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Tárgy: A Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 2017. évi beszámolója
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. május 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A gazdasági társaságoknak az éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és
közzétenniük. A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia.
A Szentgotthárdi Ipari Park Kft Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os
tulajdonában lévő gazdasági társasága. Így a Polgári Törvénykönyv szerint a Kft.
taggyűlésének – jelen esetben a Képviselő-testületnek – kizárólagos hatáskörébe tartozik a
számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.
Fentiekre tekintettel a Szentgotthárdi Ipari Park Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé
terjesztette az 1. számú melléklet szerinti 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a
kiegészítő mellékletet, a könyvvizsgálói jelentést.
A Kft ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt kiegészítő mellékletben tájékoztatta
a tulajdonos önkormányzatot 2017. évi gazdálkodásáról. Mivel a társaság egyszerűsített
beszámolót készít, üzleti jelentés készítése nem kötelező. A Számviteli Tv. 88. § szerint a
mérleget összeállította: Zsigovics Lászlóné 9700 Szombathely Tamási Áron u. 3.
Regisztrációs szám: 113546 HARTI Könyvelő és Tanácsadó Kft Szombathely Hollán Ernő u.
17. (11307882-2-18)
A könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a nemzetközi
számviteli standardoknak megfelelően készítették el. A tulajdonos számára elfogadásra
javasolja a Kft. 2017. évi beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság a 2017. évi beszámolóról szóló véleménye az előterjesztés
időpontjában nem áll rendelkezésre. A Felügyelő Bizottság május 29-én ül össze, a
Képviselő-testületi ülésre véleménye már rendelkezésre fog állni.
Felhívjuk a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Kft mérlege alapján biztosított a
tőkemegfelelés.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi Ipari Park Kft
2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 288 793 eFt eszköz-forrás egyezőséggel
elfogadja, és egyben hozzájárul a 2017. évi -48 226 ezer forint adózott eredmény (veszteség)
következő évekre történő elhatárolásához.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Kovács-Buna József ügyvezető igazgató
Szentgotthárd, 2018. május 16.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva
tartása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018.május 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a
Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. sz. melléklet).
KÖNYVTÁR:
Nyári olvasótáborok, ifjúsági táborok:
A könyvtár intézménye már évek óta szervez nyári olvasó– és ifjúsági táborokat a központi
illetve a rábafüzesi fiókkönyvtárban kisgyermekek részére. Az előző évekhez hasonlóan az
intézmény idén nyáron is táborokat szervez 8-12 éves gyermekek számára:
- 2018. június 25-29. és 2018. augusztus 27-31. között egy hetes napközbeni
olvasótábort szervez az érdeklődő gyermekek számára. Ezen időszakok alatt a
gyermekrészlegben a foglalkozások miatt a kölcsönzés részlegesen szünetel, a
többi részleg változatlan nyitva tartással üzemel majd.
- A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2018. július 2-6. és 2018. július 16-20. között német
nemzetiségi ifjúsági, illetve kézműves tábor lesz óvodások és általános kisiskolások
számára.
A táborok alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel.
A gyermekkönyvtár nyári nyitva tartása 10-17 órára módosul.
A könyvtár nyári nyitva tartása:
Mivel a korábbi évek tapasztalata az, hogy a szombati napokon a látogatottság nagyon
minimális, ezért július –augusztus hónapban szombati napokon a kölcsönzés szünetel.
Az intézményben 2018-ban teljes körű állományrevíziót végez az intézmény, mely feladatot
csak úgy lehet hatékonyan végezni, ha a revízió közben nincs kölcsönzés és egyéb
szolgáltatás. Ezért július 2- 20-ig tartó időszakban a kölcsönzés és más szolgáltatás szünetel,
azaz zárva lesz a könyvtár az olvasóközönség előtt.
Ahhoz, hogy a jogszabályban előírt egybefüggő szabadságot ki tudják venni a dolgozók,
július 23-tól augusztus 3-ig a központi könyvtár valamennyi részlege zárva tart.
MÚZEUM:
A Múzeum nyitva tartása változatlan. A Múzeum hétfőtől péntekig 08.30-tól 17.30 óráig,
szombaton 08.30-12.00 óráig tart nyitva illetve előre bejelentett csoportokat ettől eltérő
időpontban is fogad.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum Könyvtárának nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján, az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 2018. július 2-20-ig, továbbá július 23-tól augusztus 3-ig a központi könyvtár
minden részlege zárva tart,
- 2018. június 25-29. között és 2018. augusztus 27-31. között a központi könyvtár
gyermekrészlegben a kölcsönzés részlegesen szünetel, valamint 2018. július 2-6-ig
és 2018. július 16-20-ig tartó időszak alatt a rábafüzesi fiókkönyvtárban zajló
nemzetiségi tábor miatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel,
- a Múzeum nyitva tartása hétfőtől péntekig 08.30-tól 17.30-ig, szombaton 08.30-tól
12.00 óráig, illetve előre bejelentett csoportokat ettől eltérő időpontban is fogad.
Egyben felkéri az intézmény vezetöjét, hogy az olvasókat tájékoztatni szíveskedjen a nyitva
tartás módosításáról.
Határidő: azonnal
Felelős : Molnár Piroska igazgató
Szentgotthárd, 2018. május 09.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
9970
Tel.: 94/380-113
Fax: 94/554-129
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu
Web: www.mfvk.hu
Tárgy: A könyvtár és a múzeum nyári nyitva tartása
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970
Tisztelt Képviselő-testület!
Nyári olvasótáborok, ifjúsági táborok
A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár 2018. június 25-29. között, valamint
augusztus 27-31. között egy-egyhetes napközbeni olvasótábort szervez 8-12 éves
gyerekeknek. Ezalatt az idő alatt a gyermekrészlegben a foglalkozások zavartalan
lebonyolítása miatt a kölcsönzés részlegesen szünetel.
A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2018. július 2-6., illetve július 16-20. között német nemzetiségi
ifjúsági, illetve kézműves tábor lesz óvodásoknak és általános iskolásoknak. Ezalatt az idő
alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel.
A gyermekkönyvtár nyári nyitva tartása 10-17 órára módosul.
A könyvtár nyári nyitva tartása
A korábbi évek tapasztalatai alapján nyáron szombati napokon kicsi a könyvtár látogatottsága,
így idén is július-augusztus hónapban szombati napokon szünetel a kölcsönzés.
2018-ban teljes körű állományrevízió esedékes. Hogy ezt a központi könyvtár mindhárom
részlegében, valamennyi dokumentumtípusra kiterjedően el tudjuk végezni az
állományrevíziót, július 2-tól 20-ig tartó időszakban a kölcsönzés és egyéb szolgáltatások
szünetelnek.
Hogy a jogszabálynak megfelelően minden dolgozó 14 nap egybefüggő szabadságot tudjon
kivenni, július 23-tól augusztus 3-ig a központi könyvtár valamennyi részlege zárva tart.
A múzeum nyári nyitva tartása változatlan.
Kérem, szíveskedjenek a nyitva tartás módosításához hozzájárulni.
Szentgotthárd, 2018. május 3.
Köszönettel:
Molnár Piroska
könyvtárigazgató
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Tárgy: Család- és Gyermekjóléti Központ megüresedő álláshely
betöltése iránti kérelem.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. május 29-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményvezetője a mellékelt kérelemmel
fordul a Tisztelt Képviselő-testület felé (lásd: 1. sz. melléklet).
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2018. sz. határozatában úgy
döntött, hogy az intézményekben az év közben megüresedő álláshely betöltését a Képviselőtestület elé kell terjeszteni - jelen előterjesztést erre tekintettel készítettük.
2018. április 18-án az intézmény 1 fő szakdolgozója kérte munkaviszonyának megszüntetését,
május 15-től megüresedik az álláshely. A feladatellátás miatt sürgősen be kell tölteni az
álláshelyet. Az intézmény a feladatot az álláshely betöltéséig belső helyettesítés
elrendelésével megoldja.
Az intézmény ezzel nem új álláshelyet kér, az álláshelyek száma változatlan marad.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti
Központ Szentgotthárd kérelmét megismerte és javasolja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulés Társulási Tanácsnak, járuljon hozzá ahhoz, hogy a Család-és
Gyermekjóléti Központ intézményében a 2018. május 15. időponttal megüresedő álláshelyet
haladéktalanul betölthesse.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester /elnök
Uhor Anita intézményvezető
Szentgotthárd, 2018. május 09.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: SZEOB Játékvár Óvoda kérelme a 11. csoport személyi és
tárgyi feltételeinek biztosításához
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018.május 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója a mellékelt
kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testület felé (lásd: 1. sz. melléklet).
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézménye az elmúlt években
született gyermeklétszámok ismeretében már a 2018. évi költségvetés tervezésekor
kérelmezte a 11. óvodai csoport megnyitását 2018. szeptember 1. időponttól. A Képviselőtestület a költségvetés elfogadásakor a témában nem hozott döntést, utalva arra, hogy a
beíratáskor a tényleges létszámok ismeretében dönt a kérelem ügyében.
ELŐZMÉNY:
A SZEOB Játékvár Óvodája 2014. decemberében – az ésszerű működtetés céljából - 1 óvodai
csoport működtetésének átmeneti felfüggesztését/megszüntetését kezdeményezte. A
Képviselő-testület javaslatára a fenntartó Társulási Tanács 1 óvodai csoport megszüntetését
fogadta el akkor, a férőhely számot viszont változatlanul 240 főben határozta meg. (Jelenleg
is ez a férőhely szerepel az intézmény Alapító Okiratában.)
Tehát 2015. szeptember 1. időponttól 10 óvodai csoport működött a Játékvár Óvodában.
Ugyanezen időponttól a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. kötelezővé teszi az
adott év augusztus 31-ig 3.életévét betöltött gyermek felvételét az óvodába.
A születési statisztikákat figyelve az már évek óta látszott, hogy a született gyermekek száma
néhány éven keresztül a korábbinál lényegesen magasabb lett, így sejthető volt, hogy amikor
ez a korosztály eléri az óvodás kort, akkor ez ismételten akár újabb csoport indítását is
indukálhatja. Az intézmény megkérte az elmúlt évek születési adatait, melyből megállapítható
hogy 2014-ben 68, 2015-ben 73 és 2016-ban 90 kisgyermek született. Ezek csak
szentgotthárdi adatok, minden évben van 10-15 kisgyermek a környező településekről is,
illetve az adott nevelési évben 5-10 gyermek családjával városunkba költözik, tehát ez is
befolyásolhatja az óvodai létszámot
JELEN:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
20.§(1) bek. alapján az óvodai beiratkozásra tárgyév április 20. és május 20. között kerül sor.
Ezt figyelembe véve Szentgotthárdon 2018. április 23-án és 24-én volt a beíratás a SZEOB
Játékvár Óvodájában. Az intézményegység-vezető tájékoztatása alapján az idei létszámok az
alábbiak szerint alakulnak:
- férőhelyszám jelenleg:
240 fő
- jelenlegi létszám:
229 fő
- iskolába felvételt nyert:
50 fő
- óvodában marad:
179 fő
- most beíratott:
75 fő
- várható óvodaköteles
Alsószölnökről
4 fő
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- összesen
258 fő
A beíratási napokon 75 kisgyermek szülője kérte az óvodai felvételt, azaz az össz. létszám
254 fő. ( A már jelenleg ismert szakértői vélemények alapján 5 fő az SNI-s létszám).
Időközben a Társulási Tanács ülésén Alsószölnök Község Önkormányzat polgármestere
jelezte, hogy a község óvodája 2018. augusztus 31. időponttal bezár, így Alsószölnökről
további 4 kisgyermek várható. Tehát valós a létszám 258 fő –> a jelenlegi Alapító Okiratban
az engedélyezett férőhelyek száma pedig csak 240 fő.
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. melléklete meghatározza az óvodai csoportok
minimum (13), átlag (20) és maximum (25) létszámát. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC tv. 25.§ (7) bek alapján „Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi
csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a
fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított
osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek,
tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.”
Figyelembe kell venni viszont továbbá a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 162.§ (7) bek.
foglaltakat is, miszerint a „(7) A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben
felsorolt helyiségekre előírt követelmények teljesülnek, ha az épület megfelel a létesítésére,
kialakítására vonatkozó nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos,
továbbá azzal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak azzal az eltéréssel, hogy az óvodai
csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb mint 2,0 m2/fő.” Jelenleg 2 db 40 m²-es és 8
db 50 m²-es a csoportszobák alapterülete. A 11. csoport szintén 40 m²-es, tehát maximum 20
fő befogadására alkalmas.
A plusz csoport engedélyezésével a nevelési év indításánál még nem kell átlépni a max.
létszámot (25 fő/csoport), de az alábbiakban vázolt bölcsődei jelentkezések és a nevelési év
közben ideköltöző óvodaköteles gyermekek felvétele ezt nagy valószínűséggel indokolni
fogja.
Mivel a SZEOB közös igazgatású köznevelési intézmény 1 óvodai intézményegységgel (12
csoporttal – 10 Szentgotthárd, 1 Magyarlak, 1 Csörötnek) és 1 bölcsődei intézményegységgel
(5 csoport) működik, ezért fontos a Tótágas Bölcsődébe jelentkezett gyermeklétszámot is
figyelni.
A bölcsődében 35 fő marad, ehhez a „bölcsődei előjegyzést” kezdeményeztünk az óvodai
beíratás időpontjában, ahol 41 főt írtak be, így 76 kisgyermek venné igénybe a bölcsődei
ellátást – a 76 főből viszont 6 fő az óvodai beírt listában is szerepelt, ezért itt nem számoltak
ezen gyermekkel, így 70 fő van az engedélyezett 68 férőhelyre. (Itt kell megjegyezni, hogy
további 9 fő jelezte, hogy szeretné bölcsődébe adni gyermekét.)
A 70 főből további 5 főt javasol a bölcsőde vezetője az óvodába, hogy min. 3 üres férőhelye
maradjon az év közben bölcsődei ellátást igénylők számára is. Ugyanis a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. ( IV. 30.) NM r. 46. § (1) bek
alapján : „A bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizenkét gyermek nevelhető,
gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban
a) valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy
b) * sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket is
nevelnek, gondoznak.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizennégy
gyermek nevelhető, gondozható.”
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Az óvoda vizsgálta azt is, hogy a beírt gyermekek közül hány fő nem szentgotthárdi lakos. A
beíratott gyermekek közül 11 gyermek nem rendelkezik szentgotthárdi lakcímmel, de
életvitelszerűen Szentgotthárdon él albérletben (a bérbeadó sok esetben nem engedi
bejelentkezni még tartózkodási helyre sem), vagy a gyermek szülője Szentgotthárdon/
Ausztriában dolgozik. Ez a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 49.§ (2)-(3) bek-ben
foglaltak alapján, miszerint: „(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni,
átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. …
(3) * A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda
nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító
óvoda).”
SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK:
A 11. csoport indításának személyi feltételei -> 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshely
engedélyezése augusztus 15. időponttól.
Tárgyi feltétel: a csoportszoba rendelkezésre áll, kisebb karbantartási munkával használatba
lehet ismét venni (tisztasági meszelés, padlózat felújítás, mosdóban kisebb korszerűsítés,
ágyneműk beszerzése).
Ismerve a pénzügyi helyzetet, sajnos az intézmény 2018-as költségvetésében nem áll
rendelkezésre a 11. csoport indításához fedezet, de a 2017. évben keletkezett bér-és járulék
maradvány fedezetet biztosíthat a 11. csoport indításának 2018. évi költségeire
ELŐRETEKINTÉS:
A gyermeklétszámok ismeretében a 11. csoport csak átmenetileg – 3-4 évig fog működni, azt
követően valószínűleg ismét kérik a megszüntetését, alkalmazott munkaviszonyát emiatt
viszont nem kell megszüntetni, mert nyugdíjazás miatt több óvónőnek is megszűnik
időközben a munkaviszonya.
A 11. csoport engedélyezése az intézményi alapdokumentum – Alapító Okirat – módosítását
is jelenti, azaz intézményi átszervezés a köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 4.§ 11. pontja
alapján „ intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat,
szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének
módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont
érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges”. Tehát a
csoportszám és férőhelyszám módosulása miatt a dokumentumok módosításait a törzskönyvi
nyilvántartásba is be kell jegyezni (2 sz. melléklet).
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83.§ (3) bek alapján:
„(3) A fenntartó a köznevelési intézmény b) átszervezésével összefüggő döntése vagy
véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét.
(4) * A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni:
a) az intézmény alkalmazotti közössége,
c) a szülői szervezet,
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik
egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett
országos nemzetiségi önkormányzat véleményét.”
A Játékvár Óvoda az előterjesztés készítéséig beszerezte az alkalmazotti közösség, a szülői
közösség, valamint a szlovén nemzetiségi önkormányzat véleményét (3. sz. melléklet). A
Német Nemzetiségi Önkormányzat véleményének beszerzése folyamatban van, a testületi
ülésig csatoljuk az anyaghoz.
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HATÁSVIZSGÁLAT:
1. Mi indokolja, miért szükséges?
Az előterjesztett kérelem indoka a gyermekek születésszámának megemelkedése illetve
az, hogy az óvodai létszámokat, a gyermekek elhelyezésénél előírt egy gyermekre jutó
alapterületet szabályozó rendelkezéseket be kell tartani. Az előírásoknak meg kell felelni,
azok be nem tartása következményekkel járhat. Mivel kisgyermekekről van szó, erre
fokozottan érdemes figyelni.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
E feltételek részben állnak rendelkezésre: az újabb termet fel kell újítani, a még hiányzó
felszerelést be kell szerezni, a személyi feltételeket ezután kell megteremteni. A pénzügyi
feltételek végül is az előterjesztésben részletezettek szerint tulajdonképpen rendelkezésre
állhatnak. Költségvetési helyzetünket látva természetesen tudjuk, hogy ennek a pénznek
máshol is lenne helye, de a körülmények most úgy hozták, hogy prioritást kell kapnia a
csoportindításnak.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Egy új csoport indítása több évre előrevetíti a több éves finanszírozási igényt. A
finanszírozás feltételeit majd minden évben meg kell teremteni, ezen a területen a
jelenlegi jogszabályi keretek között lehet csak gondolkodni. Nem állíthatjuk, hogy nem
lehetne esetleg más, a jelenleginél kedvezőbb finanszírozást is bevezetni, ehhez azonban
jogszabályokat kellene változtatniuk az erre illetékes szervezeteknek.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Az új csoport bevezetésének kockázatai nincsenek, legfeljebb a finanszírozás folyamatos
biztosítása jelenthet kockázatot.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A jelenlegi keretek között az intézmény nem tudja biztosítani szabályos körülmények
között a beiratkozott valamennyi gyermek ellátását.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
A szükséges adminisztratív feladatok elvégzése, az alapító okirat módosítása, törzskönyvi
nyilvántartásban átvezetés kezdeményezése, a költségvetés biztosításával kapcsolatos
műveletek elvégzése, a változás folyamatos kontrollja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és a Játékvár Óvodába beíratott
gyermeklétszám alapján javasolja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsának 2018. szeptember 1. időponttól a 11. csoport újranyitását.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester/elnök
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Varjuné Molnár Katalin igazgató
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde 11. csoport indításához biztosítja a szükséges személyi (2
óvónő és 1 dajka) és tárgyi feltételeket, amelynek fedezete a SZEOB Játékvár Óvoda 2017.
évi bér-és járulék maradványa.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester/elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Varjuné Molnár Katalin igazgató
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szentgotthárd és
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményt fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Játékvár Óvoda 11. csoportjának
indításához az intézményi létszámot 3 fővel emelje meg 2018. augusztus 16. időponttal, így
az intézményi összlétszáma 61 főről 64 főre emelkedik.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester / elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Varjuné Molnár Katalin igazgató
4./ A Képviselő-testület javasolja a fenntartó Társulási Tanácsának a Szentgotthárd és
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Módosító és Alapító Okiratát a 3. sz. Melléklet
szerint jóváhagyni.
Határidő: azonnal
Felelős : dr. Gábor László, Önk. és Térségi és Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2018. május 22.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. Melléklet
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2.sz. Melléklet
Okirat száma:

/2018.

Módosító okirat

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2017. július 14. napján kiadott
2801/2017.számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§(2)
bekezdése alapján a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának ……………. számú határozatára figyelemmel a következők szerint
módosítom:
1. Az Alapító Okirat 6.3. pont 1. sora az alábbira módosul:

feladatellátási hely megnevezése
1

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája

tagozat
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

11 csoport

260

Jelen módosító okiratot 2018. szeptember 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Szentgotthárd, 2018. ……….

P.H.
Huszár Gábor elnök

18

2018. május 30-i testületi ülés előterjesztései
Okirat száma: ……………../2018.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1.A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
1.1.2. rövidített neve: SZEOB
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. utca.14.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde Tótágas
Bölcsődéje

9970 Szentgotthárd, Kossuth L. utca.16.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.
2.2.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.04.01.
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése:Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2.2.2. székhelye:9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése

székhelye

1

Városi Óvoda

9970 Szentgotthárd, Kossuth L. utca. 14.

2

Tapsifüles Óvoda

9952 Gasztony , Fő utca 20.

3

Kerekerdő Óvoda

9954 Rönök, Petőfi S. utca 16.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
3.1.2. székhelye:
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
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3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése:Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
3.2.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

- óvodai nevelés, köznevelési feladat
-bölcsőde, gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátása

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az óvodai nevelés; a nemzetiségekhez tartozók óvodai nevelése ( székhelyen 1-1 óvodai
csoportban szlovén és német, a Csillagvirág Tagóvodában kizárólag magyar nyelven
roma óvodai nevelés ); a kiemelten tehetséges gyermekek óvodai nevelése; hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése; hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő program szerinti nevelése a Csillagvirág
Tagóvodában ( fejlesztő nevelés ); sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása ( mozgásszervi, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos
tanulási, figyelem –vagy magatartásszabályozási zavarral küzd )
A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátása, melyet meghatározó jogszabályok - az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről – alapján lát el.
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
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6

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai

9

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

10

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

11

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

12

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

13

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok
nappali intézményében

14

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

7
8

Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe. A felvételnél a Szentgotthárdi székhely
óvoda és a bölcsődei ellátás esetében elsősorban a Szentgotthárdon , a tagóvodák
esetében elsősorban az adott tagóvoda településén lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező gyermeket kell felvenni az intézménybe, azt követően pedig a
maximális férőhely erejéig a kistérségi igényeket is kielégíti az intézmény.

5.1.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézményvezetőjét Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
tanácsa nyilvános pályázat útján bízza meg határozott időre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992, évi XXXIII. törvény 23.§ alapján. Az egyéb munkáltatói jogkört a
Társulás elnöke gyakorolja.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkaviszony

2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről

3

megbízási jogviszony

2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről

közfoglalkoztatotti
jogviszony

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

1

4
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: Többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény óvodai
intézményegységgel, és egy a nevelőmunkához kapcsolódóan nem köznevelési
tevékenységet ellátó bölcsődei egységgel.
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. a.) óvodai nevelés, b.) nemzetiséghez tartozók óvodai
nevelése, r.) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása.
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A vonatkozó jogszabályok szerint a

gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal ( 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. ) látja el
az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.

6.2.

A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde Csillagvirág
Tagóvodája

9962 Csörötnek , Vasúti utca 16.

1

2

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde Micimackó
Tagóvodája

9963 Magyarlak, Temető utca 1.

6.3.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

tagozat
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

11 csoport

260

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
2 Óvodák és Bölcsőde Csillagvirág
Tagóvodája

1 csoport

25

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
3 Óvodák és Bölcsőde Micimackó
Tagóvodája

1 csoport

25

5 csoport

68

feladatellátási hely megnevezése
1

4
6.4.

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
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ingatlan címe
ingatlan vagyon feletti
helyrajzi rendelkezés
száma
joga vagy a
vagyon
használati joga
9970 Szentgotthárd , Kossuth
1034/2 Szentgotthárd
L.
utca.
14.
Város
1
Önkormányzata
9963 Magyarlak , Temető utca. 500/3
Magyarlak
Község
2 1.
Önkormányzata
9962 Csörötnek, Vasút utca.
455/1
Csörötnek
16.
Község
3
Önkormányzata

az
ingatlan
funkciója,
célja
óvodai
nevelés
óvodai
nevelés
óvodai
nevelés
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3.sz. Melléklet
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Tárgy: Év Szentgotthárdi Rendőre díj
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. május 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2018. áprilisi ülésén határozott úgy a Képviselő – testület, hogy Szentgotthárdon is legyen
egy olyan díj, ami a Szentgotthárdon szolgálatot teljesítő rendőrök munkáját ismeri el az „Év
Szentgotthárdi rendőre” cím formájában. Ezt a címet javasoljuk a Szentgotthárd Város
Bűnmegelőzési- és Közbiztonsági Stratégiájának V. Fejezetébe beemelni az Előterjesztés 1.
számú melléklete szerint.
A cím évente, a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjének javaslata alapján lenne kiadva és
egy évig jogosítana fel e cím viselésére. A címmel pénzbeli támogatás nem jár a javaslat
szerint, a cím viszont többször is megkapható. A rendőrőrs állományának munkáját
önkormányzatként nem ismerjük, teljes mértékben elfogadjuk a Kapitányság vezetőjének az
álláspontját és javaslatát ezzel kapcsolatosan és egy gesztusnak gondoljuk az erkölcsi
elismerést a város részéről.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiája (Elfogadva 2015.
szeptember 30., felülvizsgálva 2017. április 26.) című dokumentumot kiegészíti és ezzel
megalapítja az Év Szentgotthárdi Rendőre” címet az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. május 22.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiája
(Elfogadva 2015. szeptember 30., felülvizsgálva 2017. április 26.)
V. Fejezet a következőkkel egészül ki – egyúttal a jelenlegi „V. Fejezet Összefoglalás” a
továbbiakban „VI. Fejezet Összefoglalás” címre változik”
V. Fejezet Az Év Szentgotthárdi Rendőre cím
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Körmendi Rendőrkapitánysággal együttműködve az
Év Szentgotthárdi Rendőre címet alapítja. Ennek keretében minden évben a márciusi
képviselő-testületi ülésen elfogadja a Rendőrkapitányság Körmend vezetője által jelölt
rendőrt, aki egy évig viselheti az „Év Szentgotthárdi Rendőre” címet. A cím erkölcsi
elismerés Szentgotthárd Város Önkormányzatától annak a Szentgotthárdon dolgozó és a
Szentgotthárdi Rendőrőrs állományába tartozó rendőrnek, akit felettesei erre méltónak
tartanak
- mert a szentgotthárdi Rendőrőrsön, mint munkahelyi közösségben a legtöbbet tette a jó
munkahelyi közösség kialakításáért
- mert Szentgotthárd település városi társadalmára, kisebb társadalmi közösségeire pozitív
hatással volt
- mert Szentgotthárdon munkavégzése során olyat tett, ami pozitív hatással volt a településen
élők egészének életére.
A Rendőrkapitányság vezetője legkésőbb március 05-ig írásban teszi meg a javaslatát, melyet
indokolással is ellát.
A cím viselésére a kitüntetett rendőr a következő évi Év Szentgotthárdi Rendőre cím
adományozásáig jogosult. A címet megkapott rendőr nevét az Önkormányzat kitüntetettjei
között az önkormányzat honlapján nyilvántartja és megőrzi.
A címet egy rendőr többször is, akár egymás utáni években is megkaphatja
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Tárgy: A közbeszerzési eljárások ellenőrzése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. május 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi módosított ellenőrzési terve alapján „A
közbeszerzési eljárások ellenőrzése 2017. évre” c. vizsgálat lefolytatásra került.
Az ellenőrzés célja volt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény alapján a
2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokat vizsgálja, feltárva az esetleges
hiányosságokat és ha szükséges, javaslatot téve a munkavégzés továbbfejlesztéséhez.
Az ellenőrzés a téma szempontjából átfogó volt. A jelentésben leírtak alapján összességében
megállapítható, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások a vizsgált közbeszerzési eljárásokban
betartásra kerültek, így az ellenőrzés a témával kapcsolatos javaslatot nem tett.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbeszerzési eljárások
ellenőrzése 2017. évre” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat
elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: közlésért Dr. Dancecs Zsolt - jegyző
Szentgotthárd, 2018. május 17.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

30

2018.

2018. május 30-i testületi ülés előterjesztései
1. sz. melléklet

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

Belső ellenőr
Kern Henrietta

Iktatószám: Szt/1669-5/2018.
Ellenőrzés száma: BE-01/2018.

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS]
Közbeszerzési eljárások ellenőrzése 2017. évre
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ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
Közbeszerzési eljárások ellenőrzése 2017. évre

Szentgotthárd, 2018. május 17.

Ellenőrzést végző: Kern Henrietta
mb. belső ellenőr
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Az ellenőrzés célja:


a közbeszerzésekre vonatkozó előírások teljeskörű betartásának ellenőrzése



megfelelő kontrollfolyamatok működésének ellenőrzése

Az ellenőrzött szervezeti egység:


Szentgotthárd Város Önkormányzata, Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal,
Városüzemeltetés

Az ellenőrzés tárgya:


Közbeszerzési eljárások ellenőrzése 2017. évre

Az ellenőrzés típusa:


rendszerellenőrzés

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások:


komplex ellenőrzési módszer

Vonatkozó jogi háttér:


2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról



370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről



Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi Módosított Éves Ellenőrzési Terve

Ellenőrzött időszak: 2017. év
Ellenőrzés kezdete és vége: 2018. április 13,; 2018. április 27.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása


Huszár Gábor – Szentgotthárd Város Polgármestere



dr. Dancsecs Zsolt – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője



Doncsecz András – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetés
vezetője



Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi
vezetője
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A közbeszerzési eljárások vizsgálatára Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi Módosított
Éves Ellenőrzési Terve alapján illetve Szentgotthárd Város Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata alapján került sor.
A belső ellenőrzést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés c) pontja alapján folytattam le. A
rendszerellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett közbeszerzési
eljárásokra vonatkozó előírások teljes körűen betartásra kerültek, a megfelelő kontrollfolyamatok
működnek és a feltárt hiányoságokat megszűntették.

1.

Előírásoknak való megfelelés
-

2015. évi CXLIII törvény a közbeszerzésekről

-

44/2015. (XI.2) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények
feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról
és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

-

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

-

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Közbeszerzési
Bizottságának határozatai

2.

Dokumentumok vizsgálata
-

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve,

-

2017. évi statisztikai összegezés,

-

összeférhetetlenségi nyilatkozatok,

-

ajánlattételi felhívás és dokumentáció,

-

ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről szóló jegyzőkönyv,

-

benyújtott ajánlatok,

-

hiánypótlás dokumentumai,

-

bírálóbizottság

írásbeli

szakvéleménye/döntési

javaslata/jegyzőkönyvei,

bírálóbizottság tagjainak bírálati lapjai,
-

írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról,

-

eljárás eredményéről szóló tájékoztató,

-

szerződéskötés dokumentálása

-

közzététel
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Jelen belső ellenőrzés Szentgotthárd Város Önkormányzat által 2017. évben lefolytatott
közbeszerzési eljárásokra vonatkozik.
Az ellenőrzés során vizsgáltam az önkormányzat közbeszerzési eljárásaira vonatkozó
általános szabályokat, valamint az alábbi 3 konkrét közbeszerzés alapján az eljárás menetét:
1. SZEOB Játékvár Óvoda vizesblokk felújítása
2. Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos -építési, -felújítási munkálatok
Szentgotthárdon
3. Szentgotthárd vis maior támogatással kapcsolatos építési munkák
MEGÁLLAPÍTÁSOK:

I.

Szabályozás

Szentgotthárd Város Önkormányzata a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 27.§ (1) bekezdésének megfelelően rendelkezik Közbeszerzési
Szabályzattal (a továbbiakban: Szabályzat), melyben meghatározta a közbeszerzési eljárásai
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró,
illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a
közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. A
Közbeszerzési Szabályzatot Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2015. december 16-án tartott képviselő-testületi ülésén, a 287/2015. számú határozatával (2.
pont) fogadta el.
A Kbt. 42.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok (Kbt. 5. § (1) bekezdésében
meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével) a költségvetési év
elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készítenek az
adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága a K/2./2017.(III.29.)
számú Közbeszerzési Bizottsági határozatával hagyta jóvá a Szabályzat IV. fejezet 3. pontja
alapján.
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A Kbt. 42.§ (3) bekezdése és a Szabályzat IV. Fejezet (8)-(10) bekezdése

alapán a

közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét. Viszont a közbeszerzési terv elfogadását követően az
önkormányzat kizárólag olyan közbeszerzési eljárást indíthat meg, amely szerepel a
közbeszerzési tervben. A közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Bizottság határozattal
módosítja, ha a tervezett beszerzés nem szerepel a közbeszerzési tervben. Amennyiben a
közbeszerzési tervben szereplő beszerzést az önkormányzat nem kívánja megvalósítani, úgy a
közbeszerzési tervből a beszerzést a Közbeszerzési Bizottság határozattal törli. A megvalósítás
elmaradását indokolni kell.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve egy alkalommal került
módosításra:
-

A „Belterületi vízrendezés” tárgyú közbeszerzési eljárás törlésre került, mivel azt
beszerzési eljárás keretében folytatta le az önkormányzat, így kikerül a közbeszerzési
tervből.

-

A „Szentgotthárd Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozó közétkeztetés
biztosítása

a

Szentgotthárdon

működő

oktatási-,

nevelési-

és

szociális

intézményekben” tárgyú közbeszerzési eljárás pedig felvételre került a tervbe, mivel a
közbeszerzési eljárások elhúzódása, illetve a korábban felmerült problémák ezt
indokolják.
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének I. számú
módosítását Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága a K/9/2017.
(X.19.) számú határozatával hagyta jóvá.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve az I. számú módosítást
követően az alábbi közbeszerzési eljárásokat tartalmazza:

I.

Árubeszerzés:

-

II.

Építési beruházás:

SZEOB Játékvár Óvoda vizesblokk felújítása
Vis maior támogatással kapcsolatos építési munkák
Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos -építési,
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-felújítási munkálatok Szentgotthárdon 2017.
III.

Szolgáltatás

Menekülés a történelemből a jövőbe – A tolerancia útján

megrendelése:

(restaurálási munkálatok)
Szentgotthárd Város Önkormányzatának feladatkörébe
tartozó

közétkeztetés

biztosítása

a

Szentgotthárdon

működő oktatási-, nevelési- és szociális intézményekben
IV.

Szolgáltatási

-

koncesszió:
V.

Építési koncesszió:

-

A 2017. évre vonatkozó közbeszerzési terv közzététele a Kbt. 43.§ (1) bekezdés a) pontja
alapán valósult meg. Az ellenőrzés időpontjában 2017. évre vonatkozó közbeszerzési terv
még megtalálható volt Szentgotthárd Város Önkormányzatának honlapján.
Éves statisztikai összegzés
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves
statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM
rendelet) 40. § (1) bekezdése értelében az ajánlatkérő az éves közbeszerzéseiről az e
rendeletben meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni,
amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell közzétenni.
A 2017. évi statisztikai összegzés a fentieknek megfelelően, az MvM rendelet 17. melléklete
szerint 2018. április 13-án feladásra került a Közbeszerzési Adatbázisba.
II. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési eljárásai
Szentgotthárd Város Önkormányzata évente, tárgyév április 01. napjától tárgyévet követő év
március 31. napjáig terjedő időszakra, a beszerzéseihez kapcsolódó közbeszerzési és a hozzá
kapcsolódó jogi tanácsadással, valamint ennek keretén belül a szerződés időtartama alatt
felmerülő közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával és a kapcsolódó közbeszerzési
dokumentáció, illetőleg valamennyi a Kbt. alapján kötelezően elkészítendő dokumentum
elkészítésére megbízási szerződést köt a Dr. Biro Ügyvédi Irodával, mely megbízás során dr.
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Biró Judit akkreditált közbeszerzési tanácsadó jár el. A 2017. évre vonatkozó megbízási
szerződések az ellenőrzés során a rendelkezésemre álltak.
A belső ellenőrzés során három lebonyolított, lezárt közbeszerzési eljárást vizsgálatam:
1. SZEOB Játékvár Óvoda vizesblokk felújítása
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, az ajánlattételi
felhívás közvetlen megküldésével induló nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „ Játékvár
Óvodája vizesblokk felújítása” tárgyában.
Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (4) bekezdés előírásainak megfelelő bírálóbizottságot létrehozta,
valamint beszerezte az eljárással kapcsolatos tevékenységben résztvevő személyek Kbt. 25. §
(6) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi nyilatkozatait is.
Eljárást megindító felhívás
A közbeszerzés tárgya a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján építési beruházás, becsült értéke
21.359.343,- Ft + ÁFA. Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a Kbt. 115.§
(2) bekezdésének megfelelően biztosította a versenyt, a Közbeszerzési Bizottság K/1/2017.
(II.24.) számú döntésének megfelelően a felhívást 2017. március 01. napján hat gazdasági
szereplőnek küldte meg elektronikus úton, majd 2017. március 08-án az ajánlattételi felhívás
módosítását.
Az eljárást megindító felhívás a Kbt. 50. § (2) bekezdése és a Kbt. 84. § (1) bekezdés szerinti
elemeket tartalmazza. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban eljárásból való kizáró okokat
és azok igazolási módját írta elő a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésekben meghatározottaknak
megfelelően.
Közbeszerzési dokumentumok
Szentgotthárd Város Önkormányzata elkészítette a Kbt. 114.§ (3) bekezdésének megfelelő
ajánlattételi felhívást és dokumentációt, ami a Kbt. 57. §-ban előírt elemeket tartalmazza. Az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindító felhívással együtt bocsátotta a gazdasági
szereplők rendelkezésére.
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Ajánlattételi határidő
Az ajánlattételi határidő a Kbt. 114.§ (4) bekezdés b) pontja szerint került meghatározásra,
amely építési beruházás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától, illetve
az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított tizenöt napnál rövidebb időtartam
nem lehet.
A vizsgált közbeszerzés esetében az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontja
2017. március 01. napja volt, az ajánlattételi határidő 2017. március 16 (11.00 óra).
Vagyis az ajánlattételi határidő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően került
meghatározásra.
Ajánlatok benyújtása és felbontása
A megadott határidőre (2017. március 16. 11.00 óra) a Kbt. 115. § (4) bekezdésének
megfelelően csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tettek ajánlatot. Összesen
kettő ajánlat érkezett. Az ajánlatokat a Kbt. 66. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően
valamennyi ajánlattevő személyesen nyújtotta be.
Az ajánlattételi dokumentáció átvételéről/átadásáról átvételi elismervényt állítottak ki,
melynek tényét az átadó és az átvevő aláírásával igazolt (a Közbeszerzési Szabályzat
előírásainak megfelelően). A csomagolásra az átvétel napja, pontos időpontja feltüntetésre
került, de az átvevő kézjegye nem.
A beérkező ajánlatok a Kbt. 68. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő időpontban került
felbontásra. Az ajánlat felbontásáról és ismertetéséről a Kbt. 68. § (6) bekezdés előírásai
szerinti jegyzőkönyv elkészült, melyet az előírásoknak megfelelő időpontban, 2017. március
21. napján elekronikus úton továbbítottak az ajánlattevők részére.
Határidőn túl beérkezett ajánlat nem volt.
Hiánypótlás
Jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlásra történő
felhívásra egy alkalommal került sor. A hiánypótlás teljesítésére a megadott határidőn belül
(2017. március 28. 15.00 óra) sor került.
Beérkezett ajánlatok bírálata
Az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 69. § (1) - (4) bekezdés előírásai megvalósultak.
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A bírálóbizottság a beérkezett pályázatok bírálatáról jegyzőkönyvet készített (2017. március
27. 08.00 óra), melynek részét képezik a bírálóbizottság tagjainak bírálati lapjai is.
A bíráló bizottság az alábbi megállapításokat tette:
-

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtására nyitva áll határidő 2017. március
16. napján 11.00 órakor lejárt, az ajánlattételre felhívott hat szervezet közül kettő
nyújtotta be az ajánlatát.

-

Mindkét szervezet ajánlata érvényes, mivel kizáró ok velük szemben nem áll fenn, a
felhívásban,

a

dokumentációban

és

a

jogszabályokban

előírt

feltételeknek

megfelelnek.
-

Az ajánlatok elbírálása szerint – a legjobb ár-érték arányú – a legmagasabb pontszámú
érvényes ajánlatot a 2. sz. ajánlattevő nyújtotta be.

-

Az eljárás eredményes, a nyertes ajánlattevő a legjobb ár-érték arányú ajánlatot
benyújtó 2. sz. ajánlattevő.

-

A második legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevő 1. sz. ajánlattevő.

-

A bírálóbizottság a pályázati anyagok alapján a 2. sz. ajánlattevő ajánlatát elfogadásra
javasolta, és az eljárásban nyertesként kihirdetni. A második legkedvezőbb ajánlatnak
a bírálóbizottság a 3. sz. ajánlattevő ajánlatát javasolta.

Ajánlatkérő döntése
A Közbeszerzési Bizottság a döntését 2017. március 29-én tartott ülésén hozta meg, mely
során a biztottság tagjai a pályázati anyagok alapján egyhangúlag a 2. sz. ajánlatot tevő
szervezetet hirdették ki nyertesnek a K/4/2017. (III.29.) sz. határozattal.
Az ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli összegezést az
ajánlatokról elkészítette (2017. március 29.) és előírt módon és időben belül (elektronikusan,
3 munkanapon belül) megküldte az ajánlattevőknek.
Szerződés megkötése, közzététel
A szerződések megkötésére, figyelemmel a Kbt. 131. § (4) – (6) bekezdésében foglaltakra,
2017. május 02. napján került sor.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pont előírásainak
megfelelően a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződést a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal honlapján (http://hivatal.szentgotthard.hu/) közzétette, mely az
ellenőrzés időpontjában a honlapon megtalálható volt.
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Eljárás eredményéről szóló tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata, tekintettel a Kbt. 37.§ (1) bekezdés h) pontjára, az
eljárás eredményéről szóló tájékoztatót hirdetmény útján közzétette a Közbeszerzési
Értesítőben (száma: 2017/80; hirdetmény feladásának dátuma: 2017. május 10.; közzététel
dátuma: 2017. május 18.) a Kbt. 37.§ (2) bekezdésében foglalt határidőn belül.
Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató
A beruházás szerződésszerű teljesítése megtörtént. A szerződésszerű teljesítésről szóló
tájékoztató a Kbt. 43.§ (1) bekezdés f) pontja szerint 2017. november 17-én került
publikálásra a Közbeszerzési Adatbázisban.
2. Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos -építési, -felújítási munkálatok
Szentgotthárdon
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, az ajánlattételi
felhívás közvetlen megküldésével induló nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „ Út és
egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos felújítási munkálatok 2 részajánlattétel alapján”
tárgyában.
Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (4) bekezdés előírásainak megfelelő bírálóbizottságot létrehozta,
valamint beszerezte az eljárással kapcsolatos tevékenységben résztvevő személyek Kbt. 25. §
(6) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi nyilatkozatait is.
Eljárást megindító felhívás
A közbeszerzés tárgya a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján építési beruházás, becsült értéke
24.126.742,- Ft + ÁFA. Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a Kbt. 115.§
(2) bekezdésének megfelelően biztosította a versenyt, a Közbeszerzési Bizottság K/5/2017.
(V.04.) számú döntésének megfelelően a felhívást 2017. május 10. napján hat gazdasági
szereplőnek küldte meg elektronikus úton.
Az eljárást megindító felhívás a Kbt. 50. § (2) bekezdése és a Kbt. 84. § (1) bekezdés szerinti
elemeket tartalmazza. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban eljárásból való kizáró okokat
és azok igazolási módját írta elő a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésekben meghatározottaknak
megfelelően.
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Közbeszerzési dokumentumok
Szentgotthárd Város Önkormányzata elkészítette a Kbt. 114.§ (3) bekezdésének megfelelő
ajánlattételi felhívást és dokumentációt, ami a Kbt. 57. §-ban előírt elemeket tartalmazza. Az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindító felhívással együtt bocsátotta a gazdasági
szereplők rendelkezésére.
Ajánlattételi határidő
Az ajánlattételi határidő a Kbt. 114.§ (4) bekezdés b) pontja szerint került meghatározásra,
amely építési beruházás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától, illetve
az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított tizenöt napnál rövidebb időtartam
nem lehet.
A vizsgált közbeszerzés esetében az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontja
2017. május 10. napja volt, az ajánlattételi határidő 2017. május 26. (11.00 óra).
Vagyis az ajánlattételi határidő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően került
meghatározásra.
Ajánlatok benyújtása és felbontása
A megadott határidőre (2017. május 26. 11.00 óra) a Kbt. 115. § (4) bekezdésének
megfelelően csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tettek ajánlatot. Összesen öt
ajánlat érkezett. Az ajánlatokat a Kbt. 66. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően
valamennyi ajánlattevő személyesen nyújtotta be.
Az ajánlattételi dokumentáció átvételéről/átadásáról átvételi elismervényt állítottak ki,
melynek tényét az átadó és az átvevő aláírásával igazolt (a Közbeszerzési Szabályzat
előírásainak megfelelően). A csomagolásra az átvétel napja, pontos időpontja és az átvevő
kézjegye feltüntetésre került.
A beérkező ajánlatok a Kbt. 68. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő időpontban került
felbontásra. Az ajánlat felbontásáról és ismertetéséről a Kbt. 68. § (6) bekezdés előírásai
szerinti jegyzőkönyv elkészült, melyet az előírásoknak megfelelő időpontban, 2017. június
01. napján email-en továbbítottak az ajánlattevők részére. A bontási jegyzőkönyvön
helyszínként tévesen az ügyvédi iroda címe szerepel, de a jelenléti íven már helyesen a valós
bontási helyszín (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) került feltüntetésre.
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Határidőn túl beérkezett ajánlat nem volt.

Hiánypótlás
Jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlásra történő
felhívásra egy alkalommal került sor kettő ajánlattevő vonatkozásában. A hiánypótlást az
ajánlattevők teljesítették a megadott határidőn belül (2017. június 07. 10.00 óra).
Beérkezett ajánlatok bírálata
Az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 69. § (1) - (4) bekezdés előírásai megvalósultak.
A bírálóbizottság a beérkezett pályázatok bírálatáról jegyzőkönyvet készített (2017. június 08.
10.00 óra), melynek részét képezik a bírálóbizottság tagjainak bírálati lapjai is.
A bíráló bizottság az alábbi megállapításokat tette:
-

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtására nyitva áll határidő 2017. május
26. napján 11.00 órakor lejárt, az ajánlattételre felhívott hat szervezet közül öt
nyújtotta be az ajánlatát.

-

Mind az öt szervezet ajánlata érvényes, mivel kizáró ok velük szemben nem áll fenn, a
felhívásban,

a

dokumentációban

és

a

jogszabályokban

előírt

feltételeknek

megfelelnek.
-

Az ajánlatok elbírálása szerint – a legjobb ár-érték arányú – a legmagasabb pontszámú
érvényes ajánlatot az 1. és 2. rész tekintetében is a 4. sz. ajánlattevő nyújtotta be.

-

Az eljárás eredményes, a nyertes ajánlattevő a legjobb ár-érték arányú ajánlatot
benyújtó 4. sz. ajánlattevő.

-

A második legjobb ár-érték arányú ajánlattévő az 1. részre vonatkozóan a 3. sz.
ajánlattevő, a 2. részre vonatkozóan a 5. sz. ajánlattevő.

Ajánlatkérő döntése
A Közbeszerzési Bizottság a döntését 2017. június 15-én tartott ülésén hozta meg, mely során
a biztottság tagjai a pályázati anyagok alapján egyhangúlag a 4. sz. ajánlatot tevő szervezetet
hirdették ki nyertesnek a K/7/2017. (VI.15.) sz. határozattal.
Az ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli összegezést az
ajánlatokról elkészítette (2017. június 15.) és előírt módon és időben belül (elektronikusan, 3
munkanapon belül) megküldte az ajánlattevőknek.
Szerződés megkötése, közzététel
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A szerződések megkötésére, figyelemmel a Kbt. 131. § (4) – (6) bekezdésében foglaltakra,
2017. június 30. napján került sor.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pont előírásainak
megfelelően a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződést a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal honlapján (http://hivatal.szentgotthard.hu/) közzétette, mely az
ellenőrzés időpontjában a honlapon megtalálható volt.
Eljárás eredményéről szóló tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata, tekintettel a Kbt. 37.§ (1) bekezdés h) pontjára, az
eljárás eredményéről szóló tájékoztatót hirdetmény útján közzétette a Közbeszerzési
Értesítőben (száma: 2017/119; hirdetmény feladásának dátuma: 2017. június 30.; közzététel
dátuma: 2017. július 13.) a Kbt. 37.§ (2) bekezdésében foglalt határidőn belül.
Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató
A beruházások szerződésszerű teljesítései megtörténtek. A szerződésszerű teljesítésről szóló
tájékoztató az 1. rész vonatkozásában 2017. december 02-án, a 2. rész vonatkozásában 2017.
december 04-én került publikálásra a Közbeszerzési Adatbázisban a Kbt. 43.§ (1) bekezdés f)
pontja szerint.

3. Szentgotthárd vis maior támogatással kapcsolatos építési munkák
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, az ajánlattételi
felhívás közvetlen megküldésével induló nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le
„Szentgotthárd vis maior támogatással kapcsolatos építési munkák” tárgyában.
Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (4) bekezdés előírásainak megfelelő bírálóbizottságot létrehozta,
valamint beszerezte az eljárással kapcsolatos tevékenységben résztvevő személyek Kbt. 25. §
(6) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi nyilatkozatait is.
Eljárást megindító felhívás
A közbeszerzés tárgya a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján építési beruházás, becsült értéke
14.629.002,- Ft + ÁFA. Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a Kbt. 115.§
(2) bekezdésének megfelelően biztosította a versenyt, a Közbeszerzési Bizottság K/6/2017.
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(V.04.) számú döntésének megfelelően a felhívást 2017. május 10. napján hat gazdasági
szereplőnek küldte meg elektronikus úton.
Az eljárást megindító felhívás a Kbt. 50. § (2) bekezdése és a Kbt. 84. § (1) bekezdés szerinti
elemeket tartalmazza. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban eljárásból való kizáró okokat
és azok igazolási módját írta elő a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésekben meghatározottaknak
megfelelően.
Közbeszerzési dokumentumok
Szentgotthárd Város Önkormányzata elkészítette a Kbt. 114.§ (3) bekezdésének megfelelő
ajánlattételi felhívást és dokumentációt, ami a Kbt. 57. §-ban előírt elemeket tartalmazza. Az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindító felhívással együtt bocsátotta a gazdasági
szereplők rendelkezésére.
Ajánlattételi határidő
Az ajánlattételi határidő a Kbt. 114.§ (4) bekezdés b) pontja szerint került meghatározásra,
amely építési beruházás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától, illetve
az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított tizenöt napnál rövidebb időtartam
nem lehet.
A vizsgált közbeszerzés esetében az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontja
2017. május 10. napja volt, az ajánlattételi határidő 2017. május 26. (11.30 óra).
Vagyis az ajánlattételi határidő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően került
meghatározásra.
Ajánlatok benyújtása és felbontása
A megadott határidőre (2017. május 26. 11.30 óra) a Kbt. 115. § (4) bekezdésének
megfelelően csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tettek ajánlatot. Összesen öt
ajánlat érkezett. Az ajánlatokat a Kbt. 66. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően
valamennyi ajánlattevő személyesen nyújtotta be.
Az ajánlattételi dokumentáció átvételéről/átadásáról átvételi elismervényt állítottak ki,
melynek tényét az átadó és az átvevő aláírásával igazolt (a Közbeszerzési Szabályzat
előírásainak megfelelően). A csomagolásra az átvétel napja, pontos időpontja és az átvevő
kézjegye feltüntetésre került.
A beérkező ajánlatok a Kbt. 68. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő időpontban került
felbontásra. Az ajánlat felbontásáról és ismertetéséről a Kbt. 68. § (6) bekezdés előírásai
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szerinti jegyzőkönyv elkészült, melyet az előírásoknak megfelelő időpontban, 2017. június
01. napján elektronikusan továbbítottak az ajánlattevők részére. A bontási jegyzőkönyvön
helyszínként tévesen az ügyvédi iroda címe szerepel, de a jelenléti íven már helyesen a valós
bontási helyszín (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) került feltüntetésre.
Határidőn túl beérkezett ajánlat nem volt.
Hiánypótlás
Jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlásra történő
felhívásra egy alkalommal került sor kettő ajánlattevő vonatkozásában. A hiánypótlást az
ajánlattevők teljesítették a megadott határidőn belül (2017. június 07. 10.00 óra).
Beérkezett ajánlatok bírálata
Az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 69. § (1) - (4) bekezdés előírásai megvalósultak.
A bírálóbizottság a beérkezett pályázatok bírálatáról jegyzőkönyvet készített (2017. június 08.
10.30 óra), melynek részét képezik a bírálóbizottság tagjainak bírálati lapjai is.
A bíráló bizottság az alábbi megállapításokat tette:
-

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtására nyitva áll határidő 2017. május
26. napján 11.30 órakor lejárt, az ajánlattételre felhívott hat szervezet közül öt
nyújtotta be az ajánlatát.

-

Mind az öt szervezet ajánlata érvényes, mivel kizáró ok velük szemben nem áll fenn, a
felhívásban,

a

dokumentációban

és

a

jogszabályokban

előírt

feltételeknek

megfelelnek.
-

Az ajánlatok elbírálása szerint – a legjobb ár-érték arányú – a legmagasabb pontszámú
érvényes ajánlatot a 4. sz. ajánlattevő nyújtotta be.

-

Az eljárás eredményes, a nyertes ajánlattevő a legjobb ár-érték arányú ajánlatot
benyújtó 4. sz. ajánlattevő.

-

A második legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevő az 5. sz. ajánlattevő.

Ajánlatkérő döntése
A Közbeszerzési Bizottság a döntését 2017. június 15-én tartott ülésén hozta meg, mely során
a biztottság tagjai a pályázati anyagok alapján egyhangúlag a 4. sz. ajánlatot tevő szervezetet
hirdették ki nyertesnek a K/8/2017. (VI.15.) sz. határozattal.
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Az ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli összegezést az
ajánlatokról elkészítette (2017. június 15.) és előírt módon és időben belül (elektronikusan, 3
munkanapon belül) megküldte az ajánlattevőknek.
Szerződés megkötése, közzététel
A szerződések megkötésére, figyelemmel a Kbt. 131. § (4) – (6) bekezdésében foglaltakra,
2017. június 30. napján került sor.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pont előírásainak
megfelelően a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződést a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal honlapján (http://hivatal.szentgotthard.hu/) közzétette, mely az
ellenőrzés időpontjában a honlapon megtalálható volt.
Eljárás eredményéről szóló tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata, tekintettel a Kbt. 37.§ (1) bekezdés h) pontjára, az
eljárás eredményéről szóló tájékoztatót hirdetmény útján közzétette a Közbeszerzési
Értesítőben (száma: 2017/114; hirdetmény feladásának dátuma: 2017. június 30.; közzététel
dátuma: 2017. július 06.) a Kbt. 37.§ (2) bekezdésében foglalt határidőn belül.
Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató
A beruházások szerződésszerű teljesítései megtörténtek. A szerződésszerű teljesítésről szóló
tájékoztató 2017. szeptember 22-én került publikálásra a Közbeszerzési Adatbázisban a Kbt.
43.§ (1) bekezdés f) pontja szerint.

Megállapítások összefoglalása:
A leírtak alapján megállapítom, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzatának közbeszerzési
folyamatai a jogszabályoknak és a belső szabályoknak megfelelően szabályozottak. A
közbeszerzési eljárások rendjének helyi szintű szabályozottsága a korrupció elleni küzdelem
hatékonyságát szolgálja.
Az Önkormányzat a közpénzek ésszerű felhasználása, a közbeszerzések átláthatóságának és
széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, a verseny tisztaságának védelme
érdekében, kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével,
lefolytatásával, dokumentálásával, belső ellenőrzésével, valamint az ajánlatkérő nevében
eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, feladat és felelősségi renddel kapcsolatos
szabályozást megalkotta. A szabályzat tartalmazza annak személyi és tárgyi hatályát, az
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eljárásban résztvevők feladatait, hatásköreit és felelősségi rendjét, a közbeszerzési eljárás
szabályos lebonyolítására vonatkozó előírásokat.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az ellenőrzött időszakra (2017. év) vonatkozó
közbeszerzési terv elkészült, az éves statisztikai összegezés rendelkezésemre állt.
A 2017. évben vizsgált eljárások az előírásoknak megfelelően zajlottak. A közbeszerzési
feladatok elvégzéséért felelős személyek kijelölése megtörtént. A eljárásban résztvevők
esetében a Kbt. szerinti szakértelemre vonatkozó előírást biztosították. Az eljárási folyamat
áttekintése során szabálytalanság ténye nem merült fel.

Javaslatok:
A témával kapcsolatban javaslattal nem élek.
Szentgotthárd, 2018. május 17.
Kern Henrietta
mb. belső ellenőr
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Tárgy: Pályázati lehetőség szoborfelújításra
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. május 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat. Ennek keretében önkormányzatok,
civil szervezetek pályázhatnak az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott
első világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására. A program
célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos társadalmi
emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló
magyar és európai identitás erősítéséhez.
A pályázat benyújtásának határideje 2018. május 31. A pályázati anyagot beadásra
előkészítettük, így testületi támogatás esetén a beadásnak akadálya nem lesz.
A pályázat lehetővé tenné Rábatótfalu első világháborús emlékművének restaurálását
(Rábatótfaluban a kápolna mellett, 9970 Szentgotthárd, 4054 hrsz.) A felújítás várható
költsége: 2.500.000,- Ft - lásd: 1. számú melléklet.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2.500.000,- forint. A támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.
Önrész vállalása nem kötelező, azonban az elbírálás során plusz pont érhető el vele, tehát az
önerőt biztosító pályázók feltehetőleg előnyt élveznek a bírálatkor. A megvalósítási
időszak határideje: 2018. május 31., de a Támogatáskezelőtől való tájékoztatás alapján a
megvalósítási időszak várhatóan kitolódik, mivel ez jelenleg egybeesik a benyújtási
időszakkal is.
HATÁSVIZSGÁLAT:
7. Mi indokolja, miért szükséges?
Az emlékmű a Szentgotthárdon található világháborús emlékművek közül az egyik
legnagyobb. Sajnos az állaga nagyon leromlott, megmentésével már évekkel korábban
is foglalkoztunk, de anyagi okokból erre nem tudtunk sort keríteni. Beavatkozás nélkül
az emlékmű tönkre fog menni - tehát a jelenlegi állapota indokolja a felújítást.
8. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A személyi feltételek rendelkezésre állnak, önrészt ehhez a pályázathoz nem tervezett
az Önkormányzat az idei költségvetésben.
9. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns.
10. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?

49

2018. május 30-i testületi ülés előterjesztései
Amennyiben a kivitelezés nem megfelelő módon valósul meg, akkor a jelenlegi
leromlott állapot még akár rosszabbá is válhat.
11. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Marad jelenlegi állapotában az emlékmű. Az állagromlására tekintettel a szobor
felújítására előbb – utóbb pénzt kell fordítanunk.
12. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Pályázat összeállítása és benyújtása, sikeres pályázat esetén a projekt lebonyolítása és
elszámolása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a KKETTKKCP-02 jelű pályázati kiírásra a Szentgotthárd, 4054 hrsz. alatt található szobor felújítására,
A. / verzió: önerő biztosítása nélkül, 100%-ban pályázati finanszírozásból.
B. / verzió: az ajánlatban felmerülő 2.500.000,- Ft renoválási költséghez ……. (javaslat:
250.000,- Ft) ….. önerővel járul hozzá a pályázat sikeres elbírálása esetén.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2018. május 09.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
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Tárgy: Közétkeztetés fejlesztése pályázat
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. május 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
ELŐZMÉNYEK:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017.06.20-án pályázatot nyújtott be a VP6-7.2.17.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” pályázati felhívásra a „Széchenyi Iskola főzőkonyhájának fejlesztése
Szentgotthárdon” címmel. A pályázat elbírálása a hiánypótlást, helyszíni szemlét és
jogosultsági ellenőrzést követően még mindig folyamatban van.
- Projekt teljes költségvetése: 26.600.000,- Ft
- Támogatás összege: nettó 15.708.661,- Ft (75%)
- Önrész: nettó 5.236.220,- Ft (25%)
- visszaigényelhető ÁFA: 5.655.119,- Ft
A projekt szakmai tartalma két részből tevődik össze:
1. A főzőkonyha (61,95 m2) és kiszolgáló helyiségeinek (zöldség-, és hús előkészítő,
5,15 és 10,23 m2; tálalók 10,79 és 12,96 m2; fogyasztói edénymosogató 13,15 m2 és
üzemi edénymosogató 9,84 m2) összesen 124,07 m2 építészeti-műszaki
tervdokumentáció szerinti felújítása.
- Kismérvű válaszfal szerkezet bontás-építési munkák: új zöldség előkészítő és
konyha közötti szerelt fal bontása, és visszaépítése.
- A korábbi zöldség előkészítő helyiség a konyha térrel összenyitásra és az új
konyhatechnológiai tervnek megfelelően áthelyezésre kerül.
- A konyha középvonalában paraván készül, a főző berendezések gépészeti-,
elektromos vezetékeinek beépíthetőségéért.
- Az érintett terekben a padozat teljes cseréje, új vízszigetelt és csúszásmentes
gresslap burkolat készül.
- Új falburkolatok készülnek mázas csempéből, zárt fugakialakítással.
- Érintett helyiségekben belső ajtók és átadó ablakok cseréje. Külső ablakok
cseréje nem tervezett.
- Falak és mennyezet átfestése.
2. Konyhatechnológiai gépek, berendezések beszerzésére: ételfőző üst + égéstermék
elvezető; vízlágyító; bukóserpenyők; hőlégkeveréses sütők állvánnyal; olajsütő; elszívó
ernyők; tányér mosogató gép; gázzsámolyok; gáztűzhely; asztalok, melegentartó kocsik;
hűtőkamrák.
A JUSTFOOD KFT KÉRELME:
A főzőkonyhát üzemeltető
amelyben vázolják, hogy a
munkavállalóik biztonságos
kérelemhez csatolt fotókon

Just Food Kft. kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz,
konyha állapota a szolgáltatás minőségének megtartása és a
munkavégzése érdekében sürgős beavatkozást igényel. A
látszik, hogy a padozat, a berendezések, a közművezetékek
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balesetveszélyes állapotban vannak. Az üzemeltető a kérelemben kéri és javasolja, hogy a
legszükségesebb munkákat az Önkormányzat a nyári szünetben végeztesse el. A
felújításnak a 2018. évi költségvetésben nincs forrása, fedezeteként felmerült annak a
lehetősége, hogy a felújítással felmerülő költségeket a JustFood Kft. biztosítja most az
Önkormányzat részére úgy, hogy a konyhák használata után az Önkormányzatnak évente
fizetendő 1.082.600,- forintot 5 évre előre, egy összegben (összesen 5.413.000,- Ft) átutalja.
Legszükségesebb munkarészek a pályázattal összhangban: konyha főzőtér építészeti
átalakítása, aljzat felújítása, új aljzatbeton készítése, víz- és szennyvíz vezetékek cseréje, új
burkolat készítése, főzősziget elválasztó fal építése, burkolása. A munka tervezett költsége
maximum nettó 4.400.000,- + ÁFA, azaz bruttó 5.588.000,- Ft vagy ennél kevesebb
összeg lehet az előzetes becslések szerint. Vagyis az 5 évre fizetendő használati díj szinte
teljes egészében fedezné a felújítást, legfeljebb bruttó 175 ezer Ft a különbség.
Mivel a pályázatot még nem bírálták el, így a felújítás – vagy annak egy része - a tervezettek
szerint a nyári szünetben csak akkor végezhető el, ha azt az Önkormányzat saját felelősségére
megkezdi, kivitelezői szerződés keretében elvégezteti a felújítást. A pályázati felhívás erre
lehetőséget ad.
Vagyis, ha az Önkormányzat a legszükségesebb felújításokat a nyáron elvégezteti, akkor:
1. változat: A pályázati projektben vállalt felújítási munkálatok egy része elkészül a
pályázat elbírálása előtt. Ha nyer a pályázat, akkor az elvégzett munka költségeit az
Önkormányzat a pályázatban elszámolhatja! A felújítást a JustFood Kft. előre
megfizetett bérleti díjként finanszírozta és a megkötött szerződésből még hátralévő
időre ez jóváírásra kerül.
2. változat: Ha nem nyer a pályázat, a felújítást a JustFood Kft. előre megfizetett bérleti
díjként akkor is finanszírozta és a megkötött szerződésből még hátralévő időre ez
jóváírásra kerül - a tervezett felújítás egy része pedig ezzel elkészült.
A JustFood Kft. vállalja azt is, hogy - a pályázati projekten kívül - saját forrásból közel 5
millió Ft értékben további (a projekt részét nem képező) konyhai eszközöket szerez be, olyan
eszközöket, amelyeket később, egy esetleges üzemeltető váltás esetén magával tud vinni.
HATÁSVIZSGÁLAT
1.)
2.)

3.)

4.)

Mi indokolja, miért szükséges?
Az azonnali felújítást a konyha leromlott, balesetveszélyes állapota indokolja.
Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi,
pénzügyi feltételek?
A pályázat benyújtásakor meghozott döntés alapján nyertes pályázat esetén
rendelkezésre állna. A nyári, azonnali felújítás költsége a JustFood Kft. előre egy
összegben megfizetett bérleti díja keretében rendelkezésre állna. A pályázat pozitív
elbírálása esetén a megvalósításhoz szükséges saját forrás fedezetét az Önkormányzat
költségvetéséből kell biztosítani. (A pályázati felhívásban foglaltak szerint a támogatói
okirat aláírásától számított 24 hónap áll majd rendelkezésre a teljes megvalósításra.)
Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Sikeres pályázat esetén a konyhát legalább 5 évig működtetni kell. Ennek feltételeit
folyamatosan biztosítani kell.
Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
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A beruházás nem megfelelően valósul meg.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A konyhánál tapasztalható állapotokat látva saját forrásból kell később megvalósítani a
korszerűsítést – ezt elodázni biztosan nem lehet, a konyha működtetésének
alapfeltételeit mindenképpen meg kell teremteni. Jelenlegi állapotában az üzemeltető
jelzése szerint a konyha nem üzemelhet tovább.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
A munkálatok idei elvégeztetése esetén szerződést kell kötni a kivitelezésre, esetleg
módosítani kell a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződést, az ezzel kapcsolatos
hirdetményt meg kell jelentetni. Sikeres pályázat esetén a projekt lebonyolítása,
szerződés-megrendelés, megvalósítás, elszámolás.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú a „Széchenyi
Iskola főzőkonyhájának fejlesztése Szentgotthárdon” című pályázat tárgyában a
Széchenyi Iskola főzőkonyhájában a legszükségesebb felújítási munkákat a pályázattal
összhangban (konyha főzőtér építészeti átalakítása, aljzat felújítása, új aljzatbeton
készítése, víz- és szennyvíz vezetékek cseréje, új burkolat készítése, főzősziget
elválasztó fal építése, burkolása) legfeljebb 5.588.000,- Ft összegben – a pályázat
elbírálásától függetlenül - 2018. évben elvégezze, azzal, hogy a felújítás költségének
fedezete:
A. / verzió: az Önkormányzat és a JustFood Kft. közötti szolgáltatási szerződésben
meghatározott helyiséghasználat után a szolgáltató által előre, egy összegben
megfizetett 5 év használati díja (5.413.000,- Ft) és legfeljebb további (bruttó)
175.000,- Ft a …………………. terhére, illetve a VP pályázat nyertessége esetén a
pályázati projekt költségvetése.
B. / verzió: ……………………….
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2018. május 22.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

54

2018. május 30-i testületi ülés előterjesztései

Tárgy: Csatlakozás a Kárpát-medencében régóta termesztett
gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködéshez
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. május 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az 1. számú melléklet szerinti megkereső levelet kaptuk a Növényi Diverzitás Központ
Gyümölcstermő Növények Osztálya Tápiószele, Külsőmező 15. alatti szervezet
osztályvezetőjétől.
A levél egy olyan lehetőséget kínál, ami meglátásom szerint illeszkedik a mi
értékrendünkhöz, a jövő számára szóló elképzeléseinkhez, a Zöld Szentgotthárd programunk
szellemiségéhez. Ez egy egyelőre minden elkötelezettség nélküli csatlakozási szándékot
jelent, ami a későbbiek során válhat feladattá.
Ez egy kezdeményezés, mely A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében
régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről szól.
A megállapodásban örökségünk megóvásának fontos része a gyümölcstermő növények a
Kárpát-medencében megőrzött változatainak minél nagyobb egyedszámban való elterjesztése,
A program célja a tájfajták megőrzése, a génbankokban őrzött tételek mellet a párhuzamos
megőrzésben való részvétel, a helyben honos és újrahasznosított tájfajták szaporítása,
termesztése és hasznosítása.
A megállapodás keretében díjmentesen kapunk gyümölcsfaoltványokból bemutatókert
létesítése céljából, ahol a megtermett gyümölcs saját célra felhasználható.
Természetesen az önkormányzatnak ehhez területet – méghozzá bekerített területet kell
biztosítani, ami minimum 500 m2-es, maximum 10.000 m2 lehet. Egyelőre még konkrétan
ebben sem feltétlenül kell dönteni – egy előzetes tárgyalásnak mindenképpen kell lennie a
megkeresőkkel.
HATÁSVIZSGÁLAT:
1. Mi indokolja, miért szükséges?
Szentgotthárd Város Önkormányzata elkötelezett a természeti értékek megőrzésében,
így az erre irányuló kezdeményezéseket támogatni szokta.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Pillanatnyilag nem releváns kérdés, ám az előzetes tárgyalásokat követően majd
területet, illetve hozzáértő személyeket biztosítani szükséges.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Amennyiben a kivitelezés nem megfelelő módon valósul meg, akkor az elképzelt célt
nem tudjuk megvalósítani.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Kimaradunk ebből a lehetőségből.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
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Jelenkezés elküldése, tárgyalások lefolytatása, majd a továbbiakhoz ismételt
előterjesztés készítése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata csatlakozzon A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a
Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködéshez.
Felhatalmazza Huszár Gábor Polgármestert az ezzel kapcsolatos dokumentum aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. május 22.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Szeretném felhívni szíves figyelmét egy kezdeményezésre, mely „A táji adottságokhoz
alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való
együttműködésről” szól.
A megállapodásban örökségünk megóvásának fontos része a gyümölcstermő növények a
Kárpát-medencében megőrzött változatainak minél nagyobb egyedszámban való elterjesztése,
oly módon, hogy pontosan tudjuk, milyen fajta és változat hol, milyen számban található meg.
A program célja: A tájfajták megőrzése, a génbankokban őrzött tételek mellet egy
párhuzamos megőrzés biztosítása. A tájfajta gyümölcstermő növények feltérképezésére, helyi
és országos adatbázis létrehozása. A helyben honos és újrahasznosított tájfajták szaporítása,
termesztése és hasznosítása.
A megállapodás keretében a díjmentesen átadottgyümölcsfaoltványokból bemutatókert
létesíthető, ahol a megtermett gyümölcs saját célra felhasználható.
A mellékelt szóróanyagban minden további hasznos információ megtalálható a programmal
illetve a jelentkezéssel kapcsolatban.
Jelentkezés abban az esetben válik hivatalossá, ha megérkezik a Növényi Diverzitás Központ
(Veres Emese, osztályvezető) részére a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap, a földhivatali
térképmásolat és a tulajdoni lap másolata. Az eredeti megállapodás, a jelentkezési lap és a
szerződés letölthető ahttp://www.nodik.hu

Növényi Diverzitás Központ – NöDiK
www.nodik.hu
A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében
való együttműködés

honlapról.
Amennyiben további kérdés felmerül várom szíves jelentkezését!

Tisztelettel:
Veres Emese
osztályvezető
Növényi Diverzitás Központ
Gyümölcstermő Növények Osztálya
H-2766 Tápiószele, Külsőmező 15.
Mobil: +36/30-415-7698
Email: everes@mail.nodik.hu
Web: http://www.nodik.hu
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Tárgy: Rábatótfalu SE kérelme – TAO támogatás önrész biztosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. május 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rábatótfalui SE elnöke a csatolt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez,
melyben a TAO pályázatukhoz szükséges önrész biztosítását kéri az Önkormányzattól. (Lásd:
1. számú melléklet)
A Rábatótfalui SE TAO forrásból és a hozzá biztosított önkormányzati önrészből több
fejlesztést is megvalósított az elmúlt években, ebből a pályázati forrásból megvalósult az
öltözőépület bővítése, pályakarbantartó berendezésekkel gazdagodott az egyesület, megújult a
pálya és több felszerelést is vásárolt az egyesület a különböző csapatai részére.
A TAO támogatásnak köszönhetően az egyesületnek az idei évben is lehetősége nyílik a
fejlesztések folyatatására, illetve a továbbiakban is biztosítani tudják az utánpótlás nevelésre
költségeit is. Az idei forrással tovább korszerűsíthetik és fejleszthetik a városrészi
sporttelepet. A pályázat komoly segítséget jelentene az utánpótláscsapat számára is. Ezzel a
támogatással az egyesület utánpótlás csapatainak (U19 és U14) költségeit szinte teljes
mértékben biztosítja. A tárgyi eszköz beruházásból a pályabiztonság és a mérkőzés zavartalan
biztosítása érdekében fontos elemet, a pálya körbekerítését szeretné megvalósítani az
egyesület. További tárgyi beruházásban fűkaszát és szárítógépet szeretnének beszerezni.
A pályázat összegének felhasználásához azonban önrész szükséges, amit az egyesület saját
forrásból, nem tud előteremteni. A 2018. évi költségvetésben 3.000.000,- Ft szerepel az
egyesületek részére a TAO pályázatok önrészének biztosításához.
Rábatótfalui SE
Közvetlen TAO támogatás összege: 9.895.289,- Ft
A megvalósításhoz szükséges önrész: 2.609.611,-Ft
A Egyesület arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges önrészt, a Rábatótfalui SE számára: 2.609.611,-Ft biztosítani szíveskedjen.
Az egyesület kérelme mellett az előterjesztés tartalmazza az MLSZ határozatát a
sportfejlesztési programmal kapcsolatban (lásd: 2. számú melléklet).
Az elmúlt hónapokban gyakran emlegetett költségvetési megtakarítások között ez a tervezett
támogatás könnyedén megfogható, hiszen amikor a költségvtés készült, akkor még voltak
olyan reményeink, hogy majd egy esetleges kormányzati támogatással javul az idei
költségvetés – mára viszont már látszik, hogy ilyenre nem nagyon számíthatunk – így a
legegyszerűbb a költségvetési egyensúly megtartása szempontjából ezeket az egyébként
tervezett kiadásokat megtakarítani. Fontos, hogy az önkormányzat sportegyesületeket nem
tart fenn, amennyiben anyagi lehetősége van, akkor biztosíthat számukra támogatást.
Hatásvizsgálat
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13. Mi indokolja, miért szükséges? A megfelelő versenyeztetéshez és fejlesztésekhez, és
elengedhetetlen ez a TAO támogatás. A pályázattal különféle fejlesztéseket, és az
utánpótlás csapatok versenyeztetését tudja biztosítani az egyesület.
14. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi,
pénzügyi feltételek? Az önrész biztosításának feltételeivel az Egyesület nem
rendelkezik, az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésében 3.000.000 Ft szerepel
TAO önrész támogatásra.
15. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Nem releváns kérdés.
16. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Nincs kockázati tényező.
17. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Az egyesület más forrásból kell, hogy
biztosítsa az önerrőt..
18. Az előterjesztés adminisztratív terhei? Támogatási szerződés előkészítése, a
támogatás átutalása és elszámolásának ellenőrzése.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.609.611,-Ft támogatást
biztosít a Rábatótfalui SE számára a szerszámtároló építésére azzal, hogy a
Támogatott a támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé, továbbá a
Támogatott az Önkormányzatot a rendelkezésére álló felületein / csatornáin
támogatóként megjeleníti.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE
kérelmét a költségvetés helyzetére tekintettel ebben az évben nem tudja támogatni.
Határidő: azonnal
Felelős:
Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Szentgotthárd, 2018.május 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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Tárgy: Szentgotthárdi VSE kérelme - TAO támogatás önrész
biztosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. május 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdi VSE képviselői (szakosztályvezetője illetve elnökségi tagja) a csatolt
kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez. (Lásd: 1. számú melléklet.) Az Egyesület
TAO pályázatból melyhez az önrészt az önkormányzat biztosított, több fejlesztés is
megvalósult az elmúlt években, mint az automata pályaöntöző rendszer kiépítése,
pályakarbantartó fűnyíró beszerzése, mélyfúrású vízkút és ellátórendszer kivitelezése,
labdafogó háló beszerzése, illetve kerítésjavítás és áthelyezés, új kispadok, valamint az
utánpótlás csapat versenyeztetési költségeit is ebből finanszírozása.
A TAO pályázatnak köszönhetően a Labdarúgó Szakosztályának az idei évben is lehetősége
nyílik a működéshez alapvetően szükséges feltételek megteremtésére. A pályázat komoly
segítséget jelentene az Egyesület számára, hogy megfelelő körülmények között, megfelelő
felszerelésekkel hatékony utánpótlás nevelést, tehetség kiválasztást és gondozást végezhessen,
ezáltal megfelelő utánpótlásbázist hoz létre a térségben. Ezzel a támogatással egyrészt az
egyesület az utánpótlás csapatai (U19, U16, U14, U13, U11, U9, U7 és óvodások)
működését tudná biztosítani valamint felszerelést, utazást, edzéseszközöket,
pályatartozékokat, étkezést. A pályázat másik részéből infrastrukturális fejlesztés tud
megvalósítani, amit az idei évben az centerpálya felújítására (a gyep teljes felújítása
megfelelő szakemberek közreműködésével) fordítanának.
A pályázat összegének felhasználásához azonban önrész szükséges, amit az egyesület saját
kereteiből nem tud előteremteni:
Közvetlen TAO támogatás összege: 9.191.926,- Ft
A megvalósításhoz szükséges önrész: 1.414.187,- Ft
A Szakosztály arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázathoz
megvalósításához szükséges önrészt, azaz összesen 1.414.187,- Ft, forintot az Egyesület
számára biztosítani szíveskedjen. A pályázat azért is fontos az VSE, számára mert, nagy
részben ez biztosítja az egyesület zavartalan működését a jövőben. A Szakosztály kérelme az
1. számú mellékletben olvasható, a 2. számú melléklet az MLSZ határozatát a
sportfejlesztési programmal kapcsolatban tartalmazza. A 3. számú mellékletben a pálya
részletes felújítási munkálatai találhatóak.
Az elmúlt hónapokban gyakran emlegetett költségvetési megtakarítások között ez a tervezett
támogatás könnyedén megfogható, hiszen amikor a költségvetés készült, akkor még voltak
olyan reményeink, hogy majd egy esetleges kormányzati támogatással javul az idei
költségvetés – mára viszont már látszik, hogy ilyenre nem nagyon számíthatunk – így a
legegyszerűbb a költségvetési egyensúly megtartása szempontjából ezeket az egyébként
tervezett kiadásokat megtakarítani. Fontos, hogy az önkormányzat sportegyesületeket nem
tart fenn, amennyiben anyagi lehetősége van, akkor biztosíthat számukra támogatást.
Hatásvizsgálat:
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19. Mi indokolja, miért szükséges? A megfelelő versenyeztetéshez és fejlesztésekhez, és
elengedhetetlen ez a TAO támogatás. A pályázattal különféle fejlesztéseket, és az
utánpótlás csapatok versenyeztetését tudja biztosítani az egyesület.
20. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi,
pénzügyi feltételek? Az önrész biztosításának feltételeivel az Egyesület nem
rendelkezik, az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésében mindösszesen 3.000.000
Ft szerepel TAO önrész támogatásra.
21. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Nem releváns kérdés.
22. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Nincs kockázati tényező.
23. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Az egyesület más forrásból kell, hogy
biztosítsa az önerőt vagy nem valósul meg a fejlesztés.
24. Az előterjesztés adminisztratív terhei? Támogatási szerződés előkészítése, a
támogatás átutalása és elszámolásának ellenőrzése.

Határozati javaslat:
3.) / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.414.187,- Ft támogatást
biztosít a Szentgotthárdi VSE számára az idei évi TAO támogatás önrészéhez azzal, hogy
a Támogatott a támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé, továbbá a
Támogatott az Önkormányzatot a rendelkezésére álló felületein / csatornáin támogatóként
megjeleníti.
4.) / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE
kérelmét - a költségvetés helyzetére tekintettel - ebben ez évben nem tudja támogatni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Szentgotthárd, 2018. május 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Szentgotthárdi VSE – Asztalitenisz szakosztály - kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. május 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdi VSE – Asztalitenisz szakosztályvezetője a csatolt kérelemmel fordult a
Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. számú melléklet), amelyben anyagi támogatást kér az
első nagyszabású megyei szintű asztalitenisz versenyük sikeres megrendezéséhez.
Az eseményre a megye minden részéről érkeznek igazolt asztalitenisz versenyzők a III. Béla
iskola tornatermébe. Ezzel az eseménnyel a szakosztály szeretne hagyományt teremteni és a
következő években is megrendezni. A sportrendezvénnyel a helyi igazolt sportolóknak is
szeretnének a szervezők megfelelő megmérettetést biztosítani.
A kérelemből kiderül, hogy az rendezvény megvalósításának költsége előreláthatólag
250.000,- Ft, melyet a Szakosztálynak kell előteremteni, ehhez szeretnének segítséget kérni a
tisztelt Képviselő-testülettől. A költségek terembérből, logisztikai költségekből és a díjazottak
jutalmazásából állnak össze.
Az egyesület a támogatás ellenszolgáltatásaként az Önkormányzatot támogatói közt jeleníti
meg a verseny rendelkezésére álló felületein.
Az előterjesztés 1. számú mellékletében található az egyesület kérelme, amelyben szerepel
az igényelt támogatási összeg, ami 50.000, - Ft.
A kérelmező arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az első megyei szintű
versenyükhöz, a csatolt kérelem tartalma alapján 50.000,- Ft-ot az egyesület számára
biztosítani szíveskedjen.
Hatásvizsgálat
25. Mi indokolja, miért szükséges?
Támogatás mellett szól, hogy a szakosztály egy megyei szintű versenyt rendez,
városunkba számos helyről érkeznek versenyzők és ezzel ismét öregbítik városunk
hírnevét. Illetve egy ilyen szintű versennyel ismét bővül városunk sportélete.
26. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi,
pénzügyi feltételek?
Az Önkormányzat költségvetésében konkrétan ilyen támogatást nem tervezett.
27. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns kérdés.
28. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
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A kockázat az, hogy a támogatást asz egyesület nem arra használja fel a,mire kapja
illetve, hogy a támogatással majd nem tud elszámolni.
29. Mi történik atámogatás elmaradása esetén?
A szakosztálynak egyéb forrásból kell biztosítani ezt a költséget.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei?
Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának
ellenőrzése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE
Asztalitenisz szakosztálya kérelmét 50.000- Ft összegben támogatja, ……. keret terhére,
azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzatot a rendelkezésre álló felületei támogatóként
tünteti fel.
B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárdi VSE
Asztalitenisz szakosztálya kérelmét, a 2018. évi költségvetés helyzetére tekintettel fedezet
hiányában NEM tudja támogatni.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2018. május 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Rendezési terv módosítása – egyszerűsített eljárás –
államigazgatási szervek véleményének ismertetése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018.május 30-i 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 (továbbiakban:
Rendelet)] a módosítások két eljárás keretében rendezhetők. Egy részük egyszerűsített
eljárással, egy részük teljes eljárással.
Ezen előterjesztés az egyszerűsített eljáráshoz kapcsolódik.
A Rendelet 39 § (2) bekezdése értelmében, a véleményezést követően az államigazgatási
szervektől beérkezett véleményeket ismertetni kell a Képviselő-testülettel. A vélemények
elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. Vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolni
kell.
Az államigazgatási szervek véleményei az előterjesztés 1. sz melléklete.
Godavszky Beáta településtervező asszony a vélemények kapcsán az alábbi összefoglalást
állította össze:
Vas Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítész
Első sorban a tervező által elkészített rendelettervezettel kapcsolatos jogszabályszerkesztési
javaslatokat tesz – a rendelettervezet véglegesítése során ezekre tekintettel fogjuk a tervezetet
előterjeszteni. .
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
A módosítást elfogadja.
Nyugat – Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Véleményében megadja a településrendezési terv készítéséhez a vízgazdálkodással foglalkozó
fejezet tartalmi követelményeit. Jelen módosítás leegyeztetett, elfogadott településrendezési
terv építési előírásainak pontosítására irányul. A leírtakat a következő felülvizsgálatkor
figyelembe kell venni.
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Nem tesz észrevételt.
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Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kifogást nem emel.
Vas Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály – Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
A módosítások közegészségügyi érdekeket nem sértenek.
Budapest Főváros Kormányhivatala – Közlekedési Főosztály – Útügyi Osztály
Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz.
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály – Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
A tervezett módosítások örökségvédelmi érdekeket nem sértenek.
Vas Megyei Kormányhivatal
Élelmiszer Biztonsági és Földhivatali Főosztály – Földhivatali Osztály
Intézkedést igénylő észrevételt nem tesz.
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal – Agrárügyi ls Környezetvédelmi Főosztály – Erdészeti Osztály
A dokumentáció jóváhagyásának erdészeti szempontból akadálya nincs.
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal – Agrárügyi ls Környezetvédelmi Főosztály – Növény-, és
Talajvédelmi Osztály
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben az egyeztetésben résztvevő államigazgatási szervek
között nem szerepelnek, ezért a véleményezési eljárásban nem vesznek részt.
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
A rendelettervezet hírközlési érdekeket nem sért.
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Megyei Főépítész
Kifogást nem emel.
Orfalu Községi Önkormányzat
A véleményezési eljárásban nem kíván részt venni.
Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal
A véleményezési eljárásban nem kíván részt venni.

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
egyszerűsített eljárás keretében történő módosítása kapcsán beérkezett, az Előterjesztés
melléklete szerinti államigazgatási szervek véleményeiben foglaltakat elfogadja. A végleges
előterjesztést az ezekben írottak figyelembe vételével kell elkészíteni.
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Határidő: azonnal
Felelős:
Szentgotthárd, 2018. május 18.
Huszár Gábor
Polgármester

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018.05.30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2018.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja
Rendelőintézet
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Ebből: személyi jutt.
270.000 Ft
munkaa.terh.jár.
52.650 Ft
Járóbetegek gyógyító gondozás
Ebből: személyi jutt.
92.000 Ft
munkaa.terh.jár.
17.940 Ft
Eü. laboratóriumi szolgáltatás
Ebből: személyi jutt.
100.400 Ft
munkaa.terh.jár.
19.580 Ft
Képalkotó diagnosztika
Ebből: személyi jutt.
6.800 Ft
munkaa.terh.jár.
1.326 Ft
Fizikoterápiás szolgáltatás
Ebből: személyi jutt.
13.600 Ft
munkaa.terh.jár.
2.652 Ft
Család – nővédelem eügondozás
Ebből: személyi jutt.
36.400 Ft
munkaa.terh.jár.
7.100 Ft
Ifjúság eü.gondozás
Ebből: személyi jutt.
57.600 Ft
munkaa.terh.jár.
11.232 Ft

322.650 Ft

109.940 Ft

119.980 Ft

8.126 Ft

16.252 Ft

43.500 Ft

68.832 Ft

Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum
128.579 Ft
Ebből: személyi jutt.
107.600 Ft
munkaa.terh.jár.
20.979 Ft
Közös Önkormányzati Hivatal
Önkorm.igazg.tevékenysége
Ebből: Személyi jutt.
Munkaa.terh.jár.
Közterület rendjének fenntartása
Ebből: Személyi jutt.
Munkaa.terh.jár.

104.321 Ft
87.300 Ft
17.021 Ft
44.454 Ft
37.200 Ft
7.254 Ft

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
SZEOB egyéb működési célú kiadások áht.-belül

168.257 Ft
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Ebből: kötelező feladat
119.500 Ft
nem kötelező feladat
48.757 Ft
Városi Gondozási Központ egyéb működési célú kiadások áht.-belül
Ebből: kötelező feladat
502.859 Ft
nem kötelező feladat
144.595 Ft

647.454 Ft

Családsegítő egyéb működési célú kiadások áht.-belül (kötelező fel.)

157.738 Ft

Működési céltartalék
Működési céltartalék (előleg)

884.500 Ft
492.709 Ft

Fedezete:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Működési célú ktgvitámog és kieg.tám.
Ebből: kötelező feladat
1.618.038 Ft
nem kötelező feladat
814.754 Ft
2. Könyvtárban foglalkoztatottak 2018. évi kulturális illetménypótléka
Móra F. Városi Könyvtár
Ebből: személyi jutt.
911.120 Ft
munkaa.terh.jár.
177.667 Ft
Fedezete: Településiönkorm.kultúrálisfel.támog.
Ebből: kötelező feladat
1.083.037 Ft

884.500 Ft
2.432.792 Ft

1.088.787 Ft

1.088.787 Ft

3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi szociális ágazati összevont pótléka
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
SZEOB egyéb működési célú kiadások áht.-belül
133.551 Ft
Ebből: kötelező feladat
- Ft
nem kötelező feladat 133.551 Ft
Városi Gondozási Központ egyéb működési célú kiadások áht.-belül
Ebből: kötelező feladat
5.331.367 Ft
nem kötelező feladat
1.700.804 Ft

7.032.171.Ft

Családsegítő egyéb működési célú kiadások áht.-belül (kötelező fel.)

3.204.437 Ft

Fedezete:
Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.
Ebből: kötelező feladat
8.535.804 Ft
nem kötelező feladat
1.834.355 Ft

10.370.159 Ft

4. Ktgvi tv. alapján kiegészítő támogatások
Kiadási pótelőirányzat
2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat az önkormányzati ASP rendszer működtetésének
támogatása
Közös Önkormányzati Hivatal
Önkorm.igazg.tev.
1.174.000 Ft
Ebből: személyi jutt.
983.000 Ft
munkaa.terh.jár.
191.000 Ft
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Fedezete: Működési célú ktgvitámog és kieg.tám.

1.174.000 Ft

Könyvtári c. érdekeltségnövelő támogatás
Móra F. Városi Könyvtár /dologi kiadás/
Fedezete: Települési önkorm.kultúrális fel.támog. (kötelező fel.)

1.700.053 Ft
1.700.053 Ft

5. Önkormányzati Erőforrások és Külkapcs. Bizottsága terhére előir.átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
1/2018. sz.hat. grúziai és szépvízi delegáció fogadása
Városi rendezvények
Átcsoportosítás: személyi juttatás:
1.500.000 Ft
egyéb műk.c. támog áhn kív.
- 1.500.000 Ft
6. Képviselő – testületi határozatok
61/2018. sz. határozat Helyi közbiztonság javítása támogatás Polgárőrség rendelk.bocsátása
Helyi közbiztonság javítása támogatás
Ebből: beruházás
- 300.000 Ft
egyéb műk.c.támog áhn. kív. 300.000 Ft
78/2018. sz. határozat Sztgi Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása
Játékvár Óvoda bővítés /beruházás/
18/2018 sz. határozat Brenner János Emlékhely Alapítvány kölcsön
Város és községgazdálkodás /egyéb. felhalm.c. kiadás áhn.kív/
89/2018 sz. határozat Magyar Tűzoltók Napja alkalmából adott támogatás
Önkormányzati jogalkotás /egyéb műk. célú támogatás áhn kívül/
Fedezetük:
65/2018 sz. határozat Városi rendezvénykeret csökkentése
Városi rendezvények /dologi kiadás/
Városmarketing és helyi termékfejlesztés /beruházás/
74/2018. sz. határozat GotthardTherm Kft. Tőkeemelés
Meglévő részesedés növelés /beruházási kiadás/
Fedezete: működési kölcsön visszatérülés
felhalmozási célú Garancia és kezességváll sz.megt.áhnk.

4.384.520 Ft
4.207.281 Ft
150.000 Ft

- 4.650.000 Ft
- 4.091.801 Ft

68.000.000 Ft
30.000.000 Ft
38.000.000 Ft

7. A 4/2018. (IV.26) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2017 évi zárszámadás
alapján pénzmaradvány rendezése.
A./Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum
Elvonások és befiz.
1.650.830 Ft
Központi könyvtár
330.000 Ft
Ebből: személyi jutt.
315.000 Ft
munkaad.terh.jár
55.000 Ft
Múzeum
1.570.000 Ft
Ebből: dologi kiadás
1.490.000 Ft
személyi jutt
40.000 Ft
Fedezete
Előző évi költségv.maradvány
3.550.830 Ft
B./ Rendelőintézet
Elvonások és befiz.

34.919.040 Ft
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Háziorvosi alapellátás /dologi kiadás/
Járóbeteg gyógyító szakellátás
Ebből: munkaadókatterh. jár.
126.000 Ft
dologi kiadás
541.196 Ft
Járóbeteg gyógyító gondozás /dologi kiadás/
Egészségügyi laboratóriumi szolg. /dologi kiadás/
EFI Iroda fenntartása
Ebből: munkaadókatterh. jár.
18.000 Ft
dologi kiadás
863.805 Ft
Fedezete
Előző évi költségv.maradvány

1.444.889 Ft
667.196 Ft

187.500 Ft
116.037 Ft
881.805 Ft

38.216.467 Ft

C./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal
Elvonások és befiz.
Önkorm.igazg.tev.
Ebből: személyi jutt.
2.092.000 Ft
munkaad.terh.jár.
408.000 Ft
dologi kiadás
5.595.000 Ft
beruházás
1.905.000 Ft

9.338.000 Ft
10.000.000 Ft

Fedezete
Előző évi költségv.maradvány

19.338.000 Ft

D./ Önkormányzat
Város és községgazd.szolg /dologi kiadás/
Működési céltartalék
Ebből: Szennyvíz felújítás
Egyéb kötött felhasználású pénzkészlet
Fedezete
Előző évi költségv.maradvány
Intézményektől elvonás

20.000.000 Ft
77.488.503 Ft
12.831.394 Ft
64.657.109 Ft
97.488.503 Ft
51.580.633 Ft
45.907.870 Ft

8. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása
A./ Önkormányzat
SZOI oktatási intézm. fenntartása SZOI /dologi kiadás/
5.550.000 Ft
Fedezete: Működési bevétel
3.500.000 Ft
Város és községgazd.szolg /dologi kiadás/
- 2.050.000 Ft
Központi költségvetési befizetések /egyéb.műk.c.kiad áhn.bel/
Fedezete: Működési céltartalék
Fedezete: Városi rendezvények
Ebből: személyi jutt.
munkaad.terh.jár.
dologi kiadás
Lízing ÖNO gépkocsi
Ebből: dologi kiadás

456.000 Ft
456.000 Ft

- 855.000 Ft
1.055.000 Ft
- 200.000 Ft

- 1.003 Ft
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pénzügyi lízing
1.003 Ft
Máriaújfalu szennyvíz
Ebből: dologi kiadás
beruházás

1.000.000 Ft
- 1.000.000 Ft

Refektórium felújítása
Ebből: felújítás
12.000.000 Ft
beruházás
- 12.000.000 Ft
B./ Rendelőintézet
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./
Ebből : személyi jutt.
378.004 Ft
munkaa.terh.j.
37.873 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv

C./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./
Ebből : Személyi jutt.
445.039 Ft
Munkaa.terh.j.
44.944 Ft
Dologi kiadás
1.900 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv

415.877 Ft

415.877 Ft

491.883 Ft

491.883 Ft

2018.04.08-i Országgyűlési képviselőválasztás költségei
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenység
3.334.528 Ft
Ebből: Személyi jutt.
2.607.244 Ft
Munkaa.terh.jár.
519.541 Ft
Dologi kiadás
207.743 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.egyéb fejezeti kez.
3.334.528 Ft
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenység
384.735 Ft
Ebből: Személyi jutt.
105.000 Ft
Munkaa.terh.jár.
20.475 Ft
Dologi kiadás
259.260 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.egyéb fejezeti kez.
384.735 Ft
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendelet-módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy
a költségvetési rendeletet évente folyamatosan 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.
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Kérem a T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2018.évi költségvetés
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen.
Szentgotthárd, 2018. május 22.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz.melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../…. (.....) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.1) 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 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018
(II.1.) 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 4.247.438.396 Ft azaz négymilliárd-kettőszáznegyvenhétmilliónégyszázharmincnyolcezer- háromszázkilencvenhat forintban
b) bevételi főösszegét Ft azaz 4.247.438.396 Ft azaz négymilliárd-kettőszáznegyvenhétmilliónégyszázharmincnyolcezer-háromszázkilencvenhat 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
1.847.108.977 Ft
a) Intézményi működési bevételek:
215.831.783 Ft,
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1.075.500.000 Ft
c) Működési támogatások:
362.927.301 Ft
d) Egyéb működési bevételek:
192.849.893 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:

517.031.673 Ft
402.127.000 Ft
114.904.673 Ft.
0 Ft
68.150.000 Ft
2.432.290.650 Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből
az előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke: 1.815.147.746 Ft
Ebből:
a) működési pénzmaradvány
402.685.930 Ft,
b) felhalmozási pénzmaradvány
1.412.461.816 Ft.
(7)Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek „
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fejlesztési hitel
0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:
1.815.147.746 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

2.096.076.162 Ft-ot
1.670.144.185 Ft-ot
Ft-ot
470.271.712 Ft-ot
10.946.337 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
421.467.307 Ft
b)
munkaadót terhelő járulékok előirányzata
94.835.234 Ft
c)
dologi kiadások előirányzata
763.308.380 Ft
d)
egyéb működési kiadásra
800.915.241 Ft
ebből
da) műk. célú peszk átad. államh belülre
739.026.241 Ft
db)
dc)
e)

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

61.889.000 Ft
0 Ft
15 550 000 Ft
2.096.076.162 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
3.000.000 Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete
ab) katasztrófa alap
ac) általános tartalék

1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 467.271.712 Ft összegben, az alábbiak szerint
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a)
b)

Pályázati pénzek
Maradvány, intézményektől
elvonás

388.862.000 Ft
77.032.503 Ft
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c) Bérkompenzáció dec.havi + előleg
1.377.209 Ft
„
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 362.927.301 Ft
állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 456.685.200 Ft nem kerül
folyósításra, melyből 216.028.763 forint a szolidaritási hozzájárulás összege.)”
6.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
2018. ……..

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

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.§ – 5.§
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
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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.május 30-i ülésére

I.

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK:

68/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Az ebek okozta problémás helyzet kezelése kapcsán felvettük a kapcsolatot a Járási Hivatal
vezetőjével is, akivel az erre vonatkozó egyeztetések a küvetkező héten tudnak majd
megtörténni, ennek alapján tudunk majd erről információkat adni – valószínűleg a testületi
ülésig.

II.
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK
2018. MÁJUS
VÁROSÜZEMELTETÉS:
Két ülés között történtek
2018. május


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) elkészítettük. Ez alapján történhet a
tervek elkészítése, melyet engedélyeztetés előtt szintén szükséges a kerékpáros tervzsűrivel és
a Közreműködő Szervezettel véleményeztetni.
Az 1. számú mérföldkőhöz tartozó 1. számú beszámolót a Közreműködő Szervezet elfogadta.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel történő tervegyeztetés, illetve a közútkezelői hozzájárulás
kiadása elhúzódott, ezért a 2. számú mérföldkő módosítását kezdeményeztük 2018.05.31-ig.


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 csapadékvízelvezető árkának burkolása árokburkoló elemmel szerepelt. A nyertes
ajánlattevővel történő szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munkálatok
megkezdődtek. Az új csapadékvíz-elvezető övárok vízjogi létesítési
engedélyezési eljárásának elhúzódása miatt, illetve a rendkívül csapadékos
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2017. évi október-novemberi időjárási körülmények miatt a kivitelezési
munkálatok hosszabb időt vesznek igénybe, ezért a kivitelezés határidejét
2018. június 30-ra módosítottuk. Kivitelező: Vízéptek Bt.




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.




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

A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás
korszerűsítése” elnevezésű eredményes nyílt közbeszerzési eljárás alapján az
ENERIN Sümeg Energetikai Kft.-vel megkötött szerződés alapján teljes
mértékben megtörtént a város közvilágítási hálózatának LED technológiás
korszerűsítése. A beruházás során a város területén 1570 db LED technológiás
lámpatest felszerelésére kerül/került sor. A közvilágítás korszerűsítésével
egyúttal más szervezet látja el a közvilágítási berendezések aktív elemeinek
(egyedi hibák) teljes körű karbantartását és üzemeltetését. Az új szervezet neve
és elérhetőségei, ahová ezentúl az egyedi közvilágítási meghibásodásokat be
kell jelenteni: ENERIN Sümeg Energetikai Kft. Hiba bejelentési
elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689, magyar.erik@enerin.hu,
www.kozvilhiba.hu. 2018. április-május hónapokban három egyedi hibát és 1
db szakaszhibát 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.

Megrendeltük az alábbi fakivágási munkálatokat:
o Mátyás király u. 1. előtt 2 db fenyőfa kivágása és kituskózása
o Mátyás király u. tér 18 db fenyőfa kivágása és kituskózása
o Mátyás király u. 16. előtt 1 db fenyőfa kivágása és kituskózása
o Malom u. 3 db fenyőfa kivágása és kituskózása
o Malom u. 6 db szilvafa kivágása és kituskózása
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o Malom u. 2 db cseresznyefa kivágása és kituskózása
o Hunyadi úti régi temetőben
 1 db közönséges luc kivágása
 2 db sima fenyő kivágása
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.


Megrendeltük az alábbi munkálatokat:
o Szentgotthárd-Rábatótfalu, Felsőpatak utca sérült rácsos folyóka javítását
o Szentgotthárd-Zsida, 777 hrsz-ú út kőzúzalékos javítását
o Farkasfa, Alvég u. 4 előtt hídfej helyreállítása, árok iszapolás burkolás
o Farkasfa, Zsilavek u., Kiserdő utca burkolat helyreállítási munkáit
o Víznyelők, aknafedlapok helyreállítása (Árpád úti üzletsor előtti parkoló,
Hunyadi utca 35 előtti járdán, Hunyadi utca 31 főbejárata előtt, Deák F. utca
déli oldalán Borhotelnél járdában kör akna, Széchenyi iskolánál)
o Árpád utca Club3-as mögötti betonburkolatú úton akna mellett leszakadás
helyreállítását
o Mikes K. utca kőzúzalékos javítását



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


A Szabadság téri Ligethez tájékoztató - figyelmeztető információs tábla
kihelyezését a SZET Szentgotthárdi Kft. elvégzi.



2018. május 16-án a helyi rendőrőrs vezetőjével és kollégáival egyeztetést
folytattunk a közterület-felügyelők és a helyi rendőrőrsön szolgálatot teljesítő
rendőrök közös járőrözésével kapcsolatban. Az egyeztetés alapján a közös
járőrözések június hónapban, havi két alakalommal megindulnak.
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 Az idei lomtalanítás időpontjáról a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatótól
még nem kaptunk tájékoztatást. Ezzel kapcsolatban egy közleményt
jelentettünk meg a városi honlapon, amelyben egyúttal a hulladékudvarral
kapcsolatos tudnivalókról a lakosságot ismételten tájékoztattuk.


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


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


Megrendeltük Szentgotthárd – Zsida klub épületében a villanyszerelés utáni
helyreállítási festési munkálatokat.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,
9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.
A munka befejeződött.


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


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


Megrendeltük a Szentgotthárdi intézmények Érintésvédelmi, Villamos
berendezések tűzvédelmi és Villámvédelmi felülvizsgálati munkálatait:
Rábafüzes Múzeum, Jakabháza klub - orvosi rendelő - könyvtár, Farkasfa
orvosi rendelő - klub, Szentgotthárd szakorvosi rendelő (Hunyadi út 18.),
Szentgotthárd Háziorvosi rendelő (Rákóczi u. 5), Városi könyvtár,
Szentgotthárd – Zsida klub
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.,
9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
május 09-én megtartott ülésén döntött többek között a „TOP-2.1.2.-15-VS12016-00002 azonosítószámú projekt keretében a Várkert és a kapcsolódó
zöldterületek fejlesztése” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében
beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról.
Az eljárás nyertese SZET Szentgotthárdi Kft. A vállalkozási szerződés
megkötése folyamatban van.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
május 09-én megtartott ülésén döntött többek között a „TOP-3.2.1-15-VS12016-00011 azonosítószámú projekt keretében az Arany János Iskola
energetikai fejlesztése Szentgotthárdon” elnevezésű közbeszerzési eljárás
keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés
meghozataláról. Az eljárás során sajnos nem nyújtottak be ajánlatot. A
bizottság az eljárást eredménytelenné nyilvánította. Az új eljárás kiírása
folyamatban van.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
május 09-én megtartott ülésén döntött többek között a „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Hunyadi út felújítása”
elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról,
illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról. Az eljárás nyertese UTPLAN ’95
Kft. A vállalkozási szerződés megkötése folyamatban van.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
április 11-én megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd,
Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében 202 fős 54 szobás
munkásszállás kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás részvételi
felhívásának elfogadásáról. A fenti döntés alapján a közbeszerzési eljárás
felhívása a Közbeszerzési Értesítő 2018. április 16. számában megjelent a
részvételi jelentkezések határideje 2018. május 04. 12:00 volt. A részvételre
jelentkezés határidejéig egy részvételre jelentkező nyújtotta be ajánlatát. A
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Közbeszerzési Bizottságának 2018. május 09-én megtartott ülésén a részvételre
jelentkező – AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső
Tisza-part 21.) – jelentkezését érvényesnek nyilvánította. Ennek megfelelően
az ajánlattételi felhívás és dokumentáció az AXILL Kft.-nek 2018. május 10én kiküldésre került. Ajánlattételi határidő: 2018. május 25. 10:00


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

VÁROSÜZEMELTETÉS:
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:
Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi, megszünési eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma:
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Vízügyi hatáskör
Hatósági, szakhatósági engedélyek száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
Településképi konzultáció:
Nyilatkozatok:
Eljárás megszüntetése, elutasító döntés
Belföldi jogsegély
Építésügyi hatósági szolgáltatás

0
0
2
1
2
0
1
1(2)*
0
1
4
0
3
0

*( ) házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány

PÉNZÜGY
Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében kérem a tisztelt
Képviselő-testület költségvetést érintő felelősségteljes döntéseit!
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Költségvetési feladatok
A legfontosabb teendő a költségvetési csoportban a 2018. költségvetési feladatok, az ezzel
kapcsolatos jelentések, adatszolgáltatások, analitikák kiállítása, valamint az ASP program
beindítása. Sajnos a tárgyi eszköz most került migrálásra, az ingatlan kataszter migrálása még
mindig folyamatban van!
Beszámolók, jelentések:
KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
2018. havi ÁFA bevallások, 2018. havi bevallások
2018. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,
MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:
A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormányzatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
Továbbítása Kincstár felé.
- Segélyek kifizetése- elszámolása
- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása
- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt)
-

Adóhatósági munka:
Az adóigazgatási munkatársak már az ASP ADÓ szakrendszerben dolgoznak, sajnos a napi
munka még nem zökkenőmentes, mely nem a kollégákon múlik.
Május a helyi iparűzési adó bevallás időszaka. A bevallások fogadásában is okoz az új
program problémákat.
Az adóügyi feladatok végrehajtása elsősorban az állandó feladatokból áll. Jelentős a
gépjárműadó esetében a behajtási tevékenység. A forgalomból kivonásra a Járási Hivatalhoz
benyújtott gépjármű tulajdonosok jelentős része pótolja elmaradásait.
Állandó feladatok:
A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik.
Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.
A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása
folyamatosan történik.
Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező bejelentkezők és a megszűnt vállalkozók,
vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.
A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóértékbizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala
folyamatosan történik.

Önkormányzati és Térségi Erőforrások
Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához tartozó Ifjúsági Cselekvési Terv célul tűzte
ki, hogy civil szervezetek, egyházak, intézmények szervezésében nyaranta táborok
szerveződjenek gyermekek számára. Az előző évekhez hasonlóan összegyűjtöttük a
lehetőségeket.
2018. nyarán információink szerint az alábbi táborok szerveződnek:

91

2018. május 30-i testületi ülés előterjesztései
Tábort szervező
Tábor címe
PKKE
Gézengúz tábor
PKKE
PKKE
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum
(Rábafüzes Fiókk.)
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum
(Rábafüzes Fiókk.)
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum
Család- és
Gyermekjóléti
Központ
Család-és
Gyermekjóléti
Központ
Család-és
Gyermekjóléti
Központ
Szentgotthárd és
Térsége Iskola
Széchenyi István 5-8.
Évfolyamos Általános
Iskolája
Szentgotthárd és
Térsége Iskola
Széchenyi István 5-8.
Évfolyamos Általános
Iskolája
Szentgotthárd és
Térsége Iskola Arany
János 1-4. Évfolyamos
Általános Iskolája

Tábor ideje:
2018.06.182018.06.22.
2018. 07.232018.07.27.
2018.08.132018.08.17.
2018.06.252018.06.29.
2018.07.22018.07.06.

Tábor költsége
16.000.-Ft

Kézműves tábor

2018.07.162018.07.20.

15.000.-Ft

Olvasó tábor

2018.08.272018.08.31.
2018.06.252018.06.29.

15.000.-Ft

Nyári gyermek
felügyelet/közösségi
szociális csoport
munka
Nyári gyermek
felügyelet/közösségi
szociális csoport
munka
Német Nemzetiségi
Tábor Tarján

2018.07.092018.07.13.

ingyenes

2018.08.132018.08.17.

ingyenes

2018.06.252018.07.01.

5.000.-Ft ( Az
iskola pályázaton
nyert 900.000.-Ftot)

Erzsébet tábor

2018.06.242018.06.29.
VAGY
2018.07.012018.07.07.
2018.07.012018.07.07.
VAGY
2018.07.082018.0714.
2018.08.132018.08.19.

4.000.-Ft/fő +
1.000.-Ft
útiköltség

heti turnusokban
2018.06.18 –
2018.08.17.
2018.07.022018.07.06.

17.200.-Ft

Varázsló és
boszorkányképző
Világjáró
Nyári olvasótábor
Német Nemzetiségi
ifjúsági tábor

Nyári Napközbeni
Gyermektábor

Erzsébet tábor

Szentgotthárd és
Térsége Iskola Takács
Jenő AMI
St.Gotthard
Spa&Wellness

Művészeti tábor
Balatongyörök

Róm. Kat. Egyház
Plébánia

Hittan tábor

Nyári élmény tábor

18.000.-Ft
18.000.-Ft
15.000.-Ft
15.000.-Ft

8.000.-Ft

1.000.-Ft +
6.000.-Ft
útiköltség

32.000.-Ft

12.000.-Ft
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Evangélikus Egyház
Hittan tábor - felsős
Evangélikus Egyház

Hittan tábor - alsós

2018.06.18- 2018.
06.22.
2018.06. 25 -2018.
06. 28.

13.000.-Ft
9.500.-Ft

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:
-12/2017.(VI.1.) önkormányzati rendelete: a lakások bérletéről szóló rendelet módosítása
változtatást nem igényel.
-13/2017.(VI.1.) rendelet : az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati
rendelet módosítása változtatást nem igényel.
-14/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelete:
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítása értelemszerűen módosítást nem igényel.
-15/2017.(VI.1.) önkormányzati rendelete:
az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről változtatást nem igényel.

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE
2018. május
Dr. Sütő Ferenc: A Bethlen G. utcában súlykorlátozás nincs elrendelve. A közterületfelügyelők figyelmét felhívtuk az építkezés miatti fokozottabb ellenőrzésre.
Szalainé Kiss Edina: A lomtalanítás időpontjáról a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatótól
még nem kaptunk tájékoztatást.
Dr. Haragh László: A rábakethelyi temető ravatalozójánál lévő sérült lépcső javítása
folyamatban van.
Labritz Béla: A József A. u és Rákóczi F. u saroképületéről potyogó vakolattal kapcsolatban
kértük a társasház kezelőjétől intézkedés megtételét.
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
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Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2018. május
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott pályázatok helyzete 2018. május 30-án
CÍME

KIÍRÓ

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KEHOP-2.2.1-152015-00006

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2016

Belügyminisztérium

HAT.SZÁM

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

TELJES
ÖSSZEG

nettó
505.000.000,-

2 000 000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

NYERT!
A csatorna-építési munkálatok
lezárultak. Műszaki átadásátvételre, üzembe helyezésre és
lakossági fórumra került sor 2018.
március 27-én. A lakosság
ráköthet a csatornahálózatra. A
nettó 426.208.381
nettó
kivitelező jótállási
Ft,102.164.199,kötelezettségére tekintettel az
Önkormányzat garanciális
bejelentést tett a még el nem
végzett tereprendezési,
úthelyreállítási munkálatokra
vonatkozóan. Ünnepélyes
projektátadó 2018. május 25-én.
NYERT!
Kivitelezés befejeződött,
2 000 000,0,elszámolás megtörtént,
elfogadták.
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CÍME

SZEOB Játékvár Óvoda
bővítése és energetikai
felújítása

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

TOP-1.4.1-15-VS12016-00019

103/2016.
78/2018.

151 300 000,-

150.000.000,-

1.300.000,35.386.380,-

TOP-3.2.1-15-VS12016-00011

139/2016.

158.818.397,-

158.818.397,-

0,-

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

156/2016.

299 765 000,-

299.765.000

0,-

120/2016.

28 256 893,-

14 128 446,-

14 128 447,-

Arany János Iskola
energetikai fejlesztése
Szentgotthárdon

Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
Belügyminisztérium
fejlesztések támogatása –
ÓVODA VIZESBLOKK
Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása – Belügyminisztérium
HUNYADI UTCA
FELÚJÍTÁSA

106/2017.

30.994.592,-

15.000.000,- Ft

15.994.592,-

MEGJEGYZÉS
NYERT!
Építési engedélyt megszereztük,
kiviteli tervek elkészültek.
2. mérföldkőhöz tartozó szakmai
beszámoló benyújtása megtörtént.
Közbeszerzési eljárás indítása
folyamatban.
NYERT!
Tervek elkészültek. Műszaki
ellenőr kiválasztásra került. Az
első kivitelezési közbeszerzési
eljárás sikertelen lett, senki sem
adott ajánlatot. Második kör
előkészítés alatt.
NYERT!
Szerződéskötés megtörtént.
Megvalósítás (tervezés)
folyamatban.
NYERT!
Kivitelezés lezárult, műszaki
átadás megtörtént. Elszámolás
megtörtént.
NYERT!
Közbeszerzési eljárásban nyertes
ajánlattevő UTPLAN ’95 Kft.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS
NYERT!

A Szentgotthárdi Ipari
Park
alapinfrastruktúrájának
fejlesztése

TOP-1.1.1-15-VS12016-00003

102/2016.

478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft

0,- Ft

Kolostorkönyvtár
felújítása
SI-HU
SzlovéniaMagyarország

17/2016

350.000 €

elbírálás alatt

52.500 €

II.
ütem területén:
járda kiépítése
autóbuszöblök és
buszforduló kiépítése

III. ütem területén:
- közlekedési infrastruktúra
(út) kiépítése
- közművesítés (víz, csatorna,
áram, közvilágítás)
Tervezés és a kisajátítási eljárás is
lezárult. Közbeszerzési eljárás
folyamatban.
A projekt magába foglalná a
fagerenda födém, a mennyezetkép
és az oldalfalak díszítőfestésének
restaurálását, illetve az ablakok,
ajtók és a hajópadlók
rekonstrukcióját is.
SI-HU pályázat 2 alkalommal is
benyújtásra került több magyar
és szlovén partnerrel: befogadták,
de támogatást nem nyert. Újabb
pályázati lehetőség miatt
felülvizsgáljuk és előkészítjük
újra.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Refektórium felújítása

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

17/2016

Zöld város kialakítása

TOP-2.1.2-15

138/2016

TELJES
ÖSSZEG
94.605,50 €

ELNYERT
ÖSSZEG
elbírálás alatt

239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft

SAJÁT ERŐ
14.191 €

0 Ft

MEGJEGYZÉS
NYERT!
Megvalósítás nagyobb részt
megtörtént, 1. kifizetési kérelem
benyújtva  jóváhagyva
NYERT!
Megvalósítás folyamatban. A
lakosság számára nyitott
sajtótájékozatató volt 2018. május
15-én. A közbeszerzési eljárás
lezárult, szerződéskötés a
kivitelezővel folyamatban.
Munkaterület átadás időpontja:
2018. május 23.
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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,- €

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

Sportpark és futókör
kialakítása

KIÍRÓ

„Nemzeti Szabadidős
– Egészség
Sportpark Program
2016.”

HAT.SZÁM

168/2016.

TELJES
ÖSSZEG

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

ELNYERT
ÖSSZEG

elbírálás alatt

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
8.890.000,- Ft
- a „Várkert” közparkban „D
(futókör
típusú” sportpark és
esetén)
- a Szabadság téri „Liget”
közparkban „D típusú” sportpark
A futókör tervezett helyszíne:
- szentgotthárdi sporttelep
A pályázat benyújtásra került,
jelenleg elbírálás alatt.
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CÍME

KIÍRÓ

Külterületi helyi közutak
fejlesztése és
önkormányzati utak
kezelését biztosító gépek

Vidékfejlesztési
Program

Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás

MÁK Vas Megyei
Igazgatóság

HAT.SZÁM

24/2017.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

90 353 924

elbírálás alatt

361.000,- Ft

324.900,- Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Széchenyi Iskola
főzőkonyhájának
fejlesztése

Vidékfejlesztési
Program

71/2017.

26.600.000,- Ft

19.950.000,- Ft

6.650.000,- Ft

Elbírálás alatt.

Önkormányzati ASP
rendszerhez való
csatlakozás országos
csatlakozási
konstrukcióban

Miniszterelnökség;
Közigazgatás- és
Közszolgáltatásfejlesztési Operatív
Program Irányító
Hatóság

56/2017

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

0,- Ft

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

6 976 850,-Ft

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2017

Belügyminisztérium

119/2017

3.171.868,-Ft

2.000.000,- Ft

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

Nemzetgazdasági
Minisztérium

199/2017.

723.333.333,- Ft

673 333 333 Ft

174/2017.

62.476.885,- Ft

-

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

0,- Ft

269.333.333,- Ft

0,- Ft

NYERT!
Ipartörténeti állandó kiállítás
megvalósítása a múzeumban
szerződéskötés megtörtént,
kivitelezés folyamatban.
NYERT!
Szerződéskötés megtörtént,
közbeszerzési eljárások
folyamatban. Kiviteli tervek
elkészültek.
Elbírálás alatt.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

TOP Társadalmi és
környezeti szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Regionális Fejlesztési
Programokért
Felelős Helyettes
Államtitkársága

172/2017

200.000.000,- Ft

elbírálás alatt

0,-Ft

Elbírálás alatt.

Testvér-települési
programok és
együttműködések 2018

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

elbírálás alatt

a mindenkori
reprezentációs
adó

Nem nyert forráshiány miatt

Széchenyi István Általános
Magyar Kézilabda
Iskola tornacsarnokának
Szövetség
fejlesztése III. ütem

258/2018

274/2017.

505.170,- Ft

100.852.615,- Ft

-

Széchenyi Iskola
tornacsarnokának fejlesztése:
- 3. vizesblokk felújítása,
- tornacsarnok világítás és
elektromos hálózat
30.255.785,- Ft
felújítása,
- felülvilágító felújítása,
- gépi szellőzés
Elbírálás alatt.

A szentgotthárdi zsidó
temető felújítása

Magyarországi Zsidó
Örökség
Közalapítvány

62/2018.

19.997.420,- Ft

-

-

Elbírálás alatt.
A temető 10 éves fenntartását
vállalta az Önkormányzat.
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CÍME
Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása
2018.
Kolostorépület 28 db
ablak felújítása keleti
homlokzaton
Muzeális intézmények
szakmai támogatása
(Kubinyi Ágoston
Program) 2018

HUNGARIKUM 2018.

Tehetségbarát
Önkormányzat Díj
pályázat

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

Belügyminisztérium

88/2018 és
94/2018

Belügyminisztérium

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

20.096.050-, Ft

10.048.025,- Ft

Hiánypótlás.
Elbírálás alatt.

1.320.000, Ft

0,- Ft

A múzeum állandó kiállításainak
bővítése interaktív elemekkel.
Elbírálás alatt.

Földművelésügyi
Minisztérium

-

1.000.000,-

-

-

Varga Gábor könyv
összeállítására és nyomdai
munkálataira.
Elbírálás alatt

EMMI Új Nemzedék
Központ

-

1.500.000,-

-

-

Elbírálás alatt.
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Tárgy: Lakáskoncepció felülvizsgálata
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. május 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Az elfogadott lakáskoncepció megvalósulása
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 291/2005. sz. határozatával lakáskoncepciót fogadott
el, amely megvalósulásáról évente kell beszámolni. A lakáskoncepció erre a hivatkozásra
kattintva
érhető
el:
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/lakaskoncepcio-2017--2346.pdf
Szentgotthárd Város Önkormányzatának lakáskoncepciója a legnagyobb figyelmet az
önkormányzati tulajdonú bérlakásokra fordítja. Szükségesnek látta az önkormányzati
bérlakásokra vonatkozó szabályozás átalakítását. Az előterjesztésben áttekintjük a koncepció
előírásait, majd pedig azok teljesüléséről számolunk be.
A koncepció teljesüléséről:
(a koncepcióban megfogalmazottakat színes betűvel közöljük)
1.) Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen
rászorulók számára utalhatók ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét
képezik. Ennek megfelelően a szociális lakás a szociálisan rászorultak segítését
szolgálja. Erre tekintettel a szociális alapon kiutalt bérlakások bérlőinek
jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők
jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata.
Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók
számára utalhatók ki.
Jelenleg szociális alapon 27 db. lakásigénylést tarunk nyilván, amelyek közül 1 db.
lakásigénylést nem szentgotthárdi lakhellyel rendelkező lakos nyújtott be.
Szociális szintet meghaladó jövedelem miatt 5 db, munkakörhöz kapcsolódóan pedig 8 db.
lakásigénylést tartunk nyilván.
Megüresedő lakás kiutalásakor továbbra is nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy lehetőleg
a régebb óta lakásigényléssel rendelkező személyek részére történjen meg a lakás kiutalása
(természetesen a lakásigénylővel együttköltöző családtagok számához, a rendelkezésre álló
szobák számához igazodóan és a rászorultság figyelembe vételével). 2017-es évben 6 db.
lakás szociális, 8 db. piaci alapon, 3 db munkakörhöz kötötten került kiutalásra, továbbá 4
minőségi lakáscsere került megvalósításra. Továbbá a Bizottság 18 bérleti jogviszony
folytatásához járult hozzá, melyből 8 bérlő piaci alapon bérli tovább a lakást, mivel a
jövedelmük meghaladta szociális szintet.
„A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői” című bekezdésben a jövedelmi
határokat javasoljuk megváltoztatni, mivel azt a Testület a lakások bérletéről szóló 12/2001.
(III.29.) önkormányzati rendeletében a márciusi ülésen megváltoztatta.
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A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői:
Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak
azt tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 94.788.-Ft helyett a lakások bérletéről szóló
rendelettel összhangban 101.770.-Ft-ban határozzuk meg. A jövedelmi határoknál a
megfelelő feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó nettó jövedelmi határ egyedülálló
személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és nyugdíjasok esetében
a jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan erre most is van lehetőség).
Szociális bérlakást elsősorban a Szentgotthárdon bejelentett lakcímmel rendelkezők számára
kell és lehet biztosítani. Az önkormányzat elsődlegesen a saját területén élők szociális
ellátásáért felelős és ehhez képest kivételes esetben nyújt szociális ellátást másoknak.
A 9/2010. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása alapján a szociális alapon, költség
elven és piaci alapon bérbe adott lakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente
felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített
nyilatkozata.
A bérlők jövedelmi helyzete a lakások bérletéről szóló rendeletünk alapján az idei évben is
felmérésre került. A SZET Szentgotthárdi KFT., mint ingatlankezelő (továbbiakban:
ingatlankezelő) által a kitöltendő űrlap a februári hónapban a Lakások Bérletéről szóló
rendeletben leírtak alapján kiküldésre került, amelyet a bérlőknek március hó 31-ig kellett az
ingatlankezelő részére visszajuttatniuk.
A bérlők jelentős része a megadott határidőn belül idén is teljesítette ezirányú kötelezettségét.
Azon bérlőknek, akik elmulasztották benyújtani a szükséges dokumentumokat, ismételten
kiküldésre került a felhívás. Amennyiben ezt követően sem pótolják hiányosságukat, úgy
2018 . április 1-től visszamenőleg - a lakások bérletéről szóló rendelet szerint a lakbér
mértéke 100%-kal megemelkedik.
Néhány esetben a beérkezett igazolások alapján ebben az évben is vannak ellentmondások az
igazolt jövedelmek és „rezsiszámlák” összege között, amit a bérlőnek tisztáznia kell az
ingatlankezelő felé.
A jövedelmi viszony felmérését követően megállapított lakbérek módosítását az
ingatlankezelő közli a bérlőkkel.
A nem szociális alapon létrejött lakásbérletek:
A szociális alapon kiutalt bérlakásokban élők jövedelmi – anyagi helyzetének megváltozása
esetén a bérlő a bérlakásból kiköltözik vagy nem szociális bérlakások bérleti díját fizeti meg
a továbbiakban.
Azon bérlők, akik szociális alapon voltak bérlők, s időközben a jövedelmi helyzetük
megváltozott (javult), de a lakást nem kívánják visszaadni lehetőségük van új bérleti
szerződést kötni a vonatkozó rendeletek szabályai szerint. Az is lehetséges, hogy a nem
szociális bérlakásban élők valamennyien potenciális minőségi lakáscsere - igénylők
lehetnének, tehát megürülő lakások esetén lakásuk leadása után a magasabb komfortfokozatú
(minőségű) lakásra elsősorban ők tarthatnának igényt.
Ahogy az első pontnál is írtuk 2017-ben 8 bérlő esetében a bérleti szerződés lejártát követően
piaci alapon került megkötésre az új bérleti szerződés, mivel jövedelmi viszonyuk alapján
nem jogosultak szociális bérlakásra, s ez nyilvánvalóan elégedetlenséggel járt részükről.
Piaci alapon létrejött lakásbérletek:
A szociális bérlakás igények kielégítésén kívül lehetőség van lakások piaci bérleti
díjakért való bérbeadására is. Erre csak összkomfortos, komfortos gázkonvektoros
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fűtésű és elsősorban 1994. január 01. után épült lakások esetében van lehetőség. A
lakbérük teljesen piaci alapú vagy ahhoz nagyon közeli.
- Tavalyi év első felében bíztunk abban, hogy a piaci alapon létrejött lakásbérleteknek a
következő időszakban nagy jelentősége lehet – elsősorban a Szentgotthárdon megvalósuló
ipari fejlesztések következtében megnövekedett bérlakás igények miatt, másrészt azért, mert
egyre többen érkeznek Szentgotthárdra azzal, hogy ők Auszutriában vállalnak munkát és ezért
Szentgotthárdon szeretnének lakni. Itt a 2017. év második felében történt Opel tulajdonos
váltása idézett elő némi aggodalmat, de továbbra is bízunk az Ipari park fejlesztésében.
2014. szeptemberében megtörtént a Kethelyi, volt határőr laktanya birtokba adása, ahol
alapvetően szociális lakások kialakítására nyílt lehetőség, mivel a Laktanya ingyenes
tulajdonba adásáról szóló Megállapodás kötelezettség vállalásaként a tulajdonba adás feltétele
volt a szociális lakások kialakítása. A szociális lakások kialakításához szükséges kiviteli
tervek elkészültek, jogerős építési engedéllyel és kiviteli tervekkel is rendelkezünk.
Jelen pillanatban ennek a finanszírozási oldala hiányzik. Az biztos, hogy a tervek
rendelkezésre állnak vagyis most már ez az oldal rendeződött, a rendelkezésre álló
információk szerint a finanszírozásban is várható változás és állami segítség a
megvalósításhoz.
A Testület 2015. márciusában döntött arról, hogy átmenetileg a Szentgotthárdon működő
vállalkozások munkaerővel kapcsolatos problémáját segít orvosolni akként, hogy a laktanya
épületében kialakítandó lakásokat munkások elszállásolásához használja fel, melyek
későbbiekben szociális lakásként funkcionálhatnak.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Munkásszállások kialakítása központi munkaerőpiaci
program keretében nyújtható támogatáshoz című felhívásra pályázatot nyújtott be, amelyen 60
%-os támogatási intenzitással 404 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A volt határőr laktanya épületében 202 fős, 54 szobás munkásszállás kerül kialakításra. A
tervezett funkció a teljes épületre kiterjedő, "C" kategóriás munkásszálló. Az épületben 2 -34-5-6 fő befogadására alkalmas szállásegységek kerülnek kialakításra.
A magyar állam (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt) felé 2017. évben kezdeményeztük a
tulajdonba adási szerződésben szerepelő hasznosítási kötöttség kiterjesztését munkásszálló
kialakítására is a jelenlegi „szociális lakások” hasznosítási kötöttség mellett. Ezen
kérelmünkre konkrét válasz még nem érkezett. Ugyanakkor az MNV ZRt. hozzájárult a
laktanya épületének zálogfedezetként történő felajánlásához a munkásszálló kilakításának
biztosítékaként.
Szentgotthárd Város Önkormányzata kezdeményezte a Rábafüzesi volt határőr laktanya
illetve a Szentgotthárd. Baross G. u. 8. alatti épület térítésmentes tulajdonba adását is amely
ingatlanokban esetleg lakásokat lehetne kialakítani illetve felújítani.
2.) A lakbért a lakás használatának ellenértékeként kell fizetni, a befolyó lakbér pedig
elsősorban a bérlakások felújításának a fedezésére szolgál. Abban az esetben, ha a
bérlakásban lakó vállalja a lakásnak az 1993. évi LXXVIII. Tv. 91/A §. 17. pontjában
meghatározott felújítások elvégzését (a központi berendezések felújítása – pl. központos
fűtés berendezései, víz- csatorna- és gázvezeték, elektromos vezetékek. Stb.), akkor a
felújítás fejében a költségeket „lelakhatja”. További feltétel: a felújításhoz előzetes
hozzájárulás kérése az önkormányzattól; a munkálatok megkezdésekor és befejezésekor
a megtekintés-ellenőrzés lehetővé tétele, a munkálatok értékének számlával való
igazolása; a befejezést követően a „lelakásról” külön megállapodás kötése.
A lakások bérletéről szóló rendeletünk tartalmazza, hogy a bérlő a lakását felújíthatja,
korszerűsítheti. Ebben az esetben az ingatlankezelő és a bérlő külön megállapodást köt.
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A 2017-es évben nem született ilyen megállapodás. Látni kell azonban ennek a másik oldalát
is, nevezetesen, hogy miközben a lakás bizonyos szempontok szerint megújul, a bent lakó
bérlőnek ez komfortosabb érzetet okoz, ugyanakkor az így, a saját szempontjai szerint
kényelmesebbé tett bérlakásáért a bérlő egy jó ideig nem is fizet bérleti díjat (költségeit
„lelakja”), de ezt követően is majd a régi, sok esetben szociális lakbért fizet a szociális
szintnél magasabb színvonalú lakásáért. Ami annyit jelent, hogy az önkormányzat cége felé a
lelakás időszakában nem folyik be semmilyen bérleti díj, később pedig kevesebb, mint
amennyi a lakás állaga alapján reális volna.
4.) A jövedelmi-vagyoni helyzet vizsgálata során a jövedelemigazolásokon túl a
lakásigénylő/bérlő havi rezsi számláit is ellenőrizni kell. Amennyiben a rezsiköltség
magasabb a kimutatott jövedelemnél, úgy elsősorban a rezsiköltség alapján kell
megállapítani (vélelmezni) a jövedelmet
A szociális alapon bérbe adott lakás kiutalásakor, a lakásbérleti szerződés megkötésének
előfeltétele a szociális helyzet felmérése, amely minden esetben megtörténik, nemcsak az
igénylés benyújtásakor.
5.) A szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan a Vas Megyei Kormányhivatal
Szentgotthárdi Járási Hivatala Okmányiroda és a lakásügyeket intéző Városüzemeltetés
folyamatosan egyeztetni köteles. A hivatal a szociális lakásra jogosultak és szociális
lakásra nem jogosultak lakásigényléseit nyilvántartja. A kérelem beadásakor az igénylő
szociális helyzetét közösen fel kell tárni. Ugyancsak közösen kell megvizsgálni a szociális
helyzetet a lakás kiutalása előtt.
Az együttműködés a Városüzemeltetés és a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi
Járási Hivatala Okmányiroda között folyamatos.
6.) A jelenleg szociális alapon lakást bérlők, de szociális bérlakásra nem jogosultak
esetén az átmenetre (a magasabb, nem szociális alapon megállapítandó bérleti díj
megállapításáig) hosszabb átállási időt kell biztosítani abban az esetben, ha a bérlő
öregségi nyugdíjas.
Amennyiben ilyen helyzet kialakul, a leírtakat betartjuk.
7.) A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott lakások
értékesítése esetén a lakás ellenértékeként ténylegesen kifizetendő összeg a lakás teljes
piaci forgalmi értékénél kevesebb összeg nem lehet.
Piaci lakbérért bérbe adott lakás nem került értékesítésre.
A Testület 2018. áprilisi ülésén tárgyalta több lakás értékesítését, s a 85/2018. számú
Képviselő-testületi határozaban az egyik lakás ügyében az alábbi döntés született:
„Az 9970 Szentgotthárd, Ady E. u. 6. ttér 5. szám alatti lakás értékesítésére a lakáskoncepció
felülvizsgálatakor vissza kell térni.”
Megfontolandónak tartjuk annak végiggondolását, hogy ha egy bérlakás olyan lakóházban
található, mely nincs társasházzá alakítva, 100%-ban önkormányzati tulajdonú, ott az
önkormányzat lakást nem értékesít. Amennyiben ilyen épületben értékesítés történne, úgy azt
először Társasházzá kell alakítani, s akkor az albetétként megjelenő lakás kerülne
értékesítésre. A lakóházban 8 db lakás található.
8.)
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a) A lakbérek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott bérleti díjon felül a
bérlőnek ki kell fizetnie az általa bérelt lakásra eső üzemeltetési költséget, mely
kötelezettséget a bérleti szerződésben is szerepeltetni kell.
A SZET Szentgotthárdi Kft. a többletbevételekre tekintettel köteles a lakások
karbantartására és felújítására a jelenleginél nagyobb összeget fordítani. Ennek
tervezett nagyságát és a felhasználás helyét az éves lakásfelújítási és karbantartási
tervben külön soron kell szerepeltetni „bérlői többletbefizetésekre tekintettel
végzendő karbantartások, felújítások” címén.
b) Az önkormányzati lakások bérbeadásából a SZET Szentgotthárdi Kft-hez befolyó
lakbérek 1/3-át kötelezően lakásfelújítási célra kell elkülöníteni. Az összeg
felhasználására évente a SZET Szentgotthárdi KFT-nek tervet kell készíteni. A
tervet a Városüzemeltetéssel egyeztetni, illetve jóváhagyatni szükséges
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet és a lakások
bérletéről szóló 12/2001 (III. 29.) önkormányzati rendelet 2011. márciusi testületi ülésen
módosításra került, 2012. június 30-ig az üzemeltetési költség 1/3-a, majd azután 2/3-a lett, s
2013. július 1-től pedig 100% kerül a bérlőktől beszedésre.
Az idei évben az áprilisi ülésen módosította a rendeletet úgy, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő és bérbeadás útján hasznosított lakások bérlői kötelesek megtéríteni az
ingatlankezelő által kifizetett üzemeltetési költségen felül a társasházban fizetendő felújítási
hozzájárulásból az önkormányzati bérlakásra eső részt is.
A Szociális alapon bérbe adott lakások bérlői a felújítási hozzájárulás összegéből 20 Ft/m2
összeget, az üzemeltetői költségbe tartozó társasházkezelői díjból bruttó 850 Ft-ot fizetnek
meg.
A 2017. év alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. tájékoztatása szerint a bérleti díjra az előírás
41.111.831,-Ft volt. A tényleges lakbér bevétel: 40.633.455.-Ft
2017-es évben kimutatásuk szerint 20.914.031,-Ft-ot fordítottak felújításra, karbantartásra s a
befizetett lakbérek 1/3-a: 13.544.485,-Ft.
A 2018. évi SZET Szentgotthárdi Kft. üzleti tervében 2018. évi tervezett felújítások,
karbantartások 7.655.000.-Ft-tal szerepel.
9.) Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten elsősorban piaci
alapon kell bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő)
lakások esetén is mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. Amennyiben
az adott évben a költségvetésben lakásértékesítés szerepel, úgy az abban meghatározott
bevétel eléréséig ezen lakásokat értékesítésre kell meghirdetni.
Tavaly a költségvetésben lakásértékesítésből tervezett bevétel nem szerepelt. Piaci alapon
történő lakás kiutalásra 2017-ben 16 alkalommal került sor (ebből 8 volt pályázat útján, 8
pedig lakásbérleti szerződés hosszabbítás során).
II.
Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell
tartani.
Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell
tartani.
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A T. Testület a 2008. márciusi ülésen gyökeresen módosította a lakáscélú támogatásokról
szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendeletet, amely alapján végső soron 30 első lakáshoz
jutót tudunk támogatni, így évente erre a célra 5.000.000.-Ft-ot kell elkülöníteni, amennyiben
minden évben lesz 10 igénylő.
(Természetesen a támogatottak létszámának bővítése-, vagy a támogatási összeg növelése
céljából ezen összeg növelhető.)
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezen támogatási összeg ebben a rendszerben elegendőnek
bizonyul. (2008-ban 10 igénylő, 2009 -2010-ben 5-5, 2011-ben 3 igénylő.2012-ben 3 igénylő,
2013-ban: 1 igénylő, 2014-ben: 3 igénylő, 2015-ben: 2 igénylő, 2016-ban 6 igénylő, 2017-ben
2 igénylő.)
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 12/1998. (III.26.)
önkormányzati rendelete szabályozza a lakáscélú támogatásokat. Utoljára 2017.június 29-n
került sor a rendelet módosítására, ekkor fogadtuk el a 1.§. a.) és c) pontjának az
aktualizálását, melyben a jövedelmi határ került megemelésre 170.000.-Ft-ról 200.000.-Ft-ra.
Nemzetgazdaságban dolgozók nettó átlagkeresete a KSH adatai alapján 2016-ban: 175.009.Ft 2017-ben: 197.500.-Ft s az idei reálbér növekedéssel még nem kalkuláltunk.
forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1802.html
„2018. februárban:
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete –
a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a
megfigyelt nonprofit szervezeteknél – 306 500 forint volt.
Nemzetgazdasági szinten az átlagos nettó kereset családi kedvezmény nélkül 203 800 forint
volt, a kedvezményt is figyelembe véve pedig 212 300 forintra becsülhető.
A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 11,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához
képest.”
Itt javasolnánk az előzőek végett ismét a jövedelmi határ emelését kb 12%-kal megemelni,
224.000.-Ft-ra, de ettől függetlenül a Testület állapíthat meg más értéket.
Továbbá a „c” pontban a vagyontárgyak együttes értékét is a rendeletben leírtak alapján az
előzőeket figyelembe véve kérjük 5.000.000.-Ft helyett 6.700.000.-Ft-ban megállapítani.
Természetesen a T. Testület ettől az emelés mértékétől is eltérhet.
III.
1.) A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás bevonásával kell
megvalósítani.
Meg kell vizsgálni, hogy a volt Farkasfai iskolában szociális bérlakások, s a
Szentgotthárd, Arany J. u. 3. sz. alatti ingatlanon időskorú nyugdíjasok részére
kiutalható kis méretű szociális bérlakások kialakítását miként lehetne megvalósítani.
A laktanya munkásszálóvá történő kialakítása 2019-ben megvalósulhat. A költségvetésünk
jelenlegi helyzete alapján ezen felül nem számíthatunk bérlakások építésére, forráshiánnyal
küzdünk még a szükséges felújításoknál is.
Testület a 49/2014. és 206/2014. sz. határozatával döntött a Széll K. tér 20. sz. alatti társasház
lapos tetejének beépítése esetén 3 db. (1 db 42 m2-es és 2 db 48 m2-es) lakás megvásárlásáról
bruttó 26.600.000.- Ft értékben. A lakások adásvételi szerződésnek aláírása megtörtént,
földhivatali átvezetése folymatban.
- További lehetőségként változatlanul adott a volt Farkasfai iskola átalakítása.
Ugyan az iskola hasznosítása a tavalyi lakáskoncepció elfogadásánál is külön megemlítésre
került, de a jelenlegi beruházások prioritásban megelőzték az iskola átalakításának
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lehetőségét. A jövőben egyik hasznosítási lehetőségként továbbra is napirenden kell tartani az
iskola átalakítását, hasznosítását.
- A József A. u. 30. sz. alatti ingatlan beépítése sajnos nem történt meg a TREKANT
INVEST KFt által, mely Kft. 2017.12.31-ig korszerű energiatakarékos lakóházat építettek
volna, mely lakóházban 2, vagy 3 db., összesen minimum 102 m2 hasznos alapterületű lakás
került volna önkormányzati tualjdonba. jelenleg az ingatlant társaház építése céljából
értékesítésre meghirdettük.
- A József A. u. 33., 1329 hrsz-ú és a közelében elhelyezkedő József A. u. 29. , 1327 hrsz-ú
Önkormányzati területet is értékesítésre meghirdtettük a Testület korábbi döntése alapján.
A lakások felújításához, kialakításához szükséges fedezet előteremtésének egyik lehetősége
lehetne még a lakások értékesítése, illetve az ebből származó bevételekkel azonos felújítási
alap létrehozása. További lehetőségek is adódhatnak természetesen a fedezet megteremtésére
pl. pályázat útján, vagy építési vállalkozó, befektető bevonásával.
Arany J. u. 3. gondozóház átépítésére vonatkozóan, 2010-ben Kiss Albert tervező által készült
egy tanulmányterv, melyben felsorolt változatok közül a T. Testület döntött is arról, hogy
melyik megvalósítását támogatja. 8 db. lakás kerülne kialakításra. Erre azonban egyelőre nem
került forrás.

IV.
Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása,
:
- Lakótelkek kialakítása a Szentgotthárd – Máriaújfalu közötti részen a Kis u. északi oldalán:
ez csupán önkormányzati forrásból nem oldható meg, szinte az összes telek
magántulajdonban van viszont a beépítés önkormányzati koordinálásával lehetségesnek
gondoljuk a terület beépítését.
A területekre vonatkozó út- és közműterveket elkészíttettük, a kivitelezésükre jogerős építési
engedéllyel rendelkezünk.
- Akasztódomb dél-keleti oldal. Az Önkormányzatnak min. 10-12 telket biztosító területe van.
A területrész rendelkezik szabályozási tervvel és helyi építési szabályzattal. Hátránya, hogy a
beépíthetőséghez a teljes területet érintően, vagy a teljes terület közmű szükségletét vizsgálva
kell a közművesítettség lehetőségét vizsgálni. A megfelelő víznyomás a területen egyelőre
nem biztosított.
- Az Akasztódomb tetején a Vadvirág utca szomszédságában lévő 5,2 ha-os 4904 hrsz-ú
ingatlanon építési telkek kialakításának lehetősége: a Muskátli u, Vadvirág u. és az Apáti út
által határolt területen a szerkezeti terv szerinti úthálózat kiépítésével önkormányzati területen
37 db, összesen a területen cca. 60 db építési telek kialakítására nyílna lehetőség. A 37 db.
önkormányzati építési telek kialakítása közművekkel kb. 250 millió forint.
- Az Akasztó domb nyugati oldalán, ahol 8db önkormányzati ingatlan található, út és közmű
kiépítése szükséges hozzá.
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- Rábakethely és Zsida városrész határán az Örökzöld és Vakarcs Kálmán utcák által
behatárolt területen zöldövezeti, kellemes környezetben lakóházak építése történhet. A
területeket az önkormányzat ehhez megvásárolta, ill. a tulajdonszerzés folymatban van.
- Sztg-Rábafüzes 2340 hrsz-ú Önkormányzati ingatlan megosztása után 3 db. telek kialakítása
lehetséges.
Építési telkek kialakítása esetén előnyt élveznek továbbra is azok, akik az építkezést követően
önkormányzati bérlakást adnak le.
Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén
V.
Lakásfelújítási programterv
Szentgotthárd Város Önkormányzata az ingatlanok felújítására a következő sorrendet
határozza meg:
1.) Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. (3 lakásból és egy üzletből álló társasház –az
üzlet tulajdonosa a rá eső rész költségét vállalná)
2.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház)
3.) Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház)
4.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház)
5.) Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház)
6.) Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (6 lakásból és 2 üzletből álló társasház)
A Lakásfelújítási programterv a koncepció részét képezi az önkormányzat tulajdonában álló
lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan, amely megvalósulásához a T. Testületnek a jövőben is
megfelelő anyagi forrást kellene biztosítania.
Ezen munkálatok elmaradása egyre súlyosabb/veszélyesebb állapot kialakulását fogja
eredményezni (vakolat-, stukkók omlása, tetőszerkezet megrogyása, stb…).
A VÉ-KO terv Bt-vel 2008-ban készíttettünk felmérési- felújítási tervet 4 tisztán
Önkormányzati tulajdonban lévő társasházra: Széll K. tér 15., Széchenyi u. 5., Széchenyi u.
18., és a József A. u. 1.. Sajnos még mindig több társasház homlokzatára rászorul a tatarozás,
de 2015 és 2016-ban két Széll K. téri társasház homlokzatát sikerült felújítanunk.
Természetesen ezeken a városközponti ingatlanokon kívül vannak további előbb – utóbb
felújításra szoruló lakóházaink is, pl. József A. u. 29., Május 1. u. 2.,
Az idei költségvetésben szereplő Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felújításának
keretéből idén nincs tervben ilyen jellegű felújítás, viszont
A tavalyi döntésnek megfelelően a Kossuth L, u, 3, szám alatti társasház homlokzatának
felújítására felújítási tervet készíttettünk, mely alapján a tervezett költség 26.000.000.-Ft
lenne.
A földszinti üzlet (köznyelven: „háztartási bolt”) tulajdonosa Vincze Csaba, aki a
társasházban 45%-os tulajdoni részaránnyal rendelkezik a felújítás rá eső költségeit vállalná.
A társasház emeletén 3 db lakás és az udvaron lévő 2 db. garázs önkormányzati tulajdonban
van. A Kossuth Lajos utca ezen oldalán a szomszédos 5-ös számú társasház és a „kultúrház”
homlokzata is felújításra kerül/t. A városkép szempontjából sem lenne mellékes ezen ingatlan
rendbetétele.
A lakásfelújítási programtervben szereplő József A. u. 1. sz. alatti társasház felújításánál a
szomszédos, vele egybeépített József A. u. 3. sz. alatti ingatlannal együtt kellene esetleg
kezelni.
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A SZET Szentgotthárdi Kft. tervezi a Széchenyi u. 18. sz. alatti lakóház felújítását,
átalakítását megvalósítani, mivel a földszinti lakások megüresedtek, azok bérlői elhaláloztak,
s a 2 db. nagyméretű lakás átalakításával 3 db. lakás lenne kialakítható. Ehhez Önkormányzat
anyagi támogatására is szükség lenne.
A Sztg., Május 1. u. 2. alatti társasház sorsa is végiggondolandó.
Továbbá a bérlakások, ill. lakóházak felújításhoz pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell.
VI.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházak társasházzá történő átalakítása.
Az önkormányzat tulajdonában több olyan többlakásos lakóház is van, ami nincs társasházzá
alakítva (Pl. Ady E. u. 6., Széchenyi u. 5., József A. u. 1., József A. u. 29.) . A lakások
esetleges értékesítése nem lehetséges addig, míg nincs Társasházzá alakítva. Ezért felmerül
annak igénye, hogy ahol ez lehetséges és szükséges, ott az ilyen lakóházakat társasházzá kell
alakítani.
A Földhivatali bejegyzéshez szükséges:
- tervező által készített felmérési rajz
- továbbá ügyvéd által elkészített Alapító okirat
- továbbá a földhivatali bejegyzés költségei.
VII. A lakásgazdálkodás ellenőrzése
Szentgotthárd Város Önkormányzata a bérlakás-gazdálkodás szorosabb kontrollját
alakítja ki azzal, hogy elrendeli legalább kéthavonta egyeztető kontrollmegbeszélések
tartását a Közös Önkormányzati Hivatal koordinálásával. A koordinációs
megbeszélésen részt kell vennie a SZET Szentgotthárdi KFT lakásügyekkel foglalkozó
illetékesének, a lakásfenntartási tevékenységért felelős vezetőjének, a jogi feladatokat
végző személynek, a Közös Önkormányzati Hivatalból legalább a Városüzemeltetési
Csoport lakásügyekkel foglalkozó vezetőjének, a Városüzemeltetési Vezetőnek és/vagy a
jegyzőnek, továbbá tanácskozási joggal jogosult részt venni az Eszközkezelő
Önkormányzati Bizottság bármely tagja. A koordinációs megbeszélést mindig a
Városüzemeltetési Vezető hívja össze.
A kontrollmegbeszélések a fentiek alapján bevezetésre kerültek.
RENDELET MÓDOSÍTÁS:
(A könnyebb átláthatóság érdekében a törlendő szövegrészeket piros betűszínnel, a módosítás
szövegét kékkel jelöltük, a magyarázatot Zölddel)
A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet:
1.§. a./ és c./ pontja:
Amennyiben a T. Testület támogatná a jövedelmi határ emelését, úgy a támogatottak
köre bővülhet.
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a./ a kérelmező közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző családtagokra jutó
nettó havi átlagjövedelme a 200.000.-Ft-ot 224.000.-Ft-ot nem haladja meg.
c./ A kérelmező és a Vele együtt költöző családtagok -a jövedelmi viszonyoktól
függetlenül- egyéb az 1.§./1/bekezdés b./pontjában nem említett ingatlannal vagy nagy
értékű személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a külterületi termőföldet és a
haszonélvezettel terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen pont szerinti vagyontárgyak együttes
értéke a 6.000.000,- Ft-ot 6.700.000.-Ft-ot meghaladja.
Ez az értékhatár az infláció hivatalosan megállapított és az illetékes állami szerv által
közzétett mértékével arányosan évenként január 1-től emelkedik.
Rendeletmódosítás: 2. sz. melléklet.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Szélesebb
körben lesz igényelhető a támogatás, többen lesznek jogosultak annak igénylésére.
Többletkiadást nem jelent, mivel az éves költségvetésben maximálva van a támogathatók
száma.
Környezeti és egészségi következménye: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
A jogalkotás elmaradásának esetén: A megállapított szintek a reálbér emelkedést sem
követik, szűkebb körben lesz igényelhető a támogatás, évente kevesebb kiadást jelent.
A szentgotthárdi önkormányzati lakásokra vonatkozó
Tisztelt Képviselő – testület!
A lakásvagyon Szentgotthárd Város önkormányzati vagyonának jelentős része. Az a része,
ami megfelelően gazdálkodva bevételt hozhat a bérleti díjakból és értékesítés esetén jelentős
bevételt eredményezhet.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának lakáskoncepcióját
áttekintve felmerülhet az is, hogy a lakásgazdálkodás területén nem kellene-e pl. új irányokat
is meghatározni.
A lakásokkal kapcsolatos kontrollmegbeszéléseken gyakran téma, hogy másképp is lehetne-e
a lakásgazdálkodás vagy ez ebben a formában megfelelő-e?
Közel 240 lakással rendelkezünk – ez a város méreteihez képest - főleg látva más hasonló
nagyságú településeket - soknak tűnik.
Annak ellenére, hogy soknak tűnik úgy érzékeljük, hogy szociális lakásra ennek ellenére is
sokan várnak – a másik oldalon pedig a sok lakás ellenére viszonylag szerény a
bérlakásgazdálkodásból befolyó bevétel.
Abból a lehetőségből amit Szentgotthárdon az elmúlt években igencsak megnövekedett
bérlakások iránti kereslet jelentett csak részben, kisebb mértékben sikerült kivennünk a
részünket bár rendkívüli előrelépésnek mondhatjuk azt, hogy piaci alapon ennyi lakást
mégiscsak bérbe adtunk – a piaci alapúnak mondott lakbéreink pedig ma már nem
nagyságrendekkel maradnak el a szentgotthárdi szabad forgalomban tapasztalható lakbérektől.
Mindig felmerül, hogy bérlakásokat kellene építenünk, de erre anyagi eszközeink nincsenek,
ráadásul önkormányzatként rugalmasan és gyorsan nem nagyon lehet reagálni még az adódó
lehetőségekre sem.
Épületeket próbálunk megszerezni, ahol lakások kialakításában gondolunk (Kethelyi laktanya,
Rábafüzesi laktanya, Baross G. u. 8. alatti épület) – bár arra a kérdésre, hogy miből fogjuk a
lakásokat kialakítani, pontos választ nem tudunk adni.
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Nagy probléma. hogy a bérlakásaink egy része rossz állapotban van, felújításra szorulna. A
bérlakásgazdálkodásból befolyó bevétel messze nem elég a szükséges felújításokra. A
tulajdonos önkormányzat sem tud erre költségvetési forrást biztosítani. Ilyen pályázati
források eddig nem álltak rendelkezésre. A SZET Szentgotthárdi Kft mint a bérlakásokkal
gazdálkodó vállalkozás saját forrással nem rendelkezik a lakásfelújításra, eddig pedig arra
még nem vállalkozott, hogy saját forrásból, esetleg pályázati forrásból vagy hitel felvételével
vállalkozzon lakások felújítására.
Legalább ezek akut kérdések melyekre jó lenne jó megoldást kitalálni.
Végig kellene gondolni, hogy az önkormányzati lakásállományunkon szerkezetét tekintve
lehetne-e javítani? Sok rossz állagú lakást a felújítás fejében nem lehetne-e eladni vagy
koncesszióba adni – ezekből nem az elérhető bevétel nagysága, hanem a szükséges felújítási
költségektől való megszabadulás lenne érdekes.
Lehetne-e magántőke bevonásával lakásokat felújítani vagy építeni akár közös cég
létrehozásával, akár más, minden félnek előnyös módon?
Ezek biztosan a lakásgazdálkodásunk új irányai lehetnének, de további együttgondolkodás,
vagy akár ingatlanfejlesztéshez értő szakemberek bevonása sem zárható ki ebből.
Határozati javaslat
1./

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja.

Képviselőtestülete

a

Lakáskoncepció

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Lakáskoncepcióját az 1. sz. mellékletben található módosításokkal
kiegészíti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Városüzemeltetés
Szentgotthárd, 2018. május 9.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet:
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAKÁSKONCEPCIÓJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
(A könnyebb átláthatóság érdekében a jelenlegi szövegből a törlendő szövegrészeket piros
betűszínnel, a módosítás szövegét kékkel jelöltük)
1. A lakáskoncepció I. fejezet 1.) pontjában az alábbi bekezdés a következők szerint
módosul:
A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői:
Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak
azt tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 94.788.-Ft-ban 101.770.-Ft-ban határozzuk
meg. A jövedelmi határoknál a megfelelő feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó
nettó jövedelmi határ egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül
nevelők és nyugdíjasok esetében a jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan
erre most is van lehetőség).
Szociális bérlakást elsősorban a Szentgotthárdon bejelentett lakcímmel rendelkezők számára
kell és lehet biztosítani. Az önkormányzat elsődlegesen a saját területén élők szociális
ellátásáért felelős és ehhez képest kivételes esetben nyújt szociális ellátást másoknak.
1. A lakáskoncepció I. fejezet 7.) pontjában az alábbi bekezdés a következők szerint
módosul:
7.)
a./ A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott lakások
értékesítése esetén a lakás ellenértékeként ténylegesen kifizetendő összeg a lakás teljes piaci
forgalmi értékénél kevesebb összeg nem lehet.
b./ Olyan önkormányzati tulajdonú bérlakás, mely 100%-ban Önkormányzati tulajdonú több
lakásos lakóházban, vagy társasházban található, nem értékesíthető.
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2.sz. melléklet:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének …./…. (..)
önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás bekezdésében és a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakáscélú
támogatásokról szóló 12/1998. (III.26) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 1.§. a)
pontja a következők szerint módosul:
„1.§ a.) a kérelmező közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző családtagokra
jutó nettó havi átlagjövedelme a 200.000.-Ft-ot 224.000.-Ft-ot nem haladja meg.”
(2) A R. 1.§ c.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„A kérelmező és a Vele együtt költöző családtagok -a jövedelmi viszonyoktól függetlenülegyéb az 1.§.(1) bekezdés b) /pontjában nem említett ingatlannal vagy nagy értékű
személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a külterületi termőföldet és a haszonélvezettel
terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen pont szerinti vagyontárgyak együttes
értéke a 6.000.000.-Ft-ot 6.700.000.-Ft-ot meghaladja.
Ez az értékhatár az infláció hivatalosan megállapított és az illetékes állami szerv által
közzétett mértékével arányosan évenként január 1-től emelkedik.”
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
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Indokolás:
1.§-hoz:
Azoknál a rendeleteknél, ahol bármilyen önkormányzati szolgáltatás vagy juttatás
jövedelemhatárhoz, más értékhatárhoz kötött, ott időnként ezeket az értékhatárokat
módosítani kell. Esetünkben ez az emelés az éves inflációtól eltérő mértékű, mellyel
növelhető a támogatást igénybe vevők köre. Az utóbbi években tapasztalható csökkenő
tendencia remélhetőleg növekedni fog.
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Tárgy: Egészségügyi koncepció felülvizsgálata. Beszámoló a
Hétközi-és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. május 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I. EGÉSZSÉGÜGYI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA:
A Képviselő-testület a 147/2016. számú határozatával fogadta el Szentgotthárd Város
Egészségügyi Koncepcióját és Cselekvési tervét. A koncepció az elmúlt időszakra vonatkozó
helyzetelemzést, valamint az egészségügyi intézményrendszer áttekintése alapján
meghatározott célkitűzéseket, fejlesztési elképzeléseket rögzítette. A koncepcióban felvázolt
feladatokra cselekvési terv is készült, amelynek utolsó pontjában az előterjesztők
megfogalmazták, a koncepciót kétévenként felül kell vizsgálni.
Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat – lehetőségeihez mérten - az elmúlt két
évben is törekedett a szükséges infrastruktúra feltételeinek biztosítására, javítására. Több
fejlesztés is megvalósult, így a felnőtt fogászati körzetekben gondoskodtunk a fogorvosok
által igényelt karbantartási és felújítási munkák elvégzéséről, klíma beszerelésére került sor,
fogászati kezelőegységek garanciális és egyéb javításait, a fogászati kezelőegységek
alkatrészeinek szükséges cseréjét rendezte az Önkormányzat. Mivel több alakalommal kellett
karbantartani a II. sz. felnőtt fogászati körzet fogászati kezelőegységét, felmerült, hogy a 17
éves gépet időszerű lenne lecserélni, ehhez árajánlatok is (6-8 M/Ft) rendelkezésre állnak sajnos az idei költségvetésbe sem volt mód ezt beépíteni. Egyéb fejlesztések is történtek, a
Rendelőintézet fedett kerékpártárolóval bővült, az iskolafogászat autoklávval gazdagodott, a
szemészeten és a belgyógyászaton is eszközbeszerzés történt, stb. – ezekről a Rendelőintézet
vezetőjének beszámolójában részletesebben is olvashatunk. A Rákóczi úti rendelőépület
tetőterének felújítása kapcsán az elnyert EFOP pályázati projekt keretében lehetőség lesz az
emeleti tanácsterem korszerűsítésére.
A szakorvos ellátottság biztosítása az általános szakember hiány miatt egyre nehezebben
szervezhető meg. A Rendelőintézet intézményvezetője azon volt, hogy a szakrendeléseket
szakmailag is elismert orvosok megbízásával biztosítani tudja, a szakorvosok esetenkénti
cserélődésével ez meg is valósult. A járóbeteg-szakellátás keretében a cselekvési terv
javasolta a már meglévő feltételekbe beilleszthető, illetve csekély beruházás igényű
szakrendelésekkel történő kapacitásbővítés megfontolását. Ahogy a Rendelőintézet vezetője is
jelzi, a kapacitások megtartása és átrendezése valósult meg ezen a területen. Ugyanakkor
költségmegtakarítási szempontból az elmúlt időszakban felvetődött a labor J1 szintről J1
szintre való visszaminősítése, illetve a labor illetve akár más egészségügyi szolgáltatás
bevétel-orientált átalakításának/bevezetésének lehetősége is a jövőre nézve.
A korábbi TÁMOP projekt keretében megvalósított Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda
állami támogatásból továbbra is működik és végzi mindennapos tevékenységét. Fejlemény,
hogy 2016-ban kiírt Norvég Finanszírozási Mechanizmusból támogatva az Országos
Tisztiorvosi Hivatal a már meglévő egészségfejlesztési irodákhoz kapcsoltan alakított ki Lelki
Egészség Központokat pilot jelleggel az országos kiterjesztés megalapozása érdekében. Az
ország 61 egészségfejlesztési irodája közül hatot választottak ki az első lépésként 2017
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áprilisáig tartó programban való részvételre, köztük a szentgotthárdi irodát. A tavaly
megjelent kapcsolódó EFOP felhíváson a Rendelőintézet sikerrel szerepelt, így a következő
években is tovább folytathatja Szentgotthárdon az ilyen irányú tevékenységét.
Az alapellátás területén a felnőtt háziorvosi körzetekben folyamatos volt az ellátás. Az I.
számú házi gyermekorvos praxist folyamatosan hirdettük. Hosszas tárgyalásokat követően
először a Rendelőintézet megbízása keretében helyettesítő orvosként, majd 2018. január 1.
időponttól a Gotthárd Medical közreműködő orvosaként Dr. Haj Muhammad Anwar látja el a
gyermekorvosi feladatokat. Az Önkormányzat minden tőle telhető segítséget megadott a
leendő orvosnak (szolgálati lakás, engedélyek beszerzésében való segítés, ügyeletben való
részvétel biztosítása, stb.). Azóta Anwar Doktor Urat a városlakók megismerték és elfogadták.
Továbbra is törekedtünk az egészségügy valamennyi érintett területén érintett szereplőkkel az
együttműködésre és kommunikációra. Ennek érdekében a háziorvosokkal évenként két
alkalommal személyes konzultációt szervezünk, a Rendelőintézettel pedig havi illetve
negyedéves nagykontroll egyeztetéseken beszéljük át a napi konzultációkon túli szakmai
feladatokat, problémákat, pénzügyi kérdéseket.
A Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezetője a koncepciót és a cselekvési tervet
áttekintette és az 1. számú mellékletben található megállapításokat teszi.
II. BESZÁMOLÓ
A
TEVÉKENYSÉGRŐL

HÉTKÖZI-

ÉS

HÉTVÉGI

ORVOSI

ÜGYELETI

Szentgotthárd Város Önkormányzata a Morrow Medical Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződést
a hétközi és hétvégi (ünnepnap) ügyeleti ellátásra. A szolgáltató 2015. január 01. időponttól
gondoskodik az ügyeleti ellátásáról Szentgotthárd és a kistérség 14 községe vonatkozásában
is. A kistérség települései egy feladat-ellátási szerződés keretében bízták meg Szentgotthárd
Város Önkormányzatát azzal, hogy az orvosi ügyeleti ellátást biztosítsa településükön.
A Morrow Medical Zrt elkészítette a 2017. évi központi orvosi ügyelet munkájáról szóló
beszámolóját, melyet az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatoltunk, illetve a
Képviselő-testület ülésére meghívót küldtünk a Szolgáltató képviselőjének is.
Az eltelt évek kevésbé zökkenőmentes időszakát követően talán az elmúlt egy év az orvosi
ügyelet tekintetében csendesebb volt. Közvetve továbbra is hallhatunk panaszokat, írásos
bejelentés azonban az ügyelettel kapcsolatban az elmúlt egy évben nem érkezett.
Az ügyelet személyi és tárgyi feltételeit a 4/2000. ( II.25. ) EüM rendelet, valamint a 60/2003.
(X.20.) ESzCsM rendelet előírásai alapján biztosítja a Szolgáltató. Továbbra is szinte teljes
körben külső orvosokkal biztosítja a szolgáltatást, ez 2017. szeptemberétől azzal változott,
hogy az I. sz. házi gyermekorvosi körzetet ellátó gyermekorvos is részt vesz az ellátásban – az
ellátásban való részvétel folyamatos hivatali közreműködéssel és gyakori egyeztetésekkel
valósul meg.
A Szolgáltató beszámolója tartalmazza a 2017. évi betegforgalmat és a pénzügyi beszámolót
is, mely az előző két évet követően már pozitív egyenleggel zárult. A pénzügyi vonatkozás
tekintetében a Hivatal részéről megjegyezzük, hogy a Szolgáltató az elmúlt háromnegyed
évben többször is csak felszólítást/ figyelmeztetést követően egyenlítette ki a lejárt
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rezsiszámláját - mindeddig természetesen az Önkormányzat sem utalta az aktuális
finanszírozási támogatást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.

/ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egészségügyi Koncepció
felülvizsgálatáról szóló anyagot megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel
fogadja el: …………………………………………
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Klósz Beáta intézményvezető

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hétközi-és hétvégi orvosi
ügyeleti tevékenységről szóló beszámolót megismerte és elfogadja / a következő
kiegészítéssel fogadja el: …………………………………………
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2018. május 22.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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