2018. január 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

TARTALOMMUTATÓ
1. Rendelőintézet Szentgotthárd Alapító Okiratának módosítása.
2. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása és
Működési engedélye.
3. Rábafüzesért Egyesület kérelme.
4. Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme.
5. Takarítási feladatok ellátása.
6. Beszámoló az üzletek éjszakai zárva tartásáról.
7. A nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város Önkormányzata és a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal együttműködési
megállapodásának felülvizsgálata.
8. Településrendezési
eszközök
módosítása
–
teljes
eljárás
–
partnerségi vélemények ismertetése.
9. 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
10. Kék parkolási zóna megszüntetésének felülvizsgálata.
11. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról.
12. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése.
13. Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.
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Tárgy: Rendelőintézet Szentgotthárd Alapító Okiratának módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. január 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendelőintézet intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselőtestülethez (lásd: 1. számú melléklet). A Rendelőintézet intézményi keretein belül működő
Egészségfejlesztési Iroda tevékenységével kapcsolatban a megfelelő kormányzati funkcióval
szükséges ellátni az intézmény alapító okiratát. A kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
– a rendelet 2. mellékletében foglaltak alapján az alábbi kormányzati funkciót kell felvenni
a tevékenységi körök közé: 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok.
Továbbá az intézményvezető kinevezésében történik pontosítás jelen módosítás keretében.
A módosító okiratot és a módosítással egybeszerkesztett alapító okiratot az előterjesztés 2. és
3. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet
Szentgotthárd alapító okiratának módosító okiratát az előterjesztés 2. számú
melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendelőintézet
Szentgotthárd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az
előterjesztés 3. számú melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

Szentgotthárd, 2018. január 16.
dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrások v.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
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2. sz. melléklet
Okirat száma:….-3/2018

Módosító okirat

A Rendelőintézet Szentgotthárd Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete által 2015. március 25. napján kiadott 1678/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának …………/2018. számú határozatára figyelemmel - a következők
szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat 4.4. pontja kiegészül az alábbi kormányzati funkcióval:

17

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

074054

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

2. Az Alapító Okirat 5.1 pontja az alábbiakkal egészül ki:
„az 1992. évi XXXIII. tv. alapján közalkalmazotti jogviszonyba, 5 éves időtartamra”.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Szentgotthárd, 2018. január 31.

P.H.
Huszár Gábor
polgármester
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3. sz. Melléklet
Okirat száma:…… -2/2018.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Rendelőintézet
Szentgotthárd alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Rendelőintézet Szentgotthárd

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi út 18.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

9970 Szentgotthárd, Rákóczi út 5.

2

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2-4.

3

9970 Szentgotthárd, Füzesi út. 3.

4

9970 Szentgotthárd, Arany János utca. 2.

5

9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996. 01.01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
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1

megnevezése

székhelye

Rendelőintézet Szentgotthárd

9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 18.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

3.2

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye : 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: egészségügyi ellátás

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

862200

Szakorvosi járóbeteg-ellátás

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

041236

Országos közfoglalkoztatási program

5

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

6

072111

Háziorvosi alapellátás

7

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

8

072230

Járóbetegek gyógyító gondozása

9

072311

Fogorvosi alapellátás

10

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

11

072430

Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

12

072450

Fizikoterápiás szolgáltatás

13

074011

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

14

074012

Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
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15

074031

Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

16

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

17

074054

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Szentgotthárd, valamint az egészségügyi ellátást, illetve szolgáltatást igénybevevő,
vele együttműködési megállapodást kötő önkormányzatok.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezetőjét Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázat útján nevezi ki, az 1992. évi XXXIII. tv. alapján közalkalmazotti
jogviszonyba, 5 éves időtartamra.

5.2.

1
2

3

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

munkaviszony

2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről

közfoglalkoztatotti jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító
okiratnak a Rendelőintézet Szentgotthárd 2018. január 31. napján kelt,
………………………………... napjától alkalmazandó ………-3/2018 okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt: Szombathely, 2018. február …..…
P.H.

Magyar Államkincstár
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Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Alapító
Okiratának módosítása és Működési engedélye
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. január 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a
Tisztelt Képviselő-testülethez (1. sz. melléklet).
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA:
A szentgotthárdi Pável Ágoston Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény fenntartóváltása – a
1311/2012. ( VIII. 23. ) Korm. határozat 1.4. és 1.10 pontja alapján – 2013. január 01-jén
megtörtént, azóta a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum tagintézményeként, mint Pável
Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény működik.
A jelenlegi működési engedélyét 2013. szeptember 12-én adta ki az EMMI, de ezen egyrészt
a szlovén elnevezés helytelenül szerepel, másrészt az időközben történt változások miatt az
intézmény gyűjtőköre is módosítandó – az egyik korábbi állandó kiállítás (Dél-Dunántúl
fazekassága) helyett új, állandó kiállítások (Szentgotthárdi csata 1664., Szentgotthárd
ipartörténete) kerültek fel. A működési engedély adataiban, szövegezésében más változást
nem kíván az intézmény átvezetni.
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA:
A működési engedély módosításához benyújtandó kérelemhez az intézmény Alapító Okiratát
is be kell csatolni. Az intézmény felülvizsgálta a dokumentumot – nemcsak a múzeumra
vonatkozóan -, és jelen előterjesztésben az intézményi Alapító Okirat módosítási kérelmet is
előterjesztjük (lásd: 2. sz. melléklet).
A módosító okiratot és a módosítással egybeszerkesztett alapító okiratot az előterjesztés 3. és
4. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
3.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum Szentgotthárd alapító okirat módosító okiratát az előterjesztés
3. számú melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
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4.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum Szentgotthárd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
5.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény
Működési Engedélyének módosítását kezdeményezi az EMMI-nél a mellékelt
intézményi kérelem alapján.
Határidő: az Alapító Okirat törzskönyvi bejegyzését követően
Felelős : dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

Szentgotthárd, 2018. január 17.
dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrások v.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. sz. Melléklet
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2. sz. Melléklet
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
9970
Kérelem az intézmény alapító okiratának módosítása iránt
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Dr. Gábor László irodavezető
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970
Tisztelt Irodavezető Úr!
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum alapító okiratának módosítása indokolt az
alábbiak szerint:
Eredeti szöveg:
3.1. Tagintézménye: Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 6.
Módosított szöveg:
3.1. Tagintézménye: Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 6.
Eredeti szöveg:
6. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
Könyvtár működési köre: Szentgotthárd közigazgatási területe, valamint a könyvtári
szolgáltatást igénybe vevő, vele együttműködési megállapodást kötő önkormányzatok és
szervezetek: Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy,
Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály
Önkormányzata, valamint a III. Béla Szakképző Iskola, 9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.
Múzeum működési köre: Szentgotthárd közigazgatási területe
Módosított szöveg:
6. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
Könyvtár működési köre: Szentgotthárd közigazgatási területe, valamint a Berzsenyi Dániel
Könyvtárral kötött Együttműködési megállapodás alapján szolgáltatásközvetítés a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozó településeken: Alsószölnök,
Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves,
Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály
Múzeum működési köre: Szentgotthárd közigazgatási területe
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Eredeti szöveg:
13. Szakmai besorolás:
Könyvtár: középszintű ellátást nyújtó, általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár,
ellátórendszeri központ, alapellátást nyújtó nemzetiségi könyvtár
Múzeum: közérdekű muzeális gyűjtemény, kiállítóhely, gyűjtőterülete kiterjed a szentgotthárdi
kistérség területére
Módosított szöveg:
13. Szakmai besorolás:
Könyvtár: középszintű ellátást nyújtó, általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, alapellátást
nyújtó nemzetiségi könyvtár
Múzeum: közérdekű muzeális kiállítóhely, nemzetiségi bázisintézmény
Szentgotthárd, 2018. január 8.
Köszönettel:
Molnár Piroska
könyvtárigazgató

3.sz. Melléklet
Okirat száma:….-3/2018
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Módosító okirat

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete által 2013. január 30. napján kiadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Szentgotthárd
Város Önkormányzatának …………/2018.
számú határozatára figyelemmel - a
következők szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat 3.1. pontjában szereplő tagintézmény megnevezése, mely a
módosított okiratban az 1.2.2. pont 1 sorában alatt szerepel , az alábbira
módosul:

1

telephely megnevezése

telephely címe

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén
Nemzetiségi Gyűjtemény

9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 6.

2. Az Alapító Okirat 4. pontjának a 2. bekezdéséből törlésre kerülnek a
paragrafus
számok, mely a módosított okiratban 4.1 pont alatt szerepel.
3. Az Alapító Okirat 5.3. pontja alatt szereplő államháztartási szakfeladatok
törlésre
kerülnek, helyébe a módosított okiratban a 4.4 pont alatt szerepelő
kormányzati
funkciók kerülnek az alábbiak szerint:
5.3.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013 350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

2

046 040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

3

082 042

Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása

4

082 043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

5

082 044

Könyvtári szolgáltatások

6

082 061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082 062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység

082 063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082 064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység

082 091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

082 092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

082 093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

1
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8
9
10
11
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082 094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

14

083 020

Könyvkiadás

15

095 020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.Az Alapító Okirat 6. pontja a módosított okiratban a 4.5 pont alatt az alábbira
módosul:
Szentgotthárd közigazgatási területe, valamint a Berzsenyi Dániel Könyvtárral
kötött Együttműködési megállapodás alapján szolgáltatásközvetítés a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozó településeken: Alsószölnök,
Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak,
Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály.
5.Az Alapító Okirat 9. pontjának 2. sora- mely a módosított okiratban a 2.3. pont
alatt
szerepel – törlésre kerül.
6.Az Alapító Okirat 11. pontja a módosított okiratban az 5.2 pont alatt az alábbiak
szerint szerepel:
5.4. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

munkaviszony

2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről

7. Az Alapító Okirat Záradéka helyébe – mely a módosított okiratban a 6. pont
alatt Záró rendelkezésként szerepel - a következő rendelkezés lép:
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától
kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. január 30. napján
kelt alapító okiratát visszavonom.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától
kell alkalmazni.

Kelt: Szentgotthárd, 2018. január 31.

P.H.
Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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4. sz. Melléklet
Okirat száma:…… -2/2018.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a, alapján a Móra Ferenc
Városi Könyvtár és Múzeum alapító okiratát a következők szerint adom ki:

2. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
5.5.

A költségvetési szerv
5.5.1. megnevezése: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum

5.6.

A költségvetési szerv
5.6.1. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.
5.6.2. telephelye(i):

1
2
3
4
5

telephely megnevezése

telephely címe

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén
Nemzetiségi Gyűjtemény

9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 6.

Fiókkönyvtár

9970 Szentgotthárd-Farkasfa, Farkasfai utca
9.

Fiókkönyvtár

9970 Szentgotthárd-Jakabháza, Fő utca 18.

Fiókkönyvtár

9970 Szentgotthárd-Rábafüzes, Kodály Zoltán
utca. 2.

Fiókkönyvtár

9970 Szentgotthárd-Rábatótfalu, Tótfalusi
utca. 145.

6. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
6.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.04.01.

6.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

16

2018. január 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
6.2.1. megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata
6.2.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

6.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
1

megnevezése

székhelye

Városi Könyvtár

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.

7. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
7.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
7.1.1. megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
7.1.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

3.2

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése : Szentgotthárd Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye : 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

8. A költségvetési szerv tevékenysége
8.1.

A költségvetési szerv közfeladata:

Könyvtári, levéltári tevékenység, gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi,
gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári
rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és
szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum-és
információcserében.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának
folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, valamint kiállításokon és más módon történő
bemutatásáról, közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.
8.2.
1
8.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak
gyűjteménygondozása,
tudományos
feldolgozása
és
publikálása,
valamint
hozzáférhetővé tétele. Ennek érdekében:
4.3.1 Múzeum
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4.3.1.1. Biztosítja a nyilvántartásában lévő kulturális javakhoz való hozzáférést az
alábbiak szerint:
- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi,
gondozza és kiállításon bemutatja;
- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét;
- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó
tanulás folyamatához;
- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez;
- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai
programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését;
- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai programkínálatot biztosít;
- az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó
szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.
4.3.1.2.Feladata ellátásában együttműködik muzeális intézményekkel, a kulturális
örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen könyvtárakkal,
levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá tudományos köztestületekkel,
a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel.
4.3.1.3.Szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak
kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati
tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat.
4.3.1.4. Gyűjtőterületére kiterjedően a megyei hatókörű városi múzeummal kötött
megállapodás alapján elláthatja a megyei hatókörű városi múzeum alábbi feladatait,
vagy azok egy részét:
- gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai
együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme
érdekében;
- részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek
koordinálásában és szakmai támogatásában;
- múzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani
központként működik.
4.3.1.5. A magyarországi szlovének történetét és néprajzát bemutató állandó kiállítás.
4.3.2. Könyvtár
4.3.2.1. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
A könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – használói és helyi
igényeknek megfelelően – gyarapítja dokumentumállományát: könyveket, folyóiratokat,
hangzó-és képdokumentumokat, helyismereti dokumentumokat szerez be vásárlás,
ajándékozás, csere vagy kötelespéldány-szolgáltatás útján.
A beszerzett művekről egyedi és csoportos nyilvántartást vezet.
4.3.2.2. A könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
A könyvtár a feltáró munka során az állományba kerülő dokumentumokról az őket
jellemző formai és tartalmi jegyek alapján leírásokat készít, ezekből hagyományos és
számítógépes katalógusokat készít. A könyvtári állomány megőrzésével és védelmével
kapcsolatos tevékenységet végez: raktározza, kötteti, portalanítja a dokumentumokat.
4.3.2.3. Könyvtári szolgáltatások
A könyvtár a beszerzett dokumentumokat kölcsönzéssel, helyben használattal
rendelkezésre bocsátja. Tájékoztatást nyújt használóinak a könyvtár működéséről, a
könyvtári dokumentumokról, közhasznú információkat szolgáltat. Általános tájékoztató
tevékenységet, e-tanácsadást végez.

18

2018. január 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
Közönségkapcsolati és kulturális tevékenysége keretében író-olvasó találkozókat,
kiállításokat, előadásokat szervez, könyvtárhasználati foglalkozásokat, olvasótáborokat,
szakköröket szervez.
A kistérség könyvtári szolgáltatóhelyei számára szolgáltatásokat nyújt.
Helyismereti témában kutatást végez és publikációs tevékenységet folytat.
8.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013 350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

2

046 040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

3

082 042

Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása

4

082 043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

5

082 044

Könyvtári szolgáltatások

6

082 061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082 062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység

082 063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082 064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység

082 091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

082 092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

082 093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

13

082 094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

14

083 020

Könyvkiadás

15

095 020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

8.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

1

7
8
9
10
11
12

Szentgotthárd közigazgatási területe, valamint a Berzsenyi Dániel Könyvtárral
kötött Együttműködési megállapodás alapján szolgáltatásközvetítés a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozó településeken: Alsószölnök,
Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak,
Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály.

9. A költségvetési szerv szervezete és működése
9.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény ( a továbbiakban : Kjt. ) , és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. ( IX.20.)
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Kormányrendelet (a továbbiakban Kjt. vhr.) alapján nyilvános pályázat útján kerül
kiválasztásra.
A vezető megbízásának és illetménye megállapításának jogát a Képviselő-testület,
az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
9.2.

1
2

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

munkaviszony

2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről

10. ............................................................................................................. Z
áró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. január 30. napján kelt alapító
okiratot visszavonom.
Kelt: Szentgotthárd, 2018. január 31.
P.H.

Huszár Gábor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Tárgy: Rábafüzesért Egyesület kérelme
20
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. január 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rábafüzesért Egyesület 2016. évben 75.660 Ft, valamint 2017.évben is 75.660 Ft
támogatást kapott a Szentgotthárd-Rábafüzes, Kodály Zoltán u. 11. szám alatti egyesületi
székhely karbantartási feladataira 1947-9/2016. és a 1892-9/2017.szám alatt iktatott
támogatási szerződések alapján.
Az Egyesület azzal a mellékelt kérelemmel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 2017. évi
összeget is átvihesse a 2016. évivel együtt a következő évre.
Tavalyelőtti évben is született döntés a 2016. december 14- ülésen, a 298/2016.számú
határozattal 2017.december 31.-re módosította a Képviselő-testület az egész összeggel történő
elszámolás határidejét, a 1947-12/2016.számú szerződéssel.
A kérelem indoka az, hogy a 2017 évben tervezett ablak – és ajtócsere olyan magas összegbe
került volna, hogy a két év támogatásából egyetlen tételt sem tudtak volna megvalósítani - a
bejárati ajtó cseréjére 175.000 Ft-os árajánlatot kaptak.
2018.évben pályázati forrásból szeretnék az utcafronti ablakcseréket megvalósítani.
A 2018. évi támogatással együtt az elmúlt két év támogatási összegéből reményeik szerint
elkészülne a bejárati ajtó cseréje.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábafüzesért Egyesület
kérelmét támogatja, a karbantartási feladatokra kötött 1947-9/2016. és a 18929/2017.számú szerződések elszámolási határidejét 2018. december 31-re módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábafüzesért Egyesület
kérelmét nem támogatja, a karbantartási feladatokra kötött 1947-9/2016. és a 18929/2017.számú szerződések elszámolási határidejét nem módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző

21

2018. január 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
Szentgotthárd, 2018. január 15.
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

22

2018. január 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

23

2018. január 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

Tárgy: Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. január 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Farkasfa Jövőjéért Egyesület 2017. évben 75.660 Ft támogatást kapott a SzentgotthárdFarkasfa .Farkasfai u. 9. szám alatti egyesületi székhely karbantartási és takarítási költségeire
a 1892-8/2017.szám alatt iktatott támogatási szerződés alapján.
Továbbá a Képviselő-testület 2017.június 28.-i ülésen a 158/2017.számú határozatával
hozzájárult ahhoz, hogy az Őriszentpéter-Szalafő és környéke földtulajdonosi közösség által
Szentgotthárd Város Önkormányzata számára fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2017.
évben átutalandó összeg a Farkasfa városrészen a Művelődés Ház környezetének szépítésére
az ingatlant használó Farkasfa Jövőjéért Egyesület (Szentgotthárd, Farkasfai u. 9.) alatti civil
szervezet részére kerüljön átutalásra 42.179,- Ft összegben.
Az Egyesület azzal a mellékelt kérelemmel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 2017. évi
kapott haszonbérleti díjat, 42.179 Ft-ot illetve az egyesületük a klubra kapott karbantartási és
takarítási költségek egy részét, 39.675,- Ft-ot, átvihesse a következő évre.
A karbantartási számlák összértéke 35.985,-Ft volt, ebből a Karbantartási és takarítási
költségekre a fennmaradó összeget, 39.675,- Ft-ot 2018-ban szeretnék felhasználni.
A vadászterületek haszonbérlőitől haszonbérleti díj címen önkormányzati jóváhagyással
átutalt 42.179,- Ft-ot nem költötték el amit szintén 2018-ban használnak fel az eredeti
szerződésben meghatározott módon.

Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkasfa Jövőjéért
Egyesület kérelmét támogatja, a karbantartási feladatokra kötött 1892-8/2017.számú
szerződés alapján a fennmaradó összeg, 39.675,- Ft elszámolási határidejét 2018.
december 31-re módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkasfa Jövőjéért
Egyesület kérelmét támogatja, és tudomásul veszi, hogy a haszonbérleti díj
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felhasználására kötött szerződés szerinti elszámolási határidőt 2018. december 31-re
módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkasfa Jövőjéért
Egyesület kérelmét nem támogatja, a karbantartási feladatokra kötött az 18928/2017.számú szerződést és a haszonbérleti díj felhasználására kötött szerződés
elszámolási határidejét nem módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző
Szentgotthárd, 2018. január 18.
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Takarítási feladatok ellátása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. január 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat az ún. megtakarítási program keretében a takarítási szolgáltatási feladatok
ellátására sikeres közbeszerzési eljárás alapján 2011. november 30-án, a Jánosik és Társai
Kft.-vel (továbbiakban: Szolgáltató) között szerződést. A Szolgáltató 2012. január 01-től látja
el ezeket a feladatokat, a szerződés módosítására az elmúlt években négyszer került sor. Ezzel
a feladattal kapcsolatban a legjelentősebb változás a köznevelési intézmények átszervezése
jelentette, mivel ekkor a Szolgáltató által takarított alapterület a korábbi 15.895 m2-ről 7.342
m2-re tehát több, mint a felére csökkent. 2017. április 01-től a Szolgáltató már csak a hivatal
épületének, a két iskola tornacsarnoki részének, illetve a rendelőintézet, könyvtár és a
családsegítő intézmények takarítási feladatait látta el.
A Szolgáltató a közelmúltban 2018-ra vonatkozóan 8 %-os mértékű díjemelési javaslattal
fordult a T. Képviselő-testülethez. A javaslatukkal a Képviselő-testület a 2018. évi
költségvetés koncepciójának tárgyalásakor foglalkozott és a 2017. novemberi ülésén hozott
245/2017. számú határozat 7. pontja alapján 5 %-os mértékű díjemelést fogadott el.
Ezt követően a Szolgáltató Jánosik és Társa Kft. jelen előterjesztés 1. számú
mellékletéhez csatolt 2017. december 22. keltezésű levelében jelezte, hogy az
önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződést 3 hónapos felmondási idővel 2018.
március 31-vel felmondja és ezzel az időponttal levonulnak a munkaterületről.
Indoklásuk alapján munkaterületeikre részletes költségelemzést készítettek, amelyben
megállapították, hogy helytelenül mérték fel a szentgotthárdi munka költségszerkezetét és
eredményességét. A korábbi árajánlatukat egy olyan időszakban tették, amikor a munkabérek
korántsem voltak a jelenlegi szinteken és az éves díjemelésekkel sem tudták volna lekövetni
ezeket a változásokat, reálisan semmilyen emeléssel sem tudták volna fedezni, illetve
gazdaságossá tenni a szentgotthárdi munkájukat.
A Jánosik és Társai Kft. jelenleg az alábbi intézményeknél, épületekben látja el a takarítási
szolgáltatást:
1. Széchenyi István Általános Iskola sportcsarnoki része (Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) 1949
m2 ;
2. Vörösmarty Mihály Gimnázium sportcsarnoki része (Szentgotthárd, Széll K. tér 1.) 789
m2 ;
3. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Szentgotthárd, Vajda J. u. 6.) 148 m2;
4. Szentgotthárdi Közös Önk. Hivatal (Szentgotthárd, Széll K. tér 11, Hunyadi u. 3.) 2695
m2 ;
5. Rendelőintézet (Szentgotthárd, Hunyadi u. 18., Rákóczi u. 5.) 1239 m2;
6. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum (Szentgotthárd, Széll K. tér 2.) 522 m2.
A jelenlegi szerződés szerinti szolgáltatás ellenértéke a képviselő-testület által elfogadott 5 %os emelést figyelembe véve 2018-ban bruttó 17,9 mFt (a szolgáltató által kért 8 %-os emelést
figyelembe véve 18.4 mFt. ) lenne. A szolgáltatás ellátásához szükséges takarítószerek külön
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szerződés alapján kerültek/kerülnek beszerzésre, amelyre 2017-ben bruttó 5,6 mFt-ot
költöttünk. Az már évek óta látszott, hogy a takarítási feladatok végzése ezen az áron
valószínűleg csak veszteséggel végezhető. Többször is felmerült, hogy vizsgáljunk meg más
feladat ellátási formát is, de minden alkalommal az derült ki, hogy ennél csak drágábban
tudnánk a feladatot elláttatni.
A takarítási szolgáltatási feladatok 2018. április 01-től történő ellátásával kapcsolatban
az alábbi alternatív javaslatokat terjesztjük elő, és kérjük a T. Képviselő-testület
állásfoglalását, hogy a feladat ellátásával kapcsolatos további lépéseket, intézkedéseket
meg tudjuk tenni:
1. Az egyik lehetőség, hogy az önkormányzati tulajdonában lévő SZET Szentgotthárdi
Kft.-t bízza meg az önkormányzat a takarítási szolgáltatási feladatok ellátásával.
Ezzel kapcsolatban ajánlatot is kértünk tőlük, amelyet jelen előterjesztés 2. számú
mellékletéhez csatoltuk. A SZET Szentgotthárdi Kft. bruttó 3,016 mFt/hó összeggel
tudná vállalni a tárgyi feladatok ellátását, amely összeg tartalmazza a takarítószerek
beszerzésének a költségét is. Továbbá egyszeri eszközbeszerzésre ebben az esetben bruttó
2,146 mFt-ot igényelnének. Véleményünk szerint a legkedvezőbb megoldás ez lenne a
takarítási feladatok jövőbeni ellátására. A feladat, illetve annak gazdaságossága az
önkormányzat részéről továbbra is közvetlenül ellenőrizhető lenne, illetve az esetleges
többlettakarítási feladatok, helyettesítések (pl.: szabadságolásnál) egy nagyobb
létszámmal működő szervezetnél egyszerűbben megoldhatóak lennének (pl.:
átcsoportosításokkal). Továbbá az önkormányzati tulajdonú SZET Szentgotthárdi Kft.
tevékenysége egy új ágazattal bővülne, amely lehetőséget biztosítana további
piacszerzésre, a bevételei növelésére is. Másrészt viszont az intézményeknek ebben az
esetben sem lenne a takarítási feladatokkal kapcsolatban közvetlen irányítási lehetősége.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (1)
bekezdés h) pontja alapján, amennyiben a SZET Szentgotthárdi Kft.-t bízzuk meg a
jövőben a takarítási szolgáltatási feladatok ellátásával, akkor nem kell közbeszerzési
eljárást lefolytatni. Továbbá ebben az esetben annak idején ugyancsak az ún.
megtakarítási program keretében, a takarítószerek beszerzésére a Medi-Tork Bt.-vel
(illetve jogutódlással Higi-Shop Kft.-vel) kötött szerződést fel kell bontanunk, mivel a
SZET Szentgotthárdi Kft. a takarítószerek beszerzésével kompletten adta az ajánlatát.
2. A másik lehetőség egy ún. vegyes rendszer kialakítása lehetne. Az önkormányzati
hivatal épületének, illetve a két iskola tornacsarnoki részének takarítási feladataira a
SZET Szentgotthárdi Kft.-vel kötnénk szerződést. A SZET Szentgotthárdi Kft. az
önkormányzati hivatal épületének, illetve a két iskola tornacsarnoki részének takarítását
bruttó 1,248 mFt/hó összeggel tudná vállalni, amely összeg tartalmazza a takarítószerek
beszerzésének a költségét is. Továbbá egyszeri eszközbeszerzésre ebben az esetben bruttó
1,740 mFt-ot igényelnének. A fennmaradó – a szakorvosi, illetve orvosi rendelő,
könyvtár, családsegítő - intézmények vonatkozásában pedig az adott intézményekhez
kerülne vissza a takarítási feladatok ellátása. A hivatal épületének, illetve tornacsarnokok
SZET Szentgotthárdi Kft. útján történő takarításának indoka egyrészt, hogy a hivatal
épületében több szervezet (járási hivatal, SZET Szentgotthárdi Kft., önkormányzati
hivatal) is működik és megállapodásunk alapján pl.: járási hivatalnál továbbra is az
önkormányzatnak kell ellátnia a takarítási feladatokat, amely költségét továbbszámlázzuk
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a kormányhivatal felé. Másrészt a két iskola tornacsarnoki része a köznevelési
intézmények átalakítása után is önkormányzati fenntartásban maradt, ahol nekünk kell
gondoskodni a takarítási feladatok ellátásáról, a szorgalmi időszakban az illetékes
tankerületi központtal történő költségmegosztással, tehát a tornacsarnokok nem tartoznak
közvetlenül egyik intézményhez sem. A közvetlenül az intézményeknél maradó takarítási
feladat esetében a két kisebb intézménynél kockázatot jelentene a saját munkaerő
biztosítása, hiszen jelenleg napi 2, illetve 6 órában látja el a szolgáltató a takarítási
feladatokat ezeknél az intézményeknél, így náluk külön-külön nehézségekbe ütközhet
részmunkaidős takarítónő felvétele, illetve az esetleges többlettakarítási feladatok,
helyettesítések ellátása. Az intézményeknél saját munkavállalókkal történő takarítás
előnye lenne az intézmények vonatkozásában, hogy közvetlenül az intézményvezetők
irányítása alá kerülne ennek a feladatnak az ellátása. Továbbá ennél a változatnál is a
takarítószerek beszerzésére a Medi-Tork Bt.-vel (illetve jogutódlással Higi-Shop Kft.-vel)
kötött szerződést fel kell bontanunk, mivel a SZET Szentgotthárdi Kft. a takarítószerek
beszerzésével kompletten adta az ajánlatát, illetve közvetlen intézményi feladatellátás
esetén a takarítószerek beszerzése az intézmények kompetenciája lenne. Ebben az esetben
az intézményi létszámokat meg kell emelni.
3. A feladat ellátásának harmadik lehetséges módja, hogy a takarítási szolgáltatási
feladatokra a Kbt. szerinti eljárás lefolytatása után továbbra is külső céggel kötünk
szerződést. Ennek előnye, hogy a feladat ellátását egy versenyeztetés előzi meg, ahol
azonban nem várható jelentősen olcsóbb ajánlat a saját kft-nk ajánlatánál. Ahogy a
mostani szolgáltató jelenlegi szerződés felmondását indokolta is, miszerint reálisan
felmérve a szentgotthárdi takarítási feladat költségszerkezetét és eredményességét, látva a
kötelező minimálbér nagyságát és tudva azt, hogy a még Magyarországon munkát
vállalni akarók köre Ausztria munkaerőt elszívó hatása miatt szűk, a megmaradók között
is mindenki elvár egy a minimálbérnél magasabb juttatást, így a bérköltségek nem
csökkenthetők. Összességében ma nem biztos, hogy ebben a méretben gazdaságosan a
takarítást ki lehet szervezni és így külső szervezettől egyáltalán kapunk-e ajánlatot, vagy
kapunk-e megfelelő ajánlatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a takarítási
szolgáltatási feladatok 2018. április 01-től történő ellátásával kapcsolatos döntést meghozni
szíveskedjenek.
Hatásvizsgálat
1. Mi indokolja, miért szükséges? A takarítási szolgáltatási feladatokat ellátó szervezet
felmondta a szerződést és a szerződés megszűnése után az önkormányzatnak
gondoskodni kell a feladat ellátásáról.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek? A tárgyi feladatellátás módjának meghatározása függvényében kell/lehet az
ezzel kapcsolatos feltételek biztosításáról gondoskodni.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Az önkormányzat költségvetésében
biztosítani kell a feladat ellátásához szükséges forrást, vagy adott esetben
többletforrást.
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4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? A munkaerőhiány miatt nehézségekbe
ütközhet a feladatellátáshoz szükséges megfelelő munkaerő biztosítása.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? A jelenlegi szerződés megszűnése után nem
látja el senki a takarítást, az intézmények napi működése veszélybe kerülhet, amelynek
higiéniai, közegészségügyi stb. kockázatai is lehetnek.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei: Új szerződést meg kell kötni és/vagy intézményi
feladatellátással kapcsolatos feladatokat meg kell tenni/ vagy a közbeszerzési eljárást
le kell folytatni.
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a takarítási szolgáltatási
feladatok 2018. április 01-vel történő ellátásával kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 01-i
hatálybalépéssel határozatlan időre megbízza a SZET Szentgotthárdi Kft.-t,
hogy az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti ajánlatban foglaltak szerint a
Széchenyi Általános iskola sportcsarnoki részének, a Vörösmarty Mihály
Gimnázium sportcsarnoki részének, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, a Rendelőintézet (Hunyadi út,
Rákóczi út) és a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézmények
épületeiben a takarítási szolgáltatási feladatokat ellássa. Egyben felhatalmazza
a polgármestert a SZET Szentgotthárdi Kft.-vel a fentiek szerinti takarítási
szolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos megállapodás aláírására.
Továbbá hozzájárul a Higi-Shop Kft.-vel (jogelődje Medi-Tork Bt.) 2012.
február 29-én higiéniai papíráruk, tisztítószerek szállítására kötött szerződés 90
napos határidővel történő felmondásához.
Az önkormányzat a költségeket költségvetésében biztosítja.
Határidő: tisztítószeres szerződés felmondására: azonnal
takarítási szolgáltatási szerződés aláírására: 2018. március 31.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, Gál József Szet Szentgotthárdi Kft.
ügyvezető
b.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 01-i
hatálybalépéssel határozatlan időre megbízza a SZET Szentgotthárdi Kft.-t a
Széchenyi Általános iskola sportcsarnoki részének, a Vörösmarty Mihály
Gimnázium sportcsarnoki részének és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal épületeiben a takarítási szolgáltatási feladatok ellátásával az
Előterjesztés 2. számú mellékletében adott ajánlat felsorolt épületekre
kiszámított összegű díjazásért. . Egyben felhatalmazza a polgármestert a SZET
Szentgotthárdi Kft.-vel a fentiek szerinti takarítási szolgáltatási feladatok
ellátásával kapcsolatos megállapodás aláírására. Továbbá hozzájárul a HigiShop Kft.-vel (jogelődje Medi-Tork Bt.) 2012. február 29-én higiéniai
papíráruk, tisztítószerek szállítására kötött szerződés 90 napos határidővel
történő felmondásához. Egyben egyetért azzal, hogy a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, a Rendelőintézet (Hunyadi út, Rákóczi út) és a Móra
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Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézmények épületében a takarítási
szolgáltatási feladatok 2018. április 01-től az intézmények közvetlenül, saját
munkavállalóik útján lássák el. Az ezzel kapcsolatban szükséges
intézkedéseket a 2018. februári ülésre elő kell terjeszteni.
Határidő: tisztítószeres szerződés felmondására: azonnal
intézményi közvetlen feladatellátás előkészítése: 2018. februári testületi ülés
takarítási szolgáltatási szerződés aláírására: 2018. március 31.
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető, dr. Gábor László önkormányzati és
térségi erőforrás vezető, Gál József SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezető
c. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi
Általános iskola sportcsarnoki részének, a Vörösmarty Mihály Gimnázium
sportcsarnoki részének, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, a Rendelőintézet (Hunyadi út,
Rákóczi út) és a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézmények
épületében a takarítási szolgáltatási feladatok ellátására a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti közbeszerzési eljárás kiírását rendeli
el.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi Általános
iskola sportcsarnoki részének, a Vörösmarty Mihály Gimnázium sportcsarnoki
részének, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal, a Rendelőintézet (Hunyadi út, Rákóczi út) és a Móra Ferenc
Városi Könyvtár és Múzeum intézmények épületében takarítási szolgáltatási feladatok
2018. április 01-vel történő ellátásával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: …..
Határidő: …
Felelős: …
Szentgotthárd, 2018. január 22.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Beszámoló az üzletek éjszakai zárva tartásáról
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület
2018. január 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
2017 januárjától lépett hatályba a 40/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet a szentgotthárdi
üzletek éjszakai zárva tartásáról. Ezt fél évvel később egy kissé enyhítettük, azóta vannak
erről a működésről tapasztalataink. A rendelet egyrészről lehetővé teszi az abban
meghatározott ünnepnapokon az éjszakai hosszabbított nyitva tartást ezeken a napokon,
továbbá az ebbe a körbe nem tartozó hétvégekre – szombatról vasárnapra virradó éjszakán –
van lehetőség külön kérelemre, az „Együttműködés Szentgotthárd éjszakai csendjéért”
keretében hosszabban – legfeljebb reggel 6-ig – az üzleteket nyitva tartani.
Négy vendéglátóegység élt a tavalyi évben a lehetőséggel a Sextronic Kft. (Hunyadi u.),
Amulett Kft. (Club 9-12), a Club3 és Zsamba Edit vállalkozása (Kethelyi u.). Volt üzlet,
amely 14 alkalommal élt a lehetőséggel, volt, amelyik 2 alkalommal. Ilyenkor a Szentgotthárd
Közbiztonságáért Közalapítványnak kell befizetni egy meghatározott összeget, melyből a
Közalapítvány gondoskodott a város területén az érintett vendéglátóhelyek környékén
éjszakai járőrszolgálat megszervezésével. A rendeletben megjelölt kivételek hétvégéjén a
Sextronic Kft. (Club Escape), Amulett Kft. (Club 9-12), Club3, Zsamba Edit (Barlang
Falatozó), Zöldfa Söröző kért hosszabbított nyitva tartást. Ezekre a hétvégékre nem fizettek
be díjat. Ez összesen 10 hétvégét érintett. Ezeket a hétvégéket nem érinti az együttműködés –
ezeken nincs külön éjszakai szolgálat, de nem is kell fizetniük a vállalkozóknak.
A Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány nagy segítséget jelentett ebben a
munkában, hiszen a kezdeti kisebb zökkenők után jó színvonalon végezte a koordinációt és
szervezte az éjszakai járőrözést. Ez a kezdeti időszakban a Polgárőr Egyesület bevonását
jelentette, de most bevontak megállapodás alapján ilyen feladatra specializálódott szervezetet
is.
A Rendőrőrs partner volt az ellenőrzésekben, azokról jelentést is küldött a Hivatalnak.
Panasz bejelentés két esetben történt. A Rendőrség megkeresése után nem indítottunk eljárást,
mert nem volt megalapozott a bejelentés. Egy esetben az üzemeltetővel szemben indítottunk
eljárást, mely még folyamatban van.
Kezdetben voltak problémák azzal, hogy a bejelentést késve tették meg vagy nem igazolták,
hogy befizették volna a Közalapítvány által meghatározott összeget – ilyenkor több esetben is
elutasítottuk a kérelmet, de mostanra ilyen problémák már nincsenek.
Egy év múlva érdemes lesz ismét megvizsgálni ezt a rendszert.
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vendéglátó üzletek éjszakai
zárva tartásának tapasztalatairól készített beszámolót megismerte, az abban foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Szentgotthárd 2018. 01. 23.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Tárgy: A nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város
Önkormányzata és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
együttműködési megállapodásának felülvizsgálata
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. január 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 80. § (2) bekezdése szerint
a települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a
további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt, mely
megállapodást minden év január 31. napjáig (általános vagy időközi választás esetén az
alakuló ülést követő harminc napon belül) felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a
nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás
szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon
belül.
Az együttműködő felek legutóbb 2016 novemberében (a nemzetiségi önkormányzatok 2017
novemberében is) vizsgálták felül a 2015. december 3-án megkötött megállapodást. Akkor a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) a
megállapodás mellékletében (Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés
rendjének szabályzata) javasolt módosításokat, mely elfogadásra került mind Szentgotthárd
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), mind a három nemzetiségi
önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzatok) által.
2017 novemberében mind az Önkormányzat, mind a Nemzetiségi Önkormányzatok
megtárgyalták és elfogadták (előbbi a 248/2017. számú határozatával) az együttműködési
megállapodás végrehajtásának vizsgálatáról szóló belső ellenőri jelentést. A jelentésben a
belső ellenőr egy javaslattal élt, mely szerint a kötelezettségvállaló szerv a
kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra, érvényesítésre,
utalványozásra jogosult személyekről és aláírásmintájukról vezessen nyilvántartást a
kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés
rendjének szabályzatához kapcsolódóan. A javaslatnak megfelelően a mellékelt tervezetben a
megállapodás 1. mellékletében található „Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés rendjének szabályzata‖ című dokumentumot kiegészítettük a II.2.6. ponttal és
magát a javasolt nyilvántartást tartalmazó 2. melléklettel.
Az Országgyűlés 2017 decemberében elfogadta a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény módosításáról szóló 2017. évi CCI. törvényt ami 2017. december 21-én
lépett hatályba, s az alábbi, a megállapodás tartalmát érintő rendelkezéseket tartalmaz:
- az eddigi „havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában‖ helyett már „havonta igény
szerint, de legalább harminckét órában‖ kell az Önkormányzatnak biztosítania a
Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi,
technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát a Nemzetiségi Önkormányzat
székhelyén;
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- az Önkormányzati Hivatalnak a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos feladatait (nyilvántartás, iratkezelés) kiegészítette az adatszolgáltatási
feladatokkal is;
- a megállapodásban rögzíteni kell a belső ellenőrzéssel, valamint az ezt végző személy
kijelölésének rendjével kapcsolatos előírásokat, feltételeket is.
Mindezeket az új tartalmi elemeket is rögzítettük a megállapodás tervezetében.
Az Njtv. eddig is tartalmazott néhány olyan kötelező önkormányzati, illetve önkormányzati
hivatali feladatot, ami nem szerepelt a megállapodásban. Mivel a megállapodásban jelenleg is
szereplő feladatokhoz hasonlóan ezek is a törvény erejénél fogva kötelezőek ránk nézve, és
eddig is elláttuk, célszerűnek látszik ezeket is megnevezni a megállapodásban. Ezek a
következők:
- a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;
- a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása (erre eddig nem
volt szükség).
Mellékelem az új együttműködési megállapodás tervezetét, mely kéken, vastagon szedve,
aláhúzva tartalmazza a jelenleg hatályos megállapodáshoz képest új elemeket, pirosan,
áthúzva pedig a törlendőket.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a megállapodás tervezetének elfogadását!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzata, a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közötti együttműködési
megállapodást felülvizsgálta, és új megállapodás megkötését kezdeményezi a mellékelt
tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az új megállapodás
aláírására.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2018. január 18.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

38

2018. január 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
Melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Szentgotthárd Város Önkormányzata
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
adószáma: 15733720-2-18
képviselője: Huszár Gábor polgármester
(a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
adószáma: 15813530-2-18
képviselője: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
(a továbbiakban: Hivatal),
harmadik részről a
Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi út 104.
adószáma: 16866067-1-18
képviselője: Dániel Katalin elnök,
negyedik részről a
Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Alkotmány u. 49.
adószáma: 16866074 -1-18
képviselője: Paukovits Helmut elnök,
valamint ötödik részről a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 3.
adószáma: 16867381-1-18
képviselője: Samu Csaba elnök,
(utóbbi három a továbbiakban együtt: Nemzetiségi Önkormányzat)
között az alulírott napon és helyen, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
80. §-ában meghatározott nemzetiség önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek
biztosítására, valamint az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására, az alábbi
feltételekkel:
I. Fejezet
A tárgyi és személyi feltételek biztosítása
1. Az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti kapcsolattartás
1.1. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
ellátásához szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat munkaszervezete, a Hivatal útján. Az
Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző illetve a
kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző koordinálja.
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1.2. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére a következő címen biztosítja a
Nemzetiségi Önkormányzat székhelyét:
a) a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szentgotthárd, Tótfalusi út 104. szám alatt,
b) a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szentgotthárd, Alkotmány u. 49. szám alatt,
c) a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szentgotthárd, Arany J. u. 3. szám alatt.
Az Önkormányzat az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai
eszközökkel felszerelt helyiségeket havonta igény szerint, de legalább harminckét
órában ingyenes használatra biztosítja, a helyiségekhez, továbbá a helyiségek
infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket költségvetésében
megtervezi és viseli.
1.3. A Nemzetiségi Önkormányzat a részére biztosított ingatlant ingyenesen használhatja a
nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátása céljából, emellett az ingatlan oktatási,
kulturális rendezvények, illetve tanfolyamok megtartására is használható. A Nemzetiségi
Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a használatba kapott ingatlan átalakításához az
Önkormányzat előzetes engedélye szükséges. A rendkívüli javítások és helyreállítások az
Önkormányzatot terhelik. Ugyanakkor az Önkormányzat jogosult a használat gyakorlását
ellenőrizni. A használati jogviszony megszűnésekor a Nemzetiségi Önkormányzat nem
köteles megtéríteni a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést.
1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat – amennyiben a megalakíthatóság feltételeit teljesítették –
a következő nemzetiségi önkormányzati választások után is a jelen megállapodásban foglalt
feltételek szerint jogosult tovább használni az épületet (irodát) mindaddig, míg elhelyezése
más helyszínéről az Önkormányzat nem gondoskodik.
1.5. Az Önkormányzat a Hivatal útján a testületi ülések előkészítése érdekében a Nemzetiségi
Önkormányzat vezetőjével egyeztetve gondoskodik a meghívók, előterjesztések, hivatalos
levelezés előkészítéséről, postázásáról, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről,
postázásáról. A Hivatal gondoskodik továbbá a testületi döntések és a tisztségviselők
döntéseinek előkészítéséről, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó
nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátásáról.
1.6. Az Önkormányzat, illetve a Hivatal szükség szerint biztosítja a jelnyelv és a
speciális kommunikációs rendszer használatát.
1.7. A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása a Hivatalban történik.
1.8. Az Önkormányzat valamennyi, az 1.1. - 1.7. pontokban meghatározott feladatellátáshoz
kapcsolódó költséget viseli – a Nemzetiségi Önkormányzat testületi tagjainak és
tisztségviselőinek telefonhasználata költségei kivételével.
1.9. A jegyző – akadályoztatása esetén az általa megbízott, a törvényben meghatározott
feltételeknek megfelelő köztisztviselő – vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési
előírásoknak megfelelő - megbízottja az Önkormányzat megbízásából és képviseletében
részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein, és jelzi, amennyiben törvénysértést
észlel.
1.10. A Hivatal – mint a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
munkaszervezete – által köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőr a
Nemzetiségi Önkormányzat által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján végzi a
Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos belső ellenőrzési feladatokat.

40

2018. január 31-i képviselő-testületi ülés előterjesztései
II. Fejezet
Költségvetés készítése, végrehajtása és a
vagyon nyilvántartására vonatkozó szabályok
2. A költségvetés összeállítása
2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek
jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban:
Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: Ávr.) foglaltakat kell kötelezően tartalmaznia, így különösen:
 az állam költségvetési hozzájárulása,
 az Önkormányzat hozzájárulása,
 a saját bevételek,
 a támogatások,
 a vagyonának hozadéka,
 az adományok,
 az átvett pénzeszközök,
 általános és céltartalék,
 működési és felhalmozási kiadások,
 mérleg,
 adósságkeletkeztető ügyletekről kimutatás.
2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról a Hivatal gondoskodik.
2.3. A költségvetés elkészítéséhez szükséges információkat az elnök legkésőbb február 1.
napjáig a költségvetés elkészítésében közreműködő Hivatal Költségvetési csoportja részére
megadja. A Költségvetési csoport a költségvetést legalább két munkanappal a képviselőtestületi ülést megelőzően, de legkésőbb február 9-ig az elnök részére átadja. A Nemzetiségi
Önkormányzat részéről felelős az elnök, a Hivatal részéről felelős a pénzügyi vezető.
2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését az elnök a képviselő-testületnek február 15éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem
fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik
napig nyújtja be az Áht. 24. §-a, illetve 26. §-a alapján. A Nemzetiségi Önkormányzat saját
költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetésről szóló
határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatásul 3 munkanapon belül megküldi a
Hivatalnak, felelős a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
2.5. Költségvetési határozat hiányában kiadások nem teljesíthetők. A költségvetési határozat
törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséért, kötelezettségvállalásaiért
és tartozásaiért kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat felel. Az esetleges adósságrendezési
eljárás során a Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért az Önkormányzat nem tartozik
felelősséggel.
2.6. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat újabb
költségvetési határozatával módosíthatók. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat eredeti
előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevétel kiesése van, illetve kiadási
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előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre, módosítania kell határozatát. A határozatnak
teljes körűen tartalmaznia kell a bevételi és kiadási előirányzatokat. A módosításról szóló
határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatásul 3 munkanapon belül
megküldi a Hivatalnak.
2.7. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi
költségvetését, melyet az elnök jóváhagy a költségvetés képviselő-testület elé terjesztésének
határidejét követő 30 napon belül (Ávr. 33. § (1) és (2) bek.). Az elemi költségvetés
elkészítését a Hivatal Költségvetési csoportjának a munkaköri leírásában a Nemzetiségi
Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokkal megbízott ügyintézője készíti el,
melyet a pénzügyi vezető ellenőriz.
3. A költségvetés végrehajtása
3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtó szerve a Hivatal.
3.2. A nemzetiségek jogairól szóló törvény 133. §-a alapján a Nemzetiségi Önkormányzat
önálló pénzforgalmi számlával rendelkezik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy
költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a
következő főszámláján bonyolítja:
- Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat: 11747068-16866067 sz. főszámláján,
- Német Nemzetiségi Önkormányzat: 11747068-16866074 sz. főszámláján,
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 11747068-16867381 sz. főszámláján.
3.3. Az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) közötti számítógépes
összeköttetés miatt valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat egyetért azzal és kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy fenti számú főszámlája felett a Bank felé kizárólagos rendelkezési
jogosultsága a Hivataltól banki aláírásra bejelentett személyeknek van. A főszámla adatairól
az elnöknek, illetve az általa meghatározott személy(ek)nek adathozzáférési,
bankszámlaegyenleg tájékozódási lehetősége van.
3.4. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés rendjének szabályait a jelen megállapodás 1. számú melléklete szerinti külön
szabályzat tartalmazza.
3.5. A Hivatal a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást
vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, erről igény
szerint, de legalább negyedévente a Hivatal adatot szolgáltat. A Nemzetiségi Önkormányzat
hozzájárul, hogy utalványozni csak a Hivatal által alkalmazott, írásbeli rendelkezésnek
minősülő nyomtatványon lehet.
3.6. A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása (előleg felvétele) a Nemzetiségi
Önkormányzat főszámlája terhére történik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a
felvett előleggel minden hónap utolsó munkanapjáig szabályos bizonylatok benyújtásával
elszámol annak érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen.
Az előleggel való elszámolásig újabb előleg nem vehető fel. A Nemzetiségi Önkormányzat
készpénzellátása (előleg felvétele) kezelése a Hivatal házipénztárára vonatkozó szabályzata
alapján történik.
3.7. Az előirányzatok terhére kifizetés csak a szabályszerű érvényesítés, utalványozás,
(ellenőrzés) után történhet, az adótörvények, a bankszámlavezetésre vonatkozó jogszabályok
és a számviteli előírások betartásával. Amennyiben a kifizetés a jogszabályi előírásokat
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megszegve történik, ennek tényét a bizonylatokon fel kell tüntetni, az esetleges
jogkövetkezményekért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felel.
3.8. A Nemzetiségi Önkormányzat felel az általa az államháztartás alrendszereiből kapott,
nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek
támogatási adatainak közzétételéért, valamint felel a törvényi előírások szerinti
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, támogatás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó
adatainak közzétételéért. Felelős a Hivatal részéről a nemzetiségi önkormányzatokkal
kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintéző.
3.9. A Nemzetiségi Önkormányzat az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi
lebonyolításánál és elszámolásánál saját maga jár el. A Hivatal igény szerint a Nemzetiségi
Önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz a Nemzetiségi Önkormányzat ismert
kötelezettségvállalásairól, bankszámlaegyenlegéről és vagyoni helyzetéről szolgáltat
pénzügyi adatot. A pályázat előkészítésével, gondozásával, menedzselésével,
elszámolásával, adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat a Nemzetiségi Önkormányzat
végzi, szükség esetén a Hivatal pályázatírójának közreműködésével. A Hivatal Költségvetési
csoportja a pályázatokkal kapcsolatos kifizetésekkel, a pénzforgalommal és számviteli
nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat látja el. A pályázatokhoz kapcsolódó
kötelezettségvállaláshoz, a vagyoni és számviteli analitikus nyilvántartáshoz szükséges
információkat és dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja.
4. Beszámoló, költségvetési jelentés, mérleg készítése, jóváhagyása
4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat a havi pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli adatok
bizonylatait minden tárgyhót követő 10-ig köteles a Hivatal Költségvetési csoportjának
átadni.
4.2. A Hivatal a tárgyhót követő 20-ig – július hónap kivételével – elkészíti a Nemzetiségi
Önkormányzat időszaki pénzforgalmi jelentését (PM info).
4.3. A Hivatal az Áht. 91. § (3) bek. alapján elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat
zárszámadását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal, a képviselőtestület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb április 25-ig és
azt az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek április 30-ig. A
zárszámadás elkészítéséért felelős Hivatal pénzügyi vezetője.
4.4. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi
költségvetési beszámolóját, melyet az elnök jóváhagy.
4.5. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat időközi
költségvetési jelentéseit és mérlegjelentéseit is (Ávr. 169. § (3) bekezdése szerinti
ütemezésben), felelős a pénzügyi vezető.
4.6. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, költségvetési beszámolóját, időszaki
információs jelentését és költségvetési mérlegjelentését az illetékes Minisztérium által
kötelezően elrendelt nyomtatványok kitöltésével a Hivatal Költségvetési csoportja küldi meg a Kincstár
felé, felelős a pénzügyi vezető.

5. A vagyontárgyak kezelésének rendje
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5.1. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait a
rendelkezésre bocsátott adatok alapján vezeti. A szükséges információkat és
dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy
felvételéhez kapcsolódó és a Hivatal Költségvetési csoportja számára átadott bizonylatok
szolgáltatják.
5.2. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának leltározása a Hivatal Leltárkészítési és
Leltározási Szabályzata alapján történik. A leltározás során felmerült esetleges többlet vagy
hiány megállapítása után a kivizsgálás és a felelősség megállapítása a Nemzetiségi
Önkormányzat hatáskörébe tartozik.
5.3. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának selejtezése a Hivatal Selejtezési szabályzata
alapján történik.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
6. Jelen megállapodás megkötésével egyidejűleg az Önkormányzat és a Nemzetiségi
Önkormányzat között a 2012. június 1-jén 2015. december 3-án megkötött együttműködési
megállapodás és az azt módosító, 2013. július 16-án megkötött megállapodás hatályukat
vesztik hatályát veszti.
Szentgotthárd, 2018. ………… hó … . nap

Dániel Katalin ........................... Paukovits Helmut
Szlovén Nemzetiségi
Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
Önkormányzat elnöke

P.H.

Samu Csaba
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

P.H.

P.H.

Huszár Gábor
Szentgotthárd Város
Önkormányzatának polgármestere

Dr.Dancsecs Zsolt
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője

P.H.

P.H.

Pénzügyi ellenjegyzés:
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna
pénzügyi vezető
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1. melléklet
az együttműködési megállapodáshoz
Helyi Nemzetiségi Önkormányzat
Szentgotthárd

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS,
ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA
Hatályos: 2018. ………… hó … . napjától
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A Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával – így különösen a kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás rendjével –
kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a következők szerint
határozzuk meg:
I.
Általános rész
I.1. A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy a Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási tevékenységével
összefüggésben meghatározza az egyes jog- és hatásköröket, a helyettesítés, illetve a
hatáskörök átruházási rendjét, az ehhez rendelt felelősség viselését.
Ezen szabályzat hatálya kiterjed
 a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu,
 a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes és
 a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd
(a továbbiakban együttesen: Nemzetiségi Önkormányzat)
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályaira.
Jelen szabályzat előírásait kell figyelembe venni a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása
során minden esetben.
Európai Uniós forrásból pályázati támogatás felhasználására is jelen szabályzat előírásai
alkalmazandók, amennyiben jogszabály, egyéb jogi aktus, vagy a támogatási szerződés külön
előírást nem határoz meg a támogatott számára.
II.
A gazdálkodással összefüggő feladatok
II.1. Az operatív gazdálkodási jogkörök, az egyes jogköröket gyakorlók
(kötelezettségvállaló, ellenjegyző, utalványozó, érvényesítő, szakmai teljesítésigazoló)
feladatai
II.1.1. Kötelezettségvállalás
Kötelezettségvállalás a kiadási előirányzatok és az idegen pénzeszközként nyilvántartott
Európai Uniós források terhére vállalt fizetési kötelezettség, így különösen
 a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,
 szerződés (megállapodás) megkötésére,
 költségvetési támogatás biztosítására, illetve vállalásról szóló, szabályszerűen
megtett jognyilatkozat.
A közbeszerzésekről szóló törvény alapján a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény,
részvételi, ajánlattételi felhívás, továbbá minden olyan nyilatkozat, harmadik személlyel
szemben vállalt kötelezettség, amely feltételesen, valamely személy nyilatkozatától függő
fizetési kötelezettséget tanúsít – kivéve a kezességvállalás és garanciavállalás eseteit,
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melyekkel kapcsolatos eljárásrendet jogszabály határoz meg – kötelezettségvállalásnak
minősül.
Ha a közbeszerzési eljárás, pályázat eredménytelen lett, a fizetési kötelezettséget keletkeztető
nyilatkozat nem történt meg, a korábban lekötött előirányzat lekötését a kötelezettségvállalás
meghiúsulásának szabályai szerint fel kell oldani.
A kötelezettségvállalás – a külön jogszabályban meghatározott kivétellel – csak pénzügyi
ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban történhet.
Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás
 a gazdasági eseményenként 100.000,- Ft-ot el nem érő kifizetések,
 jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági,
hatósági döntésen, vagy más fizetési kötelezettséget megállapító kötelező előíráson
alapuló kifizetés,
 továbbá a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások estében.
A gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő kötelezettségvállalásokra
vonatkozó szabályok:
A kötelezettségvállalás - gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő dokumentumai:
 számla,
 egyszerűsített megrendelő,
 kötelezettségvállalás bejelentő (melléklet szerint)
A nem írásban vállalt kötelezettségvállalások nyilvántartására a DOKK könyvelési
rendszerben a bejövő számlák részletező kimutatása szolgál.
A kötelezettségvállalások nyilvántartása
A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.
A kötelezettségvállalás nyilvántartást legalább a kiemelt előirányzatok szintjén kell vezetni.
A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni a vállalni tervezett
kötelezettségből adódó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha
valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan, vagy külön jövőbeli nyilatkozattól
függ.
A kötelezettségvállalások nyilvántartását a munkaköri leírásában erre felhatalmazott
ügyintéző vezeti.
A kötelezettségvállalás nyilvántartó ügyintéző hetente két alkalommal – az utalási napokat
megelőző nap – a Nemzetiségi Önkormányzat által vállalni kívánt kötelezettségek
tekintetében a benyújtott dokumentumon írásban jelzi a pénzügyi vezető felé a fedezet
rendelkezésre állást, vagy annak hiányát.
A kötelezettségvállalás nyilvántartó ügyintéző – a nyilvántartás adatai alapján –
haladéktalanul köteles jelezni a pénzügyi vezető felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.
A kötelezettségvállalások, azok teljesítése, így az egyes előirányzatok alakulásáról a jegyző, a
pénzügyi vezető és Nemzetiségi Önkormányzatok vezetői félévente külön is egyeztetnek.
II.1.2. Utalványozás
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Utalványozás a kiadási előirányzatok terhére történő kifizetés elrendelése.
Utalványozni kizárólag abban az esetben lehet, ha:
 a kötelezettségvállalás dokumentumai rendelkezésre állnak,
 a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése az adott gazdasági eseményre
vonatkozóan dokumentáltan megtörtént,
 a teljesítés igazolását, az arra feljogosított személy írásban megtette,
 az érvényesítő a gazdasági eseményhez kapcsolódó ellenőrzést elvégezte, azt
dokumentálta.
Utalványozni készpénzes gazdasági eseményhez kapcsolódó bizonylat esetében csak az
érvényesített eredeti bizonylaton, más esetben külön írásbeli rendelkezésen lehet.
A készpénzes fizetési mód kivételével a külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon
fel kell tüntetni:
 az „utalvány‖ szót,
 a költségvetési évet,
 a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a
számát,
 a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
 a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését,
 a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel sorszámát
 a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását,
 az érvényesítés igazolását.
Nem kell külön utalványozni:
 a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát
helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó bevétel beszedését,
 a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését,
 a fizetési számla vezetésével kapcsolatban a számlavezető pénzintézet által
felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat.
A külföldi pénznemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő forint értékén
kell figyelembe venni, amellyel az utalványt a terhelési értesítő beérkezését követően
haladéktalanul ki kell egészíteni.
II.1.3. Ellenjegyzés
Az ellenjegyzés
A.) a kötelezettségvállaláshoz és
B.) az utalványozáshoz kapcsolódik.
A.) A kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladataival
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

megbízott

személynek

az

 a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a
kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata rendelkezésre
áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja
a fedezetet,
 a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre fog állni,
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 a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az ellenjegyzésre
jogosultnak erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, illetve amennyiben nem
a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kötelezettségvállaló, akkor az Eenököt.
Ha a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az
ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az ellenjegyzését a
„kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt‖ feljegyzéssel ellátni.
B.) Az utalványozás ellenjegyzése a hatályos jogszabályok szerint nem kötelező, de a
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása során az utalványozás ellenjegyzését elvégezzük.
Amennyiben az ellenjegyzésre jogosult nem ért egyet az utalvánnyal, köteles azt jelezni az
utalványozónak. Az ellenjegyzés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre
írásban utasítja. A további eljárási szabályokra az A.) pontban foglaltakat kell alkalmazni.
II.1.4. A teljesítésigazolás
A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.
A teljesítésigazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni
kell

a kiadások teljesítésének jogosságát,

a kiadások összegszerűségét,

ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében
annak teljesítését.
A bevételekre vonatkozóan nem kell a szakmai teljesítést igazolni.
A teljesítésigazolás módja: a számlára fel kell vezetni a „Teljesítést igazolom‖, vagy
„Szakmai teljesítést igazolom‖ szövegrészt, vagy ilyen tartalmú bélyegzővel-, ill. dátummal
és aláírással kell ellátni a dokumentumot, vagy külön teljesítésigazolás is kiállítható a
szolgáltatás teljesítéséről / áru leszállításáról, az építési munkák teljesítéséről.
Pályázati forrásból megvalósuló kifizetések esetében a pályázati azonosítót / támogatási
szerződés számát fel kell tüntetni a számlán – vagy más módon – (szövegesen) hivatkozni kell
a pályázatra.
II.1.5. Érvényesítés
A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell
 az összegszerűséget,
 a fedezet meglétét és azt, hogy
 a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr., valamint a belső szabályzatokban
foglaltakat betartották-e.
Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső szabályzatok
megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagható
meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. Ilyen esetben az érvényesítőnek az
utalványrendeletre fel kell vezetni „az érvényesítés utasításra történt‖ szövegrészt.
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Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell
 az érvényesítésre utaló megjelölést,
 az érvényesítés dátumát és
 az érvényesítő aláírását.
Az érvényesítést az utalványrendeleten kell rögzíteni.
II.2. Gazdálkodási jogkörök szabályozása
II.2.1. Kötelezettségvállaló
Kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat nevében az elnök, vagy az általa jelen
szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult a Nemzetiségi
Önkormányzat költségvetésének előirányzatai terhére.
További felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban
történhet.
II.2.2. Utalványozó
Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzatnál az elnök, vagy az általa jelen
szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
II.2.3. Pénzügyi ellenjegyző
Kötelezettségvállalás
pénzügyi
ellenjegyzésére
a
Nemzetiségi
Önkormányzat
munkaszervezeti feladatait ellátó Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
vezetője, távollétében vagy összeférhetetlenség esetén a helyettese jogosult.
II.2.4. Érvényesítő
Érvényesítést csak a legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli
képesítésű dolgozó végezhet. A Nemzetiségi Önkormányzat esetében a munkaköri leírásában
ezzel a feladattal megbízott könyvelési feladatokat ellátó költségvetési ügyintéző jogosult.
Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul.
II.2.5. A teljesítésigazolás
A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzatnál az elnök, vagy az általa jelen
szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult, amennyiben a
kötelezettségvállalás dokumentuma külön nem jelöli meg a teljesítés igazolására feljogosított
személyt.
II.2.6. Nyilvántartás vezetése
A kötelezettségvállalásra, utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre és
teljesítésigazolásra jogosult személyekről és aláírásmintájukról nyilvántartásokat kell
vezetni, melyek a szabályzat 2-6. mellékletét képezik.
II.3. Összeférhetetlenségi szabályok
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Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és a szakmai
teljesítésigazolásra irányuló feladatot nem végezhet olyan személy, aki ezt a tevékenységét a
Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná el.
Az Ávr-ben foglaltakra tekintettel
 a kötelezettségvállaló és ellenjegyző, továbbá
 az utalványozó és az ellenjegyző
ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet.
Az Ávr-ben foglaltak szerint az érvényesítő személy nem lehet azonos
 a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult, valamint
 a szakmai teljesítést igazoló személlyel.
III.
A beszámoltatás és ellenőrzés szabályai
A kötelezettségvállalásra és utalványozásra felhatalmazottak a félévente történő
megbeszéléseken – a pénzügyi ellenjegyző a heti gyakorisággal tartott vezetői megbeszélésen
– kötelesek szóban beszámolni ezen tevékenységükről, a FEUVE tapasztalatairól.
Amennyiben rendkívüli eseményről történik értesítés, arról külön jegyzőkönyv felvétele
szükséges, melynek elkészítéséért a jegyző a felelős.
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályainak betartását, a
jogszabályi és jelen szabályzatban foglalt előírások megvalósulását a belső ellenőrzés
keretében a belső ellenőr bármikor jogosult vizsgálni, melynek tapasztalatairól jelentést
készít.
IV.
Záró rendelkezések
Ez a szabályzat 2018. ………… hó … . napján lép hatályba.
Szentgotthárd város jegyzőjének kell gondoskodnia arról, hogy a szabályzatban foglalt
előírásokat az érintettek megismerjék.
Szentgotthárd, 2018. ………… hó … . nap

…………………………………..
Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

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

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

………………………………..
jegyző
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1. sz. melléklet
a szabályzathoz
Nemzetiségi Önkormányzat: ………………………………………………………..
Kötelezettségvállalás bejelentése / pénzügyi ellenjegyzésre
Kötelezettségvállalás száma:
Kötelezettségvállalás tárgya:
Szállító / szolgáltató megnevezése:
Kötelezettségvállalás összege:
Fedezet megjelölése:
Dátum:
Kötelezettségvállaló aláírása:

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

Pénzügyi vezető ellenjegyzése:
Dátum:
Aláírás:
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2. melléklet
a szabályzathoz
NYILVÁNTARTÁS
a kötelezettségvállalásra jogosult személyekről
Sorszám

Név

Beosztás

Felhatalmazásra
jogosító ügyirat
száma, kelte

Jogosult
aláírása

Jogosultság
megszűnését
elrendelő
ügyirat száma,
kelte,
időpontja
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3. melléklet
a szabályzathoz
NYILVÁNTARTÁS
az utalványozásra jogosult személyekről
Sorszám

Név

Beosztás

Felhatalmazásra
jogosító ügyirat
száma, kelte

Jogosult
aláírása

Jogosultság
megszűnését
elrendelő
ügyirat száma,
kelte,
időpontja
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4. melléklet
a szabályzathoz
NYILVÁNTARTÁS
az ellenjegyzésre jogosult személyekről
Sorszám

Név

Beosztás

Felhatalmazásra
jogosító ügyirat
száma, kelte

Jogosult
aláírása

Jogosultság
megszűnését
elrendelő
ügyirat száma,
kelte,
időpontja
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5. melléklet
a szabályzathoz
NYILVÁNTARTÁS
az érvényesítésre jogosult személyekről
Sorszám

Név

Beosztás

Felhatalmazásra
jogosító ügyirat
száma, kelte

Jogosult
aláírása

Jogosultság
megszűnését
elrendelő
ügyirat száma,
kelte,
időpontja
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6. melléklet
a szabályzathoz
NYILVÁNTARTÁS
a teljesítésigazolásra jogosult személyekről
Sorszám

Név

Beosztás

Felhatalmazásra
jogosító ügyirat
száma, kelte

Jogosult
aláírása

Jogosultság
megszűnését
elrendelő
ügyirat száma,
kelte,
időpontja
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Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása – teljes eljárás –
partnerségi vélemények ismertetése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. január 31-i képviselő-testületi ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 15/2017. számú határozatával kezdeményezte a 16/2016.(VI.30.)
önkormányzati rendettel elfogadott helyi építési szabályzat, szabályozási terv módosítására
irányuló eljárás megindítását. A későbbiekben további, kiegészítő döntések is születtek.
A hatályos jogszabályok értelmében [314/2012.(XI.8.)Kormányrendelet] a módosítások két
eljárás keretében rendezhetők. Egy részük egyszerűsített eljárással, egy részük teljes
eljárással.
Ezen előterjesztés a teljes eljáráshoz kapcsolódik.
A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017(VIII.31.) önkormányzati
rendeletünk és a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet értelmében, a településrendezési
eszközök véleményezési eljárása során a képviselő-testületi döntéshozatal előtt lehetővé kell
tenni a partnerek (Szentgotthárd közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult
természetes vagy jogi személy; Szentgotthárdon élő és bejelentett lakcímmel rendelkező
felnőtt állampolgár; szentgotthárdi székhellyel rendelkező, bejegyzett civil szervezet stb.)
számára a vélemény- nyilvánítási lehetőséget. Ennek keretében 2017. szeptember 18-án
lakossági fórumot tartottunk és a honlapon a véleményezési anyag megtekintését valamennyi
érdeklődő számára elérhetővé tettük.
Az eljárás kapcsán a partnerek részéről három vélemény érkezett:
- Németh Imre Szentgotthárd Felső u. 23. szám alatti lakos kérelme (1.sz. melléklet)
-

Dr.Szerző Géza és családja Szentgotthárd Váci M. u. 6. szám alatti lakosok
kérelme (2.sz. melléklet)

-

Kovács Buna József Szentgotthárd József A. u.
(3.sz.melléklet)

szám alatti lakos kérelme

A véleményeket a 4. sz. mellékletbe foglaltuk össze.
A vélemények kapcsán a városi főépítésszel egyeztetésre került sor. Javaslatai a 4. számú
mellékletben lettek összefoglalva.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
teljes eljárás keretében történő módosítása kapcsán beérkezett, az 1. – 3. számú mellékletek
szerinti dokumentumokat megismerte. A Képviselő – testület a partnerségi vélemények
vonatkozásában
„A variáció”: az előterjesztés 4. számú mellékletben 1-12. pontokban lévő főépítészi
véleményeket fogadja el.
„B variáció”: a következőket fogadja el: ………………..
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2018. január 16.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet
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2.sz.melléklet
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3.sz.melléklet
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4.számú melléklet

javaslat

1

Németh Imre észrevétele: A kérelem a Szentgotthárd 08/2 és 08/3 hrsz-ú telkek belterületté átminősítésére
vonatkozik.
Magyarázat:A rendezési terv módosításra vonatkozó tervezési program összeállításakor az igény még nem volt
ismert. Nincs lehetőség a tervezési feladat módosítására.

támogatásr
a javasolt

támogatásra
nem javasolt

X

Kovács-Buna József észrevételei:

2

Magyarázat:
A véleményezendő Előzetes tájékoztatás mellékletét képező szabályozási tervlap a könnyebb tájékozódást
szolgálja, a változások helyének jelölésére szolgál. A módosítás a tervezési feladat része.

3
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Magyarázat:
A véleményezendő Előzetes tájékoztatás a tervezési feladatot mutatja be, a biológiai aktivitás érték változásának
bemutatása nem része. A módosítás a tervezési feladat része.
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4

Magyarázat:
A véleményezendő Előzetes tájékoztatás mellékletét képező szabályozási tervlap a könnyebb tájékozódást
szolgálja, a változások helyének jelölésére szolgál. A módosítás a tervezési feladat része.

5

Magyarázat:
A véleményezendő Előzetes tájékoztatás mellékletét képező szabályozási tervlap a könnyebb tájékozódást
szolgálja, a változások helyének jelölésére szolgál. A módosítás a tervezési feladat része.
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6

X

Magyarázat:
A véleményezési eljárásban szakhatóságok, a tervdokumentációk elkészítésében szaktervezők működnek közre.
A tervezési program módosítására szakmai észrevételek alapján kerülhet sor.
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7

Magyarázat:
A véleményezendő Előzetes tájékoztatás mellékletét képező szabályozási tervlap a könnyebb tájékozódást
szolgálja, a változások helyének jelölésére szolgál. A módosítás a tervezési feladat része.
Dr Szerző Géza és családja észrevételei:

8
Magyarázat:
A véleményezendő Előzetes tájékoztatás mellékletét képező szabályozási tervlap a könnyebb tájékozódást
szolgálja, a változások helyének jelölésére szolgál. A tervezési feladat kapcsán a jelölésnek nincs jelentősége.
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9
X

Magyarázat:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről szóló,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet
(továbbiakban: Rendelet) 13 §(1) bekezdése szerint a településrendezési tervek az állami ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázis felhasználásával készülnek, a Rendelet 28/A. § (1) bekezdése szerint a módosítás előtti
időállapotban.
A térképi adatbázist a tervezők részére a szerződés megkötése után átadtuk.

10
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Magyarázat:
A véleményezési eljárásban szakhatóságok, a tervdokumentációk elkészítésében szaktervezők működnek közre.
A végleges megoldás kialakításában a szakmai irányelvek meghatározók.

X
11

12

Magyarázat:
A véleményezési eljárásban szakhatóságok, a tervdokumentációk elkészítésében szaktervezők működnek közre.
A végleges megoldás kialakításában a szakmai irányelvek meghatározók.
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Tárgy: 1/2017.(II.02.) önkormányzati rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018.01.31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. 2016.évi XC. tv /Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről/ alapján kapott
támogatások, pótlékok
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi kompenzációja
Rendelőintézet
EFI Iroda fenntartása /személyi juttatás/
Működési céltartalék
Fedezete: Működési c. ktgvi támogatás és kiegészítő támogatás
Móra F. Városi Könyvtár /személyi juttatás/
Közös Önkormányzati Hivatal /személyi juttatás/
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
Egyéb működési célú kiadások áht.-belül
SZEOB /kötelező feladat/
- 207.377 Ft
Városi Gondozási Központ /kötelező feladat/ - 102.878 Ft
Családsegítő és gyermekj. Sz. /kötelező fel./ -232.734 Ft
Könyvtárban foglalkoztatottak 2017. évi kulturális illetménypótléka
Működési céltartalék
Fedezete: Településiönkorm.kultúrálisfel.támog. /kötelező feladat/
Móra F. Városi Könyvtár /személyi juttatás/

15.494,- Ft
2.106.629 Ft
855.652 Ft
- 293.405 Ft
- 430.077 Ft
- 542.989 Ft

278.357 Ft
276.940 Ft
- 1.417 Ft

Szociális ágazatban dolgozók 2017.évi szoc.összevont ágazati pótléka, Bölcsödei pótlék
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
4.253.704 Ft
Egyéb működési célú kiadások áht.-belül
SZEOB /kötelező feladat/
148.912 Ft
Városi Gondozási Központ /kötelező feladat/
2.757.403 Ft
Családsegítő és gyermekj. Sz. /kötelező feladat/
1.347.389 Ft
Fedezete:
Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.
2.476.765 Ft
Működési céltartalék
- 1.776.939 Ft
2. Helyi közbiztonság javítása érdekében kapott támogatás 1978/2017. (XII.19.) Korm.hat.
Működési céltartalék
300.000 Ft
Fedezete: Működési c. ktgvi támogatás és kiegészítő támog. /kötelező feladat/
300.000 Ft
3. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása
Működési céltartalék

560.509 Ft
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Fedezete:Települési önkorm. köznevelési felad.támogat./köt.feladat/
3. 2017.évi normatíva októberi módosításából származó bevétel
Működési céltartalék
Fedezete:Települési önkorm. köznevelési felad.támogat./köt.feladat/
Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám. /köt.feladat/
4. Kubinyi Ágoston pályázat
Múzeális intézmények szakmai támogatása /beruházás/
Fedezete:Felhalmozási c. önkormányzati támogatások/köt.feladat/
5. 2017. évi C. tv.alapján járó támogatások
Állami támogatás
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés
Fedezete: Finanszírozási bevételek megelőlegezés

560.509 Ft

7.712.187 Ft
555.437 Ft
7.156.750 Ft

2.000.000 Ft
2.0000.000 Ft

10.742.334 Ft
10.742.334 Ft

6. Polgármesteri keret
Nemzetközi Művésztelep kiállítás
Önkormányzatok igazg.tev. /dologi kiadás/
9.100 Ft
Békefi Antal Népdalkör, Diabétes világnap, Iskolánk Tanulóíért Alapítvány, Hármashatár
Kupa Sakkverseny támogatása
Város és községgazd. szolgáltatás /egyéb műk. kiad áhn kív./
190.000 Ft
Synergy Fitness SE őszi versenyszezon, Szentgotthárdi Sakkegyesület támogatása
Versenysport és tev. támogatása / egyéb műk. kiad áhn kív./
350.000 Ft
Fedezetük: Működési céltartalék zárolása
- 549.100 Ft
Ebből: kötelező feladat
199.100 Ft
önként vállalt fel.
350.000 Ft
7. Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága
Sinergy Fitness SE támogatása
Versenysport és tev. támogatása / egyéb műk. kiad áhn kív./
Fedezete: Közművelődési tev.tám. (egyéb műk.c.tám.áh.kív.)

200.000 Ft
- 200.000 Ft

8. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása
A./ Önkormányzat
Refektórium felújítása
Ebből: beruházás
- 19.465.417 Ft
felújítás
19.465.417 Ft
Önkormányzatok igazg.tev.
Ebből: dologi kiadás
14.563 Ft
munkaad.terh.jár. - 14.563 Ft
Szociális ösztöndíjak
Ebből: egyéb műk.c. kiadás áhn.kív. - 500.000 Ft
ellátottak pénzbeli jutt. 500.000 Ft
Város és községgazd. szolg.
Ebből: egyéb műk. kiadás áhn.kív.
50.000 Ft
dologi kiadás
- 50.000 Ft

76

2018. január 30-i képviselő-testületi előterjesztései

Önkormányzati ingatlanok bérlemények felújítása
Ebből: dologi kiadás 1.474.771 Ft
felújítás
- 1.474.771 Ft
Közműv tev. és tám. /közműv. klubok/ /dologi kiadás/
Fedezete: Közművelődési tev. támog. /dolgi kiadás/

- 66.435 Ft
66.435 Ft

Város és községgazd. szolg. /dologi kiadás/
Fedezete: Közművelődési tev. támog. /dolgi kiadás/

- 14.174Ft
14.174 Ft

Nem lakóingatlan bérbead., üzem. /dologi kiadás/
Fedezetük: Működési céltartalék

448.000 Ft
- 448.000 Ft

Közvilágítás /dologi kiadás/
Fedezetük: Működési céltartalék

500.000 Ft
- 500.000 Ft

Belterületi vízrendezés /felújítás/
Fedezetük: Működési bevételek

440.000 Ft
- 440.000 Ft

Első lakáshoz jutók támogatása /egyéb felhalm.c.támog. áhn. kív./
Háziorvosi ügyeleti ellátás /beruházás/
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem. /dologi kiadás/
Garancia és kez.váll.G.T.Kft /egyéb felhalm.c.tám.áhn.kív./

101.131 Ft
151.654 Ft
1.457.834 Ft
1.710.619 Ft

Nem lakóingatlan bérbead., üzem. /dologi kiadás/
Fedezete: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /dologi kiadás/
Közművelődési tev. támog. /személyi jutt/
Fedezete: Közműv tev. és tám. /közműv. klubok/ /személyi jutt/
Önkormányzati jogalkotás
Ebből: dologi kiadás
személyi juttatás

511.000 Ft
- 511.000 Ft

Közvilágítás
Ebből: beruházás
dologi kiadás

178.000 Ft
- 178.000 Ft

1.013.000 Ft
- 1.013.000 Ft
15.000 Ft
-15.000 Ft

Civil Alap
Ebből: Egyéb működési c. kiad áhn kív
350.000 Ft
Egyéb működési c. kiad áhn belül 200.000 Ft
Egyéb felhalmozási c. kiad áhn kív 80.000 Ft
Dologi kiadás
- 630.000 Ft
Városi rendezvények
Ebből: személyi juttatás
99.000 Ft
egyéb műk.célú kiadás áhn.kíav.
44.000 Ft
dologi kiadás
- 143.000 Ft
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Ár- és belvízvédelem
Ebből: felújítás
563.000 Ft
dologi kiadás - 563.000 Ft
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Ebből: beruházás
69.000 Ft
dologi kiadás - 69.000 Ft
Közművelődési tev. és támogatás
Ebből: munkaad. terh. jár.
egyéb műk.c.támog. áhn. kív.

293.000 Ft
- 293.000 Ft

Út építés, út felújítás
Ebből: dologi kiadás 1.602.000 Ft
felújítás
7.638.000 Ft
beruházás
- 9.240.000 Ft
Óvoda vizesblokk felújítás
Ebből: felújítás
324.000 Ft
dologi kiadás
-324.000 Ft
Színház felújítás vizesblokk
Ebből: dologi kiadás
285.000 Ft
beruházás
- 285.000 Ft
Erdészet, egyéb erdőgazd. tev
Ebből: személyi juttatás
344.000 Ft
munkaad.terh.jár
20.000 Ft
dologi kiadás
1.142.000 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c. átvett pénzeszköz áhn.kív.
350.000 Ft
Települési hulladék vegyes begyűjt. /dologi kiadás/

- 1.156.000 Ft

Közutak, hidak, üzem. fennt. /dologi kiadás/
Fedezete: Út építés /beruházás/

5.887.000 Ft
- 5.887.000 Ft

Intézmény takarítása, karbantartása
Ebből: személyi juttatás
4.000 Ft
dologi kiadás
1.745.000 Ft
Fedezete: Önkormányzati vagfyonnal kapcs.gazd. /beruházás/
Széchenyi Isk. tornacsarnok felújítás
Ebből: dologi kiadás
7.000 Ft
felújítás
1.300.000 Ft
Vis maior /felújítás/
56-os emlékpark /beruházás/
Önkormányzatok igazg. tev.
Ebből: személyi juttatás
128.000 Ft

1.506.000 Ft

1.749.000 Ft

- 1.749.000 Ft
1.307.000 Ft

412.000 Ft
31.000 Ft
1.089.000 Ft
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dologi kiadás
961.000 Ft
Első lakáshoz jutók támogatása
Ebből: lakás támogatás egyéb felhalm.kiad. áhn.kív.
dologi kiadás
Fedzete: Játszótér R.tótfalu /beruházás/

437.000 Ft
399.000 Ft
38.000 Ft

Város és községgazd szolg.
Ebből: személyi juttatás
76.000 Ft
munkaad. terh. jár.
17.000 Ft
dologi kiadás
4.843.000 Ft
egyéb műk.c. kiadás áhn.kív. 740.000 Ft
beruházás
407.000 Ft
Fedezete: Közvilágítás bővítése /beruházás/
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása /dologi kiadás/
Fedezete: Városi rendezvények /dologi kiadás/
Köztemetés
Ebből: dologi kiadás
97.000 Ft
ellátottak pénzbeli jutt.
145.000 Ft
Fedezete: Önkormányzati segélyek /ellátottak pénzbeli jutt./
Közművelődési tev. és tám. /Pannon K.K.E/ /egyéb műk.c.áhn.kív./
Közművelődési tev. és tám./közműv.klubok- Színház/ /beruházás/
Közművelődési tev. és tám./Városi Mozi/ /beruházás/
Lieder pályázat mobil színpad /dologi kiadás/
Művház. kerthelyiség /dologi kiadás/
Fedezetük:
Közműv.tev. és támog. /egyéb program reklám/
Ebből: dologi kiadás
- 3.019.000 Ft
egyéb műk.c.kiadás áhn.kívül
- 1.624.000 Ft
Városi rendezvények /dologi kiadás/
Versenysport tev. és támogatás
Ebből: dologi kiadás
88.000 Ft
egyéb működési célú kiadás áhn. kívül
1.722.000 Ft
egyéb felhalmozási célú kiadás áhn. kívül - 1.289.000 Ft
Gimnázium tornacsarnok felúj. /dologi kiadás/
Fedezetük:
Iskolai, diáksport-tevékenység tám. /egyéb műk.c.tám. áhn.kív/
Sportlétesítmények műk. és fejl. /dologi kiadás/
Önkormányzati ingatlanok bérlemények felújítása
Ebből: dologi kiadás
1.961.000 Ft
felújítás
2.016.000 Ft
Belterülleti vízrendezés
Ebből: dologi kiadás
418.000 Ft
felújítás
44.632.000 Ft
beruházás
- 15.000.000 Ft
Mg. utak építése

- 3.276.000 Ft
6.083.000 Ft

- 6.083.000 Ft
347.000 Ft
- 347.000 Ft
242.000 Ft

- 242.000 Ft
1.644.000 Ft
2.023.000 Ft
1.026.000 Ft
3.000 Ft
240.000 Ft
- 4.643.000 Ft

- 293.000 Ft
521.000 Ft

1.559.000 Ft
- 500.000 Ft
- 1.580.000 Ft
3.977.000 Ft

30.050.000 Ft

1.772.000 Ft
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Ebből: dologi kiadás
705.000 Ft
felújítás
1.067.000 Ft
Városrészi kultúrok felújítása /felújítás/
Kethelyi laktanya
Ebből: dologi kiadás
100.000 Ft
felújítás
2.600.000 Ft
SZOI Oktatási intézmények /dologi kiadás/
Széchenyi főzőkonyha
Ebből: dologi kiadás
43.000 Ft
beruházás
600.000 Ft
felújíás
1.772.000 Ft
Mozi fűtés korszerűsítés /felújítás/
Vargyai ház /dologi kiadás/
Fedezetük
Garancia és kez.váll.G.T.Kft /egyéb felhalm.c.tám. áhn.kív/
Parkoló József A. /beruházás/
Tervezési keret
Ebből: beruházás
-16.000.000 Ft
felújítás
337.000 Ft
Rábakethelyi ravatalozó felújítása /felújítás/
SZIP Kft tagi kölcsön visszatérítése
Működési céltartalék
Fedezete: Felhalm.c.támog.visszatér. áhn.kív.
Máriaújfalu szennyvízhálózat építés
Ebből: dologi kiadás
- 12.561.976 Ft
beruházás
135.022.375 Ft
Fedzete:
Egyéb felhalm.c. tám. bev. áhn.belül. Eu-s prog. és hazai társfin.
Működési bevételek
Játszótér R.tótfalu /beruházás/

13.501.000 Ft
2.700.000 Ft

67.000 Ft
2.415.000 Ft

870.000 Ft
1.816.000 Ft
30.187.000 Ft
- 2.290.000 Ft
- 15.663.000 Ft

- 9.028.000 Ft

4.400.000 Ft
4.400.000 Ft
122.460.399 Ft

90.140.077 Ft
31.161.800 Ft
- 1.158.522 Ft

Oktatási intézmények fenntartása /dologi kiadás/
Fedezete: Intézményi működési bevétel

1.207.340 Ft
1.207.340 Ft

Iskolai intézményi étkeztetés /dologi kiadás/
Fedezete: Intézményi működési bevétel

2.337.481 Ft
2.337.481 Ft

B./ Közös Hivatal
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./
Ebből : személyi jutt.
96.354 Ft
munkaa.terh.j.
24.266 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv
Intézményfinanszírozás
Intézményi takarítás, karbantartás /int.műk.bev./
Fedezete: Önkormányzat igazg. tev. /int.műk.bev./

120.620 Ft

106.953 Ft
13.667 Ft
219.366 Ft
- 219.366 Ft
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Önkormányzati igazg.tev. /egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.társulás/
Fedezete: Önkormányzati igazg. tev. /int.műk.bev/

521 Ft
- 521 Ft

Adó, vám- és jövedéki igazgatás /személyi jutt./
Fedezete: Önkormányzat igazg. tev. /személyi jutt./

935.400 Ft
- 935.400 Ft

Adó, vám- és jövedéki igazgatás /munkaa terh. jár../
Fedezete: Adó, vám- és jövedéki igazgatás /dologi kiadás/

304.373 Ft
- 304.373 Ft

Közterület rendjének fenntartása /személyi jutt./
Fedezete: Önkormányzat igazg. tev. /személyi jutt./

212.300 Ft
- 212.300 Ft

Közterület rendjének fenntartása /munakaad.terh.jár./
Fedezete: Közterület rendjének fenntartása /dologi kiadás/

25.500 Ft
25.500 Ft

Önkormányzat igazg. tev. /munkaad.terh.jár./
Fedezete: Önkormányzat igazg. tev. /személyi jutt./

355.231 Ft
- 355.231 Ft

Kompenzáció elvonás /önkormányzati igazg. tev./
Ebből: személyi jutt.
- 357.100 Ft
munkaad.terh.jár.
- 72.977 Ft
Fedezete: Intézményfinanszírozás

- 430.077 Ft

C./ Rendelőintézet
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./
Ebből : személyi jutt.
81.530 Ft
munkaa.terh.j.
8.968 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv
Foglalkozás eü. alapellátás
Ebből : dologi kiadás
146.875 Ft
beruházás
2.455.500 Ft
Fedezete: Működési bevétel

- 430.077 Ft

90.498 Ft

90.498 Ft
2.602.375 Ft

2.602.375 Ft

Foglalkozás eü. szakellátás /személyi jutt./
Fedezete: Működési bevétel

223.000 Ft
223.000 Ft

Járóbeteg gyógyító szakellátás
Ebből: dologi kiadás
5.799.708 Ft
beruházás
1.873.330 Ft
Fedezete: Működési bevétel
Műk.c.tám. áhn.bel. TB Alapból

7.673.038 Ft

1.799.708 Ft
5.873.330 Ft

Járóbetegek gyógyító gond. /dologi kiadás/
Fedezete: Működési bevétel
Műk.c.tám. áhn.bel. TB Alapból

1.806.100 Ft
19.600 Ft
1.786.500 Ft
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Egészségügyi laboratóriumi szolg. /dologi kiadás/
Fedezete: Műk.c.tám. áhn.bel. TB Alapból

2.611.309 Ft
2.611.309 Ft

Képalkotó diagnosztikai szolg. /dologi kiadás/
Fedezete: Műk.c.tám. áhn.bel. TB Alapból

3.477.331 Ft
3.477.331 Ft

Fizikoterápiás szolg.
Ebből : dologi kiadás
170.728 Ft
beruházás
27.000 Ft
Fedezete: Műk.c.tám. áhn.bel. TB Alapból
Háziorvosi alalpellátás – gyermekorvos /dologi kiadás/
Fedezete: Műk.c.tám. áhn.bel. TB Alapból
Háziorvosi alapellátás /dologi kiadás/
Fedezete: Működési bevétel
EFI Iroda fenntartása
Ebből: dologi kiadás
beruházás

197.728 Ft

197.728 Ft
1.246.302 Ft
1.246.302 Ft
293.396 Ft
293.396 Ft

- 271.684 Ft
271.684 Ft

EFI Iroda fenntartása /beruházás/
Fedezete: Működési c. támog. áhn. belül
Járóbeteg gyógyító szakellátás /dologi kiadás/
Fedezete: Működési bevétel
EFI Iroda fenntartása:Működési c. támog. áhn. belü
Felhalm.c.bevétel
Fedezete: Intézményfinanszírozás
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./ /munkaad.tehr.jár./
Járóbeteg gyógyító szakellátás /munkaad.terh.jár./

259.900 Ft
259.900 Ft
85 Ft
85 Ft
24.524.777 Ft
675.223 Ft
- 25.200.000 Ft
-7 Ft
7 Ft

D./ Móra F. Városi Könyvtár
Könyvtári szolgáltatás /dologi kiadás/
Fedezete: Működési bevétel

24.697 Ft
24.697 Ft

Szja 1%
Könyvtári szolgáltatás /beruházás/
Fedezete: Egy.műk.c.tám.áhn.bel.

38.785 Ft
38.785 Ft

Múzeumi kiáll. tev. /dologi kiadás/
Fedezete: Működési bevétel

93.165 Ft
93.165 Ft

Kompenzáció elvonás /könyvtári szolg./ /személyi jutt./
Fedezete: Intézményfinanszírozás

- 294.822 Ft
- 294.822 Ft
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Hatásvizsgálat
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy a
költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni
szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni a gazdasági – pénzügyi folyamatokat. A követés
naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek.
A változásnak társadalmi
kihatása: nem releváns. Környezeti és egészségi következménye: nincs.
A jogalkotás elmaradásának esetén a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi előírásokkal.
Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2017.évi költségvetés
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen.
Szentgotthárd, 2018. január 22.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz.melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./..7. (…...) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.2) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017
(II.2) önkormányzati rendelete / továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) bekezdés helyébe a
következő lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 4.843.128.495 Ft azaz négymilliárd-nyolcszáznegyvenhárommillió –
egyzázhuszonnyolcezer - négyszákilnecvenöt forintban
b) bevételi főösszegét 4.843.128.495 Ft azaz négymilliárd-nyolcszáznegyvenhárommillió –
egyzázhuszonnyolcezer forintban, állapítja meg.‖
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg
forrásait és azok összegét - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az
alábbiak szerint határozza meg:
(2) Működési bevételek
2.521.372.755 Ft
a) Intézményi működési bevételek:
242.485.149 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1 540 500 000 Ft
c) Működési támogatások:
374.841.799 Ft
d) Egyéb működési bevételek:
363.545.827 Ft
(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
b) Felhalmozási támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek

1.670.067.302 Ft
186 127.087 Ft
0 Ft.
1.483.940.215 Ft

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.
(5) Költségvetési bevételek összesen:

191.650.000 Ft
4.383.090.057 Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből
az előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke:
449.296.104 Ft
Ebből:
a) működési pénzmaradvány
149.296.104 Ft,
b) felhalmozási pénzmaradvány
300 000 000 Ft.
Államháztartáson belüli megelőlegezés

10.742.334 Ft
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(7)Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek „
fejlesztési hitel
0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:
460.038.438 Ft
3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a)
b)
c)
d)
e)

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

2.195.804.438 Ft-ot
2.292.879.612 Ft-ot
34.991.100 Ft-ot
302.483.304 Ft-ot
16.970.041 Ft-ot

határoz meg.‖
4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a)
személyi juttatások előirányzata
393.411.026 Ft
b)
munkaadót terhelő járulékok előirányzata
97.744.994 Ft
c)
dologi kiadások előirányzata
971.737.429 Ft
d)
egyéb működési kiadásra
717.457.989 Ft
ebből
da) műk. célú peszk átad. államh belülre
650.448.941 Ft
db)
dc)
e)

műk. célú peszk átad. államh kivülre
társ. szocpol. és egyéb juttatás
ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
Működési kiadások összesen:

67.009.048 Ft
0 Ft
15.453.000 Ft
2.195.804.438 Ft

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A 4. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez
3.572.146 Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete
ab) katasztrófa alap
ac) általános tartalék

673.111 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 299.810.193 Ft összegben, az alábbiak szerint
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
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i)
j)
k)
k)

Rendezvény Tört.Napok
PKKE többlettámogatás
háziorvosi rendelő rámpa
Wifi kiépítése
Intézménykarbantartás
Környezetv. alap
Működési céltartalék
Egyéb tartalék pályázati
önrész,
felhalmozási kiadás
Kötött felhasználású pénzkészlet
Rendelőintézeti tartalék
SZIP tagi kölcsön visszafizetése
Szennyvíz felújítás

l)

Költségvetési támog., pótlékok

a)
b)
c)
c)
d)
f)
g)
h)

1 000 000 Ft
5.738.760 Ft
4 000 000 Ft
647 700 Ft
3 000 000 Ft
1 000 000 Ft
12.162.637 Ft
94.855.070 Ft
32.859.178 Ft
5.000.000 Ft
4.400.000 Ft
34.943.079 Ft
100.203.769 Ft
‖

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 374.841.779 Ft
állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 226 765 537 Ft nem kerül
folyósításra.)‖
6.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:
2018. ……..

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§
A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási
kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.
2.§
A rendelet tervezet ezen rendelkezései az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
3.§ – 4.§
A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei
(esetünkben a 3. és 4. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a
felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat és a tartalékot. Külön részletezésre
kerül a céltartalék.
5.§
Az állami költségvetésből járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is
rendezi.
6.§
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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Tárgy: Kék parkolási zóna megszüntetésének felülvizsgálata.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018.01.31.-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő- testületének a 11/2017. (XI. 30.) rendelete
szabályozza Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszer és a fizetőparkolók
működésének és igénybevételének rendjét.
A fizető parkolókat Szentgotthárd város területén a SZET Szentgotthárdi Kft. üzemelteti.
A parkolók üzemeltetéséről 2017. november 10-én a SZET Szentgotthárdi Kft.
(továbbiakban: üzemeltető) elkészítette beszámolóját, melyet a Képviselő- testület 2017.
november 29-i testületi ülésen tárgyalt és 254/2017. számú Képviselő-testületi határozatában
elfogadott.
A beszámolóban az üzemeltető javasolta a kék zóna megszüntetését az egységes parkolási
rendszer alkalmazása érdekében.
A Képviselő-testület 254/2017. számú Képviselő-testületi határozatában az alábbi elvi döntést
hozta:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben egyetért a kék
parkolási zóna megszüntetésével, amelyek területén amennyiben lehetséges fizetőparkolókat kell kijelölni. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (3)
Határozati
javaslat:
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 ezek ismeretében a 2018. januári ülésére
ismételten elő kell terjeszteni.

A határozat alapján megtörtént a kihasználtság vizsgálata (1.számú melléklet). Az üzemeltető
2017. december 19. és 2018. január 18. közötti intervallumban, különböző napszakokban
nyolc alkalommal vizsgálta a kék zónás parkolóhelyek telítettségét. A kimutatásból kiderül,
hogy a kihasználtság mindhárom vizsgált területen (Zöldfa udvar, József A. utca, Rákóczi F.
utca) 80 % feletti és átlagosan 82 %.
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 kék zónás területek fizető parkolókká történő minősítésével az alábbi infrastruktúrát
szükséges kialakítani:
 Új parkoló automata kihelyezése a József Attila utcában
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 4-4 db információs tábla (4 db ―P zóna‖ és 4 db ―P zóna vége tábla, valamint a
hozzájuk tartozó kiegészítő táblák) elhelyezése
 104 parkolóállás szabvány szerinti felfestése a kapubejárók jelölésével együtt

A rendszer átalakítását, az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítását üzemeltető saját
bevételeiből fedezi.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kék zónák megszüntetését és 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 és hatékonyabb lesz, a kék zóna igénybe vevői viszonylag kevesen voltak.
ellenőrzése nem volt hatékny.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: A kék zónás területek fizető
parkolókká történő minősítésével parkolási rendszerből származó bevételek növekedhetnének,
így nem kell más területekről forrást biztosítania az üzemeltetőnek, illetve az
önkormányzatnak a rendszer fejlesztéséhez.
Környezeti és egészségi következménye: A szabályosan felfestett parkolóállásokkal
egyértelművé válnak a parkolásra alkalmas helyek, így megszűnhet a zöld területen való
szabálytalan parkolás.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A szolgáltatónál nagyobb számú bérletjegy
kiadás, valamint az ezzel járó adminisztráció jelentkezhet. Mivel nő a parkolók száma, így nó
az ellenőrzést végző feladata is
A jogalkotás elmaradásának esetén: A kék zóna megtartásával megmarad a heterogén
jelenlegi parkolási rendszer a városban, vélhetően rendezettebbé vélik a parkolási helyzet a
József Attila utcában és a Zöldfa környékén.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a beszámoló, valamint a csatolt rendelet tervezet
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi Kft.
Szentgotthárd Város Fizetőparkoló rendszerének átalakításához készített beszámolóját
elfogadja, valamint egyetért azzal, hogy a kék parkolási zóna megszüntetésével annak helyén
fizető-parkolókat kell kijelölni.
Határidő: a közlésre azonnal
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Felelős: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2018. 01.22.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1. számú melléklet
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../---. /---./ önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a
fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2017. (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.) 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„3. § (2) Fizető parkolókban várakozni az üzemeltetési idő alatt lehet‖.
2. § A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
3.§ Hatályát veszíti a R. 4. §-a és 12.§-a.
3. § E rendelet 2018. Április 1-én lép hatályba.

103

2018. január 30-i képviselő-testületi előterjesztései
1. melléklet
A Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (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
mellertti 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 út 14. számú ingatlanig (egykori
autóbusz-pályaudvarig), beleértve a Hunyadi u. 21. alatti ingatlan körüli parkolókat,
és a Május 1. utca 2. (volt Kaszagyár) előtti 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. a 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.
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Indokolás:
1. §-hoz: a kék zónák megszüntetésével a mondat második fele hatályát veszti
2. §-hoz: Kék zónák megszüntetésével a R. 1. mellékletében a kék zónába sorolt parkolók
felsorolása átkerül a Szentgotthárd városában a fizetőparkolási rendszerbe bevont parkolók
közé
3. §-hoz: A R. 4. § és 12. §-ai a kék zónák megszüntetésével hatályukat vesztik
4.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezés. Tekintettel arra, hogy a változás előkészületeket
igényel a szolgáltatótól, de felkészülési időt igényel a polgárok részéről is, így az általában
megszokottnál hosszabb idő után lép majd hatályba.
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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.január 31-i ülésére

I.

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK:

Lejárt határidejű határozat az elmúlt időszakban nem volt.

II.
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK
2018. JANUÁR
VÁROSÜZEMELTETÉS:
Két ülés között történtek
2018. január


2018. január 19-én megkezdődött az M8 autóút Körmend-Rábafüzes
országhatár közötti szakasz 2x1 sávos építési munkák munkaterület átadásátvételi eljárása. A projekt befejezési határideje 2021. február vége



Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-VS12016-00011
A Támogatási Szerződést (TSZ) június 16-án írtuk alá. A Felhívásban előírtaknak
megfelelően a Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a TSZ aláírását követő 6 hónapon
belül kell elkészíteni és véleményeztetni a KKK tervzsűrivel, tehát december 16-ig. A
tervzsűritől 2018. január 12-re kaptunk időpontot, ezért szerződésmódosítás vált szükségessé.
A szerződésmódosítási kérelem hiánypótlását 2018. január 23-án teljesítettük, várjuk az
Irányító Hatóság elbírálását. A KHT elkészült és annak zsűriztetése is megtörtént. Ez alapján
történhet a tervek elkészítése, melyet engedélyeztetés előtt szintén szükséges a kerékpáros
tervzsűrivel és a Közreműködő Szervezettel véleményeztetni. A tervek elkészítésének és az
engedélyeztetés végső határideje 2018.04.30.


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




Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017.
november 20-án megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd Máriaújfalu városrészen a szennyvíz-csatornázással érintett önkormányzati
tulajdonú és kezelésű utak KHEOP pályázati projektben nem elszámolható
teljes szélességű burkolat-felújítása” elnevezésű beszerzési eljárás eljárást
lezáró döntéséről. A KHEOP projektben sajnos csak állami tulajdonú és
kezelésű utak esetében számolható el a szennyvízcsatornázás utáni teljes
szélességű helyreállítás, az önkormányzati utak esetében csak nyomvonalas
helyreállítás végezhető el, illetve számolható el. Az eljárás nyertese a COLAS
Alterra Zrt. lett. A nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. Teljesítés
határideje: 2018. június 15..

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


A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás
korszerűsítése‖ elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az
ENERIN Sümeg Energetikai Kft.-vel megkötött szerződés alapján teljes
mértékben megtörtént a város közvilágítási hálózatának LED technológiás
korszerűsítése. A beruházás során a város területén 1570 db LED technológiás
lámpatest felszerelésére kerül/került sor. A korábban beérkezett
igények/jelzések alapján továbbá megtörtént a lámpatestek felszerelése a
Máriaújfalui út 2694 hrsz. elé, a Tótfalusi út 88. számú ingatlan melletti
oszlopra, illetve a Szentgotthárd-Rábakethely, 157. hrsz-ú közúton lévő
oszlopra (Kethelyi út 47/B. - Kethelyi út 49. számú ingatlanok közötti földúton
lévő oszlopra (régi, elavult lámpatest helyére)).



A közvilágítás korszerűsítésével egyúttal más szervezet látja el a közvilágítási
berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását és
üzemeltetését. Az új szervezet neve és elérhetőségei, ahová ezentúl az egyedi
közvilágítási meghibásodásokat be kell jelenteni: ENERIN Sümeg Energetikai
Kft. Hiba bejelentési elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689,
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magyar.erik@enerin.hu, www.kozvilhiba.hu. 2017 december és 2018 január
hónapokban a közvilágítási hálózatot érintően négy (4) egyedi hibát
jelentettünk be. A közvilágítási hálózatot érintő hibák elhárítása az elektromos
hálózat tulajdonosának (EON), az egyedi hibák elhárítása pedig az
önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata.
A bejelentett hibák elhárítása folyamatban van.





Megtörtént a Szentgotthárd 1069/7. hrsz.-ú közúton (Arany J. iskola – Goods
Market közötti úton) a hiányzó térvilágítás (elektromos betáplálás, kandeláber,
2 db LED lámpatesttel (20 W) kiépítése. Kivitelező: LABABO Villszer Kft.



A Képviselő-testület 2016. augusztus 2. rendkívüli ülésén hozott döntés
alapján nyolc (8) helyszínen keletkezett károkkal kapcsolatos vis maior
támogatási igényt nyújtottunk be. A Belügyminisztérium honlapján megjelent
információ alapján a 2016. október 12-én kelt döntés értelmében 13 527 000,Ft támogatásban részesül az önkormányzat. Az erről szóló Támogatói Okirat
az EBR42 rendszerben már elérhető. A pályázati támogatásból megvalósuló
beruházás megvalósításának előkészítését megkezdtük. Szentgotthárd Város
Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. június 15-én megtartott
ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd vis maior támogatással
kapcsolatos építési munkák” elnevezésű közbeszerzési eljárás eljárást lezáró
döntéséről. Teljesítés határideje: a szerződés aláírásától számított 90 napon
belül. Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezések kiküldése, illetve a
szerződéskötés, valamint a munkaterület átadása megtörtént. A műszaki
átadás-átvétel megtörtént. Az elszámolás határideje 2017. október 12. Az
elszámolást határidőre benyújtottuk a MÁK részére, a helyszíni ellenőrzés
2017. november 09-én megtörtént, az elszámolással kapcsolatban hiánypótlás
érkezett, amelynek teljesítése folyamatban van. A hiánypótlást és az
elszámolást a Kincstár elfogadta, a pályázat lezárult.



Megrendeltük Szentgotthárd- Máriaújfalu kultúrház bejárata előtti áteresz és
vízóraakna helyreállítási munkáit. Kivitelező: Utplan ’95 Kft.



Megrendeltük Szentgotthárd- Rábatótfalu 3812 hrsz-ú út és Tótfalusi út
kereszteződésében lévő sérült áteresz helyreállítását, és a csatlakozó útburkolat
felújítási munkáit. Kivitelező: Utplan ’95 Kft.



Megrendeltük Szentgotthárd-Rábatótfalu, Tótfalusi út 117. számú ingatlannál
lévő sérült áteresz helyreállítási munkáit. Kivitelező: Utplan ’95 Kft.

Megrendeltük Szentgotthárd - Rábatótfalu, Tótfalusi út 0896/1 és 0898/12 hrsz.
területek között hiányzó közvilágítási vezeték kiépítését. Kivitelező: E.ON Északdunántúli Áramhálózati Zrt.
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 Megrendeltük a Szentgotthárd, Hunyadi úti temetőmnél lévő konténer temetőn belülre
helyezése kapcsán szükséges átalakítási munkákat. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi
Kft.


Megrendeltük Szentgotthárd város területén található közterületi információs táblák
felújítását. Kivitelező: Virtuart Kft. A kivitelezés határideje 2018. március 31.



Megtörtént a karácsonyi díszkivilágítás leszerelése. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi
Kft.



Szerződést kötöttünk a téli útüzemeltetési feladatok ellátására. Kivitelező: SZET
Szentgotthárdi Kft.


Az Óvoda – Bölcsőde intézmény nyugati épülettömbjénél jelentkező statikai
probléma felderítése érdekében megrendeltük az csatornarendszerének (belső
csapadékvíz-, illetve szennyvíz-csatorna) mosatását és kamerás vizsgálatát. A
kamerás felvételek elemzése jelenleg folyamatban van.
Kivitelező: Vasivíz Zrt., 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.


Megrendeltük a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületében az
első vizesblokk teljes felújítását:
 bontási munkálatok
 teljes burkolatcsere: csempeburkolat-, padlóburkolat készítése
 új álmennyezet készítése
 villanyszerelési munkálatok
 gépészeti alapszerelés - a víz-, szennyvíz-, melegvíz ellátás alapvezetékei csak az
építéssel érintett területen és a szükséges mértékig kerülnek átépítésre
 építési törmelék elszállítása lerakóhelyre
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,
970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.
VÁROSÜZEMELTETÉS:
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:
Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi, megszűnési eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma:
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Vízügyi hatáskör

0
0
2
3
2
0
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Hatósági, szakhatósági engedélyek száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
Nyilatkozatok:
Eljárás megszüntetése, elutasító döntés
Belföldi jogsegély
Építésügyi hatósági szolgáltatás

7
3(7)*
1
2
0
0
0

*( ) házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány
- A Településarculati Kézikönyvhöz kapcsolódó rendeletet a Vas megyei Kormányhivatal
véleményezte – ami a testületi anyag kiküldése időpontjában érkezett, így a javasolt
módosításokat nem tudtuk átvezetni – a rendelettervezetet elfogadásra a februári testületi
ülésre terjesztjük elő.

PÉNZÜGY
Költségvetési feladatok:
A legfontosabb teendő a költségvetési csoportban a 2017. évi zárási, a 2018. költségvetési
feladatok, az ezzel kapcsolatos jelentések, adatszolgáltatások, analitikák kiállítása, valamint
az ASP program beindítása.
Beszámolók, jelentések:
- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
- 2018. havi ÁFA bevallások, 2018. havi bevallások
- 2017.-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:
Ezen a területen további jelentős feladat lesz a 2017. évi zárás és 2018. nyitás után az
ONKADO program ASP rendszerbe migrálása. Az adó elévülés a keletkezést követő 5 év,
ezen adatokhoz – miután az ASP csak 2018-tól kezeli az adatokat – hogyan is férünk hozzá
egy-egy reklamálás esetén.
Az adóügyi feladatok végrehajtása elsősorban az állandó feladatokból áll. Jelentős a
gépjárműadó esetében a behajtási tevékenység. A forgalomból kivonásra a Járási Hivatalhoz
benyújtott gépjármű tulajdonosok jelentős része pótolja elmaradásait.
Állandó feladatok:
A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik.
Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.
A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása
folyamatosan történik.

110

2018. január 30-i képviselő-testületi előterjesztései
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.
III. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:
Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük
és ha szükséges korrigáljuk.
Rendeletek felülvizsgálata:
-

Az 1/2017.(II.2.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2017. évi
költségvetésről szóló rendelete a mostani 2018. évi januári képviselő-testületi ülésen
kerül módosításra.

-

A 2/2017.(II.2.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi
költségvetésről szóló rendelete értelemszerűen módosítást nem igényel.

-

A 3/2017.(II.2.) rendelet: a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjének
szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása változtatást nem igényel.

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE
2018. január
Megválaszolandó felvetés a decemberi képviselő-testületi ülésen nem hangzott el.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról‖ című beszámolót elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2018. január 24.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2018. január22-én
CÍME

KIÍRÓ

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KEHOP-2.2.1-152015-00006

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2016

Belügyminisztérium

SZEOB Játékvár Óvoda
bővítése és energetikai
felújítása

TOP-1.4.1-15-VS12016-00019

Arany János Iskola
energetikai fejlesztése
Szentgotthárdon

TOP-3.2.1-15-VS12016-00011

HAT.SZÁM

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

TELJES
ÖSSZEG

nettó
505.000.000,-

2 000 000,-

103/2016.

139/2016.

151 300 000,-

158.818.397,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

A csatorna-építési munkálatok
2017. decemberében lezárultak. A
kivitelező vállalkozó jelenleg a
műszaki átadás-átvételhez
szükséges dokumentációt állítja
nettó 426.208.381
nettó
össze és szükség szerint
Ft,102.164.199,útkarbantartási munát végez. A
műszaki átadás-átvétel és a
lakossági rákötések csak 2018.
tavaszán várhatóak, a projekt
záró időpontja 2018. márius 29.
Nyert! Digitális terepasztal német
nyelvű fejlesztése.
2 000 000,0,Kivitelezés befejeződött,
elszámolás folyamatban.

150.000.000,-

158.818.397,-

1.300.000,-

Engedélyes tervek elkészültek,
építési engedélyezési eljárás
folyamatban.

0,-

Tervek elkészültek. Műszaki
ellenőr kiválasztása és kivitelezési
közbeszerzési eljárás előkészítése
folyamatban.
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CÍME

KIÍRÓ

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

A Szentgotthárdi Ipari
Park
alapinfrastruktúrájának
fejlesztése

TOP-1.1.1-15-VS12016-00003

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

156/2016.

299 765 000,-

299.765.000

0,-

NYERT! Szerződéskötés
megtörtént. Megvalósítás
(tervezés) folyamatban.

120/2016.

28 256 893,-

14 128 446,-

14 128 447,-

Kivitelezés lezárult, műszaki
átadás megtörtént. Elszámolás
folyamatban.

30.994.592,-

Igényelt
támogatás:
15.000.000,- Ft
nem nyert

15.994.592,-

Nyert

0,- Ft

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

106/2017.

102/2016.

478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

52.500 €

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

Kolostorkönyvtár
felújítása
SI-HU
SzlovéniaMagyarország

17/2016

350.000 €

elbírálás alatt
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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

MEGJEGYZÉS

14.191 €

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

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Zöld város kialakítása

TOP-2.1.2-15

138/2016

Testvér-települési
programok és
együttműködések

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

73 / 2017

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft

501.600,- Ft

0 Ft

SAJÁT ERŐ

0 Ft

0 Ft

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

Városarculat és helyi
termék fejlesztése

KIÍRÓ

AT-HU
Ausztria Magyarország

HAT.SZÁM

166/2016

TELJES
ÖSSZEG

100.000,- €

ELNYERT
ÖSSZEG

a Támogatói
döntést még nem
kaptuk kézhez

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

15.000,- €

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

Sportpark és futókör
kialakítása

KIÍRÓ

„Nemzeti Szabadidős
– Egészség
Sportpark Program
2016.”

Széchenyi István Általános
Magyar Kézilabda
Iskola tornacsarnokának
Szövetség
fejlesztése

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

168/2016.

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

elbírálás alatt

261/2016

108.247.254,- Ft

75.773.078,- Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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

- öltözők és azok
vizesblokkjainak javítása
KIVITELEZÉS befejeződött.
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CÍME

KIÍRÓ

Külterületi helyi közutak
fejlesztése és
önkormányzati utak
kezelését biztosító gépek

Vidékfejlesztési
Program

Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás

MÁK Vas Megyei
Igazgatóság

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Széchenyi Iskola
főzőkonyhájának
fejlesztése

Vidékfejlesztési
Program

HAT.SZÁM

24/2017.

71/2017.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

90 353 924

elbírálás alatt

361.000,- Ft

324.900,- Ft

26.600.000,- Ft

19.950.000,- 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
22.588.481,- Ft
önkormányzati tulajdonú
úthálózat
évszaknak megfelelő
üzemeltetéséhez,
karbantartásához szükséges
erőgépet és munkagépeket
beszerezni. Elbírálás
folyamatban. 2. hiánypótlás
folyamatban, helyszíni szemlére
10.20-án került sor.
Pannon Kapu Kulturális
Egyesület részére digitális
36.100,- Ft
színpadi stagebox beszerzése.
Elbírálás alatt.
6.650.000,- Ft

Elbírálás alatt, hiánypótlást
beadtuk
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CÍME

KIÍRÓ

Önkormányzati ASP
rendszerhez való
csatlakozás országos
csatlakozási
konstrukcióban

Miniszterelnökség;
Közigazgatás- és
Közszolgáltatásfejlesztési Operatív
Program Irányító
Hatóság

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

56/2017

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

ELNYERT
ÖSSZEG

6 976 850,-Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,- Ft

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

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2017

Belügyminisztérium

119/2017

3.171.868,-Ft

2.000.000,- Ft

0,-Ft

Ipari parkok energiahatékonyságának javítása

Európai Bizottság

157/2017

237.375 EUR
(kb. 72 millió Ft)

elbírálás alatt

0,- Ft

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

Nemzetgazdasági
Minisztérium

199/2017.

723.333.333,- Ft

benyújtva

174/2017.

62.476.885,- Ft

-

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

269.333.333,- Ft

0,- Ft

Ipartörténeti állandó kiállítás
megvalósítása a múzeumban
NYERT
szerződéskötés megtörtént,
kivitelezés folyamatban
Nemzetközi projekt; az
Inspiralia nevű spanyol
pályázatíró céggel
együttműködésben adta be a
Szentgotthárdi Ipari Park Kft.
Jelenleg elbírálás alatt van.
Benyújtva, hiánypótlás beküdve.

Elbírálás alatt
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

TOP Társadalmi és
környezeti szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Regionális Fejlesztési
Programokért
Felelős Helyettes
Államtitkársága

172/2017

200.000.000,- Ft

elbírálás alatt

0,-Ft

Elbírálás alatt

Testvér-települési
programok és
együttműködések 2018

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

elbírálás alatt

a mindenkori
reprezentációs
adó

Elbírálás alatt

258/2018

505.170,- Ft

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

274/2017.

100.852.615,- Ft

-

tornacsarnok világítás és
elektromos hálózat
felújítása,

30.255.785,- Ft
-

felülvilágító felújítása,
-

gépi szellőzés
-

Elbírálás alatt
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok helyzete 2018. január
22-én
CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Városi Gondozási
Központ - nyomtató
beszerzése

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
megbízásából a
Nemzeti
Rehabilitációs és
szociális Hivatal

16/2016.

149.860 Ft
nyomtató beszerzés

149 860,-

0 Ft

A beszerzés megtörtént. Az
elszámolást benyújtottuk.

Városi Gondozási
Központ
személygépkocsi
beszerzés

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

13/2017.

3.224.000,- Ft

elbírálás alatt

0

NEM NYERT
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi
költségvetési tervezete
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. január 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
2018-ban önkormányzatunk gazdálkodását a következő alapvető célkitűzések határozzák
meg, összhangban a 2015-2019. időszakra vonatkozó Gazdasági Programmal: az
intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének megtartása, a város további
fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése, elindítása, illetve a megkezdett beruházások
folytatása, befejezése.
Önkormányzatunk 2017. novemberi ülésén meghatározta a 2018. évi költségvetés
tervezésének főbb szempontjait, és kijelölte a fő irányokat, melyek az önkormányzat jövő évi
céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják.
Szempontok, melynek mentén a tervezetet összeállítottuk:
1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése.
2. Működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.
3. A végleges költségvetés a várható 2018. évi kiadásokon és bevételeken túl minden előző
évről áthúzódó kiadást és bevételt is tartalmazzon.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását
biztosítani kell. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati
feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A feladatokhoz kapcsolódó költségek meghatározásakor a takarékos és hatékony
gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni, de a kiadások szükséges és reális fedezetét biztosítani
kell a tervezés során.
6. A szociálisan hátrányos helyzetűek támogatására fordítható kiadások szintjének
megtartására kell törekedni.
7. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal
összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására.
8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, az arra kijelölt ingatlanok
értékesítésének, hasznosításának megvalósítása. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek
vállalása előtt figyelembe kell venni a korábbi és a több éves kihatással járó
kötelezettségeket, továbbá a fedezetüket jelentő bevételek teljesülését.
9. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében folytatni kell a következetes végrehajtási és
ellenőrzési tevékenységet.
10. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében tartalékot kell
képezni
A költségvetési tervezés következő szakaszát ezen stratégiai döntések alapján terjesztjük a
Képviselő-testület elé.
BEVÉTELEK:
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Helyi önkormányzatok támogatása
Helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2018. évben is az
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, a 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási
rendszerben történik. A támogatás változatlanul négy fő területre összpontosít: az általános
működtetés, köznevelési (óvodához kapcsolódó) támogatás, a szociális és gyermekjóléti,
valamint a kulturális feladatok támogatása. Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a
klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés,
közvilágítás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2018-ban is, hasonlóan az előző
évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő
képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül
külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési
feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása az önkormányzatok
adóerő képességének illetve az alapján számolt elvárt bevételük függvényében. A hivatali
feladatok támogatása településkategóriánként finanszírozza a köztisztviselői létszámot. A
jövő évi felmérés alapján az önkormányzat működésének az elismert hivatali létszám alapján
– ami 29,28 fő -, valamint a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása a
beszámítás után 0 forint.
A köznevelési ágazatban az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás, - a
jogszabályi előírásokhoz alkalmazkodva a költségvetés átlagbéralapú bértámogatást biztosít
az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők illetményéhez a jogszabályi
előírások alapján elismert létszámuk alapján. Kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok
minősítéséből és a pedagógus szakképzettséggel rendelkezőknek.
Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött
felhasználású támogatást kapnak a gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz a települési
önkormányzatok.
A bölcsődék finanszírozási rendszere alapvetően megváltozik: itt is megjelenik a két elemből
álló feladatalapú finanszírozás. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert
létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét az alacsonyabb jövedelmi helyzetű
önkormányzatok (32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó adóerőképességű önkormányzatok) esetében a bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési
támogatás jelenti, erre a második támogatási elemre önkormányzatunk jövedelmi helyzete
alapján nem lesz jogosult. Ugyanakkor az idei központi költségvetés a bölcsődék létesítését,
fejlesztését preferálják.
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően
továbbra is az alapellátások biztosítása. A 2017. és 2018. évi minimálbér és garantált
bérminimum emelés, továbbá a szociális hozzájárulási adó csökkenésének hatása a szociális
és gyermekjóléti területét érinti leginkább.
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása– ezen belül a települési
önkormányzatoknak a muzeális intézményeik fenntartásához, a nyilvános könyvtári ellátáshoz
és közművelődési feladataik ellátásához – a központi költségvetés a 2018. évben a
szabályozás alapvető változatlansága mellett az előző évben bevezetett struktúrát követi. Az
önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún.
„beszámítás‖, a település egy lakosra jutó adóerő képessége. A könyvtári és közművelődési
érdekeltségnövelő
központosított
előirányzat
alapján
kerül
a
könyvtárak
állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez.
Átengedett és megosztott bevételek: A költségvetési törvény szerint a gépjárműadóról szóló
törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó
40%-a a települési önkormányzatot illeti meg.
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Támogatás államháztartáson belül működési célra: A Rendelőintézet finanszírozásához
alap- és járóbeteg szakellátáshoz az OEP is biztosít támogatást. Az EFI Iroda támogatása
augusztus 1-ig várhatóan finanszírozásra kerül – ennek arányos összege 16,8 millió forint. Ezt
az összeget egyéb bevételként tervezte az intézmény.
Intézményi működési bevétel: Az intézményi működési bevételek között szerepel az
Önkormányzat, a Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények bevételei is.
Az önkormányzat sajátos működési bevétele
Helyi adóbevételek:
Önkormányzatunk legfontosabb bevételi forrását a közhatalmi bevételek között a helyi adók
jelentik. A Képviselő-testület 2018. évre adóemelésről nem döntött, települési adót nem vezet
be. Önkormányzatunk a helyi iparűzési adót, telekadót és idegenforgalmi adót vezetett be a
korábbi években. Az előző év ipari átszerveződése miatt jelentős lesz a 2018. évre a helyi
iparűzési adó csökkenése, valamint a 2017. évre történő visszafizetés összege. A felelős
döntések érdekében ezen várható összegeket a tervezetbe beépíteni, de csak az adó bevétel
csökkentésével számoltunk.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Itt terveztük a Széll Kálmán tér 20. alatti épületben
vásárolt 3 db lakás értékesítésével számoltunk. Ingatlanértékesítésként kívánjuk szerepeltetni
az előtejesztés végén található ingatlanokat is a költségvetési egyensúly érdekében.
Költségvetési maradvány: Az elnyert pályázatok már leutalt összege szerepel 1 034 806 ezer
forint összegben, valamint a 2017. évi költségvetés során áthúzódó kötelezettségek összege
tervezett maradványként 300 millió forint.

KIADÁSOK:
Működési kiadások:
A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során törekednünk kell
önkormányzatunk folyamatos likviditásának fenntartására, megvalósítani a 2017. évről
áthúzódó kötelezettségvállalásainkat és biztosítani az intézmények zavartalan működését.
Keresetek és létszám alakulása:
A működési kiadásokon belül – az előző évekhez hasonlóan - továbbra is a legjelentősebb
tételt a személyi jellegű kifizetések és a közterheikkel kapcsolatos kiadások képviselik. A
munkáltatók által fizetett szociális hozzájárulási adó mértéke 2018.évben 19,5%-ra csökkent.
Szociális ellátások:
A szociális ellátórendszerben az önkormányzat települési támogatás címén nyújthat
támogatást, ellátást az általuk támogatandónak ítélt élethelyzetekre.
Támogatások és pénzeszközátadások:
Pénzeszközök átadás és támogatásokra elkülöníthető keretösszeggel kapcsolatban
leszögezhető, hogy a városban működő egyesületeket – ezen belül sportegyesületek, civil
szervezetek és alapítványokat a Képviselő-testület továbbiakban is támogatni kívánja. A
társulások, egyesületek tagdíjait, érdekeltségi hozzájárulásait a Képviselő-testület által
meghatározott szervezetek vonatkozásában javasoljuk 2018. évre is tervezni. A Képviselőtestület döntött arról, hogy önkormányzatunk csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
A szociális ellátások területén jelentkező további feladataink:
A Társulás fenntartása alatt működő Városi Gondozási Központ keretében működő idősek
napközbeni ellátásához, házi segítségnyújtáshoz, szociális étkeztetéshez, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtáshoz, támogató szolgálathoz, valamint a közösségi ellátáshoz 2018. évben is
biztosítani kell a szükséges fedezetet. Ezen feladatok közül az idősek napközbeni ellátása, és a
szociális étkeztetés ellátás csak Szentgotthárd önkormányzatát érinti. Az intézmény
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költségvetése az előző évhez képest növekedett, mely elsősorban a garantált minimálbér
emelésének a következménye, valamint az 1 fő létszám emelkedés hatása.
A Család- és Gyermekjóléti Központ járási központi szinten, Társulási fenntartású
intézményként működik. A költségvetése 9 millió forinttal emelkedett, mely a garantált
minimumbér emelés hatása. Újabb 2 fővel emelkedik szeptember 1-től az intézmény
engedélyezett létszáma a jogszabályok előírásaival összhangban.
A Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde szintén a Társulás fenntartása alá tartozik.
Az óvodai nevelés központi költségvetésből biztosított finanszírozása az előterjesztés
bevételei között szerepel. A nevelési feladatok támogatása kötött támogatás, amely mellett
jelentős – a korábbi évekhez hasonlóan – az önkormányzati saját bevételből biztosított forrás.
Az intézmény költségvetése az előző évhez képest jelentősen emelkedett.
2017. szeptember 1-től a Tótágas Bölcsőde egy csoporttal növekedett, az engedélyezett
létszáma 3 fővel emelkedett.
Az Óvodák elismert pedagógus létszám a két tagóvodával együtt: 23,1 fő segítők létszáma:
16,3 fő, összesen 39,4 fő, míg a Testület által engedélyezett létszám 46 fő. A szentgotthárdi
tagóvoda 2018. szeptembertől a gyermekek számának növekedése miatt a korábban
megszüntetett csoport újra indítását tervezi. Az intézményvezető a melléklet szerinti
kérelmében ennek költségét (személyi- és tárgyi feltételeinek biztosítása) kb 6,8 millió
forintban határozza meg.
A Képviselő-testület a 245/2017. számú Képviselő-testületi határozatban az új csoport
indítását nem támogatta, ugyanakkor bölcsődei csoport indításának vizsgálatát kérte! Meg kell
vizsgálni az óvodai csoport létszámokat a Köznevelési törvény alapján, melytől eltérést a
fenntartó engedélyezhet.
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a társulás településeiről az
intézményünkbe járó gyermekek után az önkormányzatok nem fizetnek hozzájárulást.
A Rendelőintézet az egészségügyi szolgáltatások ellátója. A feladatot elsősorban megbízási
szerződéssel láttatja el. A költségvetésében szerepel kiadásként az EFI Iroda kiadása, melynek
támogatása 2018. augusztus 31-ig várhatóan támogatásban részesül, ezért ezt az intézmény
egyéb bevételként tervezte. A gyermekorvosi körzet kiszervezése január 1-től megtörtént,
ezért az intézmény engedélyezet létszámát 1 fővel csökkenteni kell.
Kulturális és közművelődési feladatok ellátása: Az önkormányzat közművelődési
feladatainak ellátását több intézmény szervezésében látja el.
A könyvtári és múzeumi feladatok ellátása a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
keretében történik. A költségvetés kiadásának emelkedését a garantált minimumbér emelés
növeli.
Szentgotthárd újság kiadása 6,6 millió forint. Egyéb kiadványra további 1 millió forintot
terveztünk. A kiadó az előterjesztés mellékleteként csatolt kérelmében az előző évhez képest
348 ezer forinttal többet igényel.
A közművelődési feladatellátás a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel kötött együttműködési
megállapodás alapján történik. Az intézmény az önkormányzattól 35 millió forint
támogatásban részesül, rendezvényre újabb 2 millió forintot terveztünk, melynek tervezéséhez
a Képviselő-testület a novemberi testületi ülésen hozzájárult.
A turisztikával kapcsolatos feladatokat a Turisztikai Desztinációs Központ által láttatja el
önkormányzatunk, melyhez a tagdíjon kívül 6 millió forint fenntartási költséget is biztosítunk.
A rendezvényekre a Közös Hivatal keretein belül 2018. évre vonatkozóan már a koncepció
elfogadásakor elfogadásra került 15,9 millió forint. Egyéb rendezvényre, kitüntetések,
nemzeti ünnepek, bizottsági keret 5,4 millió forintot biztosítunk.
A városüzemeltetés feladatait a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társasága a
Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft látja el. A társaság 2018 évre jelentős
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összegű támogatást kért az előző évihez hasonlóan, melyet sajnos teljes egészében nem tudjuk
támogatni.
GotthardTherm Kft A 2017. évi 30 millió forint tagi kölcsönt visszafizetési határideje
december 31-én lejárt. A kölcsön visszafizetése nem történt meg, ugyanakkor a visszafizetés
határidejének meghosszabbítását sem kérelmezte a társaság 2017-ben.
SZIP Kft évi állandó költsége 300 ezer forint, mely nem tartalmazza az ügyvezető
javadalmazását.
Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy az intézmények novemberi koncepció
összegéhez képest az egyensúlyi költségvetés érdekében költségvetési keret került
megállapításra. Ez intézményenként az alábbi csökkentéseket jelenti:
SZEOB Játékvár Óvoda és Tótágas Bölcsőde

-

18 millió Ft

Városi Gondozási Központ

-

15 millió Ft

Rendelőintézet

-

6,2 millió Ft

Közös Önkormányzati Hivatal

-

12 millió Ft

A takarítási feladatok ellátását az eddigi szolgáltató március 31. hatállyal felmondta. A
takarítás költsége várhatóan magasabb összegű lesz 2018. évben. A feladat ellátása 9 hónapra
a SZET keretein belül: 30 millió Ft.
Orvosi ügyeleti ellátásra közel 26 millió forintot fizetünk ki.
Nyugat-Pannon Mechatronikai Társulás éves tagdíja 3 millió forint.
Sportegyesületeknek juttatott támogatás 8 millió forint, sportlétesítmények fenntartására 7,8
millió forintot költhetünk 2018. évben. Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a
TAO támogatás önrészét csökkentett összeggel terveztük és célszerű vizsgálni, hogy az
egyesületek mire is kívánják felhasználni, szükséges-e azt az önkormányzatnak ebben a
helyzetben mindenáron támogatni.
Felhalmozási kiadások:
A felhalmozási kiadások között terveztük az áthúzódó feladatok összegét, figyelembe kellett
vennünk minden olyan beruházási munkát, melyre kötelezettséget vállaltunk. A tervezet nem
tartalmaz olyan volumenű beruházást, amely külső finanszírozást igényelne, a beruházásfelújításhoz hitel felvételét nem terveztük. Tervezett fejlesztések, beruházások, felújítások
(pályázati támogatással):
Pályázati forrás és saját forrással együtt:
 Várkert és kapcsolódó zöldterület fejlesztése 238 millió Ft


SZEOB Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása 155 millió Ft



Fenntartható kerékforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon 398 millió Ft



Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése (Hunyadi út) 15 millió Ft



Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése 51 millió Ft



Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése 456 millió Ft
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Hunyadi út felújítása 30 millió Ft

Saját forrásból:
 Kultúrház Máriaújfalu 10 millió Ft


Önkormányzati intézmények felújítása 3 millió Ft



Önkormányzati ingatlanok felújítása 10 millió Ft



Máriaújfalu útfelújítás 30,9 millió forint



Ingatlan vásárlás 55,5 millió Ft



Belterületi vízrendezés 10,9 millió Ft

Tartalék:
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzése
során javasolta a Képviselő-testületnek egyensúlyi tartalék képzését. Az előző években
forrás hiányában a Képviselő-testület nem képzett ilyen tartalékot. Ugyanakkor nemcsak
a Gotthard Therm Kötvény kezességvállalása miatt, hanem a pályázatok előfinanszírozásához
is jelentős tartalékra lenne szüksége az Önkormányzatnak. Ennek hiányában az elnyert
pályázatok más költségvetési kiadások terhére valósulhatnak meg és a költségvetési
egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testületnek szükséges dönteni arról, mely
költségvetési tételek megvalósítása marad el, mely költségvetési tétel kerül elhalasztásra
illetve elvonásra, mely intézmény költségvetési lehetőségét csökkenti.
A tartalékot az előre nem látható események, feladatok végrehajtása miatt felmerülő fizetési
kötelezettségek rendezésére, a gazdálkodás biztonságának maradéktalan megtartására
szükséges képezni. Sajnos forráshiány miatt erre nincs lehetőségünk. Tartalékként terveztük a
pályázatok 2019. évre áthúzódó összegét, valamint a vízi közmű használati díj és letéti számla
összegét.
Összegzés:
Továbbra is fel kell hívni intézményeink figyelmét a Munkaügyi Központ által kiírt
foglalkoztatást segítő pályázatok minél szélesebb körű kihasználására. A Rendelőintézetben
2018. január 1-től az EFI Iroda működését beterveztük, ugyanakkor várhatóan – az előző
évekhez hasonlóan – 2018. augusztus 31-ig támogatásban részesülünk. Ezen összeg – 16,8
millió forint - nem szerepel önkormányzati támogatásként. Ugyanakkor még több évig
fenntartási kötelezettsége van az intézménynek—ehhez forrást a költségvetés NEM tartalmaz.
A tervezet nem tartalmaz pályázati önrészeket, valamint lehetőséget pályázati források
megelőlegezésére. Ezért a jövőben ilyen jellegű pályázatok támogatására csak akkor van
lehetőség, ha fedezete biztosított.
Összegezve az intézmények/szervezetek további kiadások finanszírozását várják a T.
Képviselő-testülettől:
 Rendelőintézet: EFI Iroda működése szeptember 1-től 8,4 millió forint.
 SZEOB Játékvár Óvoda: Óvodai csoport bővítése: 6,8 millió forint.
 Tájidegen rendezvény 3 960 ezer forint
 Szentgotthárd újság 348 ezer forint
 SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium: 6 054 ezer forint
 SZIP Kft 300 ezer forint+ügyvezető javadalmazása.
 Lőrincz Miklós kérelme
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A 2018. évi költségvetési tervezet 322 millió forint hiánnyal került benyújtásra. Felhívom a
figyelmet továbbra arra is, hogy az előző évi helyi iparűzési adóból várhatóan kb 147 millió
forintot vissza kell fizetnünk, mely tovább növeli a hiány összegét.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2018. évi költségvetését hiány nélkül kell elfogadni. Javaslatok a 2018. évi
költségvetéshez:
Bevételek növelése:
1. Ingatlan értékesítés: építési telek József A. u/Széchenyi u.
2. Ingatlan értékesítés József A.u.
3. Ingatlan értékesítés 014/14; 014/16.
4. SZET Kft Füzesi úti telephelyének értékesítése
5. Alpokalja Motel értékesítése
6. Ipari Park telek értékesítések
7. Települési adó bevezetése
Kiadások csökkentése:
1. GotthardTherm kft kötvény
2. Önként vállalt feladatok megszüntetése
Csatoljuk a költségvetésben nem tervezett, elbírálás alatt-előkészítés alatt álló pályázatainkat,
melyek elnyerése során megelőlegezésre, illetve saját forrás biztosításával valósul meg.
bevétel
Elbírálás alatt
kiadás
Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program
0
2018.-ra tervezett kiadás
8 890 000
Széchenyi tornacsarnok felújítás
0
2018.-ra tervezett kiadás
34 999 228
Széchenyi főzőkonyha
15 708 661
2018.-ra tervezett kiadás
43 759 229
Gimnázium tornacsarnok
2018.-ra tervezett kiadás
Munkásszálló
2018.-ra tervezett kiadás
Külterületi helyi közutak
2018.-ra tervezett kiadás
TOP fenntartható turizmus
2018.-ra tervezett kiadás
Térségek közötti együttműködés
2018.-ra tervezett kiadás
Előkészítés alatt
Mozi fűtéskorszerűsítés
2018.-ra tervezett kiadás
Művelődési ház kerthelyiség felújítása

62 476 885

62 476 885

678 333 333

404 000 000

89 148 694

66 870 479

180 830 000

180 830 000

5 122 669

5 122 669

27 204 107

20 403 081
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2018.-ra tervezett kiadás
Csákányi mozi felújítás
2018.-ra tervezett kiadás
Hársas tó felújítás
2018.-ra tervezett kiadás

24 000 000

18 000 000

6 250 000

5 000 000

5 000 000

3 750 000

Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak
alapján érvényesítettük azt a jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok
költségvetésében működési forráshiány nem tervezhető.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban:
stabilitási törvény) 10. § (7) és (7a) bekezdése értelmében előzetes adatszolgáltatást minden,
az önkormányzat év végi adósságállományát növelő ügylet esetén teljesíteni kell, akkor is, ha
azok nem engedélykötelesek.
Az előzetes adatszolgáltatás leadási határideje március 16-a.
Mindezekre tekintettel, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a költségvetési
rendeletében rögzítse, hogy legfeljebb mely projekt keretén belül, milyen összeggel
megvalósítani kívánt felújítási és beruházási kiadásai kapcsán kíván hitelt felvenni.
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezt a hitelt fel kell venni az Önkormányzatnak, csupán
a lehetőségét teremti meg annak, hogy amennyiben erre az év hátralévő részében szükség
lesz, azt megtehesse.
Az Áht. 29.§ (3) bekezdése előírja azt is, hogy a helyi önkormányzat legkésőbb a
költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban köteles megállapítani a Stabilitási törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási
törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ezen kötelezettségünknek eleget téve
az erre irányuló információkat az előterjesztés 2. számú .mellékletében (Adósságot
keletkeztető ügyletek/határozathoz) mutatjuk be.
A működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos, megfontolt gazdálkodás mellett
elegendőek a városüzemeltetési és intézményműködtetési feladatok ellátásához. Fokozott
felügyeleti ellenőrzés szükséges a költségvetési szerveknél a szakmai és gazdálkodási,
valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok gazdálkodásával
kapcsolatosan. Pótelőirányzatok, pótbefizetések támogatása csak szakmailag és pénzügyileg
megalapozott igények alapján történjen, meghatározva annak forrását is. A költségvetési
szerv vezetője lehetőség szerint elsősorban saját költségvetésének átrendezésével próbálja
megoldani forráshiányát.
A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében szigorú, következetes és takarékos
gazdálkodásra van szükség egész évben az önkormányzatnál és valamennyi általa
fenntartott intézményénél.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, s az Önkormányzat 2018.
évi költségvetési rendeletét hiány nélkül megalkotni szíveskedjen!
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.
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
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A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely
elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves
gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az
önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak
ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből
származó kötelezettségvállalások biztosítása.
2. Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes
társulási-, megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális valamint
gyermekjóléti feladatok ellátásáról, valamint saját fenntartású intézményei által biztosítja az
önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások
zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményeket
ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van
településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri
leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága
miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési
rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését
követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.‖. Ennek elmaradása
mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Fentieken túl, ha a képviselőtestület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg
és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi
önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében
meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény valamint az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatala végzi.

Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségére tekintettel
az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 8.
melléklete (Adósságot keletkeztető ügyletek/határozathoz) szerint határozza meg.
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2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gst alapján 2018. évben
adósságot keletkeztető ügylethez : nem nyújt be előzetes adatszolgáltatást.
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet
engedélyezett létszámát 1 fővel csökkenti: teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 30
főre csökken.
4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi
költségvetési rendeletét az alábbiakkal fogadja el:
a. Rendelőintézet számára ………..forintot
b. SZEOB csoportindításra …….forintot
c. Szent End Go (tájidegen) rendezvény lebonyolításához ….forintot
d. Szentgotthárd újság ……. forintot
e. SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium: ….. forintot
f. SZIP Kft részére …forintot
g. Lőrincz Miklós részére …. forintot
biztosít, melynek forrása …………… ( Kiadások csökkentése)
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. január 22.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.

számú melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…..(…) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
.
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére
(a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, Szentgotthárd Város Önkormányzata
intézményeire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 3 995 067 282 Ft azaz hárommilliárd-kilencszázkilencvenöt millióhatvanhétezer-kettőszáznyolcvankét forintban
b) bevételi főösszegét 3 672 439 499 Ft azaz hárommilliárd-hatszázhetvenkettő milliónégyszázharminckilencezer-négyszázkilencvenkilenc forintban,
állapítja meg.
(2) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2018. évi összevont mérleget
működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza
(3) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet
tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek összegét a
rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. Az állami támogatásokat a 6. melléklet
részletezi.
(5) A költségvetésben a beruházások és felújítások kiadásait a 4. melléklet feladatonként és
kiemelt előirányzatonként mutatja be.
(6). Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegeit a 8. melléklet tartalmazza
(7). Az Önkormányzat hitelterheit a 7. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 9.
melléklet, az Önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 13. melléklet mutatja.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 10. mellékletben
részletezettek, a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét 2018. évre
a 11. mellékletben részletezetteknek megfelelően határozza meg.
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(9) Szentgotthárd Város Önkormányzat által nyújtott 2018. évi közvetett támogatások
összegeit a 12. melléklet mutatja be.
(10) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat
felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg
forrásait és azok összegét - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az
alábbiak szerint határozza meg:
(2) Működési bevételek
1 7575 423 010 Ft
a) intézményi működési bevételek:
195 531 000 Ft,
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1 075 500 000 Ft
c) Működési támogatások:
345 277 010 Ft
d) Egyéb működési bevételek:
159 115 000 Ft
(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
b) Felhalmozási támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek
(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.
(5) Költségvetési bevételek összesen:

194 404 673 Ft
79 500 000 Ft
114 904 673 Ft.
0 Ft
150 000 Ft
1 969 977 683 Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből
az előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke:
1 702 461 816 Ft
Ebből:
a) működési pénzmaradvány
300 000 000 Ft,
b) felhalmozási pénzmaradvány
1 412 461816 Ft.
(7) Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek
fejlesztési hitel
0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:
3 672 439 499 Ft
4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a)
b)
c)
d)
e)

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

1 992 002 763 Ft-ot
1 600 257 185 Ft-ot
Ft-ot
391 862 000 Ft-ot
10 945 334 Ft-ot

határoz meg.
5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) személyi juttatások előirányzata
411 955 000 Ft

134

2018. január 30-i képviselő-testületi előterjesztései
munkaadót terhelő járulékok előirányzata
dologi kiadások előirányzata
egyéb működési kiadásra
ebből
da) műk. célú peszk átad. államh belülre
db) műk. célú peszk átad. államh kivülre
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
Működési kiadások összesen:
b)
c)
d)

91 988 000 Ft
728 502 000 Ft
774 007 763 Ft
681318763 Ft
62 689 000 Ft
0 Ft
15 550 000 Ft
1 992 002 763Ft

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A 4. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez
3.000 e/Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete
ab) katasztrófa alap
ac) általános tartalék

1 000 e/Ft
1 000 e/Ft
1 000 e/Ft

b) a Képviselő-testület tartalékot képez

388 862 000 Ft összegben.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a)

Pályázati pénzek

388 862 000 Ft

6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 345 277 010 Ft
állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 456 685 200 Ft nem kerül
folyósításra, melyből 216 028 763 forint a szolidaritási hozzájárulás összege.)
7. § A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi
szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja:
a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás, tűz és munkavédelem, sporttelep
üzemeltetés, ebtelep, köztemető fenntartása, mozi rezsitámogatás) ellátása – Szentgotthárdi
Eszközkezelő Kft:,
b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 34 910 000 Ft
3. Költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét 2018. január 1-jén 89
főben rögzíti.
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja – a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIIX. tv.-ben foglaltaktól eltérően –
2018.évben 50 245 Ft.
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(2) A költségvetési szervek jelen rendelet 10. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet nem
léphetik túl.
4. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
9.§ Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei a Képviselő-testület által jóváhagyott
költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályok előírásaira és belső szabályzataikra tekintettel
gazdálkodnak a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség szempontjait figyelembe
véve.
10.§ (1) A költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosítására,
valamit a kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosítására a jogszabályokban
meghatározott esetekben és módon van lehetőség
(2) A költségvetési szervek bevételeinek elmaradása nem eredményezi az önkormányzati
támogatás növelését. Amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak, a tervezett kiadások nem
teljesíthetők.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során, az egyes szakfeladaton
keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb
10 %-kal haladják meg. Ebben az esetben a költségvetési rendelet módosítására utólag, a
költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó bevétel többlet felhasználásáról a Képviselő-testület a
költségvetési szerv kérelme alapján dönt. Ezen bevételi többletek felhasználására a Képviselőtestület döntését követően van lehetőség. A bevételi többlet összegével a költségvetési
rendeletet a soron következő rendelet módosítás keretében módosítani kell. Amennyiben a
bevételi többlet felhasználását a Képviselő-testület nem engedélyezi azt az önkormányzat
költségvetésébe a döntést követően azonnal be kell fizetni.
(5) A költségvetési szervek eredeti előirányzat szinten jutalmat – kivéve a jogszabály alapján
biztosított jubileumi jutalom – nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások
előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető. A feladat elmaradásból származó
személyi juttatás maradvány jutalmazásra nem használható.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat
munkavállalót, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a
szükségesnek tartott létszámintézkedést megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétele
nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját
bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati
támogatás terhére nem finanszírozhatók. Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új
munkaszerződés, vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre
vonatkozóan történhet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi
döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításával.
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(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet
módosítását a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni.
(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését
rendeletmódosítással a Képviselő-testület változtathatja meg. A költségvetési szervek a Közös
Önkormányzati Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig köteles közölni az
előirányzatot érintő módosításokat. A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület
negyedévente módosítja.
(4) Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a központi
támogatásokat csökkenti, vagy zárolja, vagy törli, az intézkedést követően a költségvetési
rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
12.§ (1) A költségvetési szerv pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmet csak akkor nyújthat
be, ha a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványát nem használja fel személyi
juttatás kifizetésére, hanem azt más kiemelt előirányzat teljesítésére, elsősorban dologi
kiadásokra fordítja.
(2) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelem benyújtásának határideje tárgyév szeptember
10. A benyújtott kérelemhez csatolni kell a költségvetési szerv 1-8 havi gazdálkodásának
adatait, az addig saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások
kimutatását, az igényelt pótelőirányzat részletes, számszaki adatokkal történő indoklását,
valamint a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szervezet gazdasági vezetőjének
véleményét.
(3) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmeket felül kell vizsgálni, és a belső ellenőr írásos
állásfoglalását is a kérelemhez csatolni kell.
13.§ A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő
fejlesztéshez, pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A
költségvetési szervek kötelesek az ágazatilag érintett bizottságok véleményét a Képviselőtestületi döntés előtt kikérni. Minden esetben ki kell mutatni a kérelmezett program, fejlesztés,
pályázat rövid és hosszú távú költségvetési kihatásait. A szükséges önerő biztosításáról,
valamint a pályázat benyújthatóságáról a Képviselő-testület dönt.
14.§ (1) A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú,
rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi
költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes engedéllyel
vállalhatnak kötelezettséget.
(2) A költségvetési szervek többéves kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület előzetes
jóváhagyása esetén vállalhatnak.
15.§ A Képviselő-testület feljogosítja:
a) az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságot, hogy 1.500 e/Ft összegben
kötelezettséget vállaljon,
b) a polgármestert, hogy 1.000 e/Ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget
vállaljon.
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16.§ (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport-, és egyéb
egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az
erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére.
(2) A sportegyesületek támogatására vonatkozóan a döntési hatáskört az SZMSZ az
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságra ruházta át.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatások folyósítására a támogatott
szervezettel az Önkormányzat nevében megkötött támogatási szerződés aláírását követően
kerülhet sor. A támogatási szerződésnek rendelkezni kell legalább a támogatás
felhasználására, elszámolására, a nem cél szerinti felhasználás jogkövetkezményeire
vonatkozóan.
(3) A támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet írásbeli nyilatkozatában arról is köteles
nyilatkozni, hogy köztartozás nem terheli, valamint megfelel a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
17.§ (1) A polgármester a hatályos jogszabályi előírások szerinti gyakorisággal és
időpontokban beszámol az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről.
(2) A Képviselő-testület a zárszámadás keretén felülvizsgálja a költségvetési szervek
pénzmaradványát.
(3) A 2018. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg:
a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel
összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) módosított előirányzatát
meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási
előirányzat maradvány elvonásra kerül,
b) a Rendelőintézet 2018. évi társadalombiztosítás finanszírozási többletbevételével az
intézmény önkormányzati támogatását év közben csökkenteni kell,
c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a meghatározott
célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa.
5. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai
18.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei számlavezető
pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli
Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki.
19. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a gazdálkodás
folyamatos biztosítása mellett -, a pénzügyi vezető és költségvetési csoport javaslata alapján a
Polgármester dönt.
(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról a Képviselő-testületet a gazdálkodással
kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.
20.§ (1) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul max
150.000 e/Ft erejéig folyószámlahitel, valamint max 30.000 e/Ft munkabérhitel felvételéhez .
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(2) Az (1) bekezdésben rögzített hitelek tekintetében a Képviselő-testület azok
visszafizetésére kötelezettséget vállal, kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a kapcsolódó
terheit a költségvetésében megtervezi.
21.§ A Képviselő-testület a 21.§-ban rögzített hiteleken kívüli rövidlejáratú, valamint hosszú
lejáratú hitel felvételéről esetenként külön dönt.
22.§ Az intézmények finanszírozása a kiskincstár keretében, a számlavezető pénzintézet útján,
megállapodás alapján történik.
6. Vegyes rendelkezések
23.§ A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó
költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a 30 napot, mértékét tekintve a
költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri
és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Egyúttal elrendeli, hogy az
intézménynek tartozás állományukról negyedévi rendszerességgel, a rögzített mérték elérése
esetén pedig azonnal kötelesek tájékoztatást adni az irányító szerv részére.
24. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
25. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési
rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat
teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
7. Módosító és záró rendelkezések
26. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

.
Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§:
A költségvetési rendelet személyi hatályával foglalkozik.
2.§
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A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási
kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.
3.§
A rendelet tervezet ezen rendelkezési az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
4.§ – 5.§
A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei
(esetünkben a 2. és 3. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a
felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat és a tartalékot. Külön részletezésre
kerül a céltartalék.
Bemutatásra kerülnek intézményenként a működési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban.
6.§
Az állami költségvetésből járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is
rendezi.
7.§
Részletezésre kerülnek a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi
szolgáltatásokhoz tervezett kiadások.
8.§
A költségvetési rendeletben az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét rendezi
– erre külön mellékletek is szolgálnak.
9-17.§
A költségvetés készítés, végrehajtás és módosítás szabályai kerülnek itt rögzítésre. A rendelet
itt szabályozza:
 az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása,
 a bevétel elmaradás és a bevételi többlet felhasználása,
 a személyi juttatás előirányzat tervezésére és felhasználásra vonatkozó szabályokat,
 a költségvetési évhez nem igazodó éves, valamint a több éves kötelezettségvállalás
szabályait,
 a Képviselő-testület egyes előirányzatok feletti rendelkezési jogának átengedésének,
 a gazdálkodásról készülő beszámolók és pénzmaradvány felhasználás és jóváhagyás
előírásainak szabályai kerülnek itt rögzítésre.
18-22.§
A pénzellátás, pénzgazdálkodás szabályi kerülnek itt meghatározásra.
A rendelet itt szabályozza a számlavezető bank megnevezését, az átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötését, a folyószámlahitel-, és munkabérhitel felvételének, a rövid-, és
hosszúlejáratú hitelek felvétele esetén az eljárás rendet.
23. §
Az önkormányzati biztos kirendelésének a lehetőségéről rendelkezik.
24.§ - 26. §
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Technikai jellegű előírásokat tartalmaz a Polgármester veszélyhelyzetben történő
intézkedéseinek lehetőségeiről, azok költségvetési hatásainak átvezetéséről, a rendelet
hatályba lépéséről
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Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzati
Tanácsában végzett tevékenységről

Társulás

Társulási

TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2018. január 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A szentgotthárdi Képviselő-testület számára legutóbb a 2017. januári ülésére készült
tájékoztató a Társulási Tanácsban végzett munkáról. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 93. § 14. alapján a társulás
működéséről évente egy alkalommal kell beszámolni.
A legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakban 5 alkalommal ülésezett a polgármesterekből álló
Társulási Tanács. A Társulás munkaszervezete továbbra is törekedetett arra, hogy csak akkor
kerüljön összehívásra a testület, amikor az feltétlenül szükséges, tekintettel arra is, hogy a
polgármesterek nagy többsége nem főállású polgármester. A kistérség jegyzőit / körjegyzőit
magába foglaló Jegyzői Kollégium tanácskozása az elmúlt időszakban nem volt jellemző, a
felmerülő szakmai teendőket más csatornákon (telefonon, e-mailben) szükség szerint
egyeztettük.
A legutóbbi beszámoló óta eltelt időben 25 döntést hozott meg a Társulási Tanács. A
határozatok részletes felsorolásától eltekintünk: a határozatok többsége a Társulási Tanács
által fenntartott intézményekkel kapcsolatos (intézményátszervezés, csoportindítás, szakmai
programok, nyári zárva tartás meghatározása, munkaterv elfogadása, beszámolók, pályázati
projekt benyújtása vagy támogatása stb.), de a Társulás által ellátott, kistérségi szintű
szolgáltatások működtetése (személyes gondoskodást nyújtó ellátások, térítési díjakkal
kapcsolatos fellebbezések), illetve egyéb kötelezettségek (pl: belső ellenőrzési terv
összeállítása, nyersanyagnormák elfogadása, költségvetési beszámolók, költségvetés tervezet
megvitatása, zárszámadás elfogadása, stb.) is igényeltek határozatokat.
A Társulás a továbbiakban is az alábbi intézmények fenntartó és felügyeleti szerve:





Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne:
- Tótágas Bölcsőde intézményegység
- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül:
 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd)
 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak)
 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek)
Városi Gondozási Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

A fenntartott intézmények életében jelentősebb változás 2017. évben a Család- és
Gyermekjóléti Központ költözése volt.
A Társulás 2017. évi költségvetése 516.830 e/Ft volt. Ez alapján 2017. évben a térségi
feladatellátással már csak 9.531.000,- forinttal több állami támogatás érkezett a térségbe,
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mint érkezett volna ugyanezen feladatokra akkor, ha azokat nem társulási formában látnák el
a települések. (Társult formájú állami támogatás többletben már csak a házi segítségnyújtás
esetében részesül a székhely önkormányzat, melynek összege a ténylegesen járó összeg 130%a, azaz 145.000,- FT/fő helyett 188.500,- Ft/fő.)
A kistérségi szinten biztosított szolgáltatások közül az önként vállalt szociális ellátások
továbbműködtetésének kérdése tavaly már nem merült fel hangsúlyosan. A támogató
szolgálat és a közösségi pszichiátriai alapellátás már 2016. januártól „normatív finanszírozási
rendszerben‖ történik. A 2013. évi XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése szerint a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat lett, így a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) Korm. rendelet 4/A.§-a alapján
2013. július 01. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását a
Főigazgatóság biztosítja. A fenti időponttól a Főigazgatóság a Társulással megkötött feladatellátási megállapodás keretében láttatja el a feladatot, évenkénti finanszírozással. A 2016. évi
támogatási összeg minimálisan emelkedett. 2018. évre vonatkozóan a Főigazgatóság előzetes
igénybekérést kért, melyet már 2017. december közepén elküldtük, 2018. évre szóló
megállapodás tervezet ezek alapján egyeztetés alatt áll, a támogatás összege pedig az előző
évekhez hasonló lesz.
Az elmúlt évek tendenciája folytatódik és a társulások számára egyre kevesebb állami
támogatás / pályázati lehetőség elérhető, a térségi szintű felhívásokon pedig többnyire a
tulajdonos / székhelytelepülések önkormányzatai indulhatnak.
2017-ben pályázati lehetőség a támogató szolgálat fejlesztésére nyílt a Társulás számára: a
Városi Gondozási Központ meglévő gépjárműparkjának bővítésére - 1 db személygépkocsi
beszerzésére - benyújtott pályázat azonban forráshiányra hivatkozva nem részesült pozitív
elbírálásban. Ezt követően a gépjárműbeszerzésről – lakosságszámarányos finanszírozással –
a Társulás gondoskodott a kistérségi Közbeszerzési Bizottság döntése alapján.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában a 2017. évben folytatott tevékenységről szóló
tájékoztatót megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester / elnök
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2018. január 19.
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Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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