve
egyéb alacsony összegű ellátásban, például GYES-ben részesül. Az igénybe vehető
kedvezmények jellege miatt az egészen kis gyermekek, akik még nem, valamint a felsőfokú
tanulmányaikat folytatók, akik már nem vesznek gyermekintézményi ellátást igénybe, illetve
tankönyvtámogatást sem kaphatnak, ténylegesen csupán az évi két alkalommal járó
támogatásra jogosultak. A 3 vagy több gyermekes családok gyermekei, valamint a tartósan
beteg gyermekek a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak tankönyvtámogatásra, illetve
a térítési díj fizetésénél kisebb mértékű kedvezményre jogosultak, de a 8. osztályosnál
idősebb gyermeknél nem érvényesíthető a kedvezmény.
Jelentőségét növeli ugyanakkor a támogatási formának, hogy felsőfokú oktatási intézménybe
való jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági jövedelemhatára 2018-tól emelésre
került. A módosítással az ellátásra vonatkozó általános jövedelmi értékhatár az öregségi
nyugdíjminimum 130 %-áról (37.050,- Ft) annak 135 %-ára (2018. évben: 38.475,- Ft)
emelkedett. Az ellátás tekintetében irányadó speciális – gyermekét egyedül nevelő szülő vagy
más törvényes képviselő esetén; tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén,
valamint a jogosultsági feltételeknek megfelelő nagykorú gyermek esetén alkalmazandó –
jövedelmi értékhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-áról
(39.900,- Ft) annak 145 %-ára (2018. évben 41.325,- Ft) nőtt.
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó speciális ellátás a pénzbeli ellátás,
melyet a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozója igényelhet, ha a
gyermek tartására köteles és nyugellátásban vagy más nyugdíjszerű rendszeres ellátásban
részesül, továbbá a család megfelel a jövedelmi és vagyoni feltételeknek.
Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet
A hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása a gyermekvédelmi
gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben
meghatározott körülmények közül egy fennáll.
Halmozottan hátrányos az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekvédelmi törvényben felsorolt körülmények
közül legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban
részesülő tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt.
A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával
egyidejűleg kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsággal egyező időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetének fennállását.
Szentgotthárdon 2017-ben 1 gyermek hátrányos helyzetének megállapítására került sor.
2017. december 31-én a hátrányos helyzetű gyermekek száma 1, a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek száma 5 volt. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a
gyámhivatal által nevelésbe vett kiskorúak, vagy utógondozásban részesülő fiatalok voltak.
Települési támogatás
Szentgotthárdon a rendkívüli települési támogatás mellett – mely kötelezően biztosítandó
ellátás – lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatás került bevezetésre.
Rendkívüli települési támogatás
2017. évben kiskorú gyermekeire tekintettel 29 család 57 alkalommal részesült rendkívüli
települési támogatásban. 2017. évben a gyermekes családok támogatására fordított összeg
858.000,- Ft volt. (2016-ban 31 gyermekes család 61 alkalommal részesült rendkívüli
települési támogatásban összesen 1.227.220,- Ft összegben, 2015. évben 31 gyermekes család
68 alkalommal 934.520,- Ft összegben).
18 esetben a támogatás természetbeni formában került megállapításra, vásárlási utalvány,
lakbér, közüzemi díjhátralék átvállalása, tűzifa formájában.
Az adatokból kitűnik, hogy a rendkívüli települési támogatási esetek száma és a támogatásra
fordított összeg is csökkent. Az elutasítások száma alacsony, melynek oka, hogy a
személyesen nyújtott tájékoztatás alapján a jövedelemhatárt meghaladó érdeklődők be sem
adják kérelmüket.
Az ellátásra csupán a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek válhattak
jogosulttá – akik túlnyomó részben nem a gyermekes családok közül kerültek ki.
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
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A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a
szociálisan rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulás. Természetbeni formában biztosítja az önkormányzat, a kérelmező által
kiválasztott szolgáltatóhoz történő utalással.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
A lakásfenntartási támogatás 1 évre szól.
2017-ben 14 gyermekes család részesült lakásfenntartási támogatásban 3.000 – 6.000,- Ft
közötti összegben. (2016. évben szintén 14 gyermekes család részesült lakásfenntartási
támogatásban.)
Gyermekétkeztetés, nyári gyermekétkeztetés
Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell
biztosítani
 a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő
 vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő,
gyermekotthon vezetője,
 illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője
kérelmére a bölcsődében, mini bölcsődében, az óvodában, a nyári napközis otthonban,
az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban, az
általános iskolai és – ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen
nem rendelkezik – a középfokú iskolai menzai ellátás keretében.
 Továbbá a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és
a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális törvény. hatálya
alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében.
Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei, mini bölcsődei
ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy
 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130 %-át, vagy
 nevelésbe vették.
Az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 nevelésbe vették;
 fenti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, fogyatékosok
nappali intézményében helyeztek el;
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az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló
számára, ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül.

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50 %-os normatív
kedvezményével kell biztosítani. (amennyiben az ingyenes gyermekétkeztetésre nem
jogosult)
 az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló
számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket
nevelnek,
 a bölcsődei. mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő, az 1–8.
évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a fentiekben ismertetettek alapján a
gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint
az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani továbbá a bölcsődei ellátásban
vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha (egyéb feltételek fennállása
hiányában) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130 %-át. A jogosultsági összeghatár 2017-ben nettó 95.960,- Ft volt.
A gyermekétkeztetés újraszabályozásával az egyéb jogcímen ingyenes és kedvezményes
intézményi gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek köre nem változott, de a települési
önkormányzat kötelező feladatává vált az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda
zárvatartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak ingyenesen. A települési önkormányzatok a többi
gyermek – különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
számára – a korábbiakhoz hasonlóan szintén biztosíthat a nyári szünidőben ingyenes szünidei
gyermekétkeztetést.
A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő
biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs
lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő
kiszállításával is biztosítható. A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb
akadályoztatása esetén a számára biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője
számára lehetővé kell tenni. Az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más rászoruló
gyermekek részére átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában.
A szünidei gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint igényelheti a
hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek szülője, más törvényes képviselője.
Szentgotthárd Város Önkormányzata az étkeztetést a gyermekek részére a JustFood Kft.
(Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) révén biztosítja a szünidőkben. Az étel elszállítása a jogosultak
által ételhordóban történik.
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2017-ben a tavaszi szünetben 1, a nyári szünetben 2, az őszi szünetben és a téli szünetben 1-1
hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesült ingyenes
étkezésben.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
3.1. A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2017. évi gyermekvédelmi
tevékenysége (a Képviselő-testület a 2018. február 28-i ülésén már megtárgyalta és
elfogadta az e pontban olvasható beszámolót)
A Központ járási szinten látja el a járásszékhelyhez tartozó 15 települést. Szakmai
tevékenysége során biztosítja az alapszolgáltatást, illetve a hatóságközeli tevékenységet
foglalja magában.
A gyermekjóléti szolgálat Központ által ellátandó feladatait az 1997. évi XXXI. törvény
szabályozza, továbbá a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
mint végrehajtási jogszabályok rendezik. Az intézmény változatlanul működteti a helyettes
szülői ellátást az alapszolgáltatás keretében, 1 fő helyettes szülővel, aki két gyermeknek a
befogadására alkalmas.
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások és ezáltal a munkakörök, már a tavalyi év során is
elkülönítésre kerültek egymástól. Ez alapján 1 fő intézményvezető, a család-és gyermekjóléti
szolgáltatás esetében 4 fő családsegítő, a család-és gyermekjóléti központot érintően – mely a
hatóságközeli tevékenységek összességét foglalja magában – 2 fő esetmenedzseri, 1 fő
tanácsadói, illetve a szociális asszisztens munkakör alapján végezte tevékenységét a szakmai
team.
A speciális feladatokat az előző évhez hasonlóan külsős szakemberekkel – pszichológus,
jogász, mediátor – együttműködési megállapodások alapján látták el az intézmény keretei
között.
A Központ által nyújtott speciális szolgáltatások
Utcai szociális munka keretében időközönként feltérképezték a város frekventált köztereit.
Célja a magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az
utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése. A segítő tevékenységről a kollégák
feljegyzéseket készítettek, melyből kiolvasható, hogy azonnali beavatkozást igénylő
krízishelyzetben lévő gyermekkel nem találkoztak.
Kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más
kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely
biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít az intézmény a
gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult számára. Az év folyamán 3 kiskorú volt érintett, a
kapcsolattartási ügyeletet a Körmendi Járásbíróság végzései alapján biztosították. Egy kiskorú
gyermek esetében felügyelt kapcsolattartást biztosítottak a mediátor szakemberek hosszabb
távon, a szülők konfliktusos viszonyára való tekintettel.
Készenléti szolgálat célja, hogy az intézmény nyitvatartási idején túl a felmerülő
krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása
megvalósuljon. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, már közismert telefonszám, az
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esetkezelések száma egyre gyakoribb, a klienskörön kívüli személyek is gyakorta kérnek
konkrét tanácsadást, segítséget.
Pszichológiai tanácsadás keretében a pszichológus heti rendszerességgel, pénteki napokon
biztosított tanácsadást az együttműködési megállapodás alapján. A pénteki napokon,
váltakozva intézményünkben, illetve a Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8
Évfolyamos Általános Iskolában tartotta a terápiás foglalkozásokat. A szakember előre
egyeztetett időpontok alapján, 37 fővel valósította meg a terápiás munkát. Az elmúlt év során
is lehetőség nyílt arra, hogy a pszichológus szakember csoportos szupervízió keretében
segíthesse elő a kollégák szakmai munkáját, az esetkezelések során fellépő lelki terheltséget
oldotta, mely 5 alkalmat ölelt fel.
Jogi tanácsadás keretében az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást biztosít,
előre egyeztetett időpontok szerint, az együttműködési megállapodás alapján. A jogi
szakember 18 fővel valósított meg jogi tevékenységet. Többnyire azokkal a kliensekkel
foglalkozott, akiknél súlyos családi konfliktusok vannak jelen a család életében, ebből
kifolyólag szükséges rendezni a család kapcsolatrendszerét jogi vonatkozásban is.
Mediáció célja a konfliktuskezelés, melynek eredményeképpen pl. házastársak, családok
megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Az év folyamán egy elvált szülő párral
valósult meg a speciális, segítő tevékenység, akik a gyermeküket érintő kapcsolattartások
időpontjait beszélték át a mediátor szakemberek közreműködésével.
2017. február 15-én a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló jogszabálynak eleget téve megszervezték és megtartották az
Éves Szakmai Tanácskozást. A tanácskozáson előadást tartott a Körmendi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályának tisztifőorvosa a kötelező védőoltások témakörében, továbbá a
mediátor szakemberek a tevékenységüket mutatták be. A tanácskozáson részt vettek az
ellátási területen működő gyermekvédelmi tevékenységet ellátók képviselői, ezzel is segítve
mindennapi munkájukat. Továbbá a törvényi előírásoknak eleget téve, a tanácskozáson
megjelentek, javaslatokat tehettek a jövőre nézve a gyermekvédelmi munka hatékonyabbá
tételére. A tanácskozást megelőzően minden jelzőrendszeri tagtól bekérésre kerültek az éves
gyermekvédelmi tevékenységükre vonatkozó írásos tájékoztató anyagok.
Az intézmény 2017. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmaközi együttműködésre.
2017-ben a Központ több alkalommal vette fel a kapcsolatot a Vas Megyei Főügyészséggel
állásfoglalás céljából, továbbá egyes gyermek veszélyeztetés kivizsgálása ügyében kértek be
írásos tájékoztatókat a Központ által végzett munkáról, illetve a tapasztaltakról.
A veszélyeztetett gyermekek ellátása során szükség szerint, rendszeresen kapcsolatot tartott a
Központ a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával, ahonnan konkrét
esetkezelések kapcsán kap gyermekvédelmi segítséget.
2017 júniusában részt vett az intézmény a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztályának a szervezésében a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetének
elemzése, bűnmegelőzési tevékenység értékelése témakörében bűnmegelőzési tanácskozáson.
A bűnmegelőzési tanácskozásra egy előzetes írásos tájékoztatót kért be az intézménytől a
hatóság, melyet konkrét szempontrendszer alapján, elkészített.
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Az elmúlt évben a Körmendi Járásbíróság több estben idézte bírósági tárgyalásra az illetékes
esetmenedzsert, a gyermek veszélyeztetésének gyanúja ügyében a törvényes képviselő ellen
folytatott eljárás keretében.
2017. évben szabálysértési esetekben a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási
Hivatal Hatósági Osztály szabálysértési ügyintézőjével több esetben volt közös esetkezelésük
a szülők, a diákok motiváltsága miatt. Több esetben jelzéssel éltek a gyermekvédelmi törvény
hatálya alá tartozó jelzőrendszeri tagok a súlyos deviáns magatartást mutató tanulókkal
kapcsolatban.
2017-ben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt
szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal
Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályával is szoros kapcsolatot tartott
fenn az intézmény. A súlyos fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban
szükség szerint személyes konzultációra is sor került a Járási Gyámhivatallal.
A Központ 2017-ben is rendszeres kapcsolatot tartott a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatallal, mind szakmai – gyermekvédelmi –, mind szociális jellegű kérdések megbeszélése
miatt. Az intézmény szakfeladatai nem lennének képesek a hátrányokkal vagy
veszélyeztetettségben élő családok, egyének helyzetének javítására az intézmény fenntartója,
a helyi önkormányzat és a Képviselő-testület maximális pozitív irányú figyelme és segítsége
nélkül.
A Központ 2017-ben is a St. Gotthard Spa & Wellness fürdővel a partneri viszony
fenntartására törekedett a veszélyeztetett és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
érdekében, melynek eredményeként a kiskorúak a fürdőzési lehetőségeknek köszönhetően
maradandó élményekkel gazdagodhattak. Decemberben a fürdő karácsonyi fürdőzés
keretében megvendégelte és ajándékcsomaggal lepte meg a hátrányos helyzetű családokban
élő gyermekeket.
2017-ben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 6 alkalommal valósult meg szakmaközi
megbeszélés a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság keretein belül. A
szakmaközi megbeszélések célja, hogy az adott szakmák képviselői és a Központ munkatársai
közt még hatékonyabb legyen a kommunikáció, és egymást segítve végezzék
gyermekvédelmi tevékenységüket. A megbeszélések érintették a közbiztonság, a védőnői
szolgálat, a személyes gondoskodást nyújtók, az egyházak, a nevelés-oktatás, a civil
szervezetek szakmai területeit.
Az intézmény 2017-ben is folyamatosan kapcsolatot tartott a helyettes szülővel, aki
potenciális segítő lehet egy-egy esetkezelés kapcsán. Helyettes szülőhöz átmeneti gondozásra
gyermek nem került.
Az elmúlt év során a Központ olyan szintű és mértékű veszélyeztetett helyzetben lévő
gyermekekkel találkozott, hogy esetükben a Vas Megyei Gyermekjogi képviselővel való
kapcsolatfelvétel vált indokolttá.
A családok hatékonyabb megsegítése érdekében, a Központ megvalósította a tartós
élelmiszergyűjtést, az év folyamán folyamatosan, érzékelve a családok súlyos megélhetési
problémáit.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás a keres-kínál szolgáltatást is folyamatosan
működteti.
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A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd és a jelzőrendszeri tagok
együttműködésének bemutatása
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából a Család- és Gyermekjóléti
Szolgáltatás, továbbá a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd észlelő-,
jelzőrendszert működtet.
A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok,
a bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és középiskolák, a Pedagógiai Szakszolgálat, Járási
Gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a
helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek, munkaügyi kirendeltség. A jelzőrendszeri
tagok intézményeinek képviselői többnyire részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő
Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági ülésen.
A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd tapasztalatai 2017-ben (járási
szinten)
A krízisesetek 8 gyermeket érintettek (2016-ban 12), akik esetében ideiglenes hatályú
elhelyezésre került sor, a Központ kezdeményezése alapján.
Vezető probléma a szülők közti kapcsolati nehézségek, melyek hosszabb folyamatok után
életveszélyes állapotokhoz vezettek, a családon belüli bántalmazás, továbbá a gyermekek
súlyos fizikai, lelki elhanyagolása, szülők terhelt pszichés állapota. Az eseteket jelenleg is
gondozzuk, visszagondozás céljából, hatóság közeli tevékenység keretében, az
esetmenedzserek, a tanácsadó által, melyben bevonásra kerültek a szociális segítő
tevékenység keretében a családsegítő kollégák.
Védelembe vételek tapasztalatai
Járási szinten a védelembe vett gyermekek száma 14 fő. A gyermekek veszélyeztetettsége
főképp a családi kapcsolati problémák miatt alakult ki. A jelzőrendszerrel folyamatos és
szoros kapcsolat valósult meg a kiskorúak élethelyzetének figyelemmel kísérése érdekében,
az elkészített gondozási nevelési terv alapján, az esetmenedzserek által. A Járási Gyámhivatal
felé a szükséges felülvizsgálatok megvalósítása érdekében az intézmény a komplex
szakvéleményt minden esetben megküldte, rendkívüli felülvizsgálat keretében, 5 esetben
kezdeményezte magasabb fokú gyermekvédelmi intézkedést, ideiglenes hatályú elhelyezésre.
Az év folyamán több gyermek helyzete javult, illetve az ellátási területről való elköltözés
során áthelyezése megtörtént az illetékes Gyermekjóléti Központ felé. Esetmegbeszéléseket,
esetkonferenciákat szerveztek az érintett gyermekek veszélyeztetettségének a feltérképezése
érdekében, a feladatok és a felelősök pontos megbeszélése érdekében, az illetékes
jelzőrendszeri tagok, illetve a Hatóság bevonásával. Azokat a gyermekeket, akiknek a
védelembe vételét a Hatóság megszüntette, a családsegítő kollégák gondozzák jelenleg
prevenciós célzattal.
Nevelésbe vett gyermekek (járási szinten 20 fő) családjával való kapcsolattartás
A Járási Gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi
környezete veszélyezteti és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított
szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól
eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem
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biztosítható. Ha a Járási Gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi, a szakellátás, ellátás
keretében teljes körű ellátást és segítséget kap a fejlődését veszélyeztető körülmények
elhárításához, a családi környezetébe történő visszahelyezéséhez. Az érintett gyermekvédelmi
gyámokkal folyamatos kapcsolattartás valósult meg az esetmenedzserek és a tanácsadó
kolléga által. A törvényi előírásnak megfelelően félévente, illetve évente elkészítették a
komplex felülvizsgálati iratanyagokat a Járási Gyámhivatal számára. A felülvizsgálatokat
követően elkészítik az eredményes visszagondozás érdekében a szükséges adatlapot, mely az
érintett családdal kapcsolatban álló szakember részére megküldésre kerül. A gondozás
folyamatába a szociális segítő tevékenység megvalósulása érdekében szükség esetén a
családsegítő kollégák is bevonásra kerültek. Az érintett szülőkkel való tevékenység során
figyelemmel kísérnek két fontos tényezőt: a szülő-gyermek kapcsolatának alakulását, illetve a
szülő életkörülményeiben bekövetkezett változásokat.
Családba fogadás tapasztalatai
A családba fogadás alapvető célja, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy
más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmeneti
időre befogadja, gondozza és neveli. 2017. évben 11 családba fogadott gyermekkel tartott a
Központ kapcsolatot (december 31. adat). Az érintett kiskorúak nagy része a kistérségi
községekben él, valamelyik nagyszülő gondozásában, otthonában. Mivel a gyámként
kirendelt nagyszülők a koruknál fogva ügyeik vitelében segítségre, érdekképviseletre
szorulnak, így a családsegítő tart velük kapcsolatot szükség esetén, az érintett esetmenedzser
tartja a jelzőrendszerrel a kapcsolatot, figyelemmel kíséri a gyermekek megfelelő ellátását, az
éves felülvizsgálat keretében elkészíti a komplex szakvéleményt a családba fogadás
fenntartására, esetlegesen a megszüntetésére, bekéri a jelzőrendszeri tagok írásos
tájékoztatóját és megküldi a Járási Gyámhivatal részére.
Egyszeri esetkezelés tapasztalatai
A hatóság közeli tevékenység keretében foglalkozik a Központ azokkal az esetkezelésekkel,
melyek során környezettanulmányokat, tájékoztatókat, szakmai véleményeket készít és
továbbít a Hatóságok felé a megkeresésük, felkérésük alapján. A jelzőrendszeri tagokkal,
esetkonzultáció keretében minden esetben egyeztet az adott kiskorúval kapcsolatban, bekéri
az írásos tájékoztatóikat, továbbá szükség esetén esetkonferenciát/esetmegbeszélést szervez.
Az elmúlt év során, ahol nem volt indokolt hatósági intézkedés kezdeményezése, felajánlotta
az alapszolgáltatást, melyet az esetek többségében önkéntesen elfogadtak a törvényes
képviselők.
A Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai 2017-ben (járási szinten)
A december 31. adat szerint az érintett veszélyeztetett kiskorúak száma 33 fő, hátrányos
helyzetű 30 fő. A szociális segítő tevékenység keretében a Központtal együttműködve a
védelembe vétel keretében 8 gyermek, a nevelésbe vett gyermekeknél 6 főnél, továbbá a
családba fogadás esetében 3 gyermek esetében kerültek bevonásra.
Az alapszolgáltatás keretében 1 krízishelyzetben lévő várandós kiskorúval kerültek
kapcsolatba az elmúlt évben.
A családsegítő kollégák 6 esetben éltek jelzési kötelezettségükkel a Központ felé az érintett
kiskorúak veszélyeztetettségére vonatkozóan.
A családsegítő kolléga a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felé 9 személy
ügyében élt javaslattal rendkívüli települési támogatásra. Ebből téli tüzelőre 6 főt javasolt. Az
Önkormányzat minden esetben érzékenyen reagált a környezettanulmány keretében

273

2018. április 25-i testületi ülés előterjesztései
bemutatott személy élethelyzetére, és pozitív elbírálásban részesült a javaslat, így
hozzásegítve az egyén, illetve család krízis közeli élethelyzetének jobbá tételét.
Az Önkormányzat általi szünidei gyermekétkeztetés keretében tájékoztatták a családsegítő
kollégák a gyermekes családokat, célzottan azokat, ahol hátrányos helyzetű gyermek,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű
kiskorúak nevelkednek.
Iskolai hiányzásokkal kapcsolatos esetek tapasztalatai
2017. évben 10 gyermek ügyében jeleztek az oktatási intézmények igazolatlan hiányzásokat.
A Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás minden esetben felvette a kapcsolatot a jelzett
gyermekek családjaival.
Önkéntes munka lehetőségének biztosítása
2017-ben az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok száma 7 fő volt, akik az előző évhez
hasonlóan részt vettek az egyhetes Menő Manó nyári napközbeni táborban, ami az ellátási
területén élő hátrányos helyzetű gyermekek számára került megszervezésre.
Megvalósult prevenciós programok
7. Nyári napközben gyermek tábor: 2017. június 26-tól június 30-ig az előző évekhez
hasonlóan megszervezésre került a gyermekek nyári táboroztatása.
8. Nyári gyermekfelügyelet: 2017-ben két hétig volt lehetőség egyrészt azon szülőket,
gyermekeket segíteni, akik számára az iskolai szünidő alatt a napközbeni felügyeletet
másképp nem lehet megoldani, másrészt a Nyári Táborban részt vevő gyermekek
közül célzottan azokat a kiskorúakat emelték ki és fogadták, akik zaklatott, mentális
környezetben élnek. Ezáltal lehetőség nyílt csoport szinten a gyermek problémájára
fókuszálni célzottan. Összesen 12 gyermeket láttak el heti szinten.
 Iskolakezdési akció: Minden év augusztusában meghirdetik ezt a programot,
használható állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtenek a
hátrányos helyzetben élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek.
Összességében elmondható, hogy az esetkezelések során a jelzőrendszeri tagok aktív
munkája, illetve a fenntartó hatékony támogatása maximálisan segítette a Központ munkáját.
A Központ munkatársai a törvényi, szakmai elvárásokat folyamatosan figyelemmel kísérik,
szakmai napokon, konzultációkon, különböző tanácskozásokon vesznek részt.
3.2. Gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátását a SZEOB Tótágas Bölcsőde biztosítja. Az intézmény
fenntartója a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási tanácsa.
A bölcsőde a gyermekvédelmi törvény szerint minden gyermek részére jóléti alapellátást,
gyermekvédelmi preventív ellátást nyújt, a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve jól
használható jelző és ellátó funkciót tölt be. A bölcsőde egyúttal egészségügyi,
egészségnevelési, szociális és családsegítő funkciót tölt be, egyre erősebb a család- és
gyermekvédelmi szerepe. A bölcsőde a személyes gondoskodást nyújtó napközbeni ellátás,
elsősorban a gyermekjóléti alapellátás része, de a jogszabályi változás magával hozott
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bizonyos fokú szemléletváltást, amit nagymértékben meghatároz az új bölcsődei nevelés,
gondozás országos alapprogramja, és a pedagógus munkakör megjelenése a bölcsődében
folyó szakmai munkában.
A Tótágas Bölcsődében a 2017-es nevelési évben 91 gyermek vette igénybe a bölcsődei
ellátást. A gyermekek felvétele folyamatos, a felvételi kérelmek benyújtásakor döntő indok,
hogy mindkét szülő dolgozik, de nagyon fontos prioritás a gyermekek szociális háttere is
(gyermekét egyedül nevelő szülő, ingerszegény, elhanyagolt környezet, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, 3 vagy több gyermek a családban).
A bölcsődébe járó gyermekek különféle szociális háttérből érkeznek, szinte minden réteget
képviselve, mely lehetővé teszi, hogy az eltérő kultúrából érkezők jól integrálódjanak,
szocializálódjanak, így már a korai életszakaszban fontos társadalmi értékek közvetítésére
nyílik lehetőség.
A bölcsőde a nevelő-gondozó munka során a tudatos, átfogó és hatásos preventív tevékenység
megvalósítására törekszik.
A gyermekvédelmi felelős éves munkaterv alapján látja el feladatát, felmérte a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körét, erről készült jegyzői határozatokat
nyilvántartja. Tájékoztatja a rászoruló családokat, hogy hozzájuthassanak az őket megillető
szociális juttatásokhoz, szolgáltatásokhoz.
A háromhavonta megtartott szülőcsoportos beszélgetések során a szülők nevelési, életvezetési
tanácsokat kapnak. A beszélgetésekre több alkalommal szakembereket kértek fel:
A havonként megrendezett koordinációs üléseken részt vesz, az ott hallottakat ismerteti a
kisgyermeknevelőkkel.
Egészségvédelmi feladatok ellátása:
A nevelő-gondozó munka egyik alapfeladata az egészségvédelem, az egészséges életmód
meglapozása és a helyes szokások kialakítása. A 15/1998 (IV. 30.) NM rendeletnek megfelelő
óraszámban dr. Tőkés Emma gyermek szakorvos biztosítja a gyermekek egészségügyi
ellátását. A bölcsődeorvos a nevelési év elején, illetve háromhavonta fejtetvességi
szűrővizsgálatot végez.
Feladat-ellátást jellemző adatok a bölcsődei intézményegységben
Az év folyamán 232 napos nyitva tartási idővel 91 gyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást,
ebből az óvodai nevelésbe távozottak száma 34 fő. A bölcsődei ellátásban részesülő
gyermekek a működési engedélyben felsorolt ellátási területekről érkeztek. A napközbeni
ellátás keretében biztosított szolgáltatás időtartama a szülő munkarendjéhez igazodik, 12 órás
nyitvatartási renddel.
A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek szakszerű nevelését, gondozását 4 csoportban
54 férőhelyen biztosítja a bölcsőde. Az alapító okirat módosítása (2014.06.12.) óta 68
férőhelyen 5 csoportszobában nyílik erre lehetőség.


megjelent gyermekekre vonatkoztatott kihasználtság: 88.8%

Normatív támogatás
Az intézmény állami normatív támogatása: 494.100,- Ft/gyermek.
A beírt alapú finanszírozás alapján a tavalyi évre 46 gyermek után tudtuk igénybe venni a
normatív támogatást.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült:
2 gyermek,
ebből:
 megállapított hátrányos helyzetű:
1 gyermek.
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Védelembevett gyermek:

1 gyermek.

Gyermekétkeztetés
Étkezés során 100 %-os díjkedvezményben részesülők:
 a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat alapján,
a jövedelmi helyzet miatt:
 három vagy több gyermekes család gyermeke:
 tartósan beteg :
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

30 fő,
3 fő,
1 fő.
2 fő

A gyermekek védelméről szóló törvény 35. §-ának megfelelően a bölcsőde érdekképviseleti
fórumot működtet. A fórum tagjait 3 fő szülő és 1 fő kisgyermeknevelő alkotja, illetve a
fenntartót is 1 fő képviseli. A szülők érdekeit képviselő szülői tagokat az összevont szülői
értekezleten választja meg a szülői közösség.
A bölcsődében az ellátás tekintetében a szülők nem éltek panasszal, a fórumnak,
panaszkezelés céljából nem kellett üléseznie.
A bölcsőde kiemelten fontosnak tartja a szülők mind szélesebb körű bevonását a nevelői
munkába, valamint az egységes alkalmazás-technikai szempontok kidolgozását.
Tehát a feladat: szorosan együttműködni a családokkal. Elengedhetetlen a korrekt, partneri,
hiteles, nyitottságon alapuló kapcsolat, pozitív és hatékony kapcsolatok kialakítása a
bölcsődés kor előtti, alatti és utáni nevelési színterekkel, intézményekkel, szervezetekkel.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatai, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások
A Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya által
megtörtént a Család- és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek, szakmai
tevékenységének ellenőrzése helyszíni szemle keretében. Felügyeleti szervek által
gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett egyéb szakmai ellenőrzésre a tárgyévben
nem került sor.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján
2018. év egyik fő munkálata a Család- és Gyermekjóléti Központ részéről az óvodai és iskolai
szociális segítő munka kialakítása, bevezetése. A 2 fő státusz létesítését engedélyezte a
fenntartó, 2018 szeptemberétől kerül felvételre. Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan –
az óvodában, iskolában dolgozó – segítő szakember, aki elsődlegesen a gyermekek, tanulók
veszélyeztetettségének megelőzésével, egészségfejlesztésben való közreműködéssel,
prevencióval foglalkozik. A köznevelési intézményekben az óvodai és iskolai segítés mint
professzionális szociális, gyermekjóléti szolgáltatás megjelenése a szociális munkás napi
szintű jelenléte, tevékenysége a hangsúlyt a prevencióra helyezi, segít a veszélyeztetettség
kialakulásának megelőzésében, kompetenciát fejleszt, közvetít a gyermek és szülő, a gyermek
és tanár, a szülő és tanár közti konfliktusok rendezésében, kapcsolatot épít és tart a
társintézményekkel. A szociális szakember bevonása a problémás helyzetek felismerésében és
megoldásában kiegyensúlyozottá teheti a köznevelési intézmény belső életét, segíti a
gyermekek szocializációját, és javíthatja az iskolai teljesítményüket is.
6. A bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégia főbb pontjainak bemutatása

276

2018. április 25-i testületi ülés előterjesztései
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiája három
prioritást jelöl meg, melyek a jövőbeni bűnmegelőzési - közbiztonsági munkát
meghatározzák: prevenciós programok, közterületi jelenlét fokozása és az ifjúságvédelem.
Utóbbi 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.
A fiatalokra, kiskorúakra leselkedő egyik legnagyobb veszélyként a drogveszélyt jelöli meg a
dokumentum. A kábítószer Szentgotthárdon jelen van, annak „kemény”drog formája egyelőre
nem jellemző. Évente változó számban fedez fel a rendőrség használókat, terjesztőket,
termelőket. A probléma ellen mindenképpen fel kell lépni rendőrségi eszközökkel is,
megelőzéssel is.
A Szentgotthárdi Rendőrőrs a bűnmegelőzés érdekében fokozott figyelmet fordít a
társszervekkel és az önkormányzattal való együttműködésre. Az általános iskolában az
„Iskola rendőre” program, 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 Stratégia is leszögezi, hogy 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 a polgárőrök segítségével végzik.
A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsétől kapott tájékoztatás alapján
2017. évben Szentgotthárdon gyermekkorú bűnelkövető nem volt, fiatalkorú bűnelkövető
pedig 2 fő volt, akik közül 1 fő szentgotthárdi.
A Rendőrőrs 2017-ben két olyan büntetőeljárást folytatott le, ahol Szentgotthárd város
területén egy-egy fiatalkorú férfi követett el bűncselekményt:
- Az egyik esetben az egyik ház udvarán egy motorkerékpárt meglátva, azt eltulajdonították,
majd útközben egy erdős részen elhagyták. A másik esetben egy iskolai konfliktus miatt az
iskolából hazafelé tartó fiatalkorú bántalmazta szintén fiatalkorú iskolatársát.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
A Szentgotthárdon működő civil szervezetek jelentős része foglalkozik a gyermekekkel és az
őket érintő területekkel. A gyermekekhez kapcsolódó feladatok közül leginkább a nyári
táboroztatásból veszik ki a részüket, s ehhez az Önkormányzat is nyújt anyagi támogatást a
Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap terhére.
A 2017. évben az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Csodaszarvas tábort, a Szentgotthárdi
Muzsikáért Alapítvány nyári művészeti tábort, a Szentgotthárdi Evangélikus
Egyházközség nyári hittantábort, a Nagyboldogasszony Plébánia nyári hittantábort
szervezett, a Rábafüzesért Egyesület, Farkasfa Jövőjéért Egyesület is szervezett ebbe a
körbe sorolható rendezvényeket, a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete az
általuk patronált gyermekek részére a Csodaszarvas Tájparkba szervezett kirándulást –
mindezeket az önkormányzat a Civil Alapból is támogatott.
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A Pannon Kapu Kulturális Egyesület egész évben szervez programokat a gyermekek
részére,
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
Szentgotthárd Város Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2017.
évi ellátásáról szóló értékelést, egyben megköszöni az ezen a területen munkálkodó és
munkájáról beszámoló valamennyi intézmény és szervezet munkáját.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2018. április 11.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
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