2018. december 12-i testületi ülés előterjesztései
TARTALOMMUTATÓ

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról.
2. Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A
vállalkozásokba a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok,
ellenőrző testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok
ellátásáról.
3. 2019. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
4. Beszámoló a 2018.évi közbeszerzésekről.
5. Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2018. évi tevékenységéről.
6. 2019. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása.
7. A Szlovén-Rábavidék Térségfejlesztési Programja.
8. Testvér-települési programok és együttműködések pályázat. (Bethlen Gábor
Alap)
9. A szociális tanácsosi feladatokról.
10. Szándéknyilatkozat a tiszta elektromos és hőenergia felhasználás telepítésére.
11. Parkoló-kialakítási ütemterv, parkolási rendelet módosítása.
12. TOP kerékpárút pályázat költségnövekmény igény módosítása.
13. Támogatásnyújtás rászoruló családok részére
14. Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme (EFI létszám)
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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. december 12 -i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I.

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK:

Ebben a hónapban nincs lejárt határidejű határozat.
II.
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK
2018. DECEMBER
VÁROSÜZEMELTETÉS:



A„Szentgotthárd, Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében 202 fős 54
szobás munkásszállás kialakítása” projekt megvalósítása nagy erőkkel folyik. A vállalt
határidők betartása a jó munkaszervezést megköveteli. Arról, hogy az azóta ugyanezen
projekthez kapcsolódó újabb pályázaton részt tudunk-e venni egyelőre folynak a
tárgyalások.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. augusztus 01-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 projektben a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. augusztus 01-én
megtartott ülésén döntött többek között a
„TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019
azonosítószámú projekt keretében a Szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és
energetikai felújítása” elnevezésű projektben a kivitelezési munkálatok folyamatban
vannak.

.

 Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-VS1-201600011 projektben a
novemberi ülés óta történt fejleményeket külön előterjesztésben olvashatják.


A Szentgotthárd-Farkasfa, illetve Máriaújfalu városrészen lévő Művelődési Házak
bővítési munkálataival kapcsolatban (vizesblokk építés, illetve mozgáskorlátozott wc
építése) 2018. november 20-án garanciális bejárásokat tartottunk a beruházások műszaki
ellenőri feladatait ellátó szervezet közreműködésével. A bejáráson meghatározott belső
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garanciális javítási munkálatokat a kivitelezőnek 2019. január 31-ig, a külső garanciális
javítási munkálatok pedig 2019. április 30.-ig kell elvégeznie.
 Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt között létrejött Bérleti
Üzemeltetési Szerződés alapján megrendeltük a Szentgotthárd, Arany János utcában 185
fm NA300 beton szennyvízcsatorna rekonstrukcióját. A munka tervezett befejezési
határideje: 2018.12.31. Kivitelező: Vasivíz Zrt


Megtörténtek az alábbi fakivágási munkálatok:



Megrendeltük az alábbi munkálatokat:
o Szentgotthárd, Honvéd u. 16. beton folyóka helyreállítását
Kivitelező: Utplan ’95 Kft.


Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. októberi ülésén hozott 210/2018.
számú Képviselő-testületi határozatában elfogadott forgalmi renddel kapcsolatban
hozott döntései alapján az alábbi közútkezelői intézkedésekkel kapcsolatban
intézkedtünk:
o 50 km/h sebességkorlátozás elrendelése Mogersdorf felé vezető úton az osztrák
– magyar államhatár előtt 150 méterre;
o 5 tonnás tengelyterhelés-korlátozás elrendelése „kivéve engedéllyel”
Szentgotthárd-Farkasfa, Fővég és Kiserdő utcákban;
o 30 km/h sebességkorlátozás elrendelése a Kis utcában;
o Megállási tilalom elrendelése a Pável Ágoston lakótelep 1-2 számú ingatlanok
közötti útszakaszon „20 m” kiegészítő táblával
o Megállási tilalom elrendelése az István király utca 8-16. számú ingatlanok
előtti szakaszon „20 m” kiegészítő táblával
o Továbbá a Rózsa F. utcában (sebesség korlátozás) és a Szentgotthárd 0232/12.
hrsz.-ú úton (megállási tilalom) az ideiglenes közútkezelői intézkedések
véglegesítésre kerültek;

 Az idei lomtalanítást a folyamatos egyeztetések, illetve többszöri írásbeli jelzésünk után
a szolgáltató csak most 2018. december 01-én, illetve december 08-án tudta biztosítani.
Idén a szolgáltató az üzemelő hulladékudvarra tekintettel csak a méretüknél fogva a
közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényekben nem elhelyezhető,
nagydarabos hulladékokat (lomokat) szállította el. A gumiabroncs és az elektronikai
hulladékokat elvileg nem lehetett kihelyezni. Ezeknek a hulladékoknak az átvétele a
hulladékudvarban biztosított. Továbbá a korábbi évekhez hasonlóan idén sem lehetett az
építési törmelék, faág, fanyesedék, veszélyes hulladék, autó- és egyéb bontási
műveletekből, ipari- és kereskedelmi tevékenységből származó hulladékot kihelyezni. A
fenti egyértelmű meghatározások ellenére idén is kerültek ki a lomtalanítás során
közterületre olyan hulladékok, amelyeket a szolgáltató nem szállított el.

Tájékoztatás
Szentgotthárd téli útüzemeltetés
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Szentgotthárdon a város közúthálózatának gerincét képező utak állami tulajdonú és kezelésű
összekötő utak részei, azok városi átkelési szakaszai, ezért az alábbiakban felsorolt városi
utakon a síkosság mentesítés és hó-eltakarítás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata:
- 8-as számú főútvonal (Jakabháza városrész Fő út);
- Rábafüzesi bekötőút – Füzesi út – Széll Kálmán tér (7459. jelű út);
- Kossuth L. u. - Kethelyi út, Mártírok út – Széchenyi u. - Tótfalusi út (7454. jelű út)
- Máriaújfalui út – Nyíres út (7455. jelű út);
- Árpád út – Apátistvánfalvai út (7458. jelű út);
- Május 1 út – Hunyadi út (Május 1 út – Ady E. utca közötti szakasza) – Ady E. utca a
vasútállomásig (74328. jelű út).
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. körmendi üzemmérnökségének ügyeleti telefonszáma
+3694819767, Soós Róbert üzemmérnökség vezető elérhetősége +36303001514. Az állami
közútkezelő egyéb elérhetőségei: http://internet.kozut.hu/,
e-mail: info@kozut.hu, az
Útinform telefonszáma +3613362400, e-mail: utinform@kozut.hu
Az önkormányzati tulajdonú és kezelésű utakon a SZET Szentgotthárdi Kft. (Tel.:
+3694553023) végzi a hó-eltakarítást és a síkosság mentesítést. Ezt a feladatukat mindig a hóeltakarítási és síkosság elleni védekezési ütemterv alapján végzik. Az ütemterv
alapján síkosság-mentesítés csak az önkormányzati kerékpárutakon és néhány veszélyes
(beárnyékolt) útszakaszon történik folyamatosan. A többi útszakaszon csak hóeltakarítás folyik a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. A hó-eltakarítás mindig
fontossági sorrendben, az ütemtervnek megfelelően történik, nem érnek oda
mindenhová egyszerre.
A kézi hó-eltakarítás során az önkormányzati intézmények megközelítésének
biztosítása, az önkormányzati területek előtti járdák, valamint a gyalogátkelőhelyek és
az autóbuszöblök takarítása, síkosság-mentesítése a feladatuk.
Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt lévő
járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti valamennyi járdaszakasz) takarítása,
síkosság-mentesítése a tulajdonos/használó kötelessége. Ez általában nem okoz problémát a
családi házaknál, de vonatkozik a társasházakra is. A legtöbb probléma ebből ott van, ahol a
földszinten üzletek, az emeleten pedig lakások vannak. Itt okoz/okozott folyamatosan gondot,
hogy kinek a feladata a járda takarítása. Ennek a kérdésnek a rendezése a közös képviselő
feladata és felelőssége.
Kérünk mindenkit, hogy az adott időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően
közlekedjen, a téli időjárási körülményekre felkészülve (pl.: megfelelő ruházat) és a téli
útviszonyoknak megfelelően felkészített járművekkel, a hosszabb utazási idő figyelembe
vételével induljon útnak.
Együttműködésüket köszönjük !
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

VÁROSÜZEMELTETÉS:
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:
Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi, megszünési eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi
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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
Fakivágás engedély / kötelezés
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*( ) házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány

PÉNZÜGY

Költségvetési feladatok
Az utolsó negyedévében további többletfeladattal növekszik munkánk. A lentebb felsorolt
jelentések, beszámolókon túl már a 2019. évi intézményi költségvetések tervezése, valamint a
2018. évi kiadások kontrollálása is részévé válik a napi munkánknak. Ugyanakkor nagy
fontosságot tulajdonítunk az esetleges hátralékok behajtására is.
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
- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása
- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt)
Adóhatósági munka:
Az adóigazgatási munkatársaknak is az utolsó negyedév okozza a legtöbb feladatot, nagyobb
teher hárul rájuk, mivel ilyenkor hathatósabban szükséges az elmaradások behajtása,
végrehajtások a költségvetés stabilitásának megőrzése miatt.
Állandó feladatok:
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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
III. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük
és ha szükséges korrigáljuk.
Rendeletek felülvizsgálata:
-

-

A 30/2017.(XII.14.) rendelet : a gyermekek védelméről szóló rendelet módosítása
változtatást nem igényel.
A 31/2017.(XII.14.) rendelet : Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint
mellékleteiről szóló önkormányzati rendelet módosítást nem igényel.
IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE
2018. november

Lábodi Gábor: A kérdéses területen megvizsgáljuk az akna fedlapokat és amennyiben
indokolt jelezzük az érintett közműkezelőnek.
Dr. Sütő Ferenc: A József A. utcában az érintett területen lévő kocsibejárók figyelembe
vételével történt a parkolóhelyek kiosztása, felfestése, amelyek az előírt szabványoknak
megfelelnek.
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. december 5.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2018. december 03-án

CÍME

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KIÍRÓ

KEHOP-2.2.1-152015-00006

Muzeális
intézmények
szakmai
támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi
Ágoston
Program) 2016

HAT.SZÁM

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

TELJES
ÖSSZEG

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, május 25-én
megtörtént
a
beruházás
ünnepélyes átadása. A lakosság
ráköthet a csatornahálózatra.
kormányzati
Az önkormányzati tulajdonú utak
nettó 426.208.381 támogatásból
végleges helyreállítása megtörtént,
Ft,kerül
2018. november 24-én átadó
finanszírozásra
ünnepség került megrendezésre.
Az állami Közút fenntartásában
lévő Máriaújfalui út az első 400
m-es szakasz kivételével csak
2019. nyarán kerül véglegesen
helyreállításra, miután a csatorna
nyomvonala
megfelelően
tömörödött.
Digitális terepasztal német nyelvű
fejlesztése.
2 000 000,0,Kivitelezés
befejeződött,
elszámolás megtörtént, elfogadták
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CÍME

KIÍRÓ

SZEOB Játékvár Óvoda
TOP-1.4.1-15-VS1bővítése és energetikai
2016-00019
felújítása

Arany
János
Iskola
energetikai
fejlesztése TOP-3.2.1-15-VS1Szentgotthárdon
2016-00011

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

HAT.SZÁM

103/2016.
78/2018.
166/2018.

139/2016.
167/2018.

156/2016.

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

TELJES
ÖSSZEG

195.077.835,-

203.943.120,-

ELNYERT
ÖSSZEG

150.000.000,-

158.818.397,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Közbeszerzési eljárás lezajlott.
Kivitelezési szerződés aláírásra
1.300.000,került. Kivitelező: TENDER Kft.
43.777.835,Kivitelezési határidő: 2019.05.15.
7.407.422,Költségnövekmény
igénylés
(további nem benyújtva MÁK-hoz.
elszámolható) Munkaterület átadás: 2018.08.31.
Kivitelezés folyamatban.

45.124.723,-

333.215.000,-

299.765.000

33.451.000,-

28 256 893,-

14 128 446,-

14 128 447,-

2. közbeszerzési eljárás lezajlott.
Kivitelezési szerződés aláírásra
került. Kivitelező: Axill Kft.
Kivitelezési határidő: 2019.04.30.
Költségnövekmény
igénylés
benyújtva MÁK-hoz.
Munkaterület átadás: 2018.08.28.
Kivitelezés
az
őszi
iskolai
szünetben kezdődik.
Sajtótájékoztató: 2018.11.21.
Kivitelezési vállalkozási szerződés
aláírásra került.

Kivitelezés
lezárult,
műszaki
átadás megtörtént. Elszámolás
megtörtént.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések támogatása – Belügyminisztérium 106/2017.
HUNYADI
UTCA
FELÚJÍTÁSA

30.994.592,-

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

478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft 0,- Ft

102/2016.

15.000.000,- Ft

15.994.592,-

MEGJEGYZÉS
Közbeszerzési eljárásban nyertes
ajánlattevő, kivitelező UTPLAN
’95 Kft.
Kivitelezés megtörtént, de vannak
jövő évre áthúzódó munkák.
-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!
Közbeszerzési
eljárás
folyamatban.
Projektindító sajtótájékoztatóra
került sor 2018.06.21-én.
2018 augusztusában az első
kifizetési kérelem benyújtásra
került, jelenleg elbírálás alatt. 
1. kifizetési kérelem elfogadva
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CÍME

Refektórium felújítása

KIÍRÓ

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

HAT.SZÁM

17/2016

TELJES
ÖSSZEG

94.605,50 €

ELNYERT
ÖSSZEG

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

14.191 €

MEGJEGYZÉS
Közösen nyújtunk be pályázatot
szlovén oldalról Apace, Szent
András, Szent Anna, Lenart
településekkel, illetve a Szlovén
Örökségvédelmi
Intézettel,
magyar oldalról pedig pedig
Őriszentpéter városával. Ennek a
projektnek a keretében sor
kerülne a Refektórium épületének
oldalsó
faburkolatának
visszaállítására és restaurálására
(lásd: I. számú melléklet), illetve
ehhez kapcsolódóan - kötelező
elemként - egy kvízjáték is
kidolgozásra
kerülne
az
idelátogató turisták számára a
Refektórium kapcsán, a ciszter
hagyományokra vonatkozóan. A
pályázat
benyújtásra
került,
ennek elbírálása folyamatban van.
 a pályázat nem nyert
támogatást,
azonban
augusztusban ismét benyújtásra
került egy új elbírálásra. 
Nyert!
1. jelentéstételi időszak eltelt / 1.
kifizetési kérelem benyújtva 
jóváhagyva
Refektórium felújítása és az új
turisztikai alkalmazás kidolgozása
befejeződött.
2. jelentéstételi időszak eltelt / 2.
kifizetési kérelem benyújtva 
10
jóváhagyva  Szlovén
Közös
Titkárságról sikeres helyszíni
ellenőrzésre került sor 2018.10.16-

CÍME

Zöld város kialakítása

KIÍRÓ

TOP-2.1.2-15

HAT.SZÁM

138/2016

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft 0 Ft

MEGJEGYZÉS
A műszaki átadás-átvételi eljárás
folyamatban van. A Támogatási
Szerződés szerinti projektzárás
2018.12.31. A projekt pénzügyi
elszámolásának végső határideje
2019.03.31.
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CÍME

Városarculat
és
termék fejlesztése

KIÍRÓ

helyi

AT-HU
Ausztria
Magyarország

HAT.SZÁM

- 166/2016

TELJES
ÖSSZEG

100.000,- €

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

a
Támogatói
döntést még nem 15.000,- €
kaptuk kézhez

MEGJEGYZÉS
NYERT! A Támogatói döntés
jelenleg folyamatban, addig nem
ismerjük a végleges költségvetését
a
projektnek.
Tervezett
tevékenységek között szerepel a
városmarketing
fejlesztése,
városarculat egységesítése és
kialakítása, illetve a helyi termék
és ezzel együtt a termelői piac
fejlesztése. A Támogatáskezelő az
indikátorok és a célcsoportok
elérési
lehetőségeinek
felülvizsgálatát kérte, emiatt nem
kaptuk még meg a végleges
szerződést, azonban a pozitív
elbírálás már megtörtént, nyert!
2018-ban várható a tevékenységek
megvalósítása
a
pályázat
ütemezése
miatt.
Új
informáicókkal továbbra sem
rendelkezünk, kétséges a projekt
2018-as megvalósítása.
2018 augusztusában sem kaptunk
közelebbi információkat a projekt
megvalósításáról.

2018
októberében
Körmenden
egyeztetés
a
lehetséges
kivitelezésről,
megvalósítás
közelebb került.
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CÍME

Sportpark
kialakítása

KIÍRÓ

és

HAT.SZÁM

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

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

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

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

8.890.000,- Ft
(futókör
esetén)

3 db sportparkra és 1 db 400 m-es
futókörre
nyújtottunk
be
pályázatot.
A
sportparkok
tervezett helyszínei:
- a szentgotthárdi sporttelepen „D
típusú” sportpark és
- a „Várkert” közparkban „D
típusú” sportpark és
- a Szabadság téri „Liget”
közparkban „D típusú” sportpark
A futókör tervezett helyszíne:
- szentgotthárdi sporttelep
A pályázat benyújtásra került,
jelenleg elbírálás alatt. Telefonos
érdeklődés is történt, de továbbra
sem született döntés 2017.
júliusában
sem
és
2017.
decemberében sem. Kétséges a
projekt 2018-as megvalósítása a
döntés halogatása miatt.
2018 augusztusában sem ad
tájékoztatást
az
illetékes
Minisztérium a döntés várható
időpontjáról 2 év távlatából sem.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Külterületi helyi közutak
fejlesztése és
Vidékfejlesztési
önkormányzati
utak Program
kezelését biztosító gépek

Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás

MÁK Vas
Igazgatóság

Megyei

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
úthálózat
évszaknak
megfelelő
22.588.481,- Ft
üzemeltetéséhez,
karbantartásához szükséges
erőgépet
és
munkagépeket
beszerezni.
2.
hiánypótlás
folyamatban, helyszíni szemlére
10.20-án került sor.
Megérkezett a Támogatói Okirat
a nyertes pályázatról, amit
követően
végül
a
Testület
visszalépett
a
projekt
megvalósításától. Az erről szóló
kérelmünket
benyújtottuk,
melynek feldolgozására várunk.
Pannon
Kapu
Kulturális
Egyesület
részére
digitális
36.100,- Ft
színpadi stagebox beszerzése.
Elbírálás alatt.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Széchenyi
Iskola Vidékfejlesztési
71/2017.
főzőkonyhájának
Program
fejlesztése
Miniszterelnökség;
Önkormányzati
ASP
Közigazgatásés
rendszerhez
való
Közszolgáltatáscsatlakozás
országos
56/2017
fejlesztési Operatív
csatlakozási
Program
Irányító
konstrukcióban
Hatóság

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

26.600.000,- Ft

19.950.000,- Ft

6.650.000,- Ft

Elbírálás alatt.

0,- Ft

A projekt záró időpontja 2018.
június 30. volt. Megvalósítás
megtörtént,
elszámolás
feltöltésre került.

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

Muzeális
intézmények
szakmai
támogatása
Belügyminisztérium 119/2017
(Kubinyi
Ágoston
Program) 2017

3.171.868,-Ft

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

723.333.333,- Ft 673 333 333 Ft

199/2017.

2.000.000,- Ft

Ipartörténeti állandó kiállítás
megvalósítása a múzeumban
0,-Ft
NYERT
szerződéskötés
megtörtént,
kivitelezés folyamatban
A kivitelező Axill Kft. jelezte,
hogy a bontási munkálatok
során előre nem látható műszaki
problémák merültek fel. A
kivitelezéshez
szükséges
technolóiai
folyamatok
a
kivitelezési határidőt 2 hónappal
269.333.333,- Ft
meghosszabbítják, a kivitelezési
szerződés
módosítása
megtörtént.
Várható
befejezés:2019. február vége.
Eszközbeszerzési
eljárás
lebonyolítása folyamatban.
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CÍME

KIÍRÓ

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

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

174/2017.

62.476.885,- Ft

62.476.885,- Ft

0,- Ft

NYERT!
Támogatási
folyamatban.

TOP
Társadalmi
és
Nemzetgazdasági
környezeti
szempontból
Minisztérium
fenntartható
Regionális Fejlesztési
turizmusfejlesztés:
172/2017
Programokért
Időutazó
múzeum
az
Felelős
Helyettes
egykori
ciszter
Államtitkársága
udvarházban

A szentgotthárdi
temető felújítása

zsidó

199.991.746,- Ft 199.991.746,- Ft 0,-Ft

Magyarországi Zsidó
Örökség
62/2018.
Közalapítvány

Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatása
88/2018
2018 KOLOSTOR épület Belügyminisztérium
94/2018
28
db
ABLAK
FELÚJÍTÁSA a keleti
homlokzaton

19.997.420,- Ft

és

20.096.050-, Ft

10.000.000,-

-

szerződéskötés

NYERT!
A támogatási szerződés 2018.
október 30-án hatályba lépett.
Projektindító sajtótájékoztatásra
került sor november 21-én. A
kiviteli tervek és a marketing
stratégia elkészítésére vonatkozó
vállalkozási
szerződések
megkötésre kerültek.
A temető 10 éves fenntartását
vállalta az Önkormányzat.
NYERT 10 millió Ft-ot.
Csökkentett műszaki tartalom
megvalósításával:
csak
a
kőkerítés
építhető
meg.
Támogatási szerződés és a
támogatás
megérkezett.
Megvalósítás: 2019.03.31-ig.

Nem nyert.
10.048.025,- Ft Jövőre
tervezzük
benyújtani
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Muzeális
intézmények
szakmai
támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi
Ágoston
Program) 2018
Földművelésügyi
Minisztérium

HUNGARIKUM 2018.
Rábatótfalu
világháborús
emlékművének
restaurálása
KKETTKK – CP-0

Szentgotthárdi
Vasvári béke

Testvértelepülési
programok
együttműködések

csata

-

Őrség
Határok
Nélkül Egyesület
272/2017.
(Leader)
VP – Leader –
Térségek
közti 175/2017.
együttműködés

és

Bethleh
Gábor
Alapkezelő Zrt.

ELNYERT
ÖSSZEG

1.320.000, Ft

első Közép- és Keleteurópai Történelem
és
Társadalom 105/2018.
Kutatásáért
Közalapítvány

Kerthelyiség felújítása
VP6-19.2.1.-68-4-17

TELJES
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

0,- Ft

MEGJEGYZÉS
A múzeum állandó kiállításainak
bővítése interaktív elemekkel
NYERT!
Szerződést
megkötöttük,
megvalósítás folyamatban.
NYERT
Vargha Gábor könyv kiadásához
támogatást.
Támogatási
szerződéskötés
folyamatban.

1.000.000,-

1.000.000,-

-

2.500.000,- Ft

elbírálás alatt

0,- Ft

Elbírálás alatt

elbírálás alatt

4.980.975,- Ft

Elbírálás alatt
2018.
novemberében
hiánypótlást
kaptunk
a
kérelmünkhöz
kapcsolódóan,
amit teljesítettünk.

22.967.669,- Ft
(ebből
6.622.669,- Ft a elbírálás alatt
Szentgotthárdra
eső rész)

1.500.000,- Ft

Elbírálás alatt

19.140.944,- Ft

Benyújtás alatt
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Mozi felújítása
VP6-19.2.1.-68-3-17

Őrség
Határok
Nélkül Egyesület
205/2018.
(Leader)

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

2.828.700,- Ft

elbírálás alatt

707.175,- Ft

Elbírálás alatt
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok helyzete 2018. december
03-án
CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Városi
Gondozási
Szociális
és
Központ
Gyermekvédelmi
13/2017.
személygépkocsi
Főigazgatóság
beszerzés

TELJES ÖSSZEG

3.224.000,- Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0

NEM NYERT
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Tárgy: Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások
munkájáról. A vállalkozásokba a testület által delegált felügyelő
bizottsági elnökök és tagok, ellenőrző testület beszámolója. Beszámoló
az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat
által létrehozott közalapítványok munkájáról.
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület
2018. december 12-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Minden év végén áttekintjük a Szentgotthárd Város Önkormányzatának részvételével működő
gazdasági vállalkozásaink, közalapítványok, alapítványok erdőgazdálkodó egész évi
tevékenységét.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően tehát a 2018. évben is beszámolót kértünk az
érintettektől és a felügyelői bizottsági tagoktól illetve elnöktől, igazgatósági tagtól valamint az
alapítványok ellenőrző testületeitől is.
A 2018. évben is folyamatos volt a kontroll a 100%ban önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságaink vonatkozásában, hiszen valamennyi, önkormányzatunk által alapított
vállalkozástól havi rendszerességgel kérünk gazdasági – pénzügyi információkat, likviditási tervet,
így tehát rendszeresen értesülünk a vállalkozások helyzetéről.
Mostani beszámolási kötelezettségének az erdőgazdálkodó kivételével minden megkeresett eleget
tett. Tekintettel arra, hogy az éves beszámoló az erdőgazdálkodónak kötelezettsége, így
javasoljuk számára új határidő kitűzését.
A mellékletben együtt láthatunk minden vállalkozást, társadalmi szervezetet,
felügyelő bizottságot, ellenőrző testületet, amelyek önkormányzatunk érdekeltségi
körébe sorolhatók.
A vállalkozásainknál a Gotthárd –Therm Kft.- nél, a SZET Szentgotthárdi Kft.-nél a létszám
nőtt a tavalyihoz képest, a Vasívíz Zrt.-nél csökkent a foglalkoztatottak száma, a Régióhő Kft.-nél
és a SZIP Kft.-nél pedig nem változott.
A Gotthárd-Therm Kft. –nél tulajdonosi koordinálással a CHF alapú kötvény kiváltásra került
HUF hitelre. A Kft. ezévben a működéséhez már nem kért tulajdonosi támogatást a személyi és
anyagi forrásokat saját erőből valósította meg.
A VASIVÍZ Víz –és Csatornamű Zrt . A társaság 207 településen biztosítja az ivóvíz ellátást . A
Társaság 2018.április16.-tól kezdődően foglalkoztat nyugdíjas munkavállalokat, a jelentkező
munkaerőhiányt is ez enyhíteni tudja.
2018. március 5-től üzemel a napelemes kiserőművük, amely a müködése óta eltelt időszakban a
központi épület háromnegyed évi energiaigényének 31%-át fedezte.
A meglévő rendszer bővítésre kerül, valamint további napelemes beruházosokat valósítanak
meg a telephelyeiken.

A SZET Szentgotthárdi Kft-ben takarítási ágazat létrehozására került sor.
A karbantartási ágazatban a megnövekedett piaci feladatok ellátása miatt létszámemelésre került
sor.
A SZIP Kft .-nél szeptember 1.-től új ügyvezető lett kinevezve 3 évre.
A Régióhő Kft.-nél jelentős változás nem történt a tavalyi állapothoz képest.
A fenti cégek az önkormányzattal való kapcsolatukat alapvetően megfelelőnek, tartják,
gördülékeny és folyamatos a munkakapcsolat , sőt egyes cégek esetében –a beszámoló véleménye
szerint - példaértékű. Egyes cégekkel napi munkakapcsolatban vagyunk.
Egy Kft. jelezte, hogy az önkormányzattal való kapcsolata lényegesen nem változott, az
információ áramlás terén még fejlődni kell.
Az önkormányzat közreműködésével létrejött civil szervezetek és alapítványok
munkájukkal megkísérlik az önkormányzat tevékenységét segíteni (pl.
Szentgotthárdért Közalapítvány), illetve van olyan szervezet is, amely
Szentgotthárdon fontosnak ítélt cél elérésére jött létre és ehhez csatlakozott alapítóként az
önkormányzat (pl. Brenner János Emlékhely Alapítvány). Van aki
városi közfeladatokat támogat. (Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány) vagy
intézményen belül támogatja bevételeiből a tanulóit.( Alapítvány Szentgotthárd
Szakképzéséért )
Beszámoltak az egyes önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok felügyelő
bizottsági elnöke illetve tagjai , igazgatósági tagja is a végzett munkájukról illetve két
közalapítvány Ellenőrző Testülete.
Összességében átfogó, teljes képet kaptunk a beszámolók alapján a szervek tevékenységéről.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
-a SZET Szentgotthárdi KFT, a Régióhő Kft., a SZIP Kft., a Gotthárd- Therm Kft., a Vasivíz
ZRt.,
- a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a
Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, az Alapítvány Szentgotthárd
Szakképzéséért ;
- a Vasivíz Zrt. Igazgatóságának tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, GotthárdTherm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke, SZET Szentgotthárdi Kft. felügyelő Bizottságának
elnöke;
- a Szentgotthárdért Közalapítvány, a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány Ellenőrző
Testülete;
2018. évi munkájáról szóló melléklet szerinti beszámolóit elfogadja.
Köszönetét fejezi ki valamennyi beszámolót készítőnek az egész évi munkájáért és a hatékony, jó
együttműködésre 2018. évben is számít.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Erdőgazdálkodóját, hogy a 2018. évről szóló beszámolóját haladéktalanul
készítse el, amit a 2019. januári testületi ülésen napirendre fog tűzni.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. december
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Tárgy: 2019.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. december 12-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Mellékelten előterjesztem Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi Képviselő-testületi és
állandó bizottsági munkaterveit. A kialakított gyakorlatunknak megfelelően a munkatervben a
2020. januári ülés terve is szerepel.
A munkatervekre javaslatot kértünk a terület Országgyűlési Képviselőjétől, képviselőktől, külső
bizottsági tagoktól. nemzetiségi önkormányzatoktól,
önkormányzati és kistérségi
intézményeinktől, a törzskartól.
Főleg az Önkormányzati Hivatal vezetőitől és képviselőktől kaptunk javaslatot a munketervhez.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a munkatervek elfogadását.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 2019.évi munkatervét és az Önkormányzat állandó
bizottságainak 2019. évi munkaterveit az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. november 28.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Tárgy: Beszámoló a 2018. évi közbeszerzésekről
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2018. december 12-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.) 5.§ (1) c) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá.
A Kbt. 4. § (1) bekezdése alapján a meghatározott értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési
szerződés, illetve építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében a Kbt.-ben
ajánlatkérőként meghatározott szervezetek a Kbt. szerinti közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárást kötelesek lefolytatni. A közbeszerzési szerződés megkötésére közbeszerzési
eljárást, az építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötésére koncessziós beszerzési eljárást kell
lefolytatni.
Közbeszerzési értékhatárok: A Kbt. 15. § (5) bekezdése előírja a Közbeszerzési Hatóság számára,
hogy az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó uniós, valamint nemzeti értékhatárokat minden év
elején tegye közzé a honlapján. Ennek megfelelően a Közbeszerzési Hatóság Elnöke minden év
elején kiad egy tájékoztatót az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárokról. Az uniós
közbeszerzési értékhatárokat az Európai Bizottság az irányelvekben meghatározott eljárás szerint
főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükséges, hozzáigazítja a
Világkereskedelmi Szervezet keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban
rögzített értékhatárokhoz. Ezzel összhangban a Kbt. 15. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy
az uniós közbeszerzési értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi
közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában euróban és nemzeti valutában meghatározva. A
legutóbbi felülvizsgálatra 2016. év végén került sor. A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint a nemzeti
közbeszerzési értékhatárokat a költségvetési törvényben kell meghatározni évente. Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 71. §-ban szerepeltek a 2018. évre
vonatkozó közbeszerzési értékhatárok, amelyek a 2017. évi értékhatárokhoz képest nem változtak.
2018. áprilisától a közbeszerzési eljárás - rendkívül szűk kivételi körtől eltekintve - kizárólag
elektronikus úton folytatható le. A szigorú biztonsági követelményeknek megfelelő rendszer
pontosan dokumentálja, naplózza és tárolja az eljárási cselekményeket. A Hivatal zökkenőmentes
vette az új előírásokat, már több eljárást is lefolytattunk az új rendszerben.
A 2018. márciusi ülésén az önkormányzatra, illetve önkormányzati hivatalra elfogadott
közbeszerzési szabályzatok 1. számú függeléke tartalmazza az irányadó közbeszerzési
értékhatárokat. A fent leírtak alapján, mivel a közbeszerzési értékhatárok az előző évhez képest
nem változnak, ezért a szabályzatok 1. számú függeléket nem kell aktualizálni.
Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2018. évben lefolytatott, illetve 2019.
évre áthúzódó eredményes közbeszerzési eljárásai:

1. „Szentgotthárd Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozó közétkeztetés biztosítása
a Szentgotthárdon működő oktatási-, nevelési- és szociális intézményekben”
A szolgáltatás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
közbeszerzési eljárást indított. A részvételi dokumentáció megjelentetésére 2017. október 24-én
került sor. Az eljárás sikeres és eredményes volt. A nyertes ajánlattevővel, a JustFood Kft.-vel
2018. február 19-én kötöttük meg a vállalkozói szerződést. Az eljárás eredményéről szóló
tájékoztató 2018. január 21-án 15213/2017. iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési
Értesítőben.
2. „Szentgotthárd Város Önkormányzata feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása –
Hunyadi út felújítása”
Az építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített
feltételek fennállása alapján az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló nyílt
közbeszerzési eljárást indított. Az eljárást megindító felhívás a felkért ajánlattevők részére történő
közvetlen kiküldésre 2018. április 14-én került sor. Az eljárás sikeres és eredményes volt. A
nyertes ajánlattevővel, az UTPLAN’ 95 Kft.-vel 2018. június 06-án kötöttük meg a vállalkozói
szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2018. június 19-én 18559-13/2018. iktatási
számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A beruházás kivitelezési munkái csaknem teljes
mértékben megtörténtek, a műszaki átadás-átvétel még nem zártuk le.
3. „TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú projekt keretében az Arany János
Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon”
Az építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített
feltételek fennállása alapján, az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló nyílt
közbeszerzési eljárást indított. Az eljárást megindító felhívás a felkért ajánlattevők részére történő
közvetlen kiküldésre 2018. július 11-én került sor. Az eljárás sikeres és eredményes volt. A nyertes
ajánlattevővel, az AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft-vel 2018. augusztus 14-én kötöttük
meg a vállalkozói szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2018. szeptember 02-án
15080/2018. iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A beruházások
szerződésszerű teljesítése folyamatban van még.
4. „TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019 azonosítószámú projekt keretében a Szentgotthárdi
Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása”
Az építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített
feltételek fennállása alapján, az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló nyílt
közbeszerzési eljárást indított. Az eljárást megindító felhívás a felkért ajánlattevők részére történő
közvetlen kiküldésre 2018. július 06-án került sor. Az eljárás sikeres és eredményes volt. A nyertes
ajánlattevővel, az TENDER Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel 2018. augusztus 15-én kötöttük meg
a vállalkozói szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2018. szeptember 02-án
15084/2018. iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A beruházás szerződésszerű
teljesítése zajlik még.

5. „TOP-2.1.2.-15-VS1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a Várkert és a
kapcsolódó zöldterületek fejlesztése”
Az építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített
feltételek fennállása alapján, az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló nyílt
közbeszerzési eljárást indított. Az eljárást megindító felhívás a felkért ajánlattevők részére történő
közvetlen kiküldésre 2017. április 11-én került sor. Az eljárás sikeres és eredményes volt. A
nyertes ajánlattevővel, az SZET Szentgotthárdi Kft.-vel 2018. május 18-án kötöttük meg a
vállalkozói szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2018. június 12-án 17345/2018.
iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A beruházás szerződésszerű teljesítése
megtörtént.
6. „Szentgotthárd, Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében 202 fős 54
szobás munkásszállás kialakítása”
Az építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja
alapján indítandó hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást indított. Az eljárást
megindító felhívás megjelentetésére 2018. április 16-án került sor. Az eljárás sikeres és
eredményes volt. A nyertes ajánlattevővel, az AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft.-vel
2018. június 11-én kötöttük meg a vállalkozói szerződést. Az eljárás eredményéről szóló
tájékoztató 2018. június 19-én 16733/2018. iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési
Értesítőben. A beruházás szerződésszerű teljesítése még folyamatban van. Előre nem látható
pótmunkák miatt (utólagos vízszigetelések) a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést
módosítanunk kellett, az erről szóló tájékoztatónak a Közbeszerzési Értesítőben történő
megjelentetése folyamatban van.
7. „Szentgotthárd, Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében 202 fős 54
szobás munkásszállás üzemeltetése”
Az üzemeltetés tárgyában az ajánlatkérő a koncessziós beszerzési eljárás tárgyalás megtartásával
eljárást indított. Az eljárást megindító felhívás megjelentetésére 2018. április 19-én került sor. Az
eljárás sikeres és eredményes volt. A nyertes ajánlattevővel, az AXILL Építőipari és
Ingatlanforgalmazó Kft.-vel 2018. június 11-én kötöttük meg az üzemeltetési szerződést. Az
eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2018. június 25-én 16734/2018. iktatási számon jelent meg
a Közbeszerzési Értesítőben. Az előre nem látható pótmunkák miatt módosult kivitelezésre
vonatkozó vállalkozói szerződés miatt az üzemeltetésre vonatkozó szerződést is módosítani kell.
8. „TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú
kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon”

projekt

keretében

„Fenntartható

Az építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített
feltételek fennállása alapján, az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló nyílt
közbeszerzési eljárást indított. Az eljárást megindító felhívás a felkért ajánlattevők részére történő
közvetlen kiküldésre 2018. augusztus 31-én került sor. Az eljárás sikeres és eredményes volt. A
nyertes ajánlattevővel, az UTPLAN’ 95 Kft.-vel 2018. október 09-én kötöttük meg a vállalkozói
szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2018. október 12-én 18759/2018. iktatási
számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A beruházás szerződésszerű teljesítése az
időjárástól függően fog haladni.

9. „A Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése” I. ütem - TOP1.1.1-15-VS1-2016-00003 projekt keretein belül – Felsőliget utcai egyesített gyalog-,
illetve kerékpárút, autóbusz-öbölpár, valamint buszforduló építése”
Az építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti
tárgyalásos eljárás indított. Az eljárást megindító felhívás megjelentetésére 2018. szeptember 20án került sor. A közbeszerzési eljárás keretében beérkezett végleges ajánlatok előértékelése
megtörtént, az UTPLAN’ 95 Kft. lett felkérve nyilatkozattételre.
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnak 2018-ban nem volt közbeszerzési eljárása.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2018-ban eddig 14 ülést tartott,
amelyen 29 db határozatot hozott.
Az Önkormányzat a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó helyi beszerzési
szabályzata értelmében a nettó 5.000,- eFt-ot meghaladó beszerzések esetén az eljárás lezárásával
kapcsolatos döntést is a Közbeszerzési Bizottság hozza meg. Ennek a szabálynak az értelmében a
Közbeszerzési Bizottság 2 db, a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzés esetében
hozta meg az eljárást lezáró döntéseket, amelyekkel kapcsolatban 2 db határozatot hozott.
Kérem a Képviselő-testülettől, hogy a beszámolót megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen !
Határozati javaslat:
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Önkormányzatának a 2018. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2018. november 30.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Város

Tárgy: Beszámoló a Városrészi Önkormányzatok 2018. évi
tevékenységéről.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018.december 12-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Bevezetés
A városrészi önkormányzatok vezetői évente a decemberi ülésen írásban
beszámolnak a városrészi önkormányzat éves munkájáról.
Ehhez a részönkormányzatok vezetői a városrészekre vonatkozóan kérdőíveket töltöttek
ki a melléklet szerint.
Érdekesség, hogy a településrészi önkormányzatok működtetésének törvényben biztosított
lehetőségével Vas megyében Szentgotthárdon kívül alig egy – két város él – ott is csak egy – egy
részönkormányzatot hoztak létre. Szentgotthárd ebből a szempontból is kiugró a maga hét
településrészi önkormányzatával.
Szentgotthárdon valamennyi, az évtizedek során idecsatolt településrészen hoztunk létre
részönkormányzatot a 2014. év végén és működnek ezek azóta is az
SZMSZ-ben leírtak alapján. Ez a beszámoló az SZMSZ-ünk által előírt kötelező napirend
pont.
A Beszámolók rövid összefoglalása:
A kérdőívek alapján a részönkormányzatok üléseket december hónapig 2-5 alkalommal tartottak,
egyes helyeken ezeken kívül telefonon, e-mailben és személyesen tartották a kapcsolatot. Az
ülésekről jegyzőkönyvek készültek, amelyek felterjesztésre kerültek a Vas megyei
Kormányhivatalhoz. A farkasfai városrészen a részönkormányzati vezető sajnálatos betegsége és
halála miatt nem volt ülés. Az új vezető a részönkormányzati feladatokat 2018.novemberétől vette
át.
A részönkormányzatok többek között megtárgyalták a településrészen történteket, aktuális helyi
kérdéseket feladatokat, problémákat, beruházásokat ( pl. szennyvíz hálózat építés stb.)felújításokat
és városrészi rendezvények szervezését. Véleményezték Szentgotthárd Város Önkormányzatának
napirendjeit, pl. a város költségvetését, zárszámadását.
A városi önkormányzattól többségében a klubok működtetését, közterületek rendben tartását
(fűnyírás stb.) vállalták át a részönkormányzatok, van ahol a városrész egyesületeinek
bevonásával. Jakabháza városrészen a részönkormányzat az elszórt hulladék összegyűjtését is
felvállalta az egyesületén keresztül évi négy alakalommal. Karbantartja a régi temetőt.
A többi városrészi önkormányzat is az általuk megnevezett egyesületeken illetve nemzetiségi
önkormányzaton keresztül végezte a vállalt feladatát. Két városrészen, Rábakethelyen és
Rábatótfaluban nem vontak be egyesületet, alapítványt stb., az első esetében továbbra sincs klub,

sportegyesület, közcélú alapítvány sem és így nincsen olyan szerveződés ami a részönkormányzat
szervezői operatív munkáját segíteni tudná.
Rábatótfalu városrészen a részönkormányzat a szlovén nemzetiségi önkormányzattal közösen
működteti a klubot, végzi a rendezvények utáni rendbetételét.
A civil és városrészi keretből kapott támogatást nagyobb részt különböző kulturális
rendezvényekre (pl. falunapra, Idősek Karácsonyára- Idősek Napjára, Adventre, Mikulási
ünnepségre,fűnyíró vásárlásra) használták fel az egyesületek, nemzetiségi önkormányzat útján. .A
részönkormányzatok a kapott támogatással a rendezvények megtartása után számolnak el, volt aki
ezt már megtette. Az elszámolási határidő december 31.
A városrészek nagy részében az idén is tartottak hagyományőrző és egyéb kulturális programot
(pl. hagyományőrző programok, falunapok ,farsang, nőnap, gyereknap, férfinap, német
nemzetiségi önkormányzati falunap, kézműves tábor, decemberben pedig az adventi
rendezvényekre kerül sor , hangverseny, mikulásváró ünnepség, karácsonyi rendezvények stb.)
Kiemelkedő események Máriaujfalu városrészen történtek. 2018. május 25-én ünnepélyes
projektzáró rendezvényre került sor a városrészen, amikor is hivatalosan is átadásra került a kiépült
szennyvízhálózati rendszer.
2018. november 24-én, a szennyvízelvezetés kiépítését követően a városrészen helyreállított
önkormányzati tulajdonú utak (Kis utca, Parkerdő utca, Fenyvesalja utca) átadó ünnepségére került
sor a Városrészi Önkormányzat és Szentgotthárd Város Önkormányzata közös szervezésében. Az
útfelújításokat Szentgotthárd Város önkormányzata saját költségvetéséből, közel 30 millió forint
értékben támogatta.
Társadalmi munkát is szép számmal végeztek a városrészeken lakók. Többek között
Zsida városrészen a falunapra sátor felállítására és bontására került sor a városrészi önkormányzat
szervezésével, Rábakethelyen ünnepségek megtartásának szervezése történt.
A Máriaújfaluért Egyesület szervezésében szemétgyűjtési akció és virágosítás volt a városrészen.
Rábatótfaluban pedig valamennyi rendezvény szervezését a részönkormányzati tagok és
Rábatótfalu lakosai juttatás nélkül önként vállalva végezték.
Rábafüzes városrészen a Rábafüzesért Egyesület tagjai és segítői márciusban összegyűjtötték a
levágott ágakat, s összehordták egy helyre.
A városrészek részéről felmerült problémák, feladatok:
Rábafüzes városrészen:
- Kristályház kertjének víz elvezetési gondja még mindig megoldásra vár. Nem valósult meg!
- temetőbe bevezető út állapotát kifogásolták, a temető kerítésének rendbetétele is felvetődött.–
Nem valósult meg!
– Hianz síremlékekből sírkert kialakítása, arra forrás találása – ami szép emlékhely turisztikai
célpont is lehetne – Pályázati lehetőség hiányában még nem valósult meg.
- a régi óvoda, mint közösségi hely működtetésének rendezésére kerüljön sor, szükség van a
helyre, hisz összejövetelek tartására az alkalmas
- A Rábafüzesért egyesület végzett kisebb karbantartási munkákat
-Felújítás rendekezésre álló forrás esetén!
- óvoda , orvosi rendelő környékén. könyvtár mellett a veszélyes fák kivágása. Nem valósult meg!
- javasolják biztosítson az önkormányzat(SZET) egy személyt aki felelősen ellátja a városrészi
közterületek karbantartását – nem történt előrelépés.

- rendkívül elhanyagolt az Alkotmány utca végén lévő telek- félkész épület (volt turistaszálló
helyén lévő)- ezen állapotában még telekadó fizetésre is kötelezett lehet (kérdés ki a tulajdonos?)–
kérik felszólítását a terület rendezésére,- rendezetlen éven át a terület.
- az Alkotmány út 42. szám előtt továbbra is sok gondot okoz az összegyűlt víz, elfolyás nem
oldódott meg- nincs megoldás a problémára?
- az Alkotmány út 53. szám alatti leomlott életveszélyes épület értékesítésre került- az új
tulajdonos sem rendezte a területet.
- a volt benzinkút terület tulajdonosát, az erdőgazdaságot, erdőbirtokosságot megkeresni,
felszólítani a gondozásra, a szemét eltakarítására felszólítani. A terület szemét lerakóként
funkcionál!
- Kocsis Józsefné a szomszéd telken lévő veszélyes fa kivágását kéri. – Nem történt meg.
-Továbbra is igényként merült fel, hogy a távolsági buszok is bemenjenek és megálljanak az
Alkotmány utcában.
- Az Alkotmány út végén parkoló kamionokra hívták fel az ott lakók a figyelmet. Tilos ott a
parkolás, javasolják, hogy a szabálytalanul parkolókat a közterület felügyelő ellenőrizzék és
szólítsák fel a szabályok betartására.
- A sportpálya kispadjai veszélyesek, az öltöző állapota is romlik, javasolják más célra (lakás)a
hasznosítást!
- A Babits utcán lefolyó víz okoz problémát, az utca jobb oldalán lakónak, mert az udvarába ömlik,
megoldásra vár a helyzet.
- a Toldi utcában víznyomás gondok orvoslása még várat magára.
Zsida- Zsidahegy városrészen:
- A patak állapota még mindig nem megfelelő, az illetékes állami kezelő szerv nem hajlandó
kiiszapolni és rendbe tenni, pedig egy nagy esőzés után könnyen megismétlődhet a 2014-es árvíz.
Rábatótfalu városrészen:
A Szlovén Rába vidék Térségfejlesztési Programjának részeként erősen bíznak abban, hogy egy
zarándok állomás kialakítása, valamint a kultúrház felújítása megvalósulhasson a városrészen.

Rábakethely városrészen:
Részönkormányzatuk területén önkormányzati klub, sport egyesület, közösségi ház jellegű
ingatlan, közcélú alapítvány nem működik.
Helyi kötődésű baráti társaságokból, csoportokból civilszervezet létrehozása a céljuk.
Támogatják városrészükben lakók helyi összejöveteleit és részt vesznek rajtuk.
Farkasfa városrészen:
-Iskola udvar és kerítés rendbetétele,
-Kiserdő és Zsilavek út portalanítása,
- Patakmeder tisztítása,
-7455 útvonal Máriaújfalú és Farkasfa közti szakaszának teles felújításának szorgalmazása a
közút kezelőnél, a meghirdetett 2019 országos alsóbb rendű utak felújítása kapcsán.
-Parkoló kialakítása a temetőnél,
-Ravatalozó födémszerkezet javítása,
-Buszjáratok indulásának felülvizsgálata,
-Önkormányzati utak kátyúzása és árkolása alvégen és fővégen.

Jakabháza városrészen:
-A 8-as út állapota nem megfelelő, a házak megrepedeznek.
-A sebességkorlátozó lámpa nem működik.
-A városrész lakói rendszertelenül kapják az önkormányzati újságot, a hirdető táblán pedig a
rendeletek, egyéb szabályok vannak ritkán kirakva.
Máriaujfalu városrészen:
- a városrészen élők köszönik, hogy a városrész központjában megtörtént egy fedett buszváró
kialakítása,
- városrészen élők bíznak abban, hogy a 2019. évben megkezdődnek majd a városrészen található
járdák felújítási munkálatai is.
Idén is megállapítható, hogy összefogták a részönkormányzatok a településrészeket, az ott élőket,
több esetben is figyelemre méltó kezdeményezéseik voltak (pl. országos szemétgyűjtő akcióban
való részvétel, hagyományőrző rendezvények). A legjobb eredmények ott voltak, ahol városrészi
civil szervezet is van és segíti a részönkormányzat munkáját.
Kérem, hogy a Testület a beszámolót tárgyalja meg és azt fogadja el.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja Rábakethely, ZsidaZsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes és Rábatótfalu településrészi
önkormányzatok vezetőinek a 2018. évi munkájukról szóló beszámolóit.
Köszöni a részönkormányzati vezetők tevékenységét, elismerését és köszönetét fejezi ki a
településrészeken önkéntes munkát végző polgároknak és civil szervezeteknek a 2018. évben
végzett tevékenységét.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: közlésért: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018.november 28.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Tárgy: 2019. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. december 12-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-ában előírt éves ellenőrzési terv
elfogadására tesz javaslatot Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete számára
2019. évre vonatkozóan.
I.
Bevezetés
Az éves ellenőrzési kötelezettséget a Stratégiai Ellenőrzési Terv (1. sz. melléklet), a belső
ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások (2. számú melléklet) és a kockázatelemzés alapján
felállított prioritások (3. számú melléklet) határozzák meg. A belső ellenőrzés Önkormányzati
Társulás szintjén szervezett. Az 1. számú melléklet a Képviselő-testület által elfogadandó
Stratégiai Ellenőrzési Terv 2019-2022. időszakra vonatkozóan. A 4. számú melléklet
tartalmazza a Képviselő-testület által elfogadandó belső ellenőrzési terv a Szentgotthárdot
érintő vizsgálatokat tartalmazza. Az éves terv összeállítása a kockázatkezelési mátrix
segítségével került kialakításra. Az éves tervbe a legkockázatosabbnak minősített területek
kerültek be, illetve azok az ellenőrzések, amelyeket a polgármesterek, jegyzők kértek. Az év során
az itt feltüntetetteken felül folyamatosan lesz utóellenőrzés is minden olyan ellenőrzés után, amely
megkívánja azt.
Belső ellenőr alkalmazásával kell gondoskodni az önkormányzatnak a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek és a testület hivatalának belső ellenőrzéséről a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119.§-a alapján.
Ezt az önkormányzat a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásban oldja meg. A belső
ellenőrzési feladatot jelenleg külső szolgáltató látja el. A törvényeknek megfelelően jelenleg a
belső ellenőrzési vezető feladatai is őt terhelik. A belső ellenőr tevékenységét az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az Mötv., a Bkr. és a Belső Ellenőrzési
Kézikönyv szerint végzi. Az éves tervek összeállítása során figyelemmel van a Belső ellenőrzési
stratégia 2019-2022. című dokumentumban megfogalmazottakra. Az ellenőrzési feladatok
tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, az Áht., az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozzák meg. Az
ellenőrzések során más területekkel kapcsolatosan további ágazati jogszabályok is meghatározóak.
Az Önkormányzati Társulás Önkormányzatai és azok intézményei kötelesek a vizsgálatokban részt
venni, szakmai megállapításaikkal segíteni a költségvetési szervek tevékenységének teljes körű,
átfogó értékelését.
Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések
Az ellenőrzési feladatok kiválasztásánál az alábbi szempontokat szükséges érvényesíteni:
 az ellenőrzési feladatok kockázatelemzés alapján kerüljenek kiválasztásra,
 a kockázatelemzés foglalja magába a pénzügyi és szakmai irányítás folyamatában lévő
kockázatok elemzését,




összpontosítson azokra az ellenőrzésekre, melyek a legnagyobb hozamot biztosítják az
elszámoltatás, a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség javítása terén,
törekedjen az ellenőrzési erőforrások lehetőségei között az ellenőrzés hatáskörébe tartozó
területek minél nagyobb mértékű lefedésére.

A tervezett ellenőrzések tárgya és célja
Az ellenőrzések tárgyát ellenőrzési szervezetenként a Bkr. 33. §-ában előírtak szerint összeállított
ellenőrzési programok tartalmazzák részletesen. Az ellenőrzések célja annak értékelése, hogy:
 az önkormányzati (kistérségi) intézmények által ellátott feladatok és a pénzügyi-gazdasági
háttér összhangja biztosított-e, az intézmény belső szervezete és gazdálkodási rendszere
alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására?
 a feladatok meghatározása, a költségvetés egyensúlyának helyzete, a bevételi lehetőségek
feltárása, a bevételek beszedése, elszámolása, a kiadások csökkentésére tett intézkedések és
azok eredményessége megfelelő-e?
 a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés
végrehajtása, a vagyongazdálkodás során, a közbeszerzési eljárásokat szabályszerűen
végezték-e?
 az ágazati törvények, rendeletek, a képviselő-testület rendeletei és határozatai megfelelően
kerültek-e végrehajtásra?
 a számviteli nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékkezelés rendje, a bizonylati rend és
okmányfegyelem, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele megfelel-e az
elvárásoknak?
 állagvédelmi kötelezettségüknek eleget tettek-e az ellenőrzöttek, s a tevékenység
dokumentálása előírásszerű-e?
 az élelmezési tevékenység színvonala, az élelmezés szervezése, bonyolítása megfelel-e a
követelményeknek?
 a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollok lehetővé tették-e a
szabálytalanságok, hiányosságok, gazdaságtalan megoldások időben történő feltárását,
megelőzését? (a FEUVE kialakításának, működésének és hatékonyságának elemzése)
 a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések
eredményesek voltak-e, a megállapítások kellőképpen hasznosultak-e?
A 2019. évi belső ellenőrzési terv ezen követelmények figyelembe vételével, a rendelkezésre álló
revizori kapacitásnak megfelelően került összeállításra.
A gazdasági körülmények, a személyi feltételek változásai és az előre nem tervezhető feladatok
indokolttá tehetik az ellenőrzési terv évközi felülvizsgálását és módosítását.
II. Várható szakmai hatások
Az ellenőrzések elősegítik az önkormányzatok hivatalában, valamint az önkormányzat és az
Önkormányzati Társulás fenntartásában működő költségvetési intézményeknél a szabályszerűségi,
szabályozottsági, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelmények érvényesülését.
III. Kapcsolódások
A 2019. évi belső ellenőrzési terv teljes mértékben megfelel az államháztartásért felelős miniszter
által javasolt feladat ellátásnak, a hatályos központi és helyi előírásoknak. Így teljesíti azokat a
követelményeket, amelyek a magyar államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer EUkonform átalakítását, hatékony és átlátható működését célozzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést
megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen, különös tekintettel a Bkr. 32. § (4)
bekezdésére, mely szerint helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a
képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testüle jóváhagyja Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési Tervét 2019-2022 időszakra vonatkozóan az
Előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd
Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú
melléklete szerint.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző
Kern Henrietta – mb. belső ellenőr
Szentgotthárd, 2018. november 30.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Stratégiai Ellenőrzési Terve
2019 – 2022.
Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok


munkahelyteremtés

elősegítése

[befektetés

ösztönzés:

ipari

területek

biztosítása,

üzemcsarnokok építése,]


turizmus fejlesztése és ösztönzése [sportturizmus megteremtése, idegenforgalmat generáló
rendezvények megjelenítése, meghonosítása]



a város külső megjelenésének és a környezet állapotának javítása, illetve megőrzése



a város kulturális kínálatának, szolgáltatásainak fejlesztése [kulturális programok, mozi
színház, koncertek, kiállítási terek]



vallási turizmus fejlesztése [pályázati lehetőségek keresése]



szellemi tőke letelepedésének támogatása



lakóövezet bővítése, építési telkek kialakítása



az önkormányzati vagyon állagának javítása, felújítása



városi

mobilitás,

közösségi

közlekedés

javítása,

fejlesztése;

járdák,

úthálózat

felújítása/fejlesztése [pályázati lehetőségek, illetve saját költségvetési források igénybe
vételével]


infrastruktúra fejlesztése



kereskedelem/vendéglátás [további kereskedelmi egységek kialakítása; helyi termékekkel
való kereskedés feltételinek javítása; szorosabb/rendszeresebb együttműködés a helyi
kereskedelmi-, és vendéglátó vállalkozásokkal]



a társadalmi esélykülönbségek folyamatos csökkentése és a hátrányos helyzetűek
beilleszkedésének elősegítése



az

egészségügy

ellátási

színvonalának

költséghatékony módon való megszervezésével

fenntartása,

elsődlegesen

az

ellátások



a sporttevékenységek támogatási rendszerének folyamatos korszerűsítése, a diák- és
szabadidősportok sporton belüli támogatási arányának lehetőség szerinti növelése;
sportturizmus fejlesztése, a meglévő létesítmények kihasználtságának folyamatos javítása



környezetkímélő, illetve megújuló energiák használatára történő áttérés



együttműködés Szentgotthárd civil szervezeteivel kölcsönös előnyök alapján



térségi együttműködés erősítése

A belső ellenőrzés stratégiai céljai
Az önkormányzat fentiekben részletezett hosszú távú célkitűzéseit elősegítő belső ellenőrzési
hosszú távú célkitűzéseket és stratégiai célokat az alábbiak szerint lehet meghatározni:


A hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok maradéktalan
betartása.



Figyelembe kell venni a gazdasági, jogszabályi környezet változásait, elő kell segíteni azok
megfelelő adaptálását a szervezetek működési folyamataiban.



Számviteli és bizonylati rend betartása, az elszámolások, beszámolók vizsgálata.



A belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének szabályszerűsége.



A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működésének szabályozottsága, minőségi
javulás a pénzügyi-gazdasági folyamatokban.



Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes
végrehajtásának ellenőrzése, a pénzeszközök takarékos felhasználásának elősegítése, a
rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata.



Az intézmények „felügyeleti jellegű ellenőrzésével” az intézményi gazdálkodás
szabályszerűségének és gazdaságosságának javulása, az adott szervezet keretein belül a
racionális feladatellátás szorgalmazása.



Elemző és összefüggéseket feltáró munkával, megfelelő információ nyújtása hogy
elősegítse a helyes, megalapozott és racionális döntések meghozatalát, a minél
eredményesebb működést.



Segítse a szervezet működéséből adódó veszteségforrások, kockázatok feltárását a
racionálisabb működés biztosítása érdekében.



A magas kockázatú, illetve a közepesen kockázatos rendszerek, illetve folyamatok
áttekintése.



Ajánlások

és

javaslatok

megfogalmazása

a

kockázati

tényezők,

hiányosságok

megszűntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése,
feltárása érdekében.


A külső és belső ellenőrzések javaslatai alapján megtett intézkedések nyomon követése, a
ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése.



Biztosítsa a vezetés számára a működéssel kapcsolatos információkat (kedvező és
kedvezőtlen tendenciákat egyaránt), jelezzen vissza a döntések végrehajtásáról.



A magyarországi és nemzetközi belső ellenőrzési standardok, és a belső ellenőrzési
kézikönyvben foglaltak szerinti tanácsadási tevékenység végzése.

A belső kontrollrendszer általános értékelése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 119. § (3)-(4) bekezdései a jegyzőt jelölik meg mint a helyi önkormányzatok belső
kontrollrendszerének működtetéséért felelős személyt.
Az önkormányzat és költségvetési szervei kialakítják és folyamatosan működtetik a szervezetek
belső kontrollrendszerét, azon belül a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői
ellenőrzéseket (a továbbiakban: FEUVE). A kialakult kontrollmechanizmusok működnek, a
szabályzatokban megjelennek. Az eddig lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján azonban
mindenképpen indokolt a kontrollrendszerek és szabályzatok felülvizsgálata, szükség esetén azok
aktualizálása, módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A belső ellenőrzés vizsgálja, elemzi és értékeli a belső kontrollrendszerek jogszabályoknak és
szabályzatoknak való megfelelő kiépítését, gazdaságos, hatékony és eredményes működését. Ezen
elemző, vizsgáló és értékelő tevékenységet rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen
végzi. A belső ellenőrzés a szervezeteknél azt vizsgálja, hogy egy adott hiba hol, miért
következhetett be, a rendszerben hol vannak a gyenge pontok. Tanácsadási jelleggel segítséget
nyújt. A hibák felfedésével a cél elsősorban a további hibák kiküszöbölése, a rossz gyakorlat
megszűntetése.
A FEUVE rendszer működését az önkormányzatnak és költségvetési szerveinek minden évben
felül kell vizsgálni, értékelni kell, és amennyiben szükséges változtatásokat kell végrehajtani.
Igazodni kell a szabályosság és szabályozottság fenntartásának érdekében a változó jogszabályi
előírásokhoz, ezeket be kell építeni az ellenőrzési rendszerbe.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője

köteles a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső
kontrollrendszerének minőségét, mely nyilatkozatot az éves költségvetési beszámoló benyújtásával
párhuzamosan kell megtenni.
Fel kell hívni a költségvetési szervek vezetőinek és a gazdasági vezetőnek a figyelmét a belső
kontrollrendszer témakörében a Bkr. 12. §-a alapján rendszeresen teljesítendő továbbképzési
kötelezettségre.
A kockázati tényezők és értékelésük
A kockázati tényezők értékelése „kockázatelemzés” alapján történik. A kockázatelemzés minden
évben elkészítésre, átértékelésre kerül, melynek során a főbb folyamatok, a kockázati tényezők és
a hozzárendelhető ellenőrzési pontok meghatározásra kerültek. A magas kockázatot mutató
folyamatok a következő év(ek) éves ellenőrzési terveiben elsődlegesen szerepelnek, majd a
közepes kockázatú folyamatok kerülnek figyelembe vételre. A következő években végrehajtásra
kerülő ellenőrzések tapasztalatai alapján a folyamatok átértékelésre kerülnek, a megállapítások
tükrében.
Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása, ami
befolyásolhatja a szervezet működését, a célok elérését. Minden kockázatnak két lényeges
jellemzője van:


a bekövetkezésének valószínűsége,



a bekövetkezés hatása.

Kockázati tényezők, melyek hosszú és rövid távon egyaránt befolyásolhatják a célkitűzések
elérését:


jogszabályi változások hatása, jogszabályi változások folyamatos nyomon követése, a
szabályzatok megfelelő aktualizálása;



bevételek realizálhatósági szintje, egyre csökkenő központi támogatás jut a feladatok
ellátásához;



pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai, a halmozott statisztikai jelentések,
az elektronikus, valamint papír alapú adatszolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatok;



szervezeti változások hatásai [a feladatok ellátásának, megosztásának és megszervezésének
korlátai];



személyi változások hatásai [a humán erőforrás rendelkezésére állásának korlátai, a
szakemberek hiánya, a személyi feltételek romlása, a szakmai állomány csökkenése, a
feladatok összevonása/koncentrációja, ügyintézők túlterheltsége];



kontrolltevékenységek működése [FEUVE, a rendszeres ellenőrzés hiánya];



belső szabályozás komplexitása

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


az új vizsgálati eljárások, módszerek, ellenőrzési technikák megismerését, fokozatos
bevezetését, alkalmazásuk útján magas szakmai követelményszintek alkalmazását;



a megelőzést előtérbe helyező ellenőrzési tevékenységet kell folytatni, a tevékenység
hangsúlyát a szabálytalanságok megelőzésére kell helyezni.

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező
szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek
belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 7.§
alapján a belső ellenőr kötelező szakmai továbbképzésként - legkorábban a bejelentést megelőző
egy évben, legkésőbb a bejelentés évét követő évben - ÁBPE-továbbképzés I. képzésen és az
ÁBPE-továbbképzés I. képzés sikeres elvégzését követően legalább kétévente egy alkalommal ÁBPE-továbbképzés II. - Belső ellenőrök részére képzésen köteles részt venni.
Belső ellenőri létszám, képzettség, tárgyi és információs igény

Szentgotthárd Város Önkormányzatánál a belső ellenőri feladatokat egy fő függetlenített, főállású
belső ellenőr köztisztviselői jogviszonyban látja el.
A belső ellenőr a 370/2011. (XII.31) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés a) pont előírásainak
megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik [közgazdász-főiskolai diploma
(SZE-JGK); igazgatásszervező-főiskolai diploma (BCE-KIK)].
A 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés szerinti kétéves munkaviszonnyal
ugyancsak rendelkezik, melyet belső ellenőri munkakörben töltött (2005. október 3-tól).
A

28/2011.

(VIII.3.)

NGM

rendelet

előírásainak

megfelelő

szakmai

továbbképzésen

(ÁBPE-I) a belső ellenőr már 2009. év végén részt vett. 2010. év elején történt meg
nyilvántartásba vétele is (regisztrációs száma: 5112869). 2011., 2013., 2015. évben a fentiekben
említett rendelet előírásainak megfelelően az ÁBPE-II. szakmai továbbképzéseken is részt vett.
A főállású belső ellenőr 2016-tól tartósan távol van, ezért az önkormányzat a feladatot a belső
ellenőrök nyilvántartásában szereplő más belső ellenőr főállású alkalmazásával illetve ennek
megszűnését követően külső szolgáltatóval kötött megbízási szerződés útján látja el.
Tárgyi és információs igény
A belső ellenőr rendelkezésére áll egy zárható irodahelyiség [ahol a személyügyi ügyintézővel
dolgozik egy irodában]. Zárható szekrények a belső ellenőrzési iratok tárolásához szintén
rendelkezésre állnak. A feladatok ellátásához laptop, nyomtató, fénymásoló, internet hozzáférés,
vezetékes telefon, jogtár-használat is biztosított.
A helyszíni ellenőrzésekhez lehetőség van a hivatali gépkocsi igénylésére, illetve saját gépjárműhasználat költségeinek megtérítésére.
Lehetőség van a feladatok ellátásához szükséges szakkönyvek beszerzésére.
A Saldo klubtagság keretében szakkönyveket, szakmai folyóiratokat, előadásokon való részvételt,
tanácsadást biztosítanak önkormányzati területre vonatkozóan [mindezzel is követve az aktuális
témákat].

2. számú melléklet

A 2019. évi belső ellenőrzési terv
Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2019. 01. 01 – 2019. 12. 31.)
Naptári napok száma:

365 nap/fő

szombat, vasárnap

103 nap/fő

fizetett ünnepek

12 nap/fő

Munkanapok száma:

250 nap/fő

betegség, egyéb

15 nap

továbbképzés, beszámolók

25 nap

2020. évi éves ellenőrzési terv

25 nap

Belső Ellenőrzési Kézikönyv felülvizsgálata

20 nap

Revizori napok száma:

165 nap/fő

Revizori létszám: 1 fő


1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető)

Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma:
1 fő x 165 nap = 165 revizori nap
Ellenőrzésre fordítható összes napok száma:

165 nap

Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma:

165 nap

3. számú melléklet
Kockázatelemzés kritérium mátrix
Ellenőrizendő

Kockázatelemzés

folyamatok

1. Az elektronikus
ügyintézés
megvalósításának
ellenőrzése Szentgotthárd Város
Önkormányzata,
Apátistvánfalva Község
Önkormányzata
(Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal)
2.
2018. évi
közbeszerzési eljárások
ellenőrzése Szentgotthárd Város
Önkormányzata
(Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal)
3.
Az önkormányzat
által
nyújtott
támogatások
felhasználásának
ellenőrzése / Pannon
Kapu
Kulturális
Egyesület,
Szentgotthárd
és
Térsége
Turisztikai
Egyesület
4.
Az
önkormányzati
ösztöndíjak
lebonyolításának
ellenőrzése/Bursa
Hungarica, Széll
Kálmán ösztöndíj –
Szentgotthárd Város
Önkormányzata
(Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal)
5.
2018. évi
utóellenőrzések

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

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

Pont

4

3

12

5

3

15

4

3

12

4

3

12

3

3

9

(Szentgotthárd és
Térsége Önkormányzati
Társulás)

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2019.

Sorszám

Ellenőrzött szerv,
szervezeti egység

Az ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés célja,
módszerei, ellenőrizendő
időszak

Azonosított kockázati
tényezők

Az ellenőrzés
típusa

Az
ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Az
ellenőrzés
re
fordítandó
kapacitás
(ellenőri
nap)

1.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzata,
Apátistvánfalva
Község
Önkormányzata
(Szentgotthárdi
Közös
Önkormányzati
Hivatal)

Az elektronikus
ügyintézés
megvalósításának
ellenőrzése

Célja: előírások betartásának
megvalósulása
Ellenőrizendő időszak: 2019. év
(ellenőrzés időpontjában
fennálló állapot)
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

szabályszerűségi
ellenőrzés

2019. I.
negyedév

30 nap

2.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
(Szentgotthárdi
Közös
Önkormányzati
Hivatal)

2018. évi
közbeszerzési
eljárások
ellenőrzése

Célja: a közbeszerzésekre
vonatkozó előírások teljes
körűen betartásra kerüljenek,
megfelelő kontrollfolyamatok
működjenek, az ellenőrzések
által feltárt hiányosságok
megszüntetése
Ellenőrizendő időszak: 2018. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● jogi szabályozás
változása
● vonatkozó
jogszabályok/belső
szabályzatok előírásainak
be nem tartása
● az elektronikus
ügyintézés nem a
vonatkozó jogszabályokban
meghatározott teljes körben
valósul meg, vagy nem
teljes mértékben
megfelelően
 tárgyi, személyi feltételek
adottak-e
● jogi szabályozás
változása
● vonatkozó jogszabály
előírásainak figyelmen
kívül hagyása
● adatszolgáltatások nem
teljesítése, illetve nem
pontos teljesítése
● a beszerzések,
beruházások nem

rendszerellenőrzés

2019. II.
negyedév

25 nap

3.

Pannon
Kapu
Kulturális
Egyesület,
Szentgotthárd
és
Térsége Turisztikai
Egyesület

Az önkormányzat
által nyújtott
támogatások
felhasználásának
ellenőrzése

Célja: a támogatás
jogszabályoknak megfelelő
felhasználásának vizsgálata
Ellenőrizendő időszak:2017.év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

4.

Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
(Szentgotthárdi
Közös
Önkormányzati
Hivatal)

Az
önkormányzati
ösztöndíjak
lebonyolításának
ellenőrzése/Bursa
Hungarica, Széll
Kálmán ösztöndíj

Célja: a gazdálkodás során
betartották-e a
vonatkozó jogszabályi
előírásokat
Ellenőrizendő időszak: 2018.
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

5.

Szentgotthárd és
Térsége
Önkormányzati
Társulás települései

2018. évi
utóellenőrzések

Célja: 2018. évben lefolytatott
ellenőrzések megállapításainak
felhasználása, hasznosulása
Ellenőrizendő időszak: 2018. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

szabályszerű bonyolítása
● a források gazdaságtalan,
szabálytalan felhasználása
● vonatkozó jogszabályok
előírásainak be nem tartása
● a támogatások nem
jogszerű felhasználása
 felhasználás el nem
számolása

pénzügyi ellenőrzés

2019. II.
negyedév

25 nap

 nem a vonatkozó
szabályozásnak és
rendeletnek
megfelelően történik a
lebonyolítás

szabályszerűségi
ellenőrzés

2019. III.
negyedév

25 nap

● az ellenőrzések során
feltárt hiányosságok,
javaslatok az idő folyamán
nem valósultak meg

szabályszerűségi
ellenőrzés

2019. év
IV. negyedév

30 nap

Szentgotthárd, 2018. november 30
Készítette:

Jóváhagyta:
_____________________________
Kern Henrietta
mb. belső ellenőrzési vezető

________________________
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Tárgy: A Szlovén-Rábavidék Térségfejlesztési Programja
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2018. december 12-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szlovén Rába-vidék településein eddig is valósultak meg pontszerű és kisebb térségi hatású
fejlesztések, de egyik sem irányult a szlovén nemzetiségi igényekre. Magyarország Kormánya
várhatóan létre kíván hozni egy gazdasági alapot meghatározó rendszert a Rába-vidéki
szlovén nemzetiség számára európai uniós források bevonásával is. Ezt elősegítendő, az
Országos Szlovén Önkormányzat elkészítette a Szlovén Rába-vidék térségfejlesztési
programját. A program kiemelten a szlovén nemzetiségű személyek lakta települések
igényeire alapozza fejlesztési irányait: Felsőszölnök, Alsószölnök, Szakonyfalu,
Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu és Szentgotthárd az érintett.
A koncepció összeállítása kapcsán az Országos Szlovén Önkormányzat egyeztetést is tartott,
illetve a térség szlovén nemzetiségűek lakta településeitől fejlesztési elképzeléseket kért.
Szentgotthárd részéről első körben több, szlovén kötődéssel bíró helyi fejlesztési elképzelést
küldtünk meg az anyag összeállításához, majd - újabb egyeztetéseket követően – ezt a listát
második körben redukáltuk, pontosítottuk - lásd: 1. sz. melléklet.
Az elkészült szlovén térségfejlesztési programot az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza,
amely Szentgotthárd vonatkozásában az alábbi fejlesztéseket tartalmazza:
- művészeti galéria kialakítása,
- rábatótfalui kultúrház felújítása,
- Rábatótfaluban patakok, vízfolyások szabályozása,
- zarándokút megálló kialakítása Rábatótfalu városrészen,
- a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum felújítása,
- Kétvölgy-Apátistvánfalva-Szentgotthárd összekötő út felújítása.
(Ezekről fejlesztési elképzelésekről bővebben az 1. sz. melléklet tartalmaz információkat.)
Az elkészült programhoz a Képviselő-testület hozzájárulását is kérik, erre tekintettel készült
az előterjesztés.
Ahhoz, hogy a felvázolt támogatást Magyarország Kormányánál el lehessen érni szükséges a
tervezett fejlesztésekkel érintett önkormányzat elfogadó határozata is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Szlovén Rába-Vidék
Térségfejlesztési Programja” című dokumentumot a jelen előterjesztés 2. számú melléklete
szerint jóváhagyja.
Szentgotthárd, 2018. november 30.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet
A RÁBAVIDÉKI SZLOVÉNSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK
KIALAKÍTÁSÁHOZ

- SZENTGOTTHÁRDI VONATKOZÁSÚ FEJLESZTÉSI
JAVASLATOK A PROJEKT

A PROJEKT TARTALMA

nemzetközi
A Magyarországi Szlovének Szövetsége és a Lendvai
művészeti galéria Galéria és Múzeum a szentgotthárdi Szlovén Kulturális és
kialakítása
Információs Központban immáron 17 éve szervezi meg a
nemzetközi művésztelepet, amelyet Szentgotthárd Város
Önkormányzata is kiemelt módon támogat. A
művésztelepen készült műalkotások bemutatására is
alkalmas galéria kialakításának gondolata már korábban is
felmerült, a Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság
is támogatta a 1075/2017. számú határozatával. A komoly
művészi értéket képviselő alkotásokat jelenleg nem
láthatják az érdeklődők, nincs hely, ahol ki lehetne állítani.
Korábban a Széll Kálmán tér 15. („Lila ház”) alatti
önkormányzati ingatlan merült fel alkalmas helyként a
megvalósításra - mind a tulajdonviszony, mind a
kialakíthatóság, mind az elhelyezkedés szempontjából. Az
ingatlanban található két helyiség, egy 33,9 m² -es és egy
30,02 m² -es, alkalmasnak bizonyulna a képzőművészeti
alkotások kiállítására. A korábban közlekedőként,
konyhaként, kamraként és fürdőként funkcionáló terekben
megfelelő
átalakítással
kialakítható
kétnemű/akadálymentes vizesblokk illetve egy kis ruhatár.
A „Lila háznál” is jobb megoldás lehet egy másik
szentgotthárdi ingatlan: a Baross G. u. 8. sz. alatti, 1443
hrsz-ú, kétszintes épület a kórház dolgozóinak egykori
szolgálati lakásaként funkcionált. Az épület a Szlovén
Kulturális Központ mellett helyezkedik el, az évenként
megrendezésre kerülő nemzetközi művésztelep közvetlen
szomszédságában. Sok éve üresen áll, állapota a
karbantartás hiánya miatt erősen leromlott. Önkormányzati
tulajdonba kerülése hamarosan megtörténik és a
kialakíthatóság és az elhelyezkedés szempontjából is
kézenfekvő megoldást jelenthet a Magyar-Szlovén
Kisebbségi Vegyes Bizottság által javasolt művészeti

KÖLTSÉGEK
(bruttó)

55.000.000,- Ft +
működtetés
költségei

120.000.000,- Ft +
a
működtetés
költségei

galéria elhelyezésére. Komplex felújításával és
berendezésével az épület alkalmassá válna nem csupán a
képzőművészeti alkotások kiállítására, de egyéb
kapcsolódó szolgáltatások biztosítására is.
Az építészeti felújításon túl szükséges továbbá a galéria
megfelelő berendezése is.
SzentgotthárdRábatótfalui
művelődési ház
felújítása

Szentgotthárd leginkább szlovének lakta településrészének 45.000.000,- Ft
egyetlen közösségi tere a helyi művelődési ház, amely a
városrészi rendezvények, egyben a helyi szlovén
nemzetiségi önkormányzat székhelye és rendezvényeinek
színhelye is, komplex épület-felújításra szorul.

SzentgotthárdRábatótfalu
városrész
csapadékvízelvezető rendszer
fejlesztése

Szentgotthárd-Rábatótfalu
városrészen
csapadékvíz 22.000.000,- Ft
elvezetés szempontjából rendkívül kedvezőtlen viszonyok
vannak. A településrészre déli irányból jelentős nagyságú
és nagy esésű, dombokról lefolyó vízzel kell számolni. A
településrészt átszelő állami közút alatti terület pedig a
Rába árterére esik, így a Rába áradásai időnként
lakóházakat is veszélyeztet, illetve a mezőgazdasági
művelés alatt lévő területek kerülnek hosszabb időszakra
víz alá. A közút feletti lakott területi szakaszokra pedig a
felettük lévő szántő művelési ágú területekről csapadékos
időszakokban jelentős ráfolyásokkal kell számolni. A
lefolyó víz lakóházakat veszélyeztet, illetve heves
esőzéskor nagy mennyiségű iszapos vizet szállítva önti el a
lakóházakat és környezetüket. A településrész nyugati
végében új csapadékvíz-elvezető árok építésére, illetve déli
oldalára csapadékvíz-elvezető övárkok kiépítésére műszaki
tervdokumentációval rendelkezünk.

SzentgotthárdRábatótfalu
városrészen
zarándokút
megálló
kialakítása

A Mária kegyhelyeket érintő, országokon átívelő, magyar 24.000.0000,- Ft
szervezet által kialakított Mária út egy szakasza
Szentgotthárdot és rajta keresztül a szlovének lakta területeket
is eléri. Sőt, a Mária út egyetlen Szlovénia felé vezető, évek óta
zarándokok által járt szakasza szlovének lakta falvakon megy
keresztül (Kétvölgy – Szakonyfalu – Rábatótfalu). Ennek fontos
állomása Rábatótfalu. Sok zarándok járja ezt a szakaszt,
különösen a nagyobb országos zarándoklatok idején, de egyre
többen jönnek más időpontokban is. Nagy igény van egy olyan
megálló – pihenő helyre, ahol a pihenési - felfrissülési
lehetőség mellett a zarándokok fontos információkat is tudnak
szerezni a közeli zarándokszállásokról, étkezési lehetőségekről,
a zarándokút következő szakaszairól, a zarándokok számára
vallási oldalról fontos helyekről (a környező szlovén falvak
temploma, Boldog Brenner János emlékezetének helyszínei, a

szlovéniai oldalon lévő zarándok – célpontok. Ehhez egy
látogató helyet fontos lenne kialakítani.
Erre a meglévő fiókkönyvtár (egykori óvoda) épületének
néhány helyisége megfelelő lenne (pihenő szoba, wc, mosdó,
ételek melegítésére alkalmas helyiség és felszerelések). Ez a
megoldás azért is jó, mert a fiókkönyvtár munkatársai a
beérkező zarándokok fogadását is el tudnák látni, illetve a
zarándokok fogadásánál folyamatos segítséget jelenthet a 12
éve zarándoklatokat szervező Keresztény Megmozdulásokért
Egyesület Szentgotthárd is.
Sajnos
mindenütt
nagy
probléma
a
megfelelő
zarándokszállások hiánya, ami ugyanezen épületben lévő
lakások
egyikének
felújításával,
kisebb
létszámú
zarándokcsapat elhelyezésére alkalmassá lehetne tenni. A
lakásként hasznosított épületrészt ehhez teljesen fel kellene
újítani. Fontos lenne mindkét funkció kialakítása együtt. Ez új
távlatokat nyitna a vidék zarándokturizmusa előtt. Az
Önkormányzat tulajdonában lévő egykori rábatótfalui óvoda
(Tótfalusi
út
145.) épületében
ehhez
megfelelő
zarándokfogadó hely és szálláshely alakítható ki az épület
komplex felújításával.

szlovén
nemzetiségi
bázismúzeum
felújítása

Szlovén nemzetiségi bázismúzeum fejlesztése
Pável
38.000.000,- Ft
Ágostonról, „a Magyarországon leghíresebb szlovénről”
elnevezett múzeum nem csak a térség, de az ország
egyetlen szlovén nemzetiségi bázismúzeuma. Az
intézmény alapgyűjteményét elsősorban a szlovén
nemzetiségű Gáspár Károly egykori általános iskolai
igazgató gyűjteménye képezi. A „Szlovénok népi
életmódja” és a „Gerencsérek” állandó kiállítások a térség
szlovénségének
hagyományait,
régi
eszközöket,
szerszámokat, valamint a szlovén vidéki fazekasság
emlékeit mutatják be.
A 100 éves épület a szép, oszlopos árkádú feljárójával a
mai napig meghatározó szerepet tölt be a városkép
alakulásában is. Homlokzatának felújítása, a régi
formájában történő helyreállítása, illetve az újabb
épületrész és a régi épület építészeti kapcsolódásának
korrekciója (elválik egymástól) és a múzeum alagsorának
(látványraktár) komplett felújítása vízszigeteléssel
(folyamatos vizesedés és beázások) megoldásra váró
feladat.

7458. jelű
Kétvölgy-Szentgotthárd

A Szlovén Rábavidék ezen településeit összekötő út 700.000.000,- Ft
felújítása fontos feladat, a községek ezen az útvonalon
tudják megközelíteni a székhelytelepülést, a térség ipari,

összekötő út
felújítása

gazdasági, egészségügyi és közoktatási központját. (Lásd:
„A keresőképes lakosság 80-90%-a ingázik szentgotthárdi
üzemekbe”, illetve „A szentgotthárdi ipari parkban
működő külföldi érdekeltségű üzemek sok Rába vidéki
kvalifikált szlovénnek adnak munkát.”) Ennek ellenére a
közútkezelő szervezet (Magyar Közút Nonprofit Zrt.)
tájékoztatása alapján nincs napirenden a közeljövőben a
7458 jelű útnak a komplex felújítása. A 7458-as jelű
összesen 11,2 km hosszúságú összekötő út legrosszabb
állapotban
lévő
szakaszai
felújításának
becsült
költségigénye bruttó 650-700 millió Ft. A közútkezelő
szervezet tájékoztatása szerint egy ilyen kategóriájú, négy
számjegyű út komplex felújításának - szükség szerinti
útpályaszerkezet
cseréje,
megerősítése,
szükséges
szélesítés, csapadékvíz-elvezetés stb. - költségigénye 140150 mFt/km + ÁFA.

Szentgotthárd, 2018. október 31.

Huszár Gábor
polgármester

Tárgy: Testvér-települési programok és együttműködések pályázat
(Bethlen Gábor Alap)
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. december 12-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Testvér-települési programok és együttműködések megvalósítására pályázatot hirdet a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., amelynek célja a Magyarország határain kívül élő
magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú
kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása és magyar nemzeti azonosságtudata
megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.
A pályázati felhívásról:
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar
kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések
támogatására lehet pályázatot benyújtani. Különös tekintettel:
 meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi helyi önkormányzatok
és Szlovákia,
Ukrajna,
Románia,
Szerbia,
Horvátország,
Szlovénia,
Ausztria önkormányzatai között,
 a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
 a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez
kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása,
 a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének
támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző
tevékenységek megvalósítása
 új testvér-települési kapcsolatok kiépítése.
A 250.000.000,- Ft-os keretösszegből 500.000,- és 2.000.000,- Ft közötti összeg igényelhető,
a finanszírozás módja 100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási
kötelezettséggel.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. december 18.
Megvalósítási időszak: 2019. január 1. – 2019. december 31.
A tervezett projekt:
Erdélyi testvérvárosunk, Szépvíz Község Önkormányzatának delegációját, illetve egy
kórusát szeretnénk meghívni a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvényhez
kapcsolódóan. A magyar történelem egyik fontos eseménye volt a szentgotthárdi csata,
amelynek 2019-ben ünnepeljük majd a 355. évfordulóját. A rendezvény lehetőséget nyújt
arra, hogy testvérvárosunk egy kulturális csoportja bemutatkozhasson Szentgotthárdon, ezzel
is erősítve határon túli magyar-magyar kapcsolatainkat. A testvérvárosi megállapodás aláírása
óta voltak már látogatások, ezek azonban egyelőre csupán kis létszámú – és elsősorban
protokolláris – delegációk utazását / érkezését jelentették. Szeretnénk, ha kulturális vonalon is
tovább fűzhetnénk a kapcsolatot, azonban az anyagi lehetőségeink korlátai miatt ehhez

pályázati forrás megcélzása szükséges. Szépvízzel már egyeztettünk, örömmel vesznek részt a
pályázatban és a Szentgotthárdi Történelmi Napokon is, amelyre 2019. július 26-28.
között kerül sor. Mivel a pályázat lehetőséget ad arra, hogy két programot is megvalósítsunk,
a szépvíziek októberi káposztavágási programjára szerveznénk egy – szintén kulturális
vonalú – viszontlátogatást.
Az előterjesztés elkészítésekor még zajlanak a pontosítások az érintett programokról, a
hozzánk ellátogatók és a Szépvízre utazó csoport pontos létszámáról. Azonban, ha
lehetőségünk lesz a pályázatot benyújtani, Szentgotthárd Város Önkormányzatának nem
lesz felmerülő költsége, hiszen a Támogató tájékoztatása alapján elszámolható az útiköltség,
a szállás és az étkezés, valamint az itt felmerülő 40,71%-os reprezentációs adó is.
HATÁSVIZSGÁLAT
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Szentgotthárd Város Önkormányzata szeretné tovább építeni a kapcsolatot
testvértelepülésével Szépvízzel kulturális téren is, de saját forrásunk szűkös keretei
indokolttá teszik, hogy megpróbáljuk ezt pályázati támogatásból.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Igen, illetve amennyiben a pályázatunk pozitív elbírálásban részesül, anyagi forrást
nem kell biztosítanunk a megvalósításhoz.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nem releváns.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Amennyiben lehetőségünk sem lesz elindulni a pályázaton, úgy a Szentgotthárdi
Történelmi Napokra és a szépvízi káposztavágásra tervezett látogatás nem, vagy kis
létszámmal és saját forrásból valósulhat csak meg.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést és a pályázat benyújtását végző
pályázati ügyintézőnek, valamint a külkapcsolati és koordinációs ügyintézőnek
vannak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Bethlen Gábor Alapkezelő
Nonprofit Zrt. által kiírt „Testvér-települési programok és együttműködések” elnevezésű
pályázati felhívásra az előterjesztésben megfogalmazottak szerint.
Határidő: pályázat benyújtására: 2018. december 18.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2018. december 3.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Tárgy: A szociális tanácsosi feladatokról.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. december 12-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények
A Képviselő-testület novemberi ülésén szociális tanácsadó megbízásáról döntött. Ennek a
határozathozatalkor beolvasott szövegtől eltérően nem a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatalnál hanem Szentgotthárd Város Önkormányzatánál van helye –
nyilván ezért is kell erre a testületi ülésre a megbízási szerződés tervezetét újból behozni. Az
Előterjesztés mellékleteként olvasható megbízási szerződés – tervezet jelentős részben
tartalmazza a tanácsnokkal kötött 2014. évi feladatellátási szerződésben foglaltakat, de nem
tartalmazza azokat a dolgokat (pl. szociális segélyek ügyében hozott határozatok
ellenjegyzése) amelyekre jogszabály nem ad lehetőséget.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati
javaslatról dönteni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fábián Béláné
Szentgotthárd, Széchenyi u. … alatti lakossal mint Szociális Tanácsadóval megkötendő
feladat ellátási szerződést az Előterjesztés 1. számú melléklet szerint jóváhagyja, annak
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd 2018. november 30.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Z solt
jegyző

1. számú melléklet
Megbízási SZERZŐDÉS
Szociális tanácsadói feladatokra
amely létrejött egyrészről
Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. –
képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester),– a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről
Fábián Béláné (9970 Szentgotthárd, Rákóczi u. 5.), Szociális Tanácsadó (továbbiakban
említve Tanácsadó)
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzaténak Képviselő – testülete alakuló ülésén a 239/2018.
számú határozatával választotta meg a Szociális Tanácsadót.
2. A Tanácsadói megbízás a jelen szerződés aláírásától a 2014 - 2019. közötti időre
megválasztott önkormányzati képviselő testület mandátumának lejártáig tart. Megszűnik, ha a
Tanácsos a szerződést 30 napos felmondási idővel írésban felmondja, vagy a Tanácsadói
megbízást a Képviselő – testület visszavonja.
3. A Tanácsadó a következő feladatokat látja el:
- Személyesen képviselheti az önkormányzatot minden szociális szempontból jelentős ügyben
és kérdésben
- szervezi és ellenőrzi a szociális ügyek terén hozott jogszabályok önkormányzat általi
végrehajtását – ennek során kapcsolatot tart elsősorban a Közös Önkormányzati Hivatal
Hatósági és Koordináció Igazgatási csoportjával és a jegyzővel
- figyelemmel kíséri szociális téren hozott jogszabályok megvalósulását Szentgotthárd város
területén
- kapcsolatot tart a Szentgotthárdon működő önkormányzat illetve a Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás által fenntartott szociális intézményekkel
- figyelemmel kíséri az Önkormányzati Társulás által a szociális területet érintően meghozott
intézkedések Szentgotthárdot érintő hatását
- részt vesz a szociális ágazatot érintő valamennyi koncepció megalkotásában, és annak
végrehajtásában.
- szociális szempontból véleményt nyilváníthat bármely önkormányzati koncepcióról
- a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester kezdeményezésére
szakmai véleményt nyilvánít szociális kérdésekben;
- közreműködik a városfejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakításában szociális
szempontból;
- véleményezi a helyi esélyegyenlőségi terv megvalósítását, ennek a cselekvési tervében
foglaltak megvalósítása érdekében bekapcsolódik azok végrehajtásába;
- Esetenként részt vesz a SZET Szentgotthárdi Kft. bérlemény-ellenőrzésein illetve a
lakásügyi koordinációs értekezleteken.
- Javaslatot tesz szociálisan rászorultak önkormányzati lakás kiutalására
4. Az elvégzett munkájáról negyedévente írásban beszámol a Képviselő – testületnek, illetve a
jelentésben értékeli a szociális helyzetet Szentgotthárdon.

5.) A Tanácsosnak a Polgármester, az Alpolgármester, a szociális feladatokat ellátó bizottság
bármely szociális feladat ellátására utasítást adhat, az utasítás végrehajtásáról pedig őt
beszámoltathatja. Valamennyi kapott utasítást – a Polgármester utasítását kivéve – a
Tanácsadó jelzi a Polgármester felé.
6.) A Tanácsos a feladatellátásért megbízási díjat nem kap. A feladat ellátásával kapcsolatos
igazolt költségeit az önkormányzat megtéríti. .
7.) Felek a jelen módosításban külön nem említett kérdésekben a Polgári törvénykönyv,
előírásait tekintik irányadónak.
8.) Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írják alá.
Szentgotthárd, 2019.. január 01.
……………………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képv.: Huszár Gábor polgármester
ÖNKORMÁNYZAT

.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Fábián Béláné
Szociális Tanácsos

Tárgy: Szándéknyilatkozat a tiszta elektromos és hőenergia
felhasználás telepítésére
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. December 12-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Városunk önkormányzata 2004. évtől kezdődően készít középtávú energetikai koncepció
alapján határozza meg és fogadja el a tárgyévre vonatkozó energia-racionalizálási
programtervet. A 2016. – 2021. időszakra vonatkozó koncepciót (stratégiát) a Testület a
267/2016. számú határozattal fogadta el. Ennek keretei között fogadja el az eves energetikai
tervét – amire az elmúlt hónapban került sor. Vagyis: Nagyon fontos kérdésnek tekintjük
immár több mint 15 éve az enegiafekhasználást, az új eredmények és irányok felvállalását.
Célunk a takarékos energiafelhasználás kialakítása, új módszerek bevezetése.
Ennek egy különleges formájával ismerkedhettünk meg az elmúlt hetekben – néhány nappal a
képviselő – testületi ülés után. Konkrét, új megoldásokkal jelentkezett nálunk a Holistic Solar
Hungary vállalkozás.
A lényege a tiszta, megújuló energiatermelés, mind az elektromosság mind a hőenergia
formájában.
A Holistic REBOX rendszer három alrendszert foglal magába:
1.) a H-SPV modult,
2.) a levego bányászatot és a
3.) REBOX tároló elemet.
Ez az összetett technikai rendszer képes kivenni a „hulladék hőt” a napelemekből, úgy
hogy közben jelentősen javul az elektromos hatásfok!
Az H-SPV modult egy ventilátor levegője hűti.
Ezt a meleg levegőt továbbvezetve a” levegőbányászatba” a szén-dioxid és a
páratartalom is kivonható.
.
Az új irányvonal Magyarországon bevezetés előtt áll amihez igen jelentős anyagi eszközök
állnak rendelkezésre. ( A rendszert a MTA és BME is teszteli ! )
A banki feltételek miatt a források lehívása ehhez csak annak a vállalkozásnak lehetséges,
amelyik rendelkezik állami vagy önkormányzati szándéknyilatkozattal ami előrevetíti, hogy
lesz konkrét felhasználó abban az esetben, ha a programhoz a támogatást megkapják.
Szentgotthárdon egyrészről ennek az új rendszerű energiatermelésnek és felhasználásnak a
bevezetése történne meg, másrészt tárgyalások kezdődtek annak érdekében,hogy a
Szentgotthárdi Ipari Parkba hoznák az eszközök gyártását is.
A tárgyalásokba - amelyek Szentgotthárdon voltak - bekapcsolódott Virányi Balázs
önkormányzati képviselő és Kiss Gábor Városi Főépítész is – erre tekintettel fogalmazta meg
a vállalkozás a szándéknyilatkozatott abban a formában ami az Előterjesztés 1. szűmú
mellékletében olvasható.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy
együttműködjön tiszta elektromos- és hőenergia előállítása céljából a Holistic Solar Hungary
vállalkozással és a megvalósíthatósági tanulmányok ismeretében, megfelelő finanszírozás
esetén Szentgotthárd Város Önkormányzata területén lehetőséget biztosít a fejlesztés
megvalósítására. A Képviselő – testület egyetért az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
Szándéknyilatkozat aláírásával azzal, hogy a rendelkezésére álló információk alapján a
jelenlegi költségvetési – pénzügyi helyzetében ehhez anyagi forrásokat nem tud biztosítani.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Virányi Balázs képviselő
Kiss Gábor – Városi Főépítész
Szentgotthárd, 2018. december 04.
Huszár Gábor
Polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet
Szándéknyilatkozat a tiszta elektromos és hőenergia felhasználás
telepítésére
A Holistic Solar Hungary, HS-Hu egy magyar vállalat, aminek a technológiai jogai a Holistic
Solar Holding szellemi tulajdonába tartoznak. www.holistic.solar . A cég fő tevékenysége a
tiszta, megújuló energiatermelés, mind elektromosság és hőenergia formájában, az H-SPV
napelemek erőforráskénti felhasználásával.
Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonosa a Szentgotthárdi Ipari Parknak. Követve a
kormány kezdeményezését a város érdekelt a tiszta, szén nélküli közösségi energiahasználat
megteremtésében. Szentgotthárd Város Önkormányzata a település közvilágítésa terén
sikeresen áttért a hagyományos elektromos megvilágításról a LED fényekre. A közösség
vezetői ezt követően szeretnének áttérni a régi szennyező elektromos és hőenergia források
használatáról a megújuló energiaforrások használatára – ezek közé tartoznak a Holistic Solar
Hungary által ajánlott tiszta, megújuló energiaforrások is.
Szentgotthárd Város polgármestere kepviseletében eljárva Huszár Gábor közös megegyezés
alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata kifejezi szándékát a tiszta energia
megvásárlására, hogy helyettesítse a jelenleg használt elekromosságot és földgázt. A
megvásárolt energia mennyisége és a felhasználási feltételek egy jövőbeli szerződés
tárgyában szerepelnek majd.
Várfalvi Attila ügyvezető igazgató a HS-Hu-n keresztül együttműködve Szentgotthárd Város
Önkormányzatával, melyet - Huszár Gábor polgármester, Virányi Balázs képviselő és a
városi főépítész, Kiss Gábor képvisel -előkészítenek egy megvalósithatósági tervet,
figyelemmel a közösség pontos szükségleteire. Ezzel együtt egy teljes technikai és gazdasági
ajánlatot tesznek a tiszta energia telepítésére. A megvalósíthatósági terv tartalmazni fogja a
teljes gazdásagi előrejelzést, összehasonlítva a régi energiahasználat költségeit a tiszta energia
hasznalatának költsegeivel.
A kezdetben becsült szükséges H-SPV által generált energia körülbelül 1 -2 MW.
A technikai megvalósíthatósági tervvel párhuzamosan, a Holistic Solar különböző nemzeti és
nemzetközi finanszírozási tamogatókat keres a tiszta energia Szentgotthárdon történő
telepítéséhez. Az önkormányzat havi energia díjakat fizet majd a HS-Hu-nak vagy a
finanszírozási forrásnak. Ezek a havi díjak alacsonyabbak lesznek, mint a ma fizetettek a
jelenleg használt energiaforrásokért. Tíz évi együttmőködés után a felhasználó tulajdonosa
lesz a megosztott energiaforrásnak. Ebben a 10 éves periódusban és még tovabbi 20 évben az
HS-Hu karbantartja az energiaforrást és garantálja a teljesítményt.

A HS-Hu garantálja a megvalósíthatósági terv benyújtását 2018. december 31-ig.

Az első jogi valtozatot egy javasolt szerződéssel együtt a két résztvevő fél elé terjesztik
aláírásra.
Szentgotthárd, 2018. november 30.

__________________________
_____________________________
Huszár Gábor, polgármester

_____________________________

Virányi Balázs
Önkormányzati képviselő

Kiss Gábor, Városi főépítész

Tárgy: Parkoló-kialakítási ütemterv, parkolási rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. december 12-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2018. októberi ülésén
részletesen foglalkozott az önkormányzati tulajdonú útjainak forgalmi rendjével, ezen belül is
parkolók kialakításával. A 210/2018. számú Képviselő-testületi határozatban foglaltaknak
megfelelően jelen előterjesztés 1.) pontjában foglalkozunk a parkolók kialakításának
lehetőségeivel. Továbbá szükségessé vált a 29/2017. (XI.30.) számú parkolási rendszerről és
fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet
módosítása a jelen előterjesztés II. fejezetében foglaltak szerint.
Mivel minden parkolóhely kialakításáról szóló javaslat megvalósítása nem lehetséges egy
ütemben, így egy városi parkoló bővítési ütemtervet terjesztünk most a Tisztelt Képviselőtestület elé.
1.) A parkolók kialakításának ütemterve (továbbiakban Ütemterv) az Előterjesztés I. számú
melléklete. Az Előterjesztés 1- 6. számú melléklete az Ütemterv egyes pontjainak
behatárolásához szükséges ábrákat tartalmazza.
2.) A Szentgotthárd, Deák Ferenc utca 5-7. számú társasház nyugati oldalánál lévő zöldterület
melletti
járda
kerékpársávokkal
történő
bővítésének
vizsgálata:
A 210/2018. számú Képviselő-testületi határozatban kérte a Tisztelt Képviselő-testület, a
járdaszakasz kerékpársávokkal történő bővítésének kivizsgálását.
Kerékpársáv esetén biztosítani kell a csatlakozó utaknál kialakuló csomópontokban a
kerékpáros biztonsága érdekében annak láthatóságát és kerékpárosok át-, illetve
továbbhaladásának lehetőségét. A kerékpársáv szabvány szerint minimum 1,00 m széles, két
iránnyal számolva minimum 2,00 m széles. Az érintett járdaszakasz kerékpársávokkal történő
kiszélesítésével a Deák F. utca 7-9. számú társasházak közötti területre tervezett egyoldali
merőleges parkolók kialakítása nem történhetne meg. A járdán történő gördülékenyebb
közlekedést segítő kisebb mértékű kiszélesítéssel, amely nem tenné lehetővé kerékpársávok
kialakítását, az ide tervezett parkolóknak (vagy parkoló kiszolgáló útjának) a Deák Ferenc
utca 5-7. számú társasház ablakai közvetlen közelébe történő elhelyezését eredményezhetné.
A fenti indokok alapján nem tartjuk időszerűnek a tárgyi járdaszakasz kiszélesítését.
3.) A Szentgotthárd, Kossuth L. utcai gyalogátkelőhely mellett az utca páratlan oldalán lévő
első 1 db parkolóállás megszüntetésének vizsgálata:
A 210/2018. számú Képviselő-testületi határozat 10. pontjában kérte a képviselő-testület,
hogy balesetveszélyességére tekintettel vizsgáljuk meg az óvodánál lévő Kossuth L. utcai
gyalogátkelőhely mellett az utca páratlan oldalán lévő első (1 db) parkolóállás
megszüntetését. A javaslat indoka, hogy a javaslatot megfogalmazó polgár véleménye szerint
a pakolóhelyen várakozó gépjárművek miatt nehezen belátható az érintett gyalogátkelőhely és
az óvoda közelsége miatt a jelentős számú kisgyermek közlekedése miatt ez fokozott
balesetveszélyt jelenthet.

A Kossuth L. utca felújítása, átépítése, a parkolók kiépítése, gyalogos-átkelőhely létesítése a
kétezres évek legelején akkori európai uniós pályázati pénzekből (PHARE CBC) történt.
Ezek felhasználása szigorú előírások szerint történt, igen nagy jelentősége volt annak, hogy
minden beruházás csak ellenőrzött és engedélyezett módon történhetett – ez pedig a
szabványok szerinti építkezést jelenthette egy útépítés esetén. Vagyis minden parkoló az
akkori szabványoknak kellett, hogy megfeleljen. Enélkül semmit nem lehetett átvenni és
üzembe helyezni.
Az eltelt 18 év alatt aztán egyetlen bejelentés sem érkezett e parkolóhely miatt, szerencsére
egyetlen baleset sem történt. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy baleset soha nem is fog
történni. Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés is azzal a céllal készült, hogy a város
forgalomvonzó létesítményeinek környezetében megoldásra kerüljenek a parkolási
nehézségek, mérlegelni és alaposan körbe kell járni akár egy parkolóhely megszüntetését is.
A KRESZ előírásai szerint gyalogos-átkelőhelyet fokozott óvatossággal, csak olyan
sebességgel szabad megközelíteni, hogy a jármű meg tudjon állni, amennyiben szükséges, és
eleget tehessen az elsőbbségadási kötelezettségének.
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)
Magatartás a gyalogosokkal szemben
43. § (1) Kijelölt gyalogosátkelőhelyen a járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni.
Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel – kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is –
elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten halad át, amelyre a jármű
bekanyarodik.
(2)274 Azt a helyet, ahol az (1) bekezdés értelmében a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű
vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármű vezetője az
elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármű vezetőjének a kijelölt
gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad
megközelítenie, hogy a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos átkelőhely előtt meg is
tudjon állni.
Mint már említettük ezen a gyalogos-átkelőhelyen még nem történt baleset, nem gázoltak el
senkit. A városban a könyvtár előtti átkelő az egyetlen, ahol történtek balesetek, ahol szinte
minden esetben a gyalogos-átkelőhelynél szabálytalanul áthaladó kerékpárosokat gázoltak el.
A balesetveszély elkerülése érdekében egyéb más alternatív megoldás is lehetséges. A
gyalogosokra, illetve óvodára figyelmeztető villogó fényjelzés, illetve a gyalogátkelőhöz
előjelző burkolati jel festés. A Kossuth L. utca állami tulajdonú és kezelésű közút, ezért
bárminemű beavatkozáshoz a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hozzájárulása szükséges. A
burkolati előjelző jel festése a jövő évben megvalósítható, amennyiben az út kezelője
hozzájárul.
Léteznek olyan, gyalogátkelőhelyet jelző táblákon elhelyezhető, napelemmel működő
villogók, melyek akkor kezdenek sárgán villogni, mikor azok szenzorai gyalogost érzékelnek
a gyalogátkelőhelynél. Ez a megoldás az állandóan villogó sárgajelzésnél baleset megelőzés
szempontjából sokkal hatékonyabb. Ennek a berendezésnek az előzetesen becsült költsége 1
millió forint.
A fenti indokok alapján a gyalogos-átkelőhely biztonságosabbá tétele érdekében véleményünk
szerint a közútkezelő hozzájárulása esetén az átkelőhelyet előjelző burkolati jel festéséről,
illetve az önkormányzat költségvetésének, illetve ugyancsak a közútkezelő hozzájárulásának
függvényében az átkelőnél gyalogos érzékelő szenzorral ellátott, sárga villogó berendezés
kihelyezéséről kellene gondoskodni.

4.) A Fizető-parkolási rendelet módosítása
A 7. számú mellékletben olvasható kérelem érkezett hivatalunkba, melyben a zöld
rendszámos autók ingyenes parkolását kérik megvitatni a Tisztelt Képviselő-testülettől.
Mivel a parkolás szabályait az önkormányzatok helyi rendeleteken keresztül alakítják, nincs
egységes szabályozás arra vonatkozóan, hogy hol lehet zöld alapszínű rendszámos autóval
ingyen parkolni.
A Zöld Szentgotthárd címhez kiválóan illene az elektromos gépjárművek díjmentes
parkolásának engedélyezése. Ezen kívül ösztönzőleg hat egy környezettudatosabb megoldás
választására is. Azonban figyelembe kell venni azt a tényt is, mely szerint több autógyártó is
jelezte már, hogy stratégiai terveiben 2025-re nagyjából 25% tisztán elektromos
termékaránnyal számol. Ami azt jelenti, hogy rövid időn belül jelentősen megnövekedik a
zöld rendszámmal rendelkező autók száma Amennyiben a képviselő-testület elfogadja ezt a
díjmentességet, akkor előreláthatólag pár éven beül felül kell vizsgálni a fizető parkolási
rendszer fenntarthatósága érdekében. A 9. számú mellékelt szerinti rendelet módosítási
tervezetben szereplő javaslatunk alapján az ezzel kapcsolatos díjmentesség kizárólag
elektromos meghajtású gépkocsikra terjedne ki.
A fizető parkolókat Szentgotthárd város területén a SZET Szentgotthárdi Kft. üzemelteti.
Az üzemeltető javasolja a Pável Ágoston Múzeum melletti területet a fizető parkolási
rendszerbe bevonni. (8. számú melléklet)
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (3) bekezdése alapján a SZET
Szentgotthárdi Kft-nek, mint üzemeltetőnek a fizető-parkolóknak tervezett területek
foglaltságát, illetve a fizető-parkolók kijelölésével kapcsolatos egyéb szükséges
intézkedéseket meg kell vizsgálnia és a testület elé kell vinnie.
Az üzemeltető elvégezte a szóban forgó parkoló kihasználtságának vizsgálatát. 2018.
november 6. és 2018. november 29. közötti intervallumban, különböző napszakokban nyolc
alkalommal vizsgálta a parkolóhelyek telítettségét. A kimutatásból kiderül, hogy a
kihasználtság jóval 70 % feletti, átlagosan 95 %. Az üzemeletető által ezzel kapcsolatban
felvett parkolóhely kihasználtsági jegyzőkönyveket nagy méretük miatt nem csatoltuk
előterjesztésünkhöz, ezek a városüzemeltetésen megtekinthetők.
Ezen mutatókat figyelembe véve a vizsgált parkolóhelyek megfelelnek a Közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. 15/A. § (3) bekezdése alapján új fizető-parkoló kijelölésekor
alkalmazandó követelményeknek. „(3) Díjfizetési kötelezettség olyan várakozási terület
tekintetében és időszakra rendelhető el, amelyen az adott időszakban a járművek
várakozására alkalmas helyek átlagos foglaltsága (a továbbiakban: telítettség) a 70%-ot
meghaladja. A 70%-os telítettségi mutatót nem kell alkalmazni e törvény hatálybalépése előtt
kijelölt várakozási területek tekintetében.”
A Pável Ágoston Múzeum mögötti terület fizető parkolóvá történő minősítésével az alábbi
infrastruktúrát szükséges kialakítani:
- kőzúzalékos területrendezés
- információs táblák kihelyezése oszloppal.
A rendszer átalakítását, az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítását üzemeltető saját
bevételeiből fedezi.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a Pável Ágoston Múzeum mögötti terület fizető
parkolóvá kijelölését, úgy a parkolási rendszer és a fizetőparkolók működésének és

igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása szükséges a 2. sz. mellékletben
foglaltak szerint.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: Az elsősorban forgalomszervezési
indokok alapján bevezetett parkolási rendszer működtetése az újabb szabályok következtében
egyértelműbb, hatékonyabb lesz, valamint a jelenlegi megállóhelyek száma növekedik. Az
elektromos gépjárművek díjmentes parkolásának engedélyezése a Zöld Szentgotthárd
cprogramhoz kapcsolható.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: A múzeum mögötti terület fizető
parkolókká történő minősítésével parkolási rendszerből származó bevételek növekedhetnének,
így nem kell más területekről forrást biztosítania az üzemeltetőnek, illetve az
önkormányzatnak a rendszer fejlesztéséhez. Az elektromos gépjárművek parkolásának
díjmentessé tétele jelenleg számottevő pénzügyi hatással nem járna.
Környezeti és egészségi következménye: Az elektromos gépjárművek parkolásának
díjmentessé tétele segítheti az elektromos gépjárművek tulajdonosait, így közvetetten segítheti
azok elterjedését. a további indok lenne a környezetkímélő járművek elterjedésében.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A szolgáltatónál nagyobb számú bérletjegy
kiadás, valamint az ezzel járó adminisztráció jelentkezhet. Mivel nő a parkolók száma, így nő
az ellenőrzést végző feladata is.
A jogalkotás elmaradásának esetén: marad a jelenlegi állapot, a rendelet megalkotására
nem kötelez bennünket semmi.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az új parkolók
kialakításának ütemtervével, a Deák F. utca 5-7. számú társasház nyugati oldalánál lévő járda
szélesítésével és a Kossuth L. utcai parkoló megszüntetésével, valamint a fizető parkolási
rendszerről szóló helyi rendelete módosítási javaslatával kapcsolatos döntést meghozni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
1.
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az
előterjesztés I. Mellékletében részletezett parkoló kialakítási ütemtervvel. Az I. ütem
megvalósításához szükséges forrást a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. Az
Ütemterv megvalósításáról minden évben a decemberi testületi ülésen be kell
számolni.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés I.
mellékletében részletezett parkoló kialakítási ütemtervvel kapcsolatban az alábbi
döntést hozza: …
Határidő: folyamatosan
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Deák
Ferenc utca 5-7. számú társasház nyugati oldalánál lévő zöldterület melletti járda
szélesítését az előterjesztésben szereplő indokok alapján nem tartja időszerűnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd,
Kossuth L. utcai óvodánál lévő gyalogos-átkelőhely biztonságosabbá tétele érdekében
az átkelőhelyet előjelző burkolati jelpár felfestésével, illetve az önkormányzat
költségvetésének függvényében az átkelőnél gyalogos érzékelő szenzorral ellátott,
sárga villogó berendezés kihelyezésével. A fenti intézkedésekhez az út kezelőjének
hozzájárulását be kell szerezni
Határidő:

út kezelőjétől a hozzájárulás kérelem benyújtása azonnal
burkolati jelek felfestése 2019. április 30.
sárga villogó berendezés kihelyezése költségvetési forrás függvényében
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi
Kft. Szentgotthárd Város Fizetőparkoló rendszerének átalakításához készített
beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2018. december 03.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

I. melléklet
Parkolók kialakításának lehetőségei
I.

ütem –1 éven belül megvalósítandó célok (2019)
1. Városi Sporttelep környezetében történő parkolás rendezése (1. számú
melléklet)
 A tekéző és a Zsida-patak közötti részen egy parkolásra alkalmas
zúzottköves terület kialakítása (25 db). Bekerülési költsége: cca. 1,5
mFt.
 A Kossuth L. utca déli oldalán lévő, magántulajdonban álló 564 hrsz-ú
ingatlan megvásárlása és parkolásra alkalmas (zúzottköves) területté
alakítása (40 db). A parkoló kialakítás bekerülési költsége
területvásárlás nélkül: cca. 4 mFt.
 Műfüves pálya melletti zúzottköves, parkolásra alkalmas terület (25 db)
felújítása. cca. 1,5 mFt. Ennél a pontnál figyelembe kell venni, hogy a
sporttelep ez irányból történő megközelítése jelentős költségráfordítás
nélkül esős időben igencsak nehézkes. Kisebb kőzúzalékos felújítás
lehetséges, ez azonban hosszútávon nem nyújt kielégítő megoldást. Itt
el kellene gondolkodni egy nagyobb, a sportkomplexumhoz érkező
sportolókat, szurkolókat, mentőt kiszolgáló aszfaltos vagy térköves
parkoló kialakításáról, aszfaltozott kiszolgáló úttal, vízelvezetéssel.
2. József A. utca környezetében történő parkolás rendezése (2. számú melléklet)
 A volt Falco gyár területén (1276 hrsz., a József Attila utca felől van
bejárata) parkolók kialakítása. A tulajdonosok 40.000,- Ft/hó + ÁFA
összegben határozták meg a bérleti díjat, illetve 600 m2-es felületen
lehetne parkolókat kialakítani (20 db), amelynek kőzúzalékos
kialakítása cca. 3.000.000,- Ft lenne.

II.

ütem
–
2
éven
belül
megvalósítandó
célok
(2020)
Ezeket a beruházásokat már terveztetni és engedélyeztetni is szükséges.
(3. számú melléklet)
1. A Mártírok út 2. számú épület mögötti részen a meglévő merőleges parkolók
kialakításának folytatása (egyoldali merőleges parkolókkal 10 db, kétoldali
merőleges parkolókkal 20 db) bekerülési költség: 15-25 mFt (tervezés,
engedélyezés, térköves/aszfaltos burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel,
közvilágítás stb.)
2. A Szabadság téri Liget északi oldalán parkoló bővítés (10 db merőleges
parkolóval) a meglévő kőzúzalékos parkolók, érintett útterület, illetve
csapadékvíz-elvezetés kiépítésével. Bekerülési költség: 23 mFt (tervezés,
engedélyezés, térköves/aszfaltos burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, érintett
útszakasz felújításával stb.)

3. A Szabadság téri Liget déli oldalán új parkolóhelyek kialakítása (10 db
párhuzamos parkolóval). Bekerülési költség: 4 mFt (tervezés, engedélyezés,
térköves/aszfaltos burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel stb.)
III.

ütem – 3 éven belül megvalósítandó célok (2021) (4. számú melléklet)
1. Deák Ferenc utca 7-9. számú épületek közötti zöldterület egy részének
parkolóvá alakítása (10 db egyoldali merőleges parkolókkal). Bekerülési
költség: 15 mFt (tervezés, engedélyezés, térköves/aszfaltos burkolattal,
csapadékvíz-elvezetéssel, közvilágítás stb.)
2. Honvéd utcában a Szakképző iskola előtt új parkoló kialakítása (14 db
párhuzamos parkoló). Bekerülési költség: 12 mFt (tervezés, engedélyezés,
térköves/aszfaltos
burkolattal,
csapadékvíz-elvezetéssel,
stb.)

IV.

ütem – 4 éven belül megvalósítandó célok (2022) (5. számú melléklet)
1. A Várkert nyugati oldalán megépített parkoló folytatása (14 db egyoldali
merőleges parkolóval) Bekerülési költség: 14 mFt (tervezés, engedélyezés,
térköves burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, közvilágítás stb.)
2. A Szentgotthárd 32 hrsz-ú ingatlanon lévő parkoló bővítése (20 db – 12 db
meglévő + 8 db új) merőleges parkoló kompakt megoldással) Bekerülési
költség: 8 mFt (térköves burkolattal, csapadékvíz-elvezetéssel, téglakerítés
bontással, támfal készítéssel)

V.

ütem – 5 éven belül megvalósítandó célok (2023) (6. számú melléklet)
1. Fürdő utcában parkolóállások kialakítása. (12 db párhuzamos parkolóval)
Ezzel egyidejűleg a Fürdő utca burkolatának, csapadékvíz-elvezetésének
felújításával, korszerűsítésével, járda építésével. Bekerülési költség: 35 mFt
(tervezés, engedélyezés, térköves/aszfaltos burkolattal, csapadékvízelvezetéssel, érintett útszakasz felújításával stb.)

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

7. számú melléklet

8. számú melléklet

9. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../---. /---./ önkormányzati rendelete
a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről
szóló 29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Magyarország Helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a
fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2017. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése az alábbiak szerint
kiegészül:
„g) a gépjármű forgalmi engedélyében rögzített kizárólag elektromos meghajtású gépkocsira
az Üzemeltetőtől igényelt és kiadott igazolás alapján.”
2. § Hatályát veszíti a R. 5. § (3) bekezdése, a R. 11. § (4) – (5) bekezdése
3. § A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
4. § E rendelet 1. - 2. §-a 2019. január 1-én, a 3. §-a 2019. február 01-én lép hatályba.

1. melléklet
A Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2017. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet 1. mellékletéről
A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendje
1. Szentgotthárd városában a fizetőparkolási rendszerbe bevont parkolók:
1.1. Széll Kálmán tér,
1.2. Kossuth Lajos utca (a Széll Kálmán tértől a Tompa Mihály utcáig),
1.3. Mártírok útja (a Széll Kálmán tértől a Mártírok útja 5. sz. épületig),
1.4. Széchenyi út (a Széll Kálmán tértől a zöldterülettel a Deák F. u. 11. alatti épület
melletti járda vonaláig),
1.5. Deák Ferenc utca (Széll Kálmán tértől a József Attila utcáig),
1.6. Várkerti parkoló (Várkert nyugati oldalán lévő parkoló),
1.7. Mártírok útja (Mártírok útja 2. épülettől a Mártírok útja 6. épületig)
1.8. Széchenyi út (Széchenyi út 8. – Deák F. u. 15. – Széchenyi u. 5. alatti épületek által
határolt udvar (tömbbelső) a József Attila utcai kereszteződésig),
1.9. Hunyadi utca (a Széll Kálmán tértől a Hunyadi utca 14. számú ingatlanig (egykori
autóbusz-pályaudvar), beleértve a Hunyadi utca 21. szám alatti ingatlan körüli
parkolókat, a Május 1. utca 2. (volt Kaszagyár) előtti területet, valamint a Pável
Ágoston Múzeum mellett nyugati irányban lévő területet
1.10.
A Füzesi u. 3. szám alatti ingatlan előtti terület
1.11.
Árpád út (a Széll Kálmán tértől az Árpád út 4. sz. épületig és a hozzá
kapcsolódó parkolók),
1.12.
Arany János utca (Szabadság téri Liget előtti területe)
1.13.
József Attila utca a Rákóczi Ferenc utca csatlakozási pontjától a Deák Ferenc
utca csatlakozásáig,
1.14.

Rákóczi Ferenc utca a Rákóczi Ferenc utca 5-től a József Attila utcáig,

2. Az 1. pontban meghatározott fizető parkolókon belül időintervallum korlátozással érintett
fizető-parkolók:
2.1. Széll Kálmán téren lévő fizetőparkolók,
2.2. Széll Kálmán tértől keleti irányba a Kossuth Lajos utcában a páros oldalon a Kossuth
Lajos utca 6. számú épületig, illetve a Kossuth Lajos utca páratlan oldalán a Kossuth
Lajos utca 7. alatti épület előtti fizető parkolókig),
2.3. Széll Kálmán tértől nyugati irányba a Mártírok útja 1-3. számú épületek előtti és a
Széchenyi út 4. épülete előtti fizetőparkolók a Mártírok útja 2. alatti ingatlan előtti
gyalogátkelőhely vonaláig.

Indokolás:
1. §-hoz: a zöld rendszámmal rendelkező autók díjmentes parkolását teszi lehetővé.
2. §-hoz: A R. 5. § (3) bekezdése a kék zónák megszüntetésével hatályát veszti
A R. 11. § (4) gyakorlati felhasználói szempontból hatályát veszti
A R. 11. § (5) zöld rendszámmal rendelkező autók díjmentes parkolásához kapcsolódóan
hatályát veszti
3.§-hoz: A R. 1. mellékletében a Szentgotthárd városában a fizetőparkolási rendszerbe bevont
parkolók felsorolása kiegészül a Pável Ágoston Múzeum melletti területtel
4.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezés. A zöld rendszámos autókkal történő díjmentes
parkolás engedélyezése nem igényel különösebb előkészületeket, a fizető parkolóhelyek
bővítése viszont előkészületeket igényel az Üzemeltetőtől, illetve felkészülési időt igényel a
polgárok részéről is, így az általában megszokottnál hosszabb idő után lép majd hatályba.

Tárgy: TOP
módosítása

kerékpárút

pályázat

költségnövekmény
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. 12. 12 –i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 206/2018. számú Képviselő-testületi határozatában döntött a Tisztelt Képviselő-testület
arról, hogy a TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú „Fenntartható kerékpárforgalmi
fejlesztés Szentgotthárdon” című projekt megvalósításához szükséges saját forrást legfeljebb
17.079.330,- Ft mértékig biztosítja a 2019.évi költségvetés terhére.
A Képviselő-testületi döntés óta, a pályázatban szereplő szinte valamennyi költségvetési sort
sikerült szerződéssel lekötnünk, így az átcsoportosítható összegeket pontosítani szükséges a
projektben. Az előző testületi döntés óta tisztázódott például az ingatlanvásárláshoz vagy a
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hatósági díjak pontos összege is. Egy hosszabb folyamat
után a gázvezeték kiváltásának összege is végre tisztázódott: sajnos ez is egy jelentősebb
összeg, több mint 4 M Ft, emiatt az önerő összege is növekedett a korábban tervezettekhez
képest.
A kivitelezés bekerülési költsége a közbeszerzési eljárás eredménye alapján 285.610.808,- Ft,
a projektben rendelkezésre álló 259.080.000,- Ft-hoz képest. Így ezen a soron 26.530.808,- Ft
hiány keletkezik. Ezen hiány részben kezelhető a különböző (ingatlanvásárláson,
közbeszerzésen, kötelező nyilvánosságon, szemléletformáláson keletkezett maradványok)
költségsorokról történő átcsoportosítással, A fennmaradó 21.216.659,- Ft mértékig kell
biztosítani a projekt megvalósításához szükséges saját forrást.
Esetünkben a költségnövekmény mértéke a korábbi testületi határozatban elfogadott 5,7 %hoz képest 7,1 %-ra változott, tehát a támogatható költségnövekmény mértéken belül
vagyunk, csupán az összeg pontosítására van szükség a benyújtáshoz.
A költségnövekmény központi finanszírozására elvi lehetőség továbbra is van, bár ebben a
kérdésben eddig még döntés nem született.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A/
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-VS12016-00011
azonosítószámú
„Fenntartható
kerékpárforgalmi
fejlesztés
Szentgotthárdon” című projekt megvalósításához szükséges saját forrást legfeljebb
21.216.659,- Ft mértékig biztosítja a 2019. évi költségvetés terhére.
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata az 1.
pontban meghatározott + 21.216.659,- Ft költségnövekmény 100%-ának biztosítására
az 1. számú melléklet szerint igénylést nyújtson be az Irányító Hatósághoz.

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-3.1.1-15-VS12016-00011
azonosítószámú
„Fenntartható
kerékpárforgalmi
fejlesztés
Szentgotthárdon” című projekt megvalósításához szükséges saját forrást NEM tudja
biztosítani, ezért a projekt megvalósításától eláll. A projekt előkészítése kapcsán
eddig felmerült azon költségeket, amelyek fedezete a pályázati támogatás lett volna,
32.526.242,- Ft összegben saját forrásból a ……………… terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2018. december 02.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet
Iktatószám: Szt/290-……../2018.
Tárgy: A TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú projekt költségnövekményére
támogatás igénylése
Magyarné Vadász Irén Igazgató Asszony részére
Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága
9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 20.
Tisztelt Közreműködő Szervezet!
Tisztelt Igazgató Asszony!
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1 kódszámú
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” felhívására a Fenntartható kerékpárforgalmi
fejlesztés Szentgotthárdon tárgyában. A TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú,
„Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon” elnevezésű pályázatunk 2017.
évben 299.765.000,- Ft támogatásban részesült.
A projekt műszaki tartalmának összeállítása körültekintő tervezés és műszaki előkészítés,
valamint széleskörű szakmai egyeztetést követően, a költséghatékony technológiák és
műszaki megoldások alkalmazásával került meghatározásra. Az építőiparban tapasztalható
jelentős áremelkedésekkel, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint az érintett
útszakasz közútkezelőjének előírásaival számolva Önkormányzatunk a kiviteli
tervdokumentáció végleges változatát úgy készíttette el, hogy a lehetséges csökkentéseket,
egyenértékű, de olcsóbb műszaki kiváltásokat átvezette azokon.
Ezt követően a projekt műszaki kivitelezésére a Kbt. 115.§ szerint megindított nyílt
közbeszerzési eljárás keretében több ajánlat is érkezett, a legkedvezőbb
ellenszolgáltatású ajánlat is bruttó 285.610.808,- Ft összegű, szemben a 2017. 06. 01-én
hatályba lépett IKT-2017-617-I1-00001033 iktatószámú Támogatási Szerződésben az építési
és terület előkészítési költség sorokon szereplő, a pályázat benyújtásakor (2016.!) tervezett
bruttó 259.080.000,- Ft-tal. Ezt a legalacsonyabb összegű ajánlatot Önkormányzatunk az
építőipar jelenlegi piaci árszintjének ismeretében el is kívánja fogadni, a költségek további
csökkentésére nem látunk reális lehetőséget. Ezen felül ugyanis bármilyen műszaki tartalom
módosítás már a kezelő előírásainak való megfelelést és a pályázati felhívással összhangban
megfogalmazott fejlesztési célok megvalósulását sodorná veszélybe. A projektben minden
költségvetési sor szerződéssel lefedett, így az ott keletkezett maradványok átcsoportosítását
kezdeményezni fogjuk. Ezzel a kiviteli költségtöbblettel a pályázati projekt összköltsége
bruttó 320.981.659,- forintra növekszik, ehhez a pályázati projektből 299.765.000,- Ft
támogatás áll rendelkezésre, vagyis a projekt megvalósításához további + 21.216.659,forintra van szükség.
Szentgotthárd központjának megközelítése kelet felől kerékpárral a rendkívül forgalmasnak
számító 7454 j. úton történhet. Az út jelenlegi forgalma is már 2016-ban 3.160 Ej/nap volt,
így a város egyik legforgalmasabb bevezető szakasza. Szentgotthárd a térség ipari, turisztikai,
oktatási, egészségügyi és kulturális központja is egyben. A műszakváltások időszakában
jelentősen megnövekszik a kerékpáros- és gépjárműforgalom ezen az útszakaszon. A

kerékpárral közlekedők a mára jelentősen leromlott állapotú útburkolatot használják
közlekedésre, így fokozott veszélynek vannak kitéve.
A Kossuth L. és Kethelyi utcán a pályázat benyújtásakor egyesített gyalog- és kerékpárút
kialakítását terveztük. Figyelembe véve a Felhívásban előírtakat ismét megvizsgáltuk a
létesítmény típusát. Szakemberek, statisztikák segítségét kértük a legbiztonságosabb
létesítménytípus meghatározására. Mivel a kerékpárutat érintő útszakasz a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. kezelésében van, egyeztetést folytattunk le a közútkezelő szakembereivel is.
Az egyeztetés folyamán felvázolt lehetőségek (egyesített gyalog és kerékpárút; kétoldali
kerékpársáv; kétoldali, egyirányú gyalog- és kerékpárút) közül a tervező javaslatát, a pályázati
előírásokat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. véleményét is figyelembe véve a kétoldali
irányhelyes kerékpársáv megvalósítását találta mindenki a legmegfelelőbbnek.
A létesítmény tervezése során az érintett kezelőkkel folyamatosan egyeztettünk. A kezelői
vélemények alapján készítette el a tervező az engedélyezési terveket és az így elkészült
terveket kezelői hozzájárulások kiadása céljából megküldtük az érintett közműkezelők,
továbbá a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére, valamint véleményezés céljából a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztályának.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt., közmű-üzemeltetők kezelői hozzájárulásaikban leírt
előírások és az előzetes tervezői költségbecslés alapján a kivitelezésre rendelkezésre álló keret
nem elegendő a kivitelezés megvalósítására, ezért folyamatos egyeztetéseket folytattunk a
végleges, mindenki számára elfogadható, költséghatékony műszaki tartalom tekintetében.
Sajnos a tárgyalások ellenére is a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok alapján
meghaladjuk a projektben rendelkezésre álló forrást.
A beruházásból nemcsak a kétoldali irányhelyes kerékpársáv valósulna meg, hanem az út és
az érintett szakasz járdái is új burkolatot kapnának, áthelyezésre kerülne egy régóta lakossági
panaszok tárgyát képező autóbusz megállóhely. A Magyar Közút NZrt. és a város anyagi
lehetőségeit látva az elkövetkező években a projekt nélkül ezek a felújítások elmaradnának, a
közlekedésre alkalmas felületek állaga tovább romlik, további balesetveszélyes helyzeteket
teremtve.
Önkormányzatunk mindezekre tekintettel a projektet mindenképp szeretné megvalósítani,
ennek érdekében élünk a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet által biztosított költségnövekmény
igénylési lehetőséggel, mivel a költségnövekmény saját forrásból történő finanszírozására
Önkormányzatunk pénzügyi helyzetéből eredően nincs lehetőség.
A többletkötelezettség mértéke jelentősen meghaladja Önkormányzatunk gazdasági teherbíró
képességét, a kötelező feladataink ellátása is komoly kihívások elé állítja aktuálisan a
településünket. Az Opel Szentgotthárd Kft, mint a legnagyobb helyi adófizető cég tulajdonosi
körének 2017. évi megváltozása és gyártás-kapacitásának csökkenése miatti 300 millió
forintos iparűzési adóbevétel kiesésünk mellett idén az adóerősség-képesség miatti állami
elvonás a 2016-os év iparűzési adóbevételeit veszi figyelembe, vagyis 2018 évben – a
bevételkiesés mellett - további 240 millió Ft elvonással kell megbirkóznunk. Emellett az
Önkormányzatunkat terhelő szolidaritási hozzájárulás 2018 évi összege is további 216 millió
Ft. Mivel a 2019-es év is hasonló nagyságrendű nehézségek elé állít bennünket, a projekt
kapcsán felmerülő többletköltségeket Önkormányzatunk már képtelen kigazdálkodni.
A csatolt 1. számú mellékletben található költségtábla „Módosított költségvetés”-ben található
összegek szerződésekkel, és ajánlatokkal alátámasztottak, illetve konkrét piaci
tapasztalatokra, visszajelzésekre épülnek, így már a projekt végleges, piaci árakkal igazolt
költségvetését tartalmazza.

A 2016-ban benyújtott támogatási kérelem előkészítése során az akkor érvényes piaci árak
szerint történt meg az építési költség meghatározása. Az eltelt több mint két év során az
építőipari árak, anyagköltségek jelentősen emelkedtek, valamint Vas megyében az
ausztriai munkaerő-piac elszívó és árfelhajtó hatása is halmozottan jelentkezett. Fentiek
miatt a pályázat benyújtásakor körültekintően tervezett építési költség a megvalósítás
időszakára nagymértékű költségnövekményt eredményezett. A Kbt. alapján megindított nyílt
közbeszerzési eljárás során beérkezett más ajánlatokat is figyelembe véve az aktuális piaci
ár alátámasztott.
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1)
bekezdés c) pontja, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek
költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet alapján
Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint kedvezményezett, a …./2018. számú
képviselő-testületi határozatával ezúton kezdeményezi a bruttó 21.216.659,- Ft összegű
költségnövekményre vonatkozó támogatás igénylését.
Kérelmünkben igényelt az összes költségnövekmény: 21.216.659,- Ft, amely összeg a
megítélt támogatási összeg + 7,1 %-a.
Szentgotthárd, 2018. december
Kedvező elbírálásukban bízva, tisztelettel:
Huszár Gábor
polgármester
Mellékletek (papír alapon és elektronikusan / e-mail):
1. Költségnövekmény miatti költségvetési átcsoportosítások
költségnövekmény kimutatás táblázat 1. sz. melléklet
2. Módosított költségvetés (TSZ 1. sz. melléklet)

bemutatása

és

Tárgy: Támogatásnyújtás rászoruló családok részére
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. december 12-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Kovács Márta Mária, a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság elnöke javasolja, hogy
az Önkormányzat 300.000,- Ft-tal támogassa a Katolikus Karitaszt, amely így rászoruló
szentgotthárdi családokon tudna segíteni.
A hideg beálltával többen maradnak tüzelő vagy meleg ruha nélkül, de sok családnak a
mindennapi betevő előteremtése is nehézséget jelent. A Katolikus Karitász az egyik olyan
szervezet, mely nemre, korra és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a
rászorulókat, bajba jutottakat, betegeket a különböző segélyakciók keretében. A Szombathelyi
Egyház Megyei Karitász segítő tevékenysége az egész megyére kiterjed. A befolyt
adományokból, felajánlásokból évről évre részesednek szentgotthárdi családok a helyi
alapszervezet önkéntesein keresztül, hisz ők tudják legjobban, hogy mire van szüksége annak,
aki gondokkal küzd.
Javaslom, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata járuljon hozzá 300.000,- Ft
támogatással a Karitász tevékenységéhez. A célzott támogatásokat azon a településen osztják
szét, ahova a támogató kéri, tehát ez a támogatás garantáltan szentgotthárdi családokhoz
kerül.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjék.
Hatásvizsgálat
1. Mi indokolja, miért szükséges?
Számos család küzd szociális, illetve anyagi gondokkal, a segítő szervezetek
lehetőségei pedig végesek. Az önkormányzat támogatása sokat segítene a Karitasz
munkáján.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A 2018. évi költségvetésben nincs erre meghatározott fedezet.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
A támogatott szervezetnek a támogatás elosztásáról, felhasználásáról el kell
számolnia, így nyomon követhető, hogy mire fordítódik a támogatási összeg.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?

Mint minden támogatás esetén, így itt is kockázat lehet, hogy nem a megfelelő módon
használják fel a támogatást, vagy nem számolnak el vele, viszont mindkét esetben van
következménye az elmaradásnak.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A Karitasz kevesebb támogatást, élelmiszert tud rászoruló családok részére juttatni.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Adminisztratív teendője az előterjesztést elkészítő ügyintézőnek van, illetve pozitív
döntés esetén a pénzügynek is lesz.
Határozati javaslat:
A/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitász részére ……… Ft támogatást nyújt a 2018. évi költségvetés terhére,
azzal, hogy a támogatásnak szentgotthárdi családokhoz kell kerülnie.
B/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fedezet hiányában nem tudja
támogatni a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász tevékenységét.
Határidő: azonnal
Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző
Szentgotthárd, 2018. december 11.
Kovács Márta Mária sk.
Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság elnöke
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. sz. melléklet
Kovács Márta Mária
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Pénzügyi-, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság elnöke
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Tárgy: Támogatásnyújtás rászoruló családok részére
A karácsony közeledtével, legtöbb emberben megfogalmazódik, hogy segíteni szeretne az
arra rászorulókon. A hideg beálltával, többen maradnak tüzelő vagy meleg ruha nélkül, de
élelmiszer juttatás is sok örömet jelenthet. A Katolikus Karitász az egyik olyan szervezet ,
mely nemre, korra és felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül segíti a rászorulókat, bajba
jutottakat, betegeket a különböző segély akciók keretében, és szociális, egészségügyi
intézetek fenntartása útján. További céljuk, hogy a személyes szolgálatot végzők, az önkéntes
és hivatásos munkatársak személyes szeretete jusson el a támogatott emberekhez. A
Szombathelyi Egyház Megyei Karitász segítő tevékenysége, egész megyére kiterjed. A
befolyt adományokból, felajánlásokból évről évre részesednek szentgotthárdi családok, a
helyi alapszervezet önkéntesein keresztül, hisz ők tudják legjobban, hogy mire van szüksége
annak, aki gondokkal küzd.
Szombathelyi Egyház Megyei Karitász egész évben várja, gyűjti a felajánlásokat, így a
karácsony közeledtével e tevékenysége fokozódik. A helyi önkéntesek, pedig legjobban
ismerik, mely családok szorulnak segítségre, így rajtuk keresztül jutnak el a támogatások a
megfelelő helyre.
Javaslom, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata járuljon hozzá 300 000,- Ft
támogatással a Karitász segítő tevékenységéhez. A célzott támogatások arra a településre
kerülnek szétosztásra, ahova a támogató kéri, tehát szentgotthárdi családokhoz.
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges adatok és elérhetőségek:
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
9700 Szombathely Hollán Ernő utca 14.
Adószám: 18889741-2-18
Bankszámlaszám: 11747006-20209380
Kapcsolattartó: Petővári Zoltánné
30/835-9645 vagy 94/318-560
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet támogassa javaslatomat! A támogatás forrása a 2018.
évi költségvetés.
Szentgotthárd, 2018.december 11.
Kovács Márta Mária
képviselő sk.

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Tárgy: Rendelőintézet Szentgotthárd kérelme (EFI létszám)
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. december 12-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendelőintézet intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselőtestület felé (lásd: 1. sz. melléklet).
A Rendelőintézet szervezeti keretein belül működő Egészségfejlesztési Iroda (EFI) - a
TÁMOP 6.1.2-11/3-2012-0011. projekt Támogatási Szerződésében meghatározottak szerint 1 főt 8 órában és 2 főt 4-4 órában foglalkoztat határozott idejű kinevezésekkel, 2018.
augusztus 31-ig. A pályázat kötelező vállalása volt, hogy a projekt keretében létrehozott
kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 3 évig fenntartja az
intézmény. Ez a fenntartási kötelezettség 3 év elteltével, azaz 2018. augusztus 31. időponttal a
végéhez ér ugyan, a teljesítendő indikátorok és a jelentéstételi feladatok tekintetében
ugyanakkor 2021. július 14-ig húzódnak az intézmény kötelezettségei –> erre tekintettel kéri
az intézményvezető az EFI munkatársak tovább foglalkoztatásának engedélyezését 2018.
december 31-ig.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 164/2018. sz. határozatában a
Rendelőintézet Szentgotthárd kérelmét megismerte és engedélyezte, hogy a Rendelőintézet
keretein belül működő EFI Iroda 2 fő 8 órás álláshellyel 2018. december 31-ig tovább
működjön. Ennek fedezetére a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.
évi C. törvényben meghatározott előirányzat szerinti támogatást, a támogatás hiányában a
Rendelőintézet 2018. évi költségvetésében az EFI fenntartására/működésére tervezett 8 havi
összeget jelölte meg.
Az intézmény a 2018. november 28-i ülésre külön igényként kérelmet nyújtott be, hogy 2019.
évre az EFI fenntartásához szükséges 2 fő létszámot a Testület engedélyezze. A novemberi
testületi ülésen a kérelem tárgyában konkrét döntés, határozat nem született, ezért készült a
jelen előterjesztés.
A 2019. évi költségvetés elfogadása előreláthatólag február hónapban lesz, ezért javaslom,
hogy az EFI fenntartásához szükséges 2 fő foglalkoztatását 2019. február 28-ig engedélyezni
szíveskedjen azzal, hogy a 2019. évi költségvetés elfogadásakor a témában külön határozatot
hoz a Tisztelt Képviselő-testület.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd
kérelmét megismerte és engedélyezi, hogy a Rendelőintézet keretein belül működő EFI

Iroda 2 fő 8 órás álláshellyel, határozott időtartamig: 2019. február 28-ig tovább
működjön. Fedezete a Rendelőintézet 2019. évi költségvetésében az EFI
fenntartására/működésére tervezett összeg.
Továbbá felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a 2019. évi költségvetés elfogadásakor a
témában külön határozati javaslat készüljön.
Határidő : azonnal
Felelős : dr. Klósz Beáta intézményvezető
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. december 11.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.sz. Melléklet

