2018. november 28-i testületi ülés előterjesztései
TARTALOMMUTATÓ
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.
2. Beszámoló Szentgotthárd város 2018. évi Energiaracionalizálási Programterve
teljesítéséről és a 2019. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról.
Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei. Város közvilágítási
helyzetének áttekintése.
3. Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv
megvalósulásáról.
Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata.
4. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló
beszámoló.
5. 2019. évi költségvetés előkészítése.
6. Család- és Gyermekjóléti Központ megüresedő álláshely betöltése iránti kérelem.
7. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megüresedő álláshely betöltése iránti
kérelme.
8. A szociális tanácsnok megszüntetését követő feladatokról.
9. Helyi állatvédelmi normatív határozat és intézkedési terv megalkotása.
10. Trianon-emlékév a diktátum centenáriumára.
11. 1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
12. A települési folyékony hulladékról szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet
bevezetése.
13. Tulajdonosi hozzájárulás, Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum.
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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. november 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I.

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK:

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


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 munkaterület átadás-átvételi eljárása 2018.
június 20-án megtörtént. A kivitelezési munkálatok megtörténtek.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. május 09-én
megtartott ülésén döntött többek között a „TOP-2.1.2.-15-VS1-2016-00002
azonosítószámú projekt keretében a Várkert és a kapcsolódó zöldterületek fejlesztése”
elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok bírálatáról, illetve eljárást
lezáró döntés meghozataláról. Az eljárás nyertese SZET Szentgotthárdi Kft. A kivitelezés
folyamatban van.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. június 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 keretében beérkezett ajánlat bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés
meghozataláról.
részvételre jelentkező – AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged,
Felső Tisza-part 21.) – jelentkezését érvényesnek nyilvánította. Az eljárás nyertese
AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 21.). A
vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. A munkaterület átadás-átvételi eljárás
megtörtént, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.





Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. június 11-én
megtartott ülésén döntött többek között a „Szentgotthárd, Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt
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határőr laktanya épületében kialakításra kerülő 202 fős 54 szobás munkásszállás
üzemeltetése” elnevezésű keretében beérkezett ajánlat bírálatáról, illetve eljárást lezáró
döntés meghozataláról. Előzmények:. A közbeszerzési eljárás felhívása a Közbeszerzési
Értesítő 2018. április 19. számában jelent meg az ajánlattételi határidő 2018. május 23.
14:00. volt. A határidőig egy ajánlattevő – az AXILL Építőipari és Ingatlanforgalmazó
Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 21.). - nyújtott be ajánlatot. Az ajánlattevő ajánlata
megfelelt a kiírás követelményeinek, az ajánlata érvényes lett. Az üzemeltetési szerződés
megkötése megtörtént.


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. október 10-én,
illetve október 19-én megtartott ülésén döntött „A Szentgotthárdi Ipari Park
alapinfrastruktúrájának fejlesztése” I. ütem - TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003 projekt
keretein belül – Felsőliget utcai egyesített gyalog-, illetve kerékpárút, autóbusz-öbölpár,
valamint buszforduló építése” elnevezésű közbeszerzési eljárás során beérkezett
ajánlatok érvényességéről, illetve előértékeléséről.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. augusztus 01-én
megtartott ülésén döntött többek között a „TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011
azonosítószámú projekt keretében az Arany János Iskola energetikai fejlesztése
Szentgotthárdon” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok
bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról Az eljárás nyertese az Építőipari
és Ingatlanforgalmazó Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 21.). A vállalkozási szerződés
megkötése megtörtént. A munkaterület átadás-átvételi eljárása megtörtént. A kivitelezési
munkálatok folyamatban vannak.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. augusztus 01-én
megtartott ülésén döntött többek között a
„TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019
azonosítószámú projekt keretében a Szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és
energetikai felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok
bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról Az eljárás nyertese a TENDER
Kft. . A vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. A munkaterület átadás-átvételi
eljárása 2018. augusztus 31-én megtörtént. A kivitelezési munkálatok folyamatban
vannak.



Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-VS1-201600011 - 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. A tervek engedélyeztetésre benyújtásra kerültek.
A tervek engedélyeztetése megtörtént, az építési engedély 2018. július 31-én vált
jogerőssé. A Képviselő-testület a 172/2018. számú Képviselő-testületi határozatban
döntött a tervezői költségbecslés alapján a megvalósításhoz szükséges 33.451.000,- Ft
2019. évi költségvetés terhére történő biztosításáról, azzal, hogy a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során beérkezett árajánlatokat a kivitelezési
szerződés megkötése előtt újra a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Elindítottuk a közbeszerzési eljárást és kezdeményeztük a Közreműködő szervezetnél a
már szerződéssel rendelkező költségsorokról a kivitelezési sorra történő
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költségátcsoportosítást. A költségek átcsoportosítást egyelőre nem támogatták, arra
hivatkozva, hogy minden költségvetési sorra vonatkozóan legyen hatályos, megkötött
szerződés, tehát a kivitelezésre is. Az elutasító döntéssel egyidőben aláírtuk a kivitelezési
szerződést a nyertes vállalkozóval. A közbeszerzési eljárás eredményeként a
legkedvezőbb ajánlatot az Utplan ’95 Kft. adta. 2018. október 18-án megtörtént a
munkaterület átadása. 2018. október 30-án 16.30-kor lakossági fórumot tartottunk, melyen
rövid tervismertetőt tartott a tervező és képviseltette magát a kivitelező is.
Mivel a Közreműködő Szervezet ideiglenes elutasított a költségek átcsoportosításáról
szóló módosítási igényünket, így azt újra befogjuk nyújtani. A módosítási igény előtt
megvizsgáljuk melyik sorról pontosan milyen mértékű összeget lehet átmozgatni a
kivitelezés sorára és ennek tükrében újra a testület elé terjesztjük a költségnövekménnyel
kapcsolatos előterjesztésünket.
A 3. számú, közbeszerzésre vonatkozó mérföldkövet teljesítettük, beküldtük a
közreműködő szervezet felé. November 30-ig tervezzük benyújtani a 2. számú
elszámolást és december 15-ig a 3. számú elszámolást.
A kivitelezésről: Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018.
szeptember 26-án megtartott ülésén döntött többek között a „TOP-3.1.1-15-VS1-201600011 azonosítószámú projekt keretében „Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés
Szentgotthárdon” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok
bírálatáról, illetve eljárást lezáró döntés meghozataláról Az eljárás nyertese az UTPLAN
’95 Kft. .A vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. A munkaterület átadás-átvételi
eljárása 2018. október 18-án megtörtént. A kivitelezési munkálatok előkészítése
folyamatban vannak.
A konkrét kivitelezés csak a műszaki ellenőr munkakezdési engedélye alapján történhet.
A munkakezdési engedély kiadásához a Vállalkozónak az alábbi dokumentumokat kell
elkészítenie: felelős műszaki vezetői jogosultság igazolása, Magyar Közút NZrt. által
jóváhagyott ideiglenes forgalomkorlátozási terv, technológiai utasítás, mintavételi- és
minősítési terv, építési ütemterv. A kivitelezés előreláthatólag a közműkiváltásokkal fog
kezdődni az időjárástól és a közműkezelőktől függően.
 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 csapadékvízelvezető övárok kiépítése, a fő csapadékvíz-elvezető irányokban 1756,00 fm hosszban a
meglévő árkok folyásfenék burkolása), illetve a Bem J. utca 260,00 fm hosszúságú nyílt
csapadékvíz-elvezető árkának burkolása árokburkoló elemmel szerepelt. A kivitelezési
munkálatok befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott, jelenleg az
üzemeltetési engedély módosítása van folyamatban. Kivitelező: Vízéptek Bt.
 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. november 20án 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.
szeptember 15-re módosítottuk az elhúzódó csapadékvíz-elvezetési munkálatok miatt. A
műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott, a beruházás befejeződött.
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 A Szentgotthárd - Máriaújfalu városrészen a szennyvíz-csatornázással érintett
önkormányzati tulajdonú és kezelésű utak KHEOP pályázati projektben nem elszámolható
teljes szélességű burkolat-felújításához kapcsolódóan folyamatban vannak az alábbi
„pótmunka” jelegű feladatok ellátása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.
o A Szentgotthárd, Parkerdő utca és a Szentgotthárd 2777. hrsz-ú
önkormányzati közút AC-8-as jelű aszfaltburkolat építésével történő
csatlakoztatása a Parkerdő utca kiépített burkolatához,
o A Szentgotthárd 2808. hrsz-ú közúton lévő járda AC-8-as
jelű aszfaltburkolat építésével történő csatlakoztatása a Fenyvesalja
utca kiépített burkolatához,
o A Szentgotthárd 2821. hrsz-ú árok medrében kiépített zárt vezetékre 1
db új rácsos összefolyó akna építése, illetve a meglévő rácsos tisztító
akna fedlapjának cseréje,
o A Szentgotthárd 2958. hrsz.-ú közúton (Kis utca) lévő járda AC-8-as
jelű aszfaltburkolat építésével történő csatlakoztatása a Kis utca
kiépített burkolatához;
o A Hársas-patak és a Kis utca keresztezésében lévő hídnál a
súlykorlátozó, illetve haladási irányt szabályozó jelzőtábla pár
kihelyezése (cseréje), délnyugati oldalán oszlop cserével;
o A Szentgotthárd, Hegyalja utcában (2895. hrsz.) cca. 6,00 fm
hosszúságú D30-as áteresz építése, előfejekkel;
o Szentgotthárd, Hegyalja utcában (2895., ill. 2876. hrsz.) lévő az út
űrszelvényébe
belógó élősövény
kivágása,
kivágott
nyesedék elszállítása;
o A Hegyalja utcában cca. 60,00 fm hosszúságú árok iszapolása
 A Szentgotthárd - Máriaújfalu városrészen a szennyvíz-csatornázásával kapcsolatban
folyamatban vannak az első körben bejelentett garanciális munkálatok elvégzése.
Kivitelező: COLAS Alterra Zrt.


A Szentgotthárd-Farkasfa, illetve Máriaújfalu városrészen lévő Művelődési Házak
bővítési munkálataival kapcsolatban (vizesblokk építés, illetve mozgáskorlátozott wc
építése) garanciális bejárásokat kezdeményeztünk a beruházások műszaki ellenőri
feladatait ellátó szervezetnél.



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.
 A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás korszerűsítése”
elnevezésű beruházás során 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. október-november
hónapban öt egyedi hibát és 2 db szakaszhibát jelentettünk be. A közvilágítási hálózatot
érintő hibák elhárítása az elektromos hálózat tulajdonosának (EON), az egyedi hibák
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elhárítása pedig az önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft.
feladata.
A
bejelentett
hibák
elhárítása
folyamatban
van
 Megrendeltük a Kis utca 048/101 hrsz-ú ingatlannal szemben lévő oszlopra 1 db
világítótest felszerelését, mely 2018. augusztus 28-ig felszerelésre került. Kivitelező:
Solener Sygma Kft.
 Megrendeltük a Szentgotthárd, I. számú szennyvízátemelő nyomóvezeték
rekonstrukciójának tervezését, mely a szennyvízhasználati díjból kerül finanszírozásra.
Tervező: Vasivíz Zrt. megbízásában Szimandel Dezső
 Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt között létrejött Bérleti
Üzemeltetési Szerződés, valamint a GFT 2018. évi Felújítási-, pótlási terve alapján
megrendeltük Szentgotthárdi vízellátási rendszer folyamatirányításának bővítését.
Kivitelező: Vasivíz Zrt.
 Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt között létrejött Bérleti
Üzemeltetési Szerződés alapján megrendeltük a Szentgotthárd, Arany János utcában 185
fm NA300 beton szennyvízcsatorna rekonstrukcióját. A munka tervezett befejezési
határideje: 2018.12.31. Kivitelező: Vasivíz Zrt.
 Megrendeltük és elkészült a város területén lévő zárt csapadék-csatornák mosatása
(Füzesi u., Váci M. utca-Tótfalusi u. áteresz, Arany J. utca, Eötvös u., Petőfi s. u., Kossuth
u.) Kivitelező: HEPI-HP Kft.
 Megrendeltük és elkészültek a város területén lévő útburkolati jelek felújító festése.
Kivitelező: ÚT-PIKTOR Kft.
 Elkészült Szentgotthárd-Rábatótfalu városrész déli övárkainak műszaki terve. Tervező:
Vízéptek Bt.


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


Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. októberi ülésén hozott 210/2018.
számú Képviselő-testületi határozatában elfogadott forgalmi renddel kapcsolatban
hozott döntései alapján az alábbi közútkezelői intézkedésekkel kapcsolatban
intézkedtünk:
o 50 km/h sebességkorlátozás elrendelése Mogersdorf felé vezető úton az osztrák
– magyar államhatár előtt 150 méterre;
o 5 tonnás tengelyterhelés-korlátozás elrendelése „kivéve engedéllyel”
Szentgotthárd-Farkasfa, Fővég és Kiserdő utcákban;
o 30 km/h sebességkorlátozás elrendelése a Kis utcában;
o Megállási tilalom elrendelése a Pável Ágoston lakótelep 1-2 számú ingatlanok
közötti útszakaszon „20 m” kiegészítő táblával
o Megállási tilalom elrendelése az István király utca 8-16. számú ingatlanok
előtti szakaszon „20 m” kiegészítő táblával
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o Továbbá a Rózsa F. utcában (sebesség korlátozás) és a Szentgotthárd 0232/12.
hrsz.-ú úton (megállási tilalom) az ideiglenes közútkezelői intézkedések
véglegesítésre kerültek;
 Szentgotthárd város közigazgatási területén 2018. július 15-én délután nagy
mennyiségű, felhőszakadás szerű eső zúdult, amely jelentős károkat okozott az
önkormányzati utakban, a csapadékvíz-elvezető rendszereken. 171/2018. számú
Képviselő-testületi határozatában döntött a Képviselő-testület a vis maior pályázat
benyújtásáról az alábbi helyszíneken:
o Szentgotthárd, Mikes K. utca helyreállítása: 375., 090/66. hrsz.;
o Szentgotthárd, Fagyöngy utca helyreállítása: 3740/2. hrsz.;
o Szentgotthárd, Váci M. útpadka, árok burkolat helyreállítása: 3727., 4455.
hrsz.;
o Szentgotthárd, Apáti utca helyreállítása: 3844. hrsz.;
o Szentgotthárd, Vadvirág utca helyreállítása: 886., 4909. hrsz.;
o Szentgotthárd, Szépvölgyi utca helyreállítása: 850., 861., 1601. hrsz.;
o Szentgotthárd, Örökzöld utca helyreállítása, vízelvezető árok és átereszek
tisztítása: 741.,733., 097/100. hrsz.;
o Rábatótfalu, temető melletti 3881. hrsz-ú kőzúzalékos burkolatú út
helyreállítása
o Szentgotthárd- Farkasfa, Fővég utca 3327. hrsz. menti vízelvezető árok
helyreállítása
A pályázatot 2018. augusztus 23-án benyújtottuk. Saját forrás 2 720 023,- Ft (10 %), Vis
maior igény 24 480 202,- Ft (90 %). A támogatási igény hiánypótlását 2018. szeptember
4-én benyújtottuk. A Kincstár a pályázatokat papír alapon két másolati, részletes
véleményének egyidejű csatolásával, 14 napon belül küldi meg a Belügyminisztérium
részére. A pályázatról a miniszter a pályázat beérkezésétől számított 90 napon belül dönt.
 Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017-ben szerződést kötött a Castrum Sec Kft-vel
a Szentgotthárd város területén üzemelő térfigyelő kamera rendszer karbantartási
munkáinak elvégzésére. A szolgáltató a féléves karbantartást elvégezte. A kamerarendszer
meghibásodását 2018. szeptemberig 2 esetben jeleztük a Szolgáltatónak, melyet rövid
határidőn belül kijavítottak. A Szentgotthárd, Füzesi u. – Hunyadi u. kereszteződésében
lévő kamera meghibásodott, melynek javítását elvégezte a Szolgáltató.

 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
megindultak.
 Az idei lomtalanítás időpontjáról a többszöri megkeresés ellenére 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. A lomtalanítás
megszervezésével kapcsolatban ismételten levelet írtunk a közszolgáltató vállalatnak,
melyben kértük az őszi lomtalanítás mielőbbi megszervezését.
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 2018. november 12-én az önkormányzati utak takarításával megbízott SZET
Szentgotthárdi Kft. és az állami utak takarítását végző Magyar Közút Nonprofit Zrt.
képviselőinek, illetve egyéb szervezetek (katasztrófavédelem, rendőrség, közterületfelügyelők, intézmények stb.) részvételével Szentgotthárd város útjainak téli üzemeltetési
feladatai egyeztetése, valamint az együttműködési lehetőségek megbeszélése érdekében
hó-eltakarítási értekezletet tartottunk.
Tájékoztatás
Szentgotthárd téli útüzemeltetés
Szentgotthárdon a város közúthálózatának gerincét képező utak állami tulajdonú és kezelésű
összekötő utak részei, azok városi átkelési szakaszai, ezért az alábbiakban felsorolt városi
utakon a síkosság mentesítés és hó-eltakarítás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata:
- 8-as számú főútvonal (Jakabháza városrész Fő út);
- Rábafüzesi bekötőút – Füzesi út – Széll Kálmán tér (7459. jelű út);
- Kossuth L. u. - Kethelyi út, Mártírok út – Széchenyi u. - Tótfalusi út (7454. jelű út)
- Máriaújfalui út – Nyíres út (7455. jelű út);
- Árpád út – Apátistvánfalvai út (7458. jelű út);
- Május 1 út – Hunyadi út (Május 1 út – Ady E. utca közötti szakasza) – Ady E. utca a
vasútállomásig (74328. jelű út).
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. körmendi üzemmérnökségének ügyeleti telefonszáma
+3694819767, Soós Róbert üzemmérnökség vezető elérhetősége +36303001514. Az állami
közútkezelő egyéb elérhetőségei: http://internet.kozut.hu/,
e-mail: info@kozut.hu, az
Útinform telefonszáma +3613362400, e-mail: utinform@kozut.hu
Az önkormányzati tulajdonú és kezelésű utakon a SZET Szentgotthárdi Kft. (Tel.:
+3694553023) végzi a hó-eltakarítást és a síkosság mentesítést. Ezt a feladatukat mindig a hóeltakarítási és síkosság elleni védekezési ütemterv alapján végzik. Az ütemterv
alapján síkosság-mentesítés csak az önkormányzati kerékpárutakon és néhány veszélyes
(beárnyékolt) útszakaszon történik folyamatosan. A többi útszakaszon csak hóeltakarítás folyik a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. A hó-eltakarítás mindig
fontossági sorrendben, az ütemtervnek megfelelően történik, nem érnek oda
mindenhová egyszerre.
A kézi hó-eltakarítás során az önkormányzati intézmények megközelítésének
biztosítása, az önkormányzati területek előtti járdák, valamint a gyalogátkelőhelyek és
az autóbuszöblök takarítása, síkosság-mentesítése a feladatuk.
Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt lévő
járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti valamennyi járdaszakasz) takarítása,
síkosság-mentesítése a tulajdonos/használó kötelessége. Ez általában nem okoz problémát a
családi házaknál, de vonatkozik a társasházakra is. A legtöbb probléma ebből ott van, ahol a
földszinten üzletek, az emeleten pedig lakások vannak. Itt okoz/okozott folyamatosan gondot,
hogy kinek a feladata a járda takarítása. Ennek a kérdésnek a rendezése a közös képviselő
feladata és felelőssége.
Kérünk mindenkit, hogy az adott időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően
közlekedjen, a téli időjárási körülményekre felkészülve (pl.: megfelelő ruházat) és a téli
útviszonyoknak megfelelően felkészített járművekkel, a hosszabb utazási idő figyelembe
vételével induljon útnak.
Együttműködésüket köszönjük !
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
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VÁROSÜZEMELTETÉS:
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:

0

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi, megszűnési eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma:
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Vízügyi hatáskör
Hatósági, szakhatósági engedélyek száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
Településképi konzultáció:
Nyilatkozatok:
Eljárás megszüntetése, elutasító döntés
Belföldi jogsegély
Építésügyi hatósági szolgáltatás

0
4
0
1
0
7
1(4)
0
0
0
1
0
0

*( ) házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány

PÉNZÜGY
Költségvetési feladatok
Az utolsó negyedévében további többletfeladattal növekszik munkánk. A lentebb felsorolt
jelentések, beszámolókon túl már a 2019. évi intézményi költségvetések tervezése, valamint a
2018. évi kiadások kontrollálása is részévé válik a napi munkánknak. Ugyanakkor nagy
fontosságot tulajdonítunk az esetleges hátralékok behajtására is.
Beszámolók, jelentések:
- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
- 2018. havi ÁFA bevallások, 2018. havi bevallások
- 2018. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,
- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:
- A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormányzatok, Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
Továbbítása Kincstár felé.
- Segélyek kifizetése- elszámolása
- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása
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Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt)

-

Adóhatósági munka:
Az adóigazgatási munkatársaknak is a harmadik negyedév okozza a legtöbb feladatot,
nagyobb teher hárul rájuk, mivel ilyenkor hathatósabban szükséges az elmaradások behajtása,
végrehajtások a költségvetés stabilitásának megőrzése miatt.
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
III. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük
és ha szükséges korrigáljuk.
Rendeletek felülvizsgálata:
-

26/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete: a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati
rendelet módosítására a mostani, 2018. novemberi képviselő-testületi ülésen kerül sor.

- 27/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete: a Szentgotthárd Város Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítása
értelemszerűen módosítást nem igényel.
- 28/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete:
a lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítást nem igényel.
-

29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete: a parkolási rendszerről és a
fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről változtatást nem igényel.
IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE
2018. október

Képviselői felvetés a 2018. október 31-i ülésen nem hangzott el.
Határozati javaslat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2018. november 20.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2018. november 19-én

CÍME

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KIÍRÓ

KEHOP-2.2.1-152015-00006

Muzeális
intézmények
szakmai
támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi
Ágoston
Program) 2016

HAT.SZÁM

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

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

nettó
505.000.000,-

nettó 426.208.381 nettó
Ft,102.164.199,-

2 000 000,-

2 000 000,-

0,-

MEGJEGYZÉS
A csatorna-építési munkálatok
lezárultak.
Műszaki
átadásátvételre, üzembe helyezésre és
lakossági fórumra került sor
2018. március 27-én, május 25-én
megtörtént
a
beruházás
ünnepélyes átadása. A lakosság
ráköthet a csatornahálózatra.
Az önkormányzati tulajdonú utak
végleges helyreállítása megtörtént,
november 24. szombat délelőtt
átadó
ünnepség
kerül
megrendezésre. Az állami Közút
fenntartásában lévő Máriaújfalui
út az első 400 m-es szakasz
kivételével csak 2019. nyarán
kerül véglegesen helyreállításra,
miután a csatorna nyomvonala
megfelelően tömörödött.
Digitális terepasztal német nyelvű
fejlesztése.
Kivitelezés
befejeződött,
elszámolás megtörtént, elfogadták
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CÍME

KIÍRÓ

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

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

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

HAT.SZÁM

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

139/2016.
167/2018.

156/2016.

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

TELJES
ÖSSZEG

195.077.835,-

203.943.120,-

ELNYERT
ÖSSZEG

150.000.000,-

158.818.397,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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

45.124.723,-

333.215.000,-

299.765.000

33.451.000,-

28 256 893,-

14 128 446,-

14 128 447,-

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

Kivitelezés
lezárult,
műszaki
átadás megtörtént. Elszámolás
megtörtént.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

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

30.994.592,-

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

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

102/2016.

15.000.000,- Ft

15.994.592,-

MEGJEGYZÉS
Közbeszerzési eljárásban nyertes
ajánlattevő, kivitelező UTPLAN
’95 Kft.
Kivitelezés megtörtént, de vannak
jövő évre áthúzódó munkák.
-Ipari park II. ütem területén:
járda kiépítése
autóbuszöblök
és
buszforduló kiépítése
- Új iparterület kialakítása, III.
ütem:
közlekedési infrastruktúra
(út) kiépítése
közművesítés
(víz,
csatorna, áram, közvilágítás)
NYERT!
Közbeszerzési
eljárás
folyamatban.
Projektindító sajtótájékoztatóra
került sor 2018.06.21-én.
2018 augusztusában az első
kifizetési kérelem benyújtásra
került, jelenleg elbírálás alatt. 
1. kifizetési kérelem elfogadva
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CÍME

Refektórium felújítása

KIÍRÓ

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

HAT.SZÁM

17/2016

TELJES
ÖSSZEG

94.605,50 €

ELNYERT
ÖSSZEG

elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

14.191 €

MEGJEGYZÉS
Közösen nyújtunk be pályázatot
szlovén oldalról Apace, Szent
András, Szent Anna, Lenart
településekkel, illetve a Szlovén
Örökségvédelmi
Intézettel,
magyar oldalról pedig pedig
Őriszentpéter városával. Ennek a
projektnek a keretében sor
kerülne a Refektórium épületének
oldalsó
faburkolatának
visszaállítására és restaurálására
(lásd: I. számú melléklet), illetve
ehhez kapcsolódóan - kötelező
elemként - egy kvízjáték is
kidolgozásra
kerülne
az
idelátogató turisták számára a
Refektórium kapcsán, a ciszter
hagyományokra vonatkozóan. A
pályázat
benyújtásra
került,
ennek elbírálása folyamatban van.
 a pályázat nem nyert
támogatást,
azonban
augusztusban ismét benyújtásra
került egy új elbírálásra. 
Nyert!
Megvalósítás folyamatban, a
faburkolat egy bemutatódarabja
elkészült,
a
Refektóriumban
megtekinthető.
1. jelentéstételi időszak eltelt / 1.
kifizetési kérelem benyújtva 
jóváhagyva
Refektórium felújítása és az új
turisztikai alkalmazás 15
kidolgozása
befejeződött.
2. jelentéstételi időszak eltelt / 2.

CÍME

Zöld város kialakítása

KIÍRÓ

TOP-2.1.2-15

HAT.SZÁM

138/2016

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft 0 Ft

MEGJEGYZÉS
A kivitelezés folyamatban van,
elértük a 75%-os készültségi
szintet. 2018. december 8-ig le kell
folytatni a munkaterület-átvételi
eljárást. A Támogatási Szerződés
szerinti projektzárás 2018.12.31.
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CÍME

Városarculat
és
termék fejlesztése

KIÍRÓ

helyi

AT-HU
Ausztria
Magyarország

HAT.SZÁM

- 166/2016

TELJES
ÖSSZEG

100.000,- €

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

a
Támogatói
döntést még nem 15.000,- €
kaptuk kézhez

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

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

Sportpark
kialakítása

KIÍRÓ

és

HAT.SZÁM

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

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

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

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

8.890.000,- Ft
(futókör
esetén)

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

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

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

Közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatás

MÁK Vas
Igazgatóság

Megyei

24/2017.

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

90 353 924

elbírálás alatt

361.000,- Ft

324.900,- Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd, Apátistvánfalva és
Kétvölgy községek
önkormányzatai konzorciumban
közösen kívánják megvalósítani a
Szentgotthárd-Farkasfa
városrészen található Feketetó,
Zsilavek és
Kiserdo
külterületi
utak
felújítását, valamint közösen
kívánnak
önkormányzati
tulajdonú
úthálózat
évszaknak
megfelelő
22.588.481,- Ft
üzemeltetéséhez,
karbantartásához szükséges
erőgépet
és
munkagépeket
beszerezni.
2.
hiánypótlás
folyamatban, helyszíni szemlére
10.20-án került sor.
Megérkezett a Támogatói Okirat
a nyertes pályázatról, amit
követően
végül
a
Testület
visszalépett
a
projekt
megvalósításától. Az erről szóló
kérelmünket
benyújtottuk,
melynek feldolgozására várunk.
Pannon
Kapu
Kulturális
Egyesület
részére
digitális
36.100,- Ft
színpadi stagebox beszerzése.
Elbírálás alatt.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

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

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

26.600.000,- Ft

19.950.000,- Ft

6.650.000,- Ft

Elbírálás alatt.

0,- Ft

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

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

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

3.171.868,-Ft

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

723.333.333,- Ft 673 333 333 Ft

199/2017.

2.000.000,- Ft

Ipartörténeti állandó kiállítás
megvalósítása a múzeumban
0,-Ft
NYERT
szerződéskötés
megtörtént,
kivitelezés folyamatban
A kivitelező Axill Kft. jelezte,
hogy a bontási munkálatok
során előre nem látható műszaki
problémák merültek fel. A
kivitelezéshez
szükséges
technolóiai
folyamatok
a
kivitelezési határidőt 2 hónappal
269.333.333,- Ft
meghosszabbítják,
a
szerződésmódosítási
kérelem
folyamatban
van.
Várható
befejezés: 2019.02.13.
Eszközbeszerzési
eljárás
lebonyolítása folyamatban.
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CÍME

KIÍRÓ

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

HAT.SZÁM

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

174/2017.

62.476.885,- Ft

62.476.885,- Ft

0,- Ft

NYERT!
Támogatási
folyamatban.

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

A szentgotthárdi
temető felújítása

zsidó

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

Magyarországi Zsidó
Örökség
62/2018.
Közalapítvány

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

19.997.420,- Ft

és

20.096.050-, Ft

10.000.000,-

-

szerződéskötés

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

Nem nyert.
10.048.025,- Ft Jövőre
tervezzük
benyújtani
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Muzeális
intézmények
szakmai
támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi
Ágoston
Program) 2018

HUNGARIKUM 2018.
Rábatótfalu
világháborús
emlékművének
restaurálása
KKETTKK – CP-0
Kerthelyiség felújítása
VP6-19.2.1.-68-4-17

Szentgotthárdi
Vasvári béke

csata

Földművelésügyi
Minisztérium

TELJES
ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

1.320.000, Ft

-

első Közép- és Keleteurópai Történelem
és
Társadalom 105/2018.
Kutatásáért
Közalapítvány
Őrség
Határok
Nélkül Egyesület
272/2017.
(Leader)
VP – Leader –
Térségek
közti 175/2017.
együttműködés

SAJÁT ERŐ

0,- Ft

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

1.000.000,-

1.000.000,-

-

2.500.000,- Ft

elbírálás alatt

0,- Ft

Elbírálás alatt

19.140.944,- Ft

elbírálás alatt

4.980.975,- Ft

Elbírálás alatt

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

1.500.000,- Ft

Elbírálás alatt
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok helyzete 2018. november 19én
CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

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

TELJES ÖSSZEG

3.224.000,- Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0

NEM NYERT
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Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd város 2018. évi
Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről és a 2019. évi
Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról.
Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei.
Város közvilágítási helyzetének áttekintése.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. november 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Városunk önkormányzata 2004. évtől kezdődően készít középtávú energetikai koncepció
alapján határozza meg és fogadja el a tárgyévre vonatkozó energia-racionalizálási
programtervet. A 2016. – 2021. időszakra vonatkozó koncepciót (stratégiát) a Testület a
267/2016. számú határozattal fogadta el.
Az előterjesztés I. fejezete a tavaly elfogadott energia racionalizálási programterv
teljesítéséről szóló beszámoló, a II. fejezete pedig a következő évre vonatkozó
energiaracionalizálási programtervre tesz javaslatot.
I., A 2018. évi energia racionalizálási programterv teljesítése:
- A Képviselő-testület 244/2017. számú határozatával fogadta el a 2017. évi energiaracionalizálási programterv teljesítéséről készített beszámolót és a 2018. évi energiaracionalizálási programtervet.
Az önkormányzat által önállóan vagy társulási formában - fenntartott / üzemeltetett
intézményeknél, szervezeteknél az energetikai üzemviteli feladatok ellátásával a SZET
Szentgotthárdi Kft-t bíztuk meg. Ezzel kapcsolatban feladatuk a kialakított energetikai
rendszerek, rendszerelemek működése során a napi szintű operatív üzemeltetői tevékenység
ellátása (pl.: fűtés-, melegvíz-, villamos energia- stb. ellátás működésének, szabályzásának
folyamatos ellenőrzése, mérések végzése, hibák elhárítása, folyamatos karbantartásuk). Az
üzemeltetési szokások változása esetén az energetikai üzemvitel felülvizsgálata, illetve
szükség esetén módosítások megtétele. Közre kell működniük az önkormányzat és
intézményei, valamint egyéb szervezetei energiahordozók beszerzésére vonatkozó
eljárásainak előkészítésében és a műszaki tartalmuk meghatározásában, valamint a
szerződéskötések előkészítésében. Az eljárások lefolytatásához és a szerződések
megkötéséhez szükséges adatokat, információkat fogyasztóhelyenként kell előkészíteniük,
illetve biztosítaniuk. Folyamatos rendelkezésre állást biztosítanak a szerződések teljesítése
során (számlázási gondok, kapcsolattartás szolgáltatókkal, pályázati jelentésekben
közreműködés stb.). Továbbá azon intézményeknél ahol napelemes rendszer működik, illetve
napkollektorok vannak a megállapodásban előírt gyakorisággal elvégzi a szükséges
ellenőrzési, illetve karbantartási feladatokat.
2018. évi Energia racionalizálási programterv 1.pont
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni a villamos energia
és földgáz szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit.
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2018. évi Energia racionalizálási programterv 1. pont teljesítése:
Az energia beszerzéseink szabadpiaci beszerzések adta ármérséklési lehetőségeinek
kihasználása érdekében az utóbbi években a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-t bíztuk meg
a közbeszerzések lebonyolításával. A villamos energia igényünket az MVM Partner Zrt-től
vételezzük 2018. 01.01 00:00 CET órától 2019.12.31 24:00 CET óráig, nettó 13,50 HUF /
kWh, közvilágítás esetén pedig 11,50 HUF / kWh egységáron.
Földgáz közbeszerzést nem folytattunk le, mivel 20 m3/óránál nagyobb fogyasztási
helyeinken jelenleg nincsenek.
2018. évi energia racionalizálási programterv 2. pont
Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények,
belső világítási hálózatának, illetve fűtés- korszerűsítése pályázati és/vagy saját forrás
felhasználásával.
A 2018. évi energia racionalizálási programterv 2. pont teljesítése
Pályázat és/vagy saját forrás felhasználásával végzett épület-felújítási, - átalakítási, valamint
karbantartási munkálatok elvégzésével kerül sor energetikai megtakarításokat is eredményező
korszerűsítésekre. Jelenleg ilyen jellegű folyamatban lévő beruházásaink a Játékvár Óvoda
bővítése és energetikai felújítása, az Arany János Általános Iskola energetikai fejlesztése, a
várkert és kapcsolódó zöldterületek fejlesztése, a Munkásszálló kialakítása, a fenntartható
kerékpárforgalmi fejlesztés és az ipari park alapinfrastruktúrájának fejlesztése.
A 2017. évi energia racionalizálási programterv 3. pont
2018. évben is minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az önkormányzatunk
tulajdonában, illetve kezelésében maradó ingatlanok, valamint egyéb ágazatokban (pl.:
közlekedés) az energia felhasználásának mérséklését eredményezi.
A 2018. évi energia racionalizálási programterv 3. pont teljesítése
2018-ban elsősorban az előző pontban részletezett megnyert pályázataink előkészítése
zajlottak (tervezés, engedélyeztetés), illetve kivitelezési munkálatok ezeknél a fejlesztéseknél
nagyrészt meg is kezdődtek. Továbbá vannak olyan megnyert, illetve folyamatban lévő
pályázataink is, ahol az energia felhasználásának mérséklését eredményező fejlesztések is
megvalósulhatnak.
A 2018. évi energia racionalizálási programterv 4. pont
Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények
energetikai berendezéseinek tervszerű karbantartására továbbra is megállapodást kell kötni a
SZET Szentgotthárdi Kft-vel.
A 2018. évi energia racionalizálási programterv 4. pont teljesítése
A SZET Szentgotthárdi Kft.-vel az önkormányzati intézmények energetikai berendezéseinek
tervszerű karbantartására megállapodást kötöttünk.
2018. évi energiaracionalizálási program 5. pont
A jogerős engedélyekkel (építési, illetve tervezett napelemes kiserőműben megtermelt
energia kötelező átvételére) rendelkező Szentgotthárd, Felsőliget úti napelemes kiserőmű
pályázati forrásból történő megvalósítása.
2018. évi energiaracionalizálási program 5. pont teljesítése
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A Szentgotthárd, Felsőliget utca 1631. hrsz.-ú ingatlanra 330 kW villamos teljesítőképességű
napelem park létesítésére jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. Továbbá a tervezett
napelemes kiserőmű az általa megtermelt villamos energia kötelező átvételére, a kötelező
átvételi rendszerbe történő belépéstől számított 25 éves időszakra is rendelkezünk jogerős
engedéllyel. A napelem park pályázatok hiányában eddig nem valósult meg.
2018. évi energiaracionalizálási program 6. pont
A közvilágítási hálózat korszerűsítéséből kiindulva továbbra is napirenden kell tartani az
egyéb meglévő térvilágítások korszerűsítésének lehetőségét, illetve tervezett térvilágítások
korszerű technológiával (pl.: LED technológia) történő kiépítését.
2018. évi energiaracionalizálási program 6. pont teljesítése
A Szentgotthárd József A. utcai evangélikus templom, a Rábakethely Felső utcai katolikus
templom és a Mathiász A. utcai református templom LED technológiás díszkivilágításának
munkái pénzügyi források hiányában eddig nem valósultak meg. A város karácsonyi
díszkivilágításának elemeiben már LED technológiás izzók kerültek beépítésre, illetve a város
főterén lévő fák feldíszítése is LED technológiás fényfüzérekkel történik.
2018. évi energia racionalizálási programterv 7. pont
Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt keretében városunkban energia hatékony,
korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások elterjesztése – szükség esetén külső szakérték bevonásával.
2018. évi energia racionalizálási programterv 7. pont teljesítése
Az energiaváros projekt iránymutatása alapján, a közvilágítási hálózatunk eseti bővítéseinél is
a mostani LED technológiás rendszerhez hasonlóan kizárólag LED technológiás világítótestek
lettek felszerelve, illetve a tervezett fejlesztéseinknél ahol közvilágítási hálózat bővítésére is
sor kerül LED technológiás világítótestek kerültek betervezésre. Az elkészült tervek alapján
engedélyeztetve lett a 330 kW teljesítményű napelemes kiserőmű az önkormányzat
tulajdonában lévő Szentgotthárd 1631. hrsz.-ú ingatlanon (Felsőliget utca vége).
Önkormányzati tulajdonú épületeknél végzett felújítási, átalakítási, bővítési munkálatok
esetén a homlokzati hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, világítótestek korszerűsítésével
szintén jelentős energiafelhasználás csökkenés érhető el. Az energia racionalizálási
beruházásokról rendszeresen tudósít a helyi média.
2018. évi energia racionalizálási programterv 8. pont
Önkormányzati működtetésben maradt intézmények energetikai távfelügyeleti rendszerének
kiépítése, működtetése, pályázati források felhasználásával.
2018. évi energia racionalizálási programterv 8. pont teljesítése
Pályázati lehetőség, illetve saját forrás hiányában e téren előrelépés nem történt.
II., A 2019. évi energia racionalizálási programterv javaslat - A jövőben lehetséges
energiaracionalizálási irányok:
1. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni az energia
beszerzéseink szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit.
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2. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában lévő épületek és intézmények
belső világítási hálózat, illetve fűtés- korszerűsítése pályázati és/vagy saját forrás
felhasználásával.
3. Minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az önkormányzatunk tulajdonában,
illetve kezelésében lévő ingatlanok, valamint egyéb ágazatokban (pl.: közlekedés) az
energia felhasználásának mérséklését eredményezi.
4. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában lévő épületek és intézmények
energetikai berendezéseinek tervszerű karbantartására továbbra is megállapodást kell
kötni a SZET Szentgotthárdi Kft-vel.
5. A jogerős engedélyekkel (építési, illetve tervezett napelemes kiserőműben megtermelt
energia kötelező átvételére) rendelkező Szentgotthárd, Felsőliget úti napelemes
kiserőmű pályázati forrásból történő megvalósítása.
6. A közvilágítási hálózat korszerűsítéséből kiindulva továbbra is napirenden kell tartani
az egyéb meglévő térvilágítások korszerűsítésének lehetőségét, illetve tervezett
térvilágítások korszerű technológiával (pl.: LED technológiás) történő kiépítését.
7. Az energia hatékony, korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások
elterjesztése érdekében információk, illetve szakmai tájékoztató anyagok
megjelentetése a helyi médiában.

Az energia beszerzéseinknél továbbra is mindent el kell követni annak érdekében, hogy
szakértő szervezet bevonásával a piacon elérhető módszerek, technikák és piaci információk
birtokában a lehető legnagyobb megtakarításokat és a legjobb feltételeket tudjuk elérni a
szabadpiaci körülmények között, hiszen ezzel jelentős megtakarítások érhetők el.
Továbbra is minden olyan pályázati lehetőséget meg kell keresni, amelyikbe
energiaracionalizálást eredményező fejlesztés beleilleszthető. Emlékeztetőül, az ismert
energetikai felmérési tervünk szerint, az intézményeink energia költségeinek 55-68 %-át a
fűtési (távhő- és gázfelhasználás), 16-29 % -át a villamos energia, míg 11-16 %-át a
vízfelhasználás teszi ki. Az arányokat figyelembe véve, a legnagyobb megtakarítást a fűtési és a villamos energia felhasználásának racionalizálásával lehetne elérni. A fűtési energia
igény csökkenthető az épületek hőveszteségeinek a csökkentésével, a fűtési körök önálló
szabályozhatóságával, épületen belül eltérő üzemvitel kialakítása révén és a termosztatikus
radiátor szelepek beépítésével. Az épületek falazatainak utólagos hőszigetelése a hőigény 620 %-os csökkenését eredményezi, 10-30 év megtérülési idő mellett. A nyílászárók cseréje
esetében 13-29 % hőigény megtakarítás várható, 7-10 év megtérüléssel. A hőközponti
szabályozás kiépítése 10-15 %-os csökkenést és 4-5 év megtérülést, míg a termosztatikus
radiátor szelepek utólagos beépítése 7-9 %-os hőigény csökkenést eredményez 4 év
megtérülés mellett. Az ablakok 7-9 %-os filtrációs hőveszteségének a csökkentése
résszigetelés beépítésével 1.5 év alatt megtérül - ismételten megállapítható, hogy fűtési
hőenergia csökkentést leggyorsabban és viszonylag kicsi beruházással a nyílászárok
hőszigetelésének javításával, résszigetelő profilgumi beépítésével, hőközponti, továbbá épület
szekciónkénti szabályozás kiépítésével és termosztatikus radiátorszelepek utólagos
beszerelésével lehetne elérni. Településfejlesztéseknél a közlekedés energetikai aspektusával
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is foglalkozni kell A közlekedési energiafogyasztásért elsősorban a személygépjármű
forgalom a felelős. A közlekedési energiafogyasztás felhasználásának a csökkentése a
közlekedési igények növekedésének megakadályozásával, a közlekedési igények
csökkentésével valósítható meg. (gyalogos, kerékpáros közlekedési lehetőségek bővítése,
területhasználatoknál lakóhely/munkahely, üzlet/szolgáltatás lehető legrövidebb úton elérhető
legyen, információs társadalom nyújtotta előnyök kihasználása (távmunka).
Intézményeink energetikai berendezéseinek üzemeltetése során jelentős energia vesztességet
tud okozni a tervszerű és folyamatos karbantartások elmaradása is. A SZET Szentgotthárdi
Kft. fontos feladata kell, hogy legyen a felügyelet, üzemeltetés mellett az eszközök szervezett
karbantartása is. Az ehhez szükséges forrásokat a jelentős költségmegtakaríthatóság
érdekében, önkormányzatunknak biztosítania kell.
Az energetika területén a továbbiakban is kiemelten kell foglalkozni az alternatív
energiaforrások, így a napelemek további alkalmazásának lehetőségeivel.
A meglévő díszkivilágítások korszerűsítésével, illetve új létesítése esetén korszerű kivilágítás
kiépítésével is jelentős energia megtakarítás érhető el. A Nagyboldogasszony
Plébániatemplom meglévő díszkivilágításának teljesítmény igényét LED technológiás
korszerűsítéssel például az 1/3-ra lehetne csökkenteni.
Fontos, hogy az energia hatékony, korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos
eljárások elterjesztése érdekében a lakosság részére folyamatos információk, illetve szakmai
tájékoztató anyagok is megjelenjenek a helyi médiában.
Az energia racionalizálást lehetővé tevő beruházások kényszerű elhalasztása, nem megfelelő
ütemű megvalósítása miatt több millió Ft-os költségvetési pénz veszhet el évente az
önkormányzati épületek rossz, igaz csökkenő mértékben, de még mindig
pazarló
energiafelhasználása miatt.
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Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018.
évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót, illetve
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2019. évi Energia-racionalizálás
programtervét elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018.
évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót
elfogadja. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi Energia-racionalizálás
programtervénél az alábbi változtatásokat javasolja: …..
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2018. november 18.

Doncsecz András
városüzemeltetési vezető

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi Energia-racionalizálási Programterv
javaslata
1. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni az energia
beszerzéseink szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit.
2. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában lévő épületek és intézmények
belső világítási hálózat, illetve fűtés- korszerűsítése pályázati és/vagy saját forrás
felhasználásával.
3. Minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az önkormányzatunk tulajdonában,
illetve kezelésében lévő ingatlanok, valamint egyéb ágazatokban (pl.: közlekedés) az
energia felhasználásának mérséklését eredményezi.
4. Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában lévő épületek és intézmények
energetikai berendezéseinek tervszerű karbantartására továbbra is megállapodást kell
kötni a SZET Szentgotthárdi Kft-vel.
5. A jogerős engedélyekkel (építési, illetve tervezett napelemes kiserőműben megtermelt
energia kötelező átvételére) rendelkező Szentgotthárd, Felsőliget úti napelemes
kiserőmű pályázati forrásból történő megvalósítása.
6. A közvilágítási hálózat korszerűsítéséből kiindulva továbbra is napirenden kell tartani
az egyéb meglévő térvilágítások korszerűsítésének lehetőségét, illetve tervezett
térvilágítások korszerű technológiával (pl.: LED technológiás) történő kiépítését.
7. Az energia hatékony, korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások
elterjesztése érdekében információk, illetve szakmai tájékoztató anyagok
megjelentetése a helyi médiában.
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Tárgy: Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági
cselekvési terv megvalósulásáról. Az Ifjúságpolitikai koncepció
felülvizsgálata.
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint minden évben, az Önkormányzat idei munkatervében is szerepel az Ifjúsági Tanács
munkájáról szóló beszámoló tárgyalása, kiegészítve az ifjúságpolitikai koncepció
felülvizsgálatával.
Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa a 2015. november 13-i megalakulása óta végzi
munkáját. A Tanács legfontosabb feladata a helyi ifjúság érdekképviselete, kapcsolatteremtés
és együttműködés az Önkormányzat, az ifjúsági korosztály és a köznevelési intézmények
között, hasznos programok szervezése a szentgotthárdi fiatalok számára, továbbá az Ifjúsági
Koncepcióban meghatározott elképzelések megvalósításának segítése. A Tanács legnagyobb
és a megalakulása óta folyamatosan fennálló problémája, hogy a helyi köznevelési
intézmények az együttműködés terén nem mutatnak aktivitást, hiányzik a velük való partneri
viszony, pedig a Tanács részéről a szorosabb együttműködés érdekében több megkeresés
(személyesen, levélben, e-mailben) is történt. Ugyancsak negatívumként említhető, hogy a
Tanács áprilisi ülésére a meghívás ellenére sem küldött delegáltat a Fiatalok Szentgotthárdért
Egyesület, akiknek a tevékenységéről, programjairól szerettek volna részletesebben
tájékozódni a Tanács tagjai.
Az iskolák képviseletében a Széchenyi Iskolából Orszáczky Réka, a Vörösmarty
Gimnáziumból Keller Lili, a III. Bélából Puskás János és Unti Elizabet képviselik iskolájukat,
a két külsős tag továbbra is Labritz András és Varga Bence, a Tanács elnöki pozícióját dr.
Sütő Ferenc, míg a titkári feladatokat Gaál Ákos látja el. A szorosabb együttműködés
érdekében a Pannon Kapu Kulturális Egyesület képviselője is jelen van a megbeszéléseken.
Az Ifjúsági Tanács részére Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséből
500.000 Ft-os pénzügyi keretet biztosított. A támogatás közvetlenül az alábbi programok
megvalósítását tette lehetővé:
 Lőrincz Miklós verseskönyvének támogatása: 50.000,- Ft
 Szentgotthárdi Ifjúsági Nap és kiegészítő programok: 100.000,- Ft
 Csatafutás támogatása – egészségügyi (mentő) biztosítás: 57.750,- Ft
Közreműködő szervezetként az Ifjúsági Tanács az alábbi programok megvalósításában is
részt vett: Baji Balázs világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó
szentgotthárdi előadása, az utazó Planetárium és az Arany János-emlékév kapcsán az
Aranybusz Szentgotthárdra hívása.
Az Ifjúsági Tanács a rendelkezésére álló pénzügyi keretéből az év hátralévő részében még
további forrást kíván felhasználni a következő programjai sikeres lebonyolítására:
 Pályaválasztási Nap (november 28.),
 Mikulásfutás (december 6.),
 Úszóverseny (december 7.)
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Szelfi Pályázat (decemberben),
Ifjúsági Koncert (egyeztetés alatt),
az óvodások és alsósok számára egy karácsonyi rajzpályázat,
december hónapban jótékonysági akció (tartós élelmiszergyűjtés rászoruló családok
számára) a Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal együttműködve.

A felhasznált támogatási összegekkel az Ifjúsági Tanács a megadott határidőig minden
alkalommal pénzügyileg hiánytalanul elszámolt.

Beszámoló a Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa munkájáról
a 2018. évi munkaterve alapján
Az Ifjúsági Tanács SZMSZ-e rögzíti, hogy évente minimum 4 alkalommal ülésezik, mely
előírásnak az idei évben is eleget tett, az ülések továbbra is nyilvánosak, bárki részt vehet
rajtuk, ötleteivel, terveivel segítheti a Tanács munkáját. Az ülések helyszíne a hivatal Robert
Leeb terme.
Az éves munkatervében az Ifjúsági Tanács 4 ülést tervezett, ezekből hármat meg is tartott. A
soron következő ülés időpontja decemberben várható.
Az Ifjúsági Tanács ülései, a napirendi pontként tárgyalt főbb témakörök megjelölésével a
következők voltak:
2018. január 29.
1. Tájékoztató az Ifjúsági Tanács 2018. évi pénzügyi keretével kapcsolatban
 A Tanács elnöke tájékoztatta a tagokat, hogy az idei évben Szentgotthárd Város
Önkormányzata 500.000,- Ft-ot biztosít az IT részére
2. 2018. évi programok tervezése
3. Egyebek
2018. április 23.
1. Beszámoló a PKKE ifjúsági témájú pályázatáról
 A Pannon Kapu Kulturális Egyesület és az Ifjúsági Tanács közösen adta be a
„Családok éve pályázatot”, ahol ifjúsági programsorozatra lehetett pályázni, sajnálatos
módon - forráshiányra hivatkozva - ez a pályázat nem nyert, pedig egész éven át
sokszínű programokat tudott volna a két szervezet biztosítani a fiatal korosztály
részére.
2. Lőrincz Miklós verseskötetének támogatása
 A helyi pedagógus ismét verseskötetet ír, amihez anyagi támogatást kért Szentgotthárd
Város Önkormányzatától, amit ezúttal a város Ifjúsági Tanácsa 50.000 Ft-tal
támogatott.
3. E-sportnap
 A Tanács nyitott a fiatal generáció új programigényeire, ezért már régóta tervben van
egy E-sportnap, azonban ennek megvalósítása még további szervezést igényel
(elsődleges probléma a technikai feltételek biztosítása).
4. Egyebek
2018. október 29.
1. Új tag bemutatkozása
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A Széchenyi iskola által delegált tag személyében változás történt, mivel a korábbi tag
elballagott, ezért a Tanács új taggal bővült.
2. Aktualitások, a közeljövő feladatai
 A hátralévő időszakban az IT Pályaválasztási Napot, Iskolai Sportdélutánt,
Jótékonysági Akciót, Mikulásfutást, Szelfi és rajzpályázatot szervez.
3. Egyebek
Az Ifjúsági Tanács továbbra is üzemelteti a Facebook oldalát, ahol elsődlegesen az ifjúságnak
szóló programokat és különféle lehetőségeket oszt meg az érdeklődők számára. Az ülésekről
készült jegyzőkönyvek, meghívók továbbra is elérhetők a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal honlapján az Ifjúság és az Önkormányzat menüpont alatt.

Szentgotthárd Város Ifjúsági Cselekvési tervében megvalósítandó feladatok
az Ifjúsági Tanács részére
Az Ifjúsági Tanács elsődlegesen a Cselekvési tervben szereplő célok és feladatok
végrehajtására törekszik.
A célok közül az egyik legfontosabb feladata az ifjúság érdekképviselete, programok
szervezése, együttműködés az Önkormányzattal és más szervezetekkel. Ezen feladatát a
Tanács folyamatosan ellátta 2018-ban és igyekszik majd 2019-ben is ellátni, bízva a fiatalok
és az iskolák aktívabb részvételében. Elsődleges probléma, hogy kevés impulzus és elképzelés
érkezik az ifjúsági korosztály részéről arra vonatkozóan, hogy miben tudna segíteni a Tanács.
Kommunikációs és média feladatait egyrészt ellátja azzal, hogy az ülésekről készült
anyagokat
megosztja
a
hivatal
internetes
felületén
(http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/minden-amit-az-ifjusag-es-az-onkormanyzatkapcsolatarol-tudni-erdemes.html).
Illetve saját facebook oldalt is üzemeltet, amitől azt várják a Tanács tagjai, hogy még
hatékonyabban
eljutnak
az
információk
az
érintettekhez
(https://www.facebook.com/szentgotthardifjusagitanacsa. A médiával kapcsolatban a
rendezvényeikről, programjaikról a helyi újságot is tájékoztatják, valamint a helyi televízió
képviselőit is meghívják eseményeikre.
A jövő év szempontjából a végleges Munkaterv illetve a tervezett programok a következő ülés
napirendjei között fognak szerepelni, de hasonló lesz a 2018. évihez, kiegészülve új
ötletekkel.

Az Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata
Szentgotthárd Város Képviselő-testület 2016. február 24-én a 22/2016. számú határozatában
elfogadta a „Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciója és cselekvési terve 2016-2020” című
dokumentumot. A koncepció a vonatkozó jogszabályi kereteken, alapelveken és adatokon túl
ágazatonként (oktatás, munkavállalás, egészség és sport, szabadidő, társadalmi tevékenységérdekképviselet, közösségi tér, kommunikáció és média, ifjúságvédelem, lakáshoz jutás)
határozott meg koncepcionális célokat a következő évekre nézve. Konkrét feladatokat a
koncepció mellékletéhez csatolt cselekvési terv határozott meg.
Sajnos továbbra sincs kapcsolódó normatív támogatás az ifjúsági ügyek finanszírozására
illetve a mai napig sincsen elfogadott ifjúsági törvény az érintett korosztály számára. Az
önkormányzatok számára ugyan kötelező feladat, de a települési önkormányzat maga
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határozta meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, hogy mely
feladatokat, milyen mértékben lát el.
Átolvasva a koncepciót, természetesen történtek változások az elmúlt 2 évben, így – többek
között – megváltozott az iskolák működtetése, az Önkormányzat helyett már a Tankerület
gondoskodik a feladatról. Mindemellett az Önkormányzat az iskolák működtetése után
hozzájárulást fizet az államnak, de az Arany János iskola felújításához is biztosítja a
szükséges kapacitásokat és finanszírozást. A koncepció elfogadása óta a sporttelepen elkészül
az új öltöző is, illetve a szabadidős fitnesz parkok kialakítására pályázatot nyújtott be az
Önkormányzat, a Művelődési Ház átadásra került a Járási Hivatalnak, stb. Az ifjúságvédelmi
területen fontos változás, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai 2018.
szeptemberétől új szolgáltatásként a város óvodájában és iskoláiban a szociális segítő
tevékenységet látnak el. Szentgotthárd városa a programok-rendezvények, az egészség és a
sport területén – nagyságához és adottságaihoz képest- számos lehetőséget biztosít a
szabadidő hasznos eltöltésére. A változások ellenére összességében véve megállapítható,
hogy a hatályos koncepció a 2018-as évben is aktuális helyzetképet tartalmaz a város
ifjúságot érintő helyzetéről.
Az 1. számú mellékletben a koncepció alapján meghatározott cselekvési tervben – az érintett
szervezetek visszajelzései alapján – a megvalósult feladatokat csak röviden és kék színnel
jelöltük, a felsorolások pedig többnyire csak a legutóbbi, 2018. évi eseményeket tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen!
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Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló az Ifjúsági
Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról. Az Ifjúságpolitikai
koncepció felülvizsgálata” című anyagot az előterjesztés és az 1. számú melléklet szerint
megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
………………………………
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Sütő Ferenc, Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa elnöke
Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző
Szentgotthárd, 2018. november 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

CSELEKVÉSI TERV (2016-2020) – megvalósított feladatokkal
FELADATOK MEGHATÁROZÁSA

FELELŐS

HATÁRIDŐ

ÁGAZATI CÉLOK
Oktatás, képzés, nevelés
infrastrukturális fejlesztések, felújítások,
karbantartás az intézményekben
-> Játékvár Óvoda bővítés és energetikai felújítás,
-> Arany János iskola energetikai felújítása
-> folyamatos karbantartási feladatok (kivétel:
iskolák)
felsőfokú tanulmányok befejezése után
Szentgotthárdon történő letelepedés elősegítése:
- lakhatási feltételek biztosítása
- foglalkoztatási kerekasztal
- adatbázis a helyi középiskolákból kikerült
diákokról
-> első lakáshoz jutók támogatása: 2018-ban 1
alkalommal volt ilyen (a mostani előterjesztések
között szerepel még egy)
-> szociális lakások (fiataloknak): 2018-ban 3 db
-> állásbörze (színházban: 2018.03.23-án és
2018.09.28-án)
-> szakmák éjszakája (SZMSZC III. Béla
Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018.04.13)
-> pályaorientációs nap (színház: 2018.11.28)
pályaválasztási tanácsadás az iskolákban

ÖNK.,
SZET KFT

folyamatos

folyamatos
ÖNK.
KÖZÉPISKOLÁK

ISKOLÁK,
MUNKAÜGYI KP.,

folyamatos

- az iskolák minden évben rendeznek
pályaválasztási napot (SZOI VMG 2018.11.10.
SZMSZC
III.
Béla
Szakgimnázium
és
Szakközépiskola 2018.11.28., Szentgotthárd és
Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos
Általános Iskolája 2018. 10.13.)

Munkavállalás, pályakezdés
állásbörzék, képzési várásárok szervezése

MUNKAÜGYI KP.

folyamatos

-> folyamatos képzések.
A Vas Megyei Kormányhivatal által 100 %-ban
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támogatott képzési költség - Logisztikai és
szállítmányozási ügyintéző, Szociális gondozó és
ápoló, Pincér, Raktáros + Építő és anyagmozgató
gép kezelője (targoncavezető) + vezetőüléses
targonca gépkezelő (hatósági), Óvodai dajka,
Tisztítás-technológiai szakmunkás), állásbörze
(Színház: 2018.03.23., 2018.09.28.)
munkavállalással kapcsolatos továbbképzések
hiányszakmák betöltése

MUNKAÜGYI KP.
MUNKAADÓK,
MUNKAÜGYI KP.

folyamatos
folyamatos

Egészség és sport
prevenciós előadások, egészségtudatos szemlélet
kialakítás
- prevenciós előadások (rendelőintézet, EFI,
Iskolák, PKKE):
- A gyógyászati segédeszközök a mindennapi
használatban, a baleset megelőzés szempontjai
szerint (2018.03.28., Fitt Szentgotthárd –
2018.03.03., Csak egy lépés az egészség –
2018.03.21.,
Ízületi
kopások
megelőzése
2018.04.18., Test a lélek fürdője - 2018.07.09.,
- közönségtalálkozók (Baji Balázs 2018.10.16.
Sorsformáló 9+1 hónap - a magzati kor és a
születés hatása az életút alakulása – 2018.11.14.,
Korszerű
vércukormérés,
önellenőrzés
–
2018.11.12.)
- diáksport versenyek (körzeti, megyei szint):
Kézilabda IV. kcs. Megyei Döntő - 2018. 04.
05.,Labdarúgás V-VI. kcs. Megyei Döntő - 2018.
04. 18., Futsal Körzeti Selejtező – 2018.03.30.)
városi
sportversenyek
(Csatafutás,
sportágválasztó, Mobilitás Hete, Terematlétika)
nyári táborok szervezése
- az alábbi szervezet szerveztek nyári táborokat
(voltak akik többet is) a gyerekek számára: PKKE,
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum,
Család- és Gyermekjóléti Központ, Szentgotthárd
és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8.
Évfolyamos Általános Iskolája, Szentgotthárd és
Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos
Általános Iskolája, Szentgotthárd és Térsége
Iskola
Takács
Jenő
AMI,
St.Gotthard
Spa&Wellness, Róm. Kat. Egyház Plébánia,
Evangélikus Egyház
sportolási lehetőségek
(labdarúgás, kézilabda, teke, atlétika,
asztalitenisz, íjászat, kerékpározás és sakk)

EFI,
ISKOLÁK,
VÉDŐNŐK,
PKKE,

folyamatos

ISKOLÁK,
CIVIL SZERVEZETEK,
PKKE,
MFVKM,
EFI,
GOTTHÁRD-THERM KFT.

SPORTEGYESÜLETEK,
ISKOLÁK,
ÖNK.

folyamatosan
(nyáron)

egész
évben
folyamatosan
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-> az egyesületek továbbra is várják a fiatal
sportolni vágyókat, a tagok jelentős részét adják
az ifjú versenyzők
városi sporttelep fejlesztése
-> öltözőépítés befejeződött, a karbantartási és
üzemeltetési feladatokat a SZET KFT látja el
ifjúsági Park újbóli kialakítása / Alpokalja
Szabadidőközpont projekt megvalósítása

ÖNK,
SZET KFT

folyamatos (Öltöző
várható befejezés
2016. március)

ÖNK.

(pályázati
forrásokból)

Közművelődés, szabadidő eltöltése
ifjúságnak szóló tematikus rendezvények
- Előadások (Színház: Kultúrházak éjjel-nappal
2018.02-03.)
- Színházi Műsor (Mesekapu gyermekszínház
„Nagy akarok lenni” című zenés bábjáték – Fabula
bábszínház – 2018.02.20., Arany János Általános
Iskola Gálaműsora – 2018.03.01., Elvis, Oltár,
Miami - avagy félmillió dollár gazdát keres
Színházi előadás - Bánfalvy Stúdió 2018.03.06.,
kolostorszínházi előadások
- Koncertek (MFVK: Rajmon Ádám akusztikus
zenével egybekötött verseskötet bemutatója
Életút címmel – 2018.04.05., Színház: Szülinap
Aprajafalván zenés mesejáték, Pódium Színház
2018.04.05, egyéb városi rendezvények)
- Foglalkozások (Színház: Farsang - „Állati jó
móka -2018.02.03., Húsvéti JátszóKapu –
2018.03.29.)
- Kiállítások (Színházaula: Abraham Klaudia
kiállítása- festmények és ékszerek – 2018. márc.,
stb.)
- Moziműsorok (folyamatos)
Fesztiválok
(Szerelmesek
Fesztiválja
(2018.06.29-07.01), Történelmi Napok (2018.
08.03-05, Hopplá Fesztivál 2018.07.06-07)
Szentgotthárdi
Ifjúsági
Nap
(Színház:2018.06.15.)

ÖNK.,
PKKE,
MFVKM,
SZET KFT

Múzeum modern, interaktív szolgáltatásainak
fejlesztése

MFVKM,
ÖNK.

-> Kubinyi pályázatból folyamatos a fejlesztés –
2018: Állandó ipartörténeti kiállítás megvalósítása
a Múzeumban, 2019: Interaktív kiállítóterek
létrehozása (folyamatban),
-> TOP fenntartható turizmusfejlesztés projekt:
interaktív múzeum
Mozi változatos kultúraközvetítési pontként való

folyamatos

folyamatos

ÖNK.,

folyamatos
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működtetése, fejlesztése

SZET KFT

-> folyamatos
-> LEADER pályázatból részleges felújítás
történhet (1 db a nézőteret és az előteret
összekötő kétszárnyú (bejárati) ajtó + 2 db a
nézőtérről a Rába irányába nyíló kétszárnyú
(kijárati) ajtó + filmklub program
Társadalmi tevékenység, érdekképviselet
Ifjúsági Tanács
- Érdekképviselet
- Programok szervezés
- Együttműködés az Önkormányzattal és más
szervezetekkel stb.

IFJÚSÁGI TANÁCS,
az Ifjúsági Tanács
megalakult,
folyamatos

-> folyamatos – részletek a Beszámolóban
Közösségi tér
ifjúsági közösségi tér(terek) kialakítása

ÖNK.
SZET KFT

- Művelődési ház felújítása, ahol ismét használhat
tereket az ifjúság
nem releváns
- Ifjúsági Park - Alpokalja Szabadidőközpont
kialakítása (lásd: fentebb is)
-> A kemping fejlesztése 2019-ben részben
megtörténik a Kajak – Kenu Szövetségnél elnyert
támogatásából.
Kommunikáció és média
önkormányzati weboldal – „Ifjúság és az
Önkormányzat” tartalommal való megtöltése +
FACEBOOK használata
az
oldal
a
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/mind
en-amit-az-ifjusag-es-az-onkormanyzatkapcsolatarol-tudnierdemes.thttp://hivatal.szentgotthard.hu/onkorman
yzat/minden-amit-az-ifjusag-es-az-onkormanyzatkapcsolatarol-tudni-erdemes.html
linken továbbra is üzemel és folyamatosan
jelennek meg különféle hírek, információk a fiatal
korosztály számára
Ifjúság megjelenése a médiumokban
(helyi médiumok - megyei médiumok)

IFJÚSÁGI TANÁCS,
ÖNK,

folyamatos

IFJÚSÁGI TANÁCS,
ÖNK.

folyamatos

39

-> alkalmanként jelennek meg hírek a városi
lapban és honlapon, Facebook oldalon illetve a
megyei napilapban
Ifjúságvédelem
ifjúságvédelmi feladatok
-> 2018 szept. 1-től 2 fő óvodai és iskolai
ifjúságsegítő munkát lát el az intézményben
-> az ifjúságvédelmi, illetve a gyermekvédelmi
felelősök + rendszeres Koordinációs Bizottsági
ülések a jelzőrendszer által szolgáltatott adatok
alapján

ISKOLÁK,
CSALÁDSEGÍTŐ SZ.,
ÖNK.

folyamatos

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői
szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, a
bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és
középiskolák, a Pedagógiai Szakszolgálat, Járási
Gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a
Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak,
a
helyi
önszerveződő
közösségek,
civil
szervezetek,
munkaügyi
kirendeltség.
A
jelzőrendszeri tagok intézményeinek képviselői
többnyire
részt
vesznek
a
havonta
megrendezésre
kerülő
Családvédelmi
és
Egészségnevelő koordinációs Bizottsági ülésen, a
Központ
új
helyre
való
átköltözésével,
intézményen tudják megvalósítani a havi
megbeszéléseket.

Lakáshoz jutás
- Fiatalok szociális bérlakáshoz való jutása
- Fiatal házasok otthona
- Első lakáshoz jutás
- Lakásépítéshez telkek kialakítása az fiatal párok
számára (kedvezményes áron, tervben)

ÖNK.

-> az Önkormányzat lehetőségeihez mérten az
idei évben is támogatta a helyi fiatalok lakáshoz
jutását, ezt a jövőben is hasonló mértékben
szeretné ellátni
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Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed
éves teljesítéséről szóló beszámoló
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület
2018. november 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján nem kötelező az önkormányzat a
három-negyedéves beszámoló tárgyalása.
Ugyanakkor szükségesnek véljük ismertetni az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed
éves helyzetéről szóló tájékoztatót is. Értelemszerűen gyökeresen új információt ez az anyag
nem tartalmaz, képet ad viszont a 2018. év eddigi időszakában történt költségvetési –
gazdálkodási folyamatairól.
Az I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésről a mérleget és a hozzá kapcsolódó mellékleteket
tájékoztatásul a Képviselő-testület elé terjesztem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámolót megtárgyalni, elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót
megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. november 5.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: 2019. évi költségvetésének előkészítése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. november 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az Önök előtt is ismert, három éve a jogszabályok megszüntették a Költségvetési
Koncepció készítésére vonatkozó előírást. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy mindenképpen
érdemes e kérdéssel foglalkozni, és úgy ítéltük meg, hogy 2019. évet érintően határozatokat
hozzanak meg már ebben az időszakban, hogy ezeket figyelembe véve készülhessen el a jövő
évi költségvetés.
Jelen előterjesztés a már elfogadott 2019. évi központi költségvetésre, az ezeket megalapozó
jogszabályok ismeretére támaszkodva és azokat figyelembe véve próbál támpontot nyújtani a
Bizottságok, valamint a Képviselő-testület számára. Természetesen lehetnek még lényeges
változások, de úgy ítéljük meg, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk elegendőek
ahhoz, hogy megalapozott, az Önök döntését segítő előterjesztést készíthessünk.
A kormány 2019-ben 4,1%-os gazdasági növekedéssel, valamint 1,8%-os GDP-arányos
hiánnyal és 2,7%-os inflációval számol az államadósság további mérséklése mellett. Az állam
működése tekintetében jövőre is megvalósul a nullás egyenleg, csak a beruházások és
fejlesztések esetén látható hiány. A növekedést elősegítő beruházási programokra 4000
milliárd forint jut 2019-ben. A magyar gazdaság kilátásai jók, a növekedés alapjai stabilak, de
vannak válságra utaló jelek, ezért a tartalékok összege a másfélszeresére emelkedik. Jövőre
marad az Európában egyik legalacsonyabb, 15%-os személyi jövedelemadó, valamint a 9%os társasági adó, miközben folytatódnak az adócsökkentések: újabb két százalékponttal
19,5%-ról 17,5%-ra mérséklődhet a szociális hozzájárulási adó, ami több mint 130 milliárd
forintot hagy a gazdaságban.
Az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete
A korábbi években a tervezést megalapozó költségvetési koncepció összeállításakor a tárgyévi
költségvetés háromnegyed éves teljesítési adatai is támpontul szolgáltak, azokból a várható éves
teljesítésre, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságára lehetett következtetni. A jelen
előterjesztéssel egyidőben előterjesztett 2018. III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló adatai
szerint jelenleg az Önkormányzat gazdálkodása stabil. A feladatellátás és finanszírozás elmúlt években
megvalósult változásaihoz az Önkormányzat jól alkalmazkodott. Sikerült fenntartani jó pénzügyiköltségvetési pozíciónkat, az önkormányzat bevételeit érintő több százmilliós nagyságrendű elvonások
(gépjárműadó-bevétel 60%-a, iparűzési adóerő-képesség miatti elvonás, szolidaritási hozzájárulás,
stb.), valamint a kezességből adódó kötelezettségünk ellenére.
Az Önkormányzat működése, gazdálkodása hátterében jelentős nagyságú vagyon áll, mely az évek óta
folytatott tervszerű felújítás-karbantartás eredményeképpen jó állapotban szolgálja a város lakosságát.
A vagyonelemek megújítása, állaguk folyamatos őrzése-javítása középtávon a költségvetés
biztonságát is javítja, mert ritkábban és kisebb valószínűséggel jelentkeznek a nagy költségigényű,
előre nem látható beavatkozást igénylő feladatok.
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A feladatfinanszírozási rendszer 2019. évben
Amit már a feladatfinanszírozási rendszer bevezetésekor egyértelmű tendenciának gondoltunk
az egyre hatványozottabban igaz. Továbbra is, és még inkább arra kell törekednünk, hogy
működési költségeink egyre nagyobb hányadát legyünk képesek saját bevételeinkből
előteremteni A központi költségvetés önkormányzati finanszírozási részét áttekintve,
megállapíthatjuk, hogy továbbra is az a Kormány elképzelése, hogy az önkormányzatok saját
bevételeiket szinte kizárólag intézményeik, kötelező feladatai ellátására fordítsák.
Változatlanul él az a kormányzati szándék, hogy az önkormányzatok fejlesztésre, beruházásra
pályázzanak, ehhez az önerő biztosítása az esetleges plusz bevételek terhére történhet, illetve
az állam ehhez kedvező hitel lehetőségek, és önerő pályázatok igénybevételét biztosítja.
Sokszor leírtuk, csak ismételjük magunkat, amikor jelezzük, hogy a 2014-2020. évek közötti
Európai Uniós támogatási rendszerről tudható, hogy elsősorban a gazdaság megerősítését
szolgáló beruházások hangsúlyosak, gazdaságfejlesztési programok finanszírozása történik.
Fejlesztési Koncepciónk van, ezt a Képviselőtestület döntése értelmében folyamatosan
alakítjuk, fejlesztjük. E rövid bevezető után egy összesítő táblát mutatunk be a 2. számú
mellékletben (mérleg), amely nagyságrendileg szemléltetni próbálja a következő évet.
Néhány megjegyzés a tervszámokhoz
Ez egy, a következő évi költségvetést előkészítő tervezési anyag. Tartalmaz minden
beérkezett kérést és javaslatot. A tervezést az Önkormányzat Hivatalának pénzügyi
munkatársai készítették az előző év költségvetési adatai, testületi döntései alapján. A személyi
juttatásokról - a soros lépések, jubileumi jutalmak, felmentések stb – az intézmények vezetői
tájékoztatása alapján épültek a koncepcióba.
Bevételek
Az adóbevételek megnyugtató módon teljesültek ebben az esztendőben, ám jövőre az
iparűzési adó változásával sajnos számolnunk kell és a 2017. évi bevallások után jelentős
összegű visszafizetésre került sor, melyet a 2018. évi tervezéskor figyelembe vettünk. Az
állami támogatás az adó-erőképesség miatt 248 658 ezer forint állami támogatás nem kerül
leutalásra, ugyanakkor a beszámítás miatt 184 868 ezer forint szolidaritási hozzájárulás
fizetésére vagyunk kötelezve az iskolák állami fenntartásához, ez összesen 433 526 ezer
forint. A központi költségvetés, valamint tényadatok alapján a bevételi összegek pontosnak
tekinthetők, de természetesen nem zárhatjuk ki, hogy változások még történhetnek. A
bevételek tartalmazzák a leutalt áthúzódó pályázati összegeket, - azok kiadási részét is valamint az önkormányzati „önrészt” is.
Működési bevételként az önkormányzat kötelező gyermekélelmezési bevételeit, bérleti
díjakat, intézményi térítési díjakat, valamint Rendelőintézetnél OEP támogatást terveztünk.
Kiadások
Intézmények:
Az intézmények költségvetésének tervezése az előző évek alapján történt. Figyelembe vettük
azokat a változásokat, amelyek 2018. évben még terhelték a költségvetésüket, a 2019.
esztendőben már nem (működtetési feladatok!), illetve fordítva, amelyek új terheket, vagy
jelentősen megemelt költségeket jelentenek. A béreknél azt kértük az intézményektől, hogy
csak a jogszabályban előírtakkal tervezzenek. Még nem ismert a garantált minimálbér,
valamint a pótlékok, bértáblák, így ezek az összegek 2018. évivel szerepelnek.
Az intézmények esetében álláshely bővítéssel nem kalkuláltunk, a jelenlegi létszámmal kell
ellátni a feladataikat.
A Gondozási Központ az előző évben munkáltatói döntésként juttatott 12 000 Ft/hó+járulék
összeget újra biztosíttatni. Az intézményvezető a 24/2015. Képviselő-testületi határozat
alapján számára meghatározott összeget ugyancsak szeretné az előző évhez hasonlóan
biztosíttatni. Többletigényként hozta az intézmény épületének tető felújítását, a
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villamoshálózat korszerűsítését, melyet a beruházások között terveztük. További feladat az
ellenőrzések során a tálaló konyha jogszabályoknak megfelelő kialakítása, melyhez nem
terveztünk összeget, mivel a rendelkezésre álló hagyatéki összeg fedezetet nyújthat.
A Család-és Gyermekjóléti Központ költségvetése tartalmazza a 2 fő (szeptembertől) éves
bérét, járulékát, egyéb költségeit. Nem tartalmazza ugyanakkor a beszerzendő gépjármű
fenntartási költségeit.
A Rendelőintézet kérné az előző évben nyújtott munkáltatói döntés alapján biztosított
pótlékok biztosítását 2018. évben is. Ennek összege 2 455 867 Ft.
Az EFI iroda kötelező fenntartása 2018. augusztus 31-án lejárt, a Képviselő-testület döntött a
3 fő 2018. december 31-ig történő alkalmazásáról. Az intézmény költségvetése a 3 fő tovább
foglalkoztatásának költségeit nem tartalmazza. Az intézmény vezetője további 6 984 e/Ft-ot
kér ehhez. Az intézményben 2 fő kérte nyugdíjaztatását 2019 évben.
A gyermekorvosi váróterembe a több évtizedes várótermi székek és pelenkázók cseréjét kérték már
tavaly is. A pelenkázókra is ráférne csere.
3 db VARIO Várótermi pad 4 üléses
( Rextra )
120.000 Ft
2 db Pólyázóasztal festett , kétrészes
( Rextra )
170.000 Ft
( ezek tavalyi árak )
A III. sz. felnőtt háziorvosi körzet hűtőcsere
60.000 Ft
Veszélyes hulladék tárolására hűtő beszerzése
60.000 Ft
2 db Mobilinternet a felnőtt háziorvosi körzetekbe
10.000 Ft
Fogászati berendezés csere
kb 8 000 000 Ft
Fogorvosi körzetek fogászati berendezésének karbantartási költsége jelentős.
Jelentős beruházás lenne a röntgengép beszerzése, melynek 50%-át kellene önkormányzatunknak
állnia, valamint a beüzemelést és a munkaállomás kiépítését is. A röntgengép teljes ára: 47 millió
forint. A csak munkaállomás kiépítésének költségeit – mely esetleg kevesebb kiadással járna - az
intézményvezető még nem bocsátotta rendelkezésünkre.

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum az intézményvezető hasonlóan a többi
intézményhez szintén kérné a Képviselő-testületet, hogy az előző évben nyújtott összeget
2019. évben is biztosítsa illetménykiegészítésként. Továbbá 309 eFt-ot kér karbantartási
tevékenységre.
Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde költségvetését az előző évre alapozva
készítettük.
Játékvár Óvoda: Az intézmény kérésére a Képviselő-testület új csoportot indított. Ennek
költségeivel növekedett az intézmény költségvetése.
Tótágas Bölcsőde: Az intézmény a közalkalmazotti soros előlépésekkel, jubileumi
jutalmakkal módosult.
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
A Hivatalban a 6 milliós növekedés elsősorban személyi juttatás és járulék, mivel 2019.
évben 3 fő köztisztviselő is kéri nyugdíjaztatását, valamint a soros lépéseket tartalmazza.
Jelenleg ott tartunk, hogy valamennyi közalkalmazotti körben valamint az állami szférában
megvalósult vagy életpálya modell bevezetése, vagy egy jelentősnek mondható bérrendezés
akár pótlékok formájában. (egészségügyi, szociális, kulturális, pedagógus életpálya) A
köztisztviselői illetményalap változatlan, 2006. óta 38.650,-Ft, és ez jövőre is így marad.
Az Országgyűlés adott egy lehetőséget az önkormányzatoknak, a központi költségvetési
törvényben, hogy a köztisztviselői illetményalapot a helyi önkormányzat képviselőtestülete
rendeletben ennél magasabb összegben állapíthassa meg. Ezzel a lehetőséggel Szentgotthárd
Város Önkormányzata erre az évre élt – ennek megtartását a fenti információkra is tekintettel
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javasoljuk 2019-ben is. Természetesen ez nem differenciált béremelés, ez az esetlegesen
megállapított magasabb illetményalap minden köztisztviselőre vonatkozik. Amennyiben a T.
Képviselő – testület ezt támogatja, úgy rendeletet kell módosítani. ( melléklet)
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: közvetett hatása, hogy megfelelő
illetményalap esetén sikerülhet csak a köztisztviselői kar megtartása ami a feltétele annak,
hogy a közigazgatási/önkormányzati feladatok megfelelő színvonalon legyenek ellátva és ez a
település közösségének a hasznára legyen.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: A tervezett változások költségvetésipénzügyi fedezetét a költségvetésben tervezni kell.
Környezeti és egészségi következménye: hatása csak közvetett.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot
A rendelet megalkotásának szükségessége: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdései alapján a köztisztviselők részére adható
illetménykiegészítést rendeletben kell megállapítani.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi
felügyeleti intézkedés.
A rendeletmódosítás tervezete az 1. számú mellékletben olvasható.
A városüzemeltetésre létrehozott SZET Szentgotthárdi Kft már elkészítette tervét a jövő
esztendőre vonatkozóan. A tervezett összeg már tartalmazza ezen igényeket, tehát ennél
magasabb költséget kizárhatunk. A javaslat az ideinél több, mint 30 millió Ft-tal magasabb
összeg. (Táblázat csatolva) Mindeközben az az önkormányzat célja, hogy saját 100%-os
gazdasági társasága révén önköltségi áron lássa el/láttassa el a kötelező, illetve önként vállalt
feladatait.
GotthardTherm Kft: A változó árfolyamú CHF alapú kötvényt forintosította a Kft, így a
kezességvállalásunk miatti összeg biztosabban tervezhető. A költségvetés – a szerződés
alapján - 290 millió forint kezességből adódó kifizetéssel számol.
SZIP Kft: E társasággal is számolnunk kell a jövőben. Tovább kell gondolni mit akar kezdeni
e társasággal az önkormányzat. Erre vonatkozóan az ügyvezetőnek vannak elképzelései.
Fontos probléma itt még a kft fennálló telekadó tartozása.
MURABA ETT: Ennek a mostanra felállított szervezetnek csak egyik alapító tagja
Szentgotthárd Város Önkormányzata – igazán jelentős szerepe a 2020. után induló uniós
támogatások idején lesz majd – viszont addigra már fel kell állniuk és ki kell dolgozniuk több
olyan fejlesztési elképzelést aminek megléte előfeltétele lesz a támogatásoknak. A
munkaszervezet a hivatali épületben működik. Ehhez a társuláshoz nem terveztünk összeget,
mivel az irodát, bútorzatot, rezsit önkormányzatunk biztosítja. Célszerű lenne tagdíjfizetését
megállapítani, hogy folyamatos legyen a pénzellátása. Természetesen ezen tagdíj
önkormányzatunk számára a biztosított ingatlan és ingósággal arányosan csökkentett összegű
kell, hogy legyen. A Társaság beszámoltatását is kérhetnénk merre indultak, hol tartanak, mi
várható, ezzel is megalapozhatóbbá válik a tagok pénzügyi hozzájárulása. Ugyanakkor a
társulás mellékelt levelében 3 850 e/Ft áthidaló működési kölcsönt kér a Képviselőtestülettől. Az összeget a költségvetés nem tartalmazza. A támogatásra akkor és addig kell
biztosítani amíg a társuláshoz biztosított állami támogatás megérkezik. Abban az esetben a
biztosított kölcsönt azonnal visszafizetik.
Többletigények:
Önkormányzat:
Eszköz beszerzést nem terveztünk. Önök előtt is ismert, hogy itt nem kizárólag a nagy értékű
eszközökről van szó, hanem az egy évnél további használatra történő eszközök mindegyikéről
(legyen az értéke akár néhány ezer forint).
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Alapvetően minden folyamatban lévő és az elbírálás alatt álló pályázati projekt önrészét is
teljes egészében tartalmazza a költségvetés (közel 150 M Ft). A benyújtott költségvetés
jelenlegi formájában önrészt igénylő új pályázatot nem tartalmaz..
Ezek után nézzünk a számok birodalmába, tekintsük át lehetőségeinket. Elsőként a bevételi
oldalt.
Önkormányzat bevételi lehetőségének növelése
Lehetőség az adómértékek (telekadó, idegenforgalmi adó) emelése, vagy újabb adónem
bevezetése. A Képviselő-testület az előző évre nem javasolta, sem az adómértékek emelését,
sem új adónem bevezetését.
Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy rangsorolja a működési, fejlesztési, beruházási
javaslatokat, hogy a 2019. évi költségvetés tárgyalására már konkrét összegeket tudjunk Önök
elé tárni, és a döntést követően azonnal lehessen a munkákat indítani. A táblázatot áttekintve
érzékelhetjük, hogy az összes javasolt feladatból elvégezhetőek a pályázati beruházások.
Szeretnénk azonban jelezni, hogy a pénz nem minden. Egy esztendő alatt ennyi beruházás,
fejlesztés új feladatok végrehajtásához egyéb erőforrások is szükségesek, elsősorban az
emberi erőforrás.
Önkormányzatunk a stabilitási törvény miatt hiányt nem tervezhet, s mivel tartalékkal nem
rendelkezik, ezért belső finanszírozással nem tud élni.
A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, külön a Pénzügyi Városfejlesztési és
Jogi Bizottságot, hogy a hiány nélküli januári tervezet elkészítésében aktívan vegyen részt.
Összegzés
A 2019. év reményeink szerint a konszolidáció éve lesz Szentgotthárdon. Úgy ítéljük meg,
hogy nemcsak a jövő esztendőben, hanem hosszabb távra is előre tekintve, két alapvető cél
kell, hogy lebegjen a szemünk előtt. Az első és talán legfontosabb, hogy kötelező és önként
vállalt feladatainkat minél magasabb szinten lássuk el. A másik célunk, hogy úgy fejlesszünk
és beruházzunk, hogy közben tartsuk meg kellemes kisvárosi jellegünket, legyünk üde
színfoltja az országunknak.
A 2019. évi költségvetési számítások jelen állapotában 4 252 137 937 Ft kiadással és
3 008 879 156 Ft bevétellel és 1 243 258 781 Ft hiánnyal készült!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hiányt csak megalapozott (előszerződés,
igérvény, foglaló stb) bevétel növeléssel csökkentsen!
Egyelőre csak a pályázati pénzmaradványt terveztük meg, további pénzmaradvány a januári
tervezet időszakában már ismert lesz, így akkor annak terhére további kiadás tervezhető.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben megfogalmazott
célkitűzéseket vitassa meg, fogadja el és a 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosítását alkossa meg, illetve döntése alapján esetleg a helyi adórendeletét módosítsa!
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem Önök elé elfogadásra:
Határozati javaslat:
1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adórendeletét 2019.
évre nem módosítja/módosítja.
2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények többletigényei
kérdésében a következő döntéseket hozza:
…………………..
.
3/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy
a 2019. évben az alábbi fejlesztéseket, beruházásokat végrehajtását az alábbi
fontossági sorrendben
………………………
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4/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi
költségvetés tervezésének szempontjaival egyetért további szempontok:
,……………………………………
Határidő: 2019. január 20.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2018. november 20.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Huszár Gábor
polgármester
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1. sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
......./…. (...........) önkormányzati rendelete
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232/A §–ában , 234. § (3)- (4) bekezdésében, 236. § (5)
bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban
Rendelet) a következő 4. §-sal egészül ki:
„4.§ A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap”
2. § A Rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdésének „ 2018. december 31-ig” szövegrésze „2019.
december 31-ig” szövegrészre változik.
3. § A Rendelet 10./A §- ának „ 2018.évben ” szövegrésze „2019. évben ” szövegrészre
változik.
4. §. Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba
Huszár Gábor
Polgármester
Kihirdetve:. …………. hó … nap
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Indokolás a 8/2002. (II.28. ) önkormányzati rendelet módosításához:
1. §-hoz: A Közszolgálati Tisztviselők Napja minden évben július 01. napja, amely a 2001-2016.
közötti években a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(továbbiakban: Kttv.) 93. § (2) bekezdése alapján munkaszüneti nap/ fizetett ünnep volt. 2017.
január 1. napjától a Kttv. 93. § (2) alapján „a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 232/A.
§-ban foglaltak szerint egy további munkaszüneti napot állapíthat meg.”A Kttv . 232/A. § (1)
szerint: „a helyi önkormányzat képviselő-testülete a (2) bekezdésben foglalt feltétellelrendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a
Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
2. §.hoz: Hivatal köztisztviselői tekintetében állapítja meg - változatlan mértékkel - az
illetménykiegészítést 2019. évre.
3. §-hoz: A Hivatal köztisztviselői tekintetében állapítja meg - változatlan mértékkel - az
illetményalapot a 2019. évre.
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Tárgy: Család- és Gyermekjóléti Központ megüresedő álláshely
betöltése iránti kérelem.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. november 28-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. november elején az intézményben 1 fő munkaviszonya megszűnt, így megüresedett 1
álláshely. Az ellátottak, köztük veszélyeztetettségben lévő kiskorúak ellátása/gondozása miatt
be kell tölteni az álláshelyet. Az intézmény a feladatot az álláshely betöltéséig belső
helyettesítés elrendelésével fogja megoldani.
Az intézmény ezzel nem új álláshelyet kér, az álláshelyek száma változatlan maradna.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti
Központ Szentgotthárd kérelmét megismerte és engedélyezi az álláshely betöltését.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Uhor Anita intézményvezető
Szentgotthárd, 2018. november 14.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.sz. Melléklet
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Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
9970 Szentgotthárd, Vajda János u. 6.
Tel.: 94/380-874, 20/945-50-03
E-mail: csaladsegito@sztgnet.hu
Ikt: 75-5/2018
Tárgy: Kérelem – 2018. évi 1 fő családsegítő- munkakör
pályáztatása.
Üi: Uhor Anita
intézményvezető
Huszár Gábor – Polgármester Úr
részére
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
H – 9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11.
Tisztelt Cím!
Alulírott Uhor Anita a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményének
jelenlegi intézményvezetője Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez
azzal a Tiszteletteljes kéréssel fordulok, hogy 2018. novemberében megüresedett családsegítő
munkakör betöltésével kapcsolatos teendőket, pl.: hivatalos pályáztatással kapcsolatos
teendőket minél előbb elvégezhessem. Tisztelettel kérem, hogy a nevezett státuszt továbbra is
biztosítani szíveskedjenek.
A kérelem indoka: a 23/2018.sz. Képviselő - testületi határozata alapján történik.
Együttműködésüket köszönöm!
Szentgotthárd, 2018. 11. 14.
Tisztelettel:...…..….….….…..….….…
Uhor Anita
intézményvezető
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Tárgy: A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megüresedő
álláshely betöltése iránti kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
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.
2019. január 2-án a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közterület- felügyelői
munkakört ellátó köztisztviselője nyugdíjba vonul. 2018. december közepétől szabadságát
tölti. A feladat ellátásához két fő mindenképpen szükséges, a szolgálat csökkentett létszámmal
(egy fővel) nem látható el, ugyanis szabadság, betegség esetén nem állhat le egy hivatali
feladatellátás.
A közterület- felügyelői feladat ellátása nem kötelező feladat. A képviselő-testület 2001-ben
megszüntette a közterület- felügyelői álláshelyeket, majd 2004-ben ismételten felállította,
azóta két fővel működik a városüzemeltetési vezető irányítása alatt. A közterület – felügyelet
egy folyamatosan működő szolgálat, ami külön pszichikai – egészségügyi alkalmassághoz,
külön tanfolyam elvégzéséhez és vizsgához kötött, egyenruha- és jelvény viselésére
feljogosító köztisztviselői státusz, mely rendészeti szervnek minősül.
A közterületeinken folyamatosan van intézkedést igénylő szituáció nap mint nap, amikor a
rendőrőrs a szűkös rendőri állománnyal nem mindig tud rendelkezésre állni. A közterületeken
a parkolástól a közlekedésen keresztül a közterületek engedélyhez kötött vagy engedély
nélkül lehetséges mindennapitól eltérő használatáig indokolja a hatóság jelenlétét és
fellépését. Parkjaink használata, útjaink és járdáink állapota, két működő ipari parkunk
útjainak és közterületeinek ellenőrzése, játszótereink rendje, közterületeink állagának
figyelemmel kísérése és a problémák jelzése, télen a síkosság mentesítés, nyáron a kaszálás
kontrollálása hivatalos személyek jelenlétét teszi szükségessé. A közterület- felügyelők részt
vesznek a parlagfű elleni fellépésben, heti rendszerességgel legalább egyszer ellenőrzik
valamennyi városrészünk közterületeinek az állapotát, a Hársas-tó környékét, az Ötvenhatos
emlékerdőt, az illegális hulladéklerakást, a közlekedési- és utca névtáblák, csatorna fedlapok,
víznyelő folyókák állapotát. A közterület-felügyelők nélkül e feladatok nem láthatók el
hatékonyan – 2004-ben ugyanezen megoldatlan problémák kezelésére lett a szolgálat
ismételten felállítva.
A fenti indokok miatt kérem, hogy az álláshely betöltését a T. Testület szíveskedjen
engedélyezni.
A feladat nem kötelező önkormányzati feladat, hanem önként vállalt, így meg is szüntethető –
a fent részletezett feladatok jelentős mértékű elmaradásának esélyével.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal kérelmét megismerte, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal a megüresedő közterület- felügyelői álláshelyet 2019. január 2.
napjától betölthesse.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor elnök
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2018. november 19.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: A szociális tanácsnok megszüntetését követő feladatokról.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. november 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Dömötör Sándor önkormányzati képviselő úr, szociális tanácsnok 2018. október 6-án elhunyt.
A szociális tanácsnoki pozíciót a T. Testület megszüntette. Ezzel egyidejűleg így határozott:
219/2018. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja megvizsgálni annak a
lehetőségét, hogy a szociális tanácsnokihoz hasonló feladatok ellátásával külsős személy
hogyan és milyen körülmények között bízható meg.
Határidő: a 2018. novemberi testületi ülés
Az alábbiakban ezt a kérdést járjuk körül.
1.) A megszüntetett szociális tanácsnoki feladatról:
Az SZMSZ-ünk rendelkezései szerint a szociális tanácsnok szociális kérdésben jogosult
volt testületi ülésre előterjesztés tételére (persze képviselőként bármely más kérdésben is).
A szociális tanácsnok feladatait az SZMSZ-ünk 2. mellékletének 4. pontja és egy
megállapodás határozta meg.
Az SZMSZ 2. mellékletének 4. pontja szerint:
„4. Szociális tanácsnok
4.1.- szervezi és ellenőrzi a szociális terén hozott jogszabályok végrehajtását
4.2. véleményez minden fejlesztési tevékenységet szociális szempontból;
4.3. kapcsolatot tart a területileg illetékes szociális területen működő szakhatóságokkal;
4.4. véleményezi a helyi esélyegyenlőségi terv megvalósítását, ennek a cselekvési tervében
foglaltak megvalósítása érdekében bekapcsolódik azok végrehajtásába
4.5. a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester
kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít szociális kérdésekben;
4.6. a volt rábakethelyi lakranya átalakítása során bekapcsolódik ennek munkájába:
közreműködik ott megfelelő Fiatal Házasok Otthona, megfelelő szociális bérlakások vagy
megfelelő, idősek ellátásra szolgáló bentlakásos otthon kialakításában, ennek szervezésében.
E projekt keretében a végrehajtásba tevőlegesen is bekapcsolódik
4.7. A rábakethelyi laktanyában kialakítandó szociális bérlakások hasznosítása, kiutalása után
részt vesz, vezető szerepet vállal a település szociális bérlakásainak az új rendszerhez igazodó
átalakításában.”
A képviselő-testület, valamint bizottságai részére megállapított tiszteletdíjakról, természetbeni
juttatásokról és költségtérítésről szóló 2/1995. (I. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (4)
bekezdése alapján „a tanácsnok tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a/hó (26.000,- Ft/hó)”. Azaz a
szociális tanácsnok ekkora tiszteletdíjért látta el ezt a feladatot
A fenti rendeleteken túl egy megállapodás is köttetett az önkormányzat és a szociális
tanácsnok között, mely szerint a tanácsnok a következő feladatokat látja el:
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„- Személyesen képviseli az önkormányzatot minden szociális szempontból jelentős ügyben
és kérdésben
- szervezi és ellenőrzi a szociális ügyek terén hozott jogszabályok önkormányzat általi
végrehajtását – ennek során kapcsolatot tart elsősorban a Közös Önkormányzati Hivatal
Hatósági és Koordináció Igazgatási csoportjával és a jegyzővel
- figyelemmel kíséri szociális téren hozott jogszabályok megvalósulását Szentgotthárd város
területén
- részvétel a Szociálpolitikai Kerekasztal munkájában
- kapcsolatot tart a Szentgotthárdon működő önkormányzat illetve a Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás által fenntartott szociális intézményekkel
- figyelemmel kíséri az Önkormányzati Társulás által a szociális területet érintően meghozott
intézkedések Szentgotthárdot érintő hatását
- tanácskozási joggal részt vehet tanácsnoki minőségében a Társulás ülésein és a szociális
szférát érintő tervezett döntések Szentgotthárdot érintő vonatkozásaiban véleményt
nyilváníthat
- részt vesz a szociális ágazatot érintő valamennyi koncepció megalkotásában, és annak
végrehajtásában.
- szociális szempontból véleményt nyilváníthat bármely önkormányzati koncepcióról
- véleményez minden településfejlesztési tevékenységet szociális szempontból – ennek során
kapcsolatot tart a Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági csoportjával is;
- kapcsolatot tart a területileg illetékes szociális szakhatóságokkal, tárgyalásokat folytat velük,
előttük képviseli az Önkormányzatot;
- a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester kezdeményezésére
szakmai véleményt nyilvánít szociális kérdésekben;
- közreműködik a városfejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakításában szociális
szempontból;
- figyelemmel kíséri és értékeli a szakterületéhez tartozó önkormányzati döntések gyakorlati
végrehatásának alakulását;
- véleményezi a helyi esélyegyenlőségi terv megvalósítását, ennek a cselekvési tervében
foglaltak megvalósítása érdekében bekapcsolódik azok végrehajtásába;
- Esetenként részt vesz a SZET Szentgotthárdi Kft. bérlemény-ellenőrzésein ahol azt
vizsgálják, hogy a bérlemények használatával összefüggésben kirívó szabálytalanságok nem
történtek-e, a bérlők az elvárt módon eleget tesznek állagmegóvási kötelezettségüknek.;
- Figyelemmel kíséri a lakbér és vízdíjhátralékosok elmaradásainak befizetését, javaslatot tesz
az elmaradt lakbérek fizetésének rendezésére;
- Javaslatot tesz szociálisan rászorultak önkormányzati lakás kiutalására;
- a volt rábakethelyi laktanya átalakítása során bekapcsolódik ennek munkájába:
közreműködik ott megfelelő Fiatal Házasok Otthona, megfelelő szociális bérlakások vagy
megfelelő, idősek ellátásra szolgáló bentlakásos otthon kialakításában, ennek szervezésében.
E projekt keretében a végrehajtásba tevőlegesen is bekapcsolódik
- A rábakethelyi laktanyában kialakítandó szociális bérlakások hasznosítása, kiutalása után
részt vesz, vezető szerepet vállal a település szociális bérlakásainak az új rendszerhez igazodó
átalakításában.”
A megállapodásban még ezek voltak:
- Az elvégzett munkájáról negyedévente írásban beszámol a Képviselő – testületnek, illetve a
jelentésben értékeli a szociális helyzetet Szentgotthárdon.
- A Tanácsnoknak a Polgármester, az Alpolgármester, a szociális feladatokat ellátó bizottság
bármely szociális feladat ellátására utasítást adhat, az utasítás végrehajtásáról pedig őt
beszámoltathatja.
A fenti feladatokon kívül, az SZMSZ-be és a megállapodásba nem foglaltan, a szociális
tanácsnok ellenjegyezte a polgármesternek a képviselő-testülettől átruházott hatáskörében
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hozott szociális támogatásról való döntéseinek a tervezetét. Ehhez a képviselő-testület
tagjaként joga volt mint a döntés előkészítésében részt vevő hivatalos személynek.
2.) Szociális tanácsadó megbízásának lehetőségei
A megszüntetett szociális tanácsnoki feladatokhoz hasonló feladatokat ellátó pozíciók néhány
önkormányzatnál léteznek – a döntő többségnél azonban nem találni ilyet – legalábbis az
internet tanúsága szerint.
Van olyan önkormányzat, amelyik megbízási szerződéssel és van, amelyik önkormányzati
tanácsadó foglalkoztatásával rendezi ezt a problémát. Előbbinél a vele kötött szerződésbe kell
belefoglalni a feltételeket és a feladatokat, utóbbiról viszont a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény rendelkezik:
"Önkormányzati főtanácsadó, tanácsadó
239. § (1) Az önkormányzati főtanácsadók, önkormányzati tanácsadók közszolgálati
jogviszonyában a köztisztviselőkre vonatkozó, e törvényben meghatározott rendelkezéseket az
e §-ban foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület - a községi önkormányzat kivételével - önkormányzati főtanácsadói,
önkormányzati tanácsadói munkaköröket hozhat létre a képviselő-testület hivatalában a
képviselő-testület és bizottságai döntésének előkészítéséhez, illetve a polgármester,
főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester)
tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.
(3) Az önkormányzati főtanácsadói, önkormányzati tanácsadói kinevezés a polgármester, a
képviselő-testület és bizottsága megbízatásának, illetve feladata ellátásának idejére szól. Az
önkormányzati főtanácsadó, önkormányzati tanácsadó felett a munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.
(4) Az önkormányzati főtanácsadókra, önkormányzati tanácsadókra a 203. § (5) bekezdése,
(7) és (8) bekezdése, valamint a 204. § rendelkezései megfelelően alkalmazandóak."
Fontosak a (4) bekezdésben meghatározott követelmények (pl. felsőfokú képesítés stb.).
Illetve ez a hivatal létszámának a bővítését jelenti az önkormányzati tanácsadó mint
köztisztviselő) alkalmazása.
Egy képviselő-testületen és annak hivatalán kívüli, külső tanácsadó azonban nem tekinthetne
bele egyedi ügyben sem a döntés tervezetébe, sem a már meghozott döntésbe. Rá ugyanis
vonatkozna az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 33. § (3) bekezdése, mely
szerint „harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot
tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve
jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez
szükséges”, illetve 34. § (1) és (2) bekezdése („(1) Nem lehet betekinteni a döntés
tervezetébe. (2) Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből
következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely
megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide
nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre
jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.”).
Érinti a szociális területet a szociális bérlakás-gazdálkodás is, és a szociális intézmények
irányítása is. Ma a lakásgazdálkodásunk átalakulóban van, az önkormányzati lakásainkkal
egyre inkább gazdálkodunk, azokat piacihoz hasonló körülmények között próbáljuk
hasznosítani. A klasszikus szociális lakásbérletekből is egyre több és egyre gyakrabban kerül
át másik kategóriába (pl. költségelvűként hasznosított lakások) de kerülnek vissza is ebből a
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kategóriából szociálisba lakások is, illetve polgárok is. Minden esetre a lakásgazdálkodásunk
mint a vagyongazdálkodás része hivatali szinten egy kézben kell hogy maradjon, kívülről
érkező tanácsadót ebbe a körbe bevonni nem célszerű. Lehetne elméletileg feladata az
intézményirányításban egy tanácsadónak, bár az önkormányzatunk illetve a társulás által
fenntartott szociális intézmények napi fenntartói működtetéséhez ezt szükségtelennek
gondoljuk.
Összességében:
A szociális problémák Magyarországon is nagyok, kezelésükre, rendezésükre nagyon oda kell
figyelni. Ahol a legnagyobb a probléma, oda kell a legnagyobb erőket összpontosítani.
Vannak nagyvárosaink, ahol sok tízezer főt tesznek ki azok a csoportok, akik szélsőségesen
rossz szociális körülmények között vannak, ahol sok a hajléktalanná vált ember, vagy ahol
feszítő munkanélküliség indukál komoly szociális problémákat. Ezeken a helyeken nemcsak a
hagyományos módon kell a gondokkal megküzdeni, hanem új és új megoldásokat is ki kell
találni. Igazából az ilyen esetekben a kívülről jött szociális tanácsadó - aki megfelelő
képesítéssel is rendelkezik - bizonyára nagyon fontos. Ezek az előbb említett szociális gondok
meglátásunk szerint pillanatnyilag Szentgotthárdot nem jellemzik.
A szociális tanácsnoki pozíció létrehozását négy évvel ezelőtt talán leginkább az indokolta,
hogy a megválasztott képviselők között volt egy olyan ember, aki a rendkívüli hely- és
emberismeretével, a szociális problémák családokra lebontott pontos ismeretével rendkívül
meg tudta könnyíteni a szociális területeken vagy a lakásgazdálkodás területén dolgozók
munkáját. Kihasználta a Testület akkor ezt a helyzetet és lényegét tekintve szerény juttatás
ellenében meg tudott bízni egy igazán ara alkalmas képviselőt e szociális feladattal. A T.
Képviselő – testület döntéséhez tehát szakmai meglátásunk szerint a szentgotthárdi szociális
terület nem küzd olyan problémákkal és kihívásokkal amelyek tanácsadó alkalmazását
igényelnék, és az esetlegesen mégis létrehozandó poszt esetén sem látjuk egyelőre azt a
személyt, aki akkora rálátással rendelkezik e területre, hogy felelőséggel lehetne azt vele
betölteni.
Támogató döntés esetén a foglalkoztatást legkorábban 2019. januárjától tartjuk lehetségesnek,
a decemberi ülésre már a döntésnek megfelelő variációt hozzuk a T. Testület elé. .
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván szociális tanácsadót
foglalkoztatni
B/ Variáció:
javasolja a szociális tanácsnokihoz hasonló feladatok ellátásával szociális tanácsadó pozíció
létrehozását megbízási szerződéssel/ a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalon
önkormányzati szociális tanácsadó foglalkoztatásával. A részletes tervezetet a decmberi ülésre
kell előterjeszteni.
Határidő: a 2018. novemberi testületi ülés
Szentgotthárd, 2018. november 20..
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Helyi állatvédelmi normatív határozat és intézkedési terv
megalkotása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
„Az állatok csodálatos lények, szebbnél szebb jellemvonásokat fedezek fel bennük, és még a
modoruk is kitűnő. Sohasem bosszúsak, sohasem éreztetik velem, hogy terhükre vagyok.
Mosolyognak, csóválják a farkukat (ha van), és mindig hajlandóak egy kis vidám csevegésre
vagy kirándulásra, vagy bármire, amit indítványozok. Úgy látom, igazi gentlemanek. Az
utóbbi napokban nagyon jól mulattam velük, néha még a magányomról is megfeledkeztem.”
Mark Twain
„Az állatok szeretete az egyetlen szeretet, amelyben az ember sohasem csalódik.”
Krasznahorkai László
„Nem az a kérdés, hogy "Képesek-e gondolkodni?", nem is az, hogy "Képesek-e beszélni?".
Sokkal inkább az: "Képesek-e szenvedni?" Jeremy Bentham
„Ne szégyelld te azt, ha szereted az állatokat. Ne röstelld, ha egy kutya közelebb van
lelkedhez, mint a legtöbb ember, akit személyesen ismersz. Hazug próféták és otromba, komisz
emberek azok, akik megrónak e vonzalom miatt, s ezt mondják: „Az emberektől lopja el az
érzéseket, melyeket a kutyára pazarol! Önző, rideg fráter!” – ne törődj velük. Szeresd csak
nyugodtan kutyádat, ezt a csillogó szemű, fáradhatatlan barátodat, aki nem kér barátságáért
mást és többet, mint valamilyen szerény koncot és egy-egy simogatást. Ne hidd, hogy
gyöngédség és önzés késztet az állatokat szeretni. Testvéreink ők, s ugyanabban a műhelyben
készültek, mint az ember, s értelmük is van, néha bonyolultabb és finomabb, mint a legtöbb
embernek. Mások nevezzék gyöngeségnek az állatszeretetet, gúnyoljanak ezért – te sétálj csak
kutyáddal. Jó társaságban maradsz; s Isten tudja ezt." Márai Sándor
„Bárcsak megértenék az emberek, hogy az állatok ugyanolyan kiszolgáltatottak, s ugyanúgy
függenek tőlünk, mint a gyerekek; ezt a gyámságot ránk ruházták.” James Harriot
"Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen
alszik." Anatole France
Az idézetek után néhány tényadatot szeretnék megismertetni az előterjesztésben:
2018-ban a Magyarországon lévő méhpopuláció közel fele elpusztult, a kémiai szúnyogirtás
és a mezőgazdaságban (főként a napraforgó permetezésére) használt vegyszerek miatt. Albert
Einstein híres mondása szerint ha kipusztulnak a méhek, az emberiség öt éven belül követi
őket.
A Földön található gerinces fajok populációi 58%-kal szorultak vissza, az édesvizekben
megfigyelt populációk 81%-os csökkenést mutatnak az 1970-es adatokhoz képest. A kihalási
folyamatnak pedig nincs vége, az Élő Bolygó Jelentés szerint a gerinces populáció még
erőteljesebben megfogyatkozhat. Köszönhetően az embernek. A jelentést a WWF és a
Londoni Zoológiai Társaság (Zoological Society of London) készítette Élő Bolygó Jelentés
(Living Planet Index) címmel. Azt találták, hogy a gerinces fajok populációi 58%-kal
szorultak vissza, míg az édesvizekben megfigyelt populációk 81%-os csökkenést mutatnak az
1970-es adatokhoz képest, nagyrészt az emberi tevékenységnek, így az az orvvadászatnak, az
élőhelyek kiirtásának és a környezetszennyezésnek köszönhetően. Amennyiben a tendencia
tovább folytatódik, 2020-ra kihalhat a vadon élő állatok kétharmada.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tanulmánya rámutat a fecskéket érintő
bajra: a legveszélyeztetettebb partifecskék állománycsökkenése éves viszonylatban akár 20%
is lehet, de a füsti és a molnárfecskéé is 5-7% között mozog. Mindeközben egyre több hír
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foglalkozik állatkínzásokkal, amelyek láthatóan egyre nagyobb gyakorisággal következnek
be.
Csak néhány tényt soroltam fel a bolygónkat és élővilágunkat fenyegető veszélyekről, amivel
muszáj foglalkozni. Szentgotthárd városának egyik díszpolgára, Áder János is elkötelezett
környezetvédő, ezért is lenne fontos egy helyi normatív határozat és ezzel kapcsolatos
állatvédelmi intézkedési terv megalkotása, amivel városunk úttörő szerepet tölthetne be,
valamint a város bejáratánál a „Hild díjas város” kitüntető cím mellé az „Állatbarát város”
tábla is felkerülhetne. A következőkben ennek alapvető támpontjait szeretném felsorolni és
indokolni.
Galambok védelme:
Galambokat városunk sajnálatos módon kártevőként tartja számon. A galambok, mint
általában a madarak, az emberre valójában nem jelentenek egészségügyi veszélyt! Galambok
élőcsapdával való befogását eddig egy székesfehérvári cég látta el önkormányzati
megrendelésre, jelentős költséggel. A kihelyezett csapdákban ragadt állatok napokig víz és
élelem nélkül várják, míg begyűjtik őket. A begyűjtött galambokat a megbízott cég többek
között tovább értékesíti solymászoknak élő csaliként, ami bőven kimeríti az állatkínzás tettét.
Ráadásul a cég ebben az esetben két oldalról zsebeli be az állatkínzások révén az illetékeit.
Egy esetben, - erre tanú és fotó is van - egy anyagalamb a csapdában volt már és tőle
nagyjából fél méterre a fészkében éhező, napon perzselődő, éhező, szomjazó kicsinyei
tétlenül nézték egymás haláltusáját. A szülők befogásával a magukra hagyott fiókák napokig
kínlódva éhen vesznek. Továbbá a solymászatokhoz került galambok tovább kínozhatok.
Javaslat: monitorozás, humánusabb orális fogamzásgátlás a populáció szabályozására, ami
ráadásul sokkalta költségkímélőbb. Díszes turistabarát, látványos galambdúcok felállítása a
megfelelő helyekre.
Hódok védelme:
A Rába partjára visszatelepített hódok monitoring, ellenőrzés, létszám megfigyelés nélkül
maradtak, nem csoda, hogy szaporodni kezdtek a kerttulajok nem tetszésére. Mivel a hód nem
megy messzire a folyótól itt is több lehetőség van a populáció szabályozásra, illetve az állatok
távoltartására a kerti fáktól, amikben kárt tehetnek. A téma azért fontos, mert ha így
folytatódik, irtani kezdik a felháborodott kerttulajdonok az amúgy védett állatot.
Javaslat: a hódok célzott etetése (ez kihelyezett etetőkben faforgáccsal már bevált módszer),
monitorozás, orális fogamzásgátlás, veszélynek kitett gyümölcsfák kezelése anyaggal, ami
távol tartja hódokat. Ebben nagy segítséget nyújthatna az Őrségi Nemzeti Park és a
Szombathelyi Erdészeti Zrt.
Cirkuszok területfoglalása Szentgotthárdon:
A cirkuszok talán a legfelkavaróbb részesei az állatkínzásnak, itt ugyanis tapssal
„jutalmazzák” a szenvedést. Az Európai Unió 28 tagállamából már 20-ban betiltották
törvényileg az állatokat szerepeltető cirkuszokat, ugyanis azok – bár ez sajnos nem közismert
– válogatott kínzásokkal és kegyetlenkedésekkel „idomították” az amúgy vadállatokat.
(Ausztráliában és az USA-ban is teljes körű a tilalom, Pécs városában pedig most indítottak
helyi állatvédők petíciót hasonló témában) Ők nem jutalomfalatért, vagy dicséretért,
simogatásért végezték el a mutatványaikat, hanem a megtorlástól való félelemből. A
következő linken a híres Ringling Brothers and Barnum & Bailey cirkuszról szóló történetet
olvashatják el, amely elsősorban az elefántokkal szemben elkövetett kegyetlenkedésekről szól
(nemrég láttak napvilágot azok a fotók, ahol a Fővárosi Nagycirkuszban szó szerint csonttá
soványodott elefántokkal folyt a műsor)
https://csaladhalo.hu/hatter/ver-es-szenvedes-kulisszak-mogott-ringling-cirkusz-sotet-titkai/
Egyértelmű az is, hogy aki jegyet vált ezekre az „előadásokra”, az akaratlanul is támogatja az
állatkínzásokat. Sajnálatos módon itt a gyermekek a célközönség, Őket mindenképp meg kell
ismertetni a valósággal, természetesen a lehető legkíméletesebb módon.
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Javaslat: Szentgotthárd Város közigazgatási területén ne kaphassanak területfoglalási
engedélyt az állatokat felvonultató - felléptető cirkuszok az önkormányzattól, magánterületen
sem léphessenek fel, ellenben az akrobatákat, bohócokat, zsonglőröket és egyéb emberi
szórakoztató társaságok kapjanak esetlegesen kedvezményt és többszöri lehetőséget.
Szúnyoggyérítés:
A Deltametrin tartamú kémiai szúnyoggyérítés a szúnyogokhoz képest sokkal nagyobb
arányban, megöli a mezei méheket, darazsakat, katicákat és számtalan ízeltlábút. Egy MTA
vizsgálat kimutatta, hogy az elhullott rovarok között a célcsoportot jelentő szúnyogok aránya
1%, azaz minden száz elpusztult rovarból egy (!) a szúnyog. A rovarölő szer a vízbe kerülve a
magasabb rendű szervezetekre, így a halakra is mérgezően hat, tehát nem szúnyog- vagy
legalább rovar-szelektív. A madarak élelmiszerláncába bekerült mérgezett rovarok rontják a
madarak és helyi szinten sokszor emlegetett alacsony létszámú fecskék életkilátásait. Nem
mellesleg a nevezett méreg a kiskertekben termelt zöldségekre is ugyanúgy ráhullik, mint a
talajra, ahonnan leszivárogva a vízbázist is – ezáltal a lakosság egészségét is veszélyeztetheti.
A következő cikk részletesen bemutatja a vegyi szúnyogirtás veszélyeit és annak alternatív
módszerét, amely nem káros az élővilág egészére.
https://hvg.hu/itthon/20130703_Meheket_es_vedett_rovarokat_is_pusztit_a
Javaslat: A környezetkímélőbb és egyes körülmények között hatékonyabb, úgynevezett
biológiai gyérítő módszer alkalmazása, amit már az 1970-es években kifejlesztettek, de
Magyarországon ma is csak elvétve használják. Az úgynevezett BTI (Bacillus thuringiensis
var. israelensis) baktériumot 1976-ban fedezte fel Joel Margalith izraeli kutató, aki hamar
rájött, hogy a kórokozó szinte minden csípő szúnyogfaj lárvájára veszélyes, más rovarokat –
köztük nem vérszívó szúnyogokat – viszont nem támad meg. A jelenlegi módszer
lemondáshoz elegendő a polgármester e-mail-je a kivitelezőhez címezve. Ezzel párhuzamosan
fecske és madárvédelmi megoldások megtalálása szakértői segítséggel, hiszen náluk jobban
semmi nem ritkítja a szúnyogokat: egyetlen füstifecske napi 800-900 szúnyogot is képes
elpusztítani.
Házi kedvencként tartott állatok védelme:
Az előterjesztés ezen pontja vonatkozik a kutyákra, macskákra, vagy egyéb otthon
engedéllyel tartott háziállatra. Sajnos sokszor előfordul, hogy kutyák kerülnek az elaltatás
sorsára pusztán azért, mert a gazdája elköltözik, vagy egész egyszerűen megunja a négylábút.
Máskor pusztán a tulajdonos hangulati döntési alapján, nagyon egyszerű módon kivégzésre
ítélhetők a megunt, félrenevelt, rosszul tartott amúgy teljesen egészséges háziállatok.
Javaslat: csak abban az esetben altathassák el az állatorvosok a kutyákat – macskákat és
egyéb házi kedvencként tartott állatokat, amennyiben az feltétlenül indokolt. Erre alapot
gyógyíthatatlan betegség nyújthat, megelőzendően az állat további szenvedéseit. Minden más
esetben az állatorvos jelezze az altatási szándékot a Városi Ebrendészeti Telep és
Kutyamenhely felé, aki az altatás előtt elvihessék az állatot, egy új esélyt adva ezzel az
élethez. Ezzel párhuzamosan a SZET Kft. és a nevezett városi menhely vállalja, hogy évente
legalább egy örökbefogadó napot tart a gazdátlan állatok számára. Kezdődjenek egyeztetések
arról is, hogy az érettségihez kötelező 50 óra közösségi munkát a SZET Kft. is leigazolhassa
az iskolák felé a diákok által a kutyamenhelyen végzett munkáért.
Kutyaszaporítók elleni védelem:
Sajnálatos jelenség, hogy egyes, önmagukat tenyésztőknek beállító személyek az
anyaállatokat teljesen kizsigerelve, a genetikát és a vérvonalakat teljesen figyelmen kívül
hagyva csak a profit érdekében pároztatják a kutyákat. A megkínzott szuka itt nagyjából
sosem láthat napfényt, legtöbbször egy kis sötét helyen hordja ki kicsinyeit, akiket aztán
legtöbbször külföldre adnak el szaporítóik hamisított törzskönyvekkel és iratokkal. Itt sok
esetben szerencsétlen kölykök meg sem érik az úti cél végét, útközben elpusztulnak, ha pedig
életben maradnak, akkor betegségek sora kínozza majd őket nagy valószínűséggel a
későbbiekben, szenvedést okozva ezzel.
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Javaslat: ivartalanítások akciók ösztönzése és segítése, állatorvosokkal szorosabb
kommunikáció. Az illetékes hatóságok segítségével fel kell kutatni és felszámolni a
lehetséges szaporító telepeket. Segíteni kell a menhelyi örökbeadás folyamatát, az oktatási
intézményekben pedig megtalálni a módját, hogy a diákok felvilágosítást kaphassanak a
felelős állattartásról.
Állatvásárok, állatok részvétele városi rendezvényeken:
Városukban szerencsére nem jellemzőek az állatvásárok, amennyiben mégis előfordulna
ilyen, itt csak a megfelelő törvényi szabályozást kell alkalmazni: "Állatvásárt csakis kellően
berendezett vásártéren és állategészségügyi ellenőrzés mellett szabad tartani. Az állatokat
csakis szabályszerű iratokkal, előzetes vizsgálat után szabad a körülkerített vásártérre
beengedni. Ezért minden vásártéri bejárókapunál elegendő számú állatorvosnak és rendőri
közegnek kell jelen lennie. Betegségre vagy fertőzésre gyanús állatokat, továbbá hiányos,
hamis vagy más állatra vonatkozó iratokkal felhajtott állatokat az állatvásárra beengedni nem
szabad. A vásárteret minden vásár után 8 napon belül meg kell tisztítani."
Sok városi rendezvényen jelennek meg állatok, főleg lovak. Szekeret húzva viszik az
érdeklődőket körbe a városon, vagy épp a Színház melletti téren volt rá példa, hogy egy póni
fából ácsolt hintakereket forgatott. Jellemzően a nagyobb városi rendezvények nyáron vannak
nagy melegben, ilyenkor kimeríti az állatkínzás fogalmát a pihenő, árnyék és víz nélküli
folyamatos dolgoztatás.
Javaslat: folyamatosan ellenőrizni kell, hogy ezekben az esetekben óránként kapjon
pihenőidőt a munkára fogott négylábú, mindig legyen lehetősége árnyékos helyen friss vizet
kapni.
Egyéb feladatok az állatvédelem terén:
Mindenképp szükség van a megfelelő felvilágosításokra a fent részletezett témakörökben. A
Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében a témákhoz értő, szakavatott vendégek
segítségével előadásokat kell szervezni, ahol a város lakói tisztább képet kaphatnának az
állatvédelmi kérdésekről és a felelős állattartásról. A környezet- és állatvédő civil szervezetek
mindenképp hathatós segítséget tudnának nyújtani ezekben a kérdésekben. Az Őrségi
Nemzeti Parkkal és a NYUDUVIZIG - gel szintén együttműködést kell kezdeményezni,
hiszen a hódok tevékenysége adott esetben veszélyeztethetik a duzzasztógátat is. Mivel az
ember gyermekkorában a legfogékonyabb a tanulásra, nem lehet elég korán elkezdeni az állatés környezetvédelemre való nevelést. Az oktatási intézményekben valamint az óvodákban– a
fenntartóval együttműködve – több alkalommal is felvilágosító órákat lenne szükséges tartani
a gyermekek számára.
Javaslattétel az „Állatbarát Település” cím megalkotására:
Az Alaptörvény lehetőséget biztosít a 32. cikk, 1. bekezdés „j.” pontja alapján a
következőkre: "a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között
a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet,
véleményt nyilváníthat".
Ennek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy tegyen javaslatot a kormány felé az
„Állatbarát Település” kitüntető cím alapításához, melyet azon falvak és városok
kaphatnának meg, amelyek a helyi specifikációknak megfelelően megalkotják és betartatják
saját állatvédelmi rendeletüket, intézkedési tervüket. A cím odaítélése után az adott település
a helységnév táblája mellé kitehetné az ezt jelző táblát. Mivel városunk egyik, már a
bevezetőben említett elkötelezett környezetvédő díszpolgára Áder János, Magyarország
Köztársasági Elnöke, így javasolnám felkérni Őt ennek a kezdeményezésnek védnökeként.
Természetesen az állatvédelem témakörében is megkerülhetetlen az egyéni felelősség
kérdése. Mindenkinek saját lelkiismeretére van bízva, hogy ne tartsa láncon a kutyáját, a téli
nagy mínuszokban beengedje védett helyre. Egyáltalán nem szükséges agyoncsapni a
körülöttünk repkedő méhet, hiszen nem áll szándékában bántani minket. Kötelességünk
segíteni és védeni az állatokat, hiszen valóban ki vannak szolgáltatva nekünk és bizony ez a
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bolygó nem a miénk, hanem kölcsönbe kaptuk azt unokáinktól. Meg kell őriznünk annak
minden szépségét az utókor számára, Szentgotthárd városában ez a mi felelősségünk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen!
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Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a helyi Állatvédelmi
normatív határozat vagy határozat elfogadásával, a fenti előterjesztést a következő
kiegészítésekkel fogadja el:……………………, valamint felhatalmazza a jegyzőt a normatív
határozat, és annak megismertetése céljából összeállított intézkedési terv elkészítését a januári
testületi ülésre.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény ide vonatkozó
rendelkezése alapján javaslatot tesz az „Állatbarát Település” cím megalkotására. Ennek
országos védnökeként pedig felkéri Áder János köztársasági elnököt.
Határidő: azonnal
Felelős:
Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt, jegyző
Szentgotthárd, 2018. november 19.
Lábodi Gábor
Képviselő
s.k.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: Trianon – emlékév a diktátum centenáriumára.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
2020-ban lesz a trianoni békediktátum megkötésének 100. évfordulója. Az 1920. június 4-én
aláírt szerződés hazánk történelmének legsúlyosabb és legfájdalmasabb eseménye, amely
katasztrofális következményeket hozott magával Magyarország számára. Elcsatolták hazánk
területének 72 %-át, és a magyarság egyharmada került üldöztetett kisebbségi sorba. A
trianoni tragédia máig hatással van nemzetünkre, mind fizikai, mind lelki értelemben. Az
évről évre történő megemlékezések sorában a centenáriumi emlékév különös és rendkívüli
hangsúllyal bír. A méltó megemlékezésre, a történelmi sebek enyhítésére, valamint a
határokon átívelő nemzeti egység és összetartozás kifejezésére időszerű és megfelelő alkalom
településünk számára a centenáriumi emlékév megrendezése. Az emlékév keretében
megvalósuló programsorozat lehetőséget nyújt a Kárpát-medencei magyar közösségek
megerősítésére, a társadalom – különösképpen a fiatalok – történelmi emlékezetének
ápolására, a nemzeti önazonosság megújítására, a nemzeti összetartozás megélésére, valamint
a magyar kultúra gyarapítására.
Az emlékév előkészítése, a programok koordinálása érdekében javasolom a tisztelt Képviselőtestületnek, hogy alakítson helyi emlékbizottságot, amelynek tagjai a civil szervezetek
közreműködésével előkészítik, koordinálják és összeállítják a 2020-as emlékév programjaira,
eseményeire és költségvetésére vonatkozó javaslatokat. Első javaslatom a programpontokra
Gubicza Ákos sírjának emlékhellyé, díszsírhellyé avatása lenne. Mint ismeretes, az osztrák
területfoglalás ellen szerveződött a Rongyos Gárda, amely sikerrel vette fel a fegyveres harcot
a betolakodókkal, többek között nekik köszönhető a soproni népszavazás is a város és
környékének hovatartozásáról. Gubicza Ákos ennek a Gárdának volt tagja, 1921-ben halt hősi
halált Hohenbrüggnél, emlékét a Megyeházán egy márványtábla is őrzi.
A Képviselő-testület az emlékév véglegesített programjairól legkésőbb 2019. évi
költségvetési rendelet elfogadásáig dönthet, a Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek szánt
éves rendezvénykeretből pedig finanszírozhatóak lennének az emlékév programjai. Kérem a
tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozati javaslat megvitatása után
támogassa az emlékév méltó megrendezésének lehetőségét.
Hatásvizsgálat
1. Mi indokolja, miért szükséges?
Szentgotthárd városa a békediktátum következtében elveszítette vonzáskörzetének jelentős
részét, a meghúzott határok családokat szakítottak szét. A kommunista hatalomátvétel után
pedig városuk határában felhúzott vasfüggöny látványa szó szerint lélekromboló hatással bírt.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
A PKKE rendezvénykeretéből finanszírozhatóak az emlékév rendezvényeinek költségei.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Gyakorlatilag nincs.
5. Mi történik az emlékév elmaradása esetén?
A magyarság legnagyobb tragédiájának százéves évfordulójáról nem emlékezik meg
méltóképp a város.
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6. Az előterjesztés adminisztratív terhei?
A PKKE és az emlékbizottság feladatköre lenne.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 2020-as év Trianonemlékévvé nyilvánításával. Ezzel együtt Emlékbizottságot hoz létre, melynek tagjaira a
januári testületi ülésen tesz javaslatot civil szervezetek (pl. Honismereti Klub) bevonásával.
Az Emlékbizottság programjavaslatokat készít az emlékévhez, amelyek finanszírozása a
Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2020-as rendezvénykeretéből valósulnak meg.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a város
régi temetőjében lévő Gubicza Ákos népfelkelő, a Rongyos Gárda tagjának síremlékét
díszsírhellyé, emlékhellyé avassa.
Határidő: azonnal
Felelős:
Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt, jegyző
Szentgotthárd, 2018. november 19.
Lábodi Gábor
Képviselő
s.k.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: 1/2018.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. november 28-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.
160.100 Ft
munkaa.terh.jár.
31.220 Ft
Járóbetegek gyógyító gondozás
Ebből: személyi jutt.
110.400 Ft
munkaa.terh.jár.
21.528 Ft
Eü. laboratóriumi szolgáltatás
Ebből: személyi jutt.
75.300 Ft
munkaa.terh.jár.
14.684 Ft
Képalkotó diagnosztika
Ebből: személyi jutt.
5.100 Ft
munkaa.terh.jár.
995 Ft
Fizikoterápiás szolgáltatás
Ebből: személyi jutt.
10.200 Ft
munkaa.terh.jár.
1.989 Ft
Család – nővédelem eügondozás
Ebből: személyi jutt.
27.300 Ft
munkaa.terh.jár.
5.324 Ft
Ifjúság eü.gondozás
Ebből: személyi jutt.
43.200 Ft
munkaa.terh.jár.
8.424 Ft
Móra F. Városi Könyvtár
Ebből: személyi jutt.
munkaa.terh.jár.

191.320 Ft

131.928 Ft

89.984 Ft

6.095 Ft

12.189 Ft

32.624 Ft

51.624 Ft

91.776 Ft
76.800 Ft
14.976 Ft

Közös Önkormányzati Hivatal
Önkorm.igazg.tevékenysége
Ebből: személyi jutt.
munkaa.terh.jár.

57.718 Ft
48.300 Ft
9.418 Ft

Fedezete:
Működési célú ktgvitámog és kieg.tám.
Ebből: kötelező feladat
420.752 Ft
nem kötelező feladat
- Ft
Működési céltartalék

420.752 Ft

- 244.506 Ft
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2. Könyvtárban foglalkoztatottak 2018. évi kulturális illetménypótléka
Móra F. Városi Könyvtár
Ebből: személyi jutt.
582.001 Ft
munkaa.terh.jár.
113.490 Ft
Múzeum
Ebből: személyi jutt.
99.572 Ft
munkaa.terh.jár.
19.415 Ft
Fedezete:
Települési.önkorm.kultúrálisfel.támog.
Ebből: kötelező feladat
548.268 Ft
Működési céltartalék

695.491 Ft

118.987 Ft

548.268 Ft
- 266.210 Ft

3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi szociális ágazati összevont pótléka
Működési céltartalék
4.284.015 Ft
Fedezete:
Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.
4.284.015 Ft
Ebből: kötelező feladat
4.284.015 Ft
nem kötelező feladat
Ft
4. Jó adatszolgáltató Önkormányzatok támogatása BMÖGF/7-3/2018
Kiadási pótelőirányzat - Közös Önkormányzati Hivatal
Önkorm.igazg.tev.
Ebből: személyi jutt.
451.884 Ft
munkaa.terh.jár.
88.116 Ft
Fedezete:
Működési célú ktgvitámog és kieg.tám.
Ebből: kötelező feladat
540.000 Ft
nem kötelező feladat
- Ft

540.000 Ft

540.000 Ft

5. Óvodai és iskolai szociális segítő támogatása 2017.évi C.tv 2.m. III.3.n.
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
1.587.071 Ft
Egyéb működési célú kiadások áht.-belül
Családsegítő /köt.feladat/
1.587.071 Ft
Fedezete: Működési céltartalék
- 1.587.071 Ft
6.Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása
A./ Önkormányzat
Dolgozónak nyújtott kölcsön
Egyéb felhalmozási célú kiadás
4.000.000 Ft
Fedezete: Felhalm.bevétel ingatlanok értékesítése
4.000.000 Ft
Önkormányzati jogalkotás
Ebből: egyéb műk.c. kiad
- 145.000 Ft
személyi juttatás
1.150.000 Ft
Város és községgazdálkodás /dologi kiadás/
Közművelődési tev. és támog. /dologi kiadás/
Ipari Park /személyi jutt./

1.005.000 Ft

- 2.769.000 Ft
660.000 Ft
1.104.000 Ft

Átcsoportosítás
Arany J.Ált. Iskola energetikai felújítás
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Ebből: dologi kiadás
felújítás
beruházás

1.524.000 Ft
74.094.484 Ft
- 75.618.484 Ft

Máriaújfalu útburkolat helyreállítása (szennyvízbekötés miatt)
Ebből: beruházás
24.331.000 Ft
felújítás
- 24.331.000 Ft
Játékvár Óvoda bővítés
Ebből: dologi kiadás
beruházás

1.270.000 Ft
- 1.270.000 Ft

Refektórium felújítás
Ebből: dologi kiadás
felújítás

2.871.000 Ft
- 2.871.000 Ft

Hunyadi u. felújítás
Ebből: dologi kiadás
felújítás

608.000 Ft
- 608.000 Ft

Várkert zöldterület fejlesztés
Ebből: dologi kiadás
beruházás
Városi rendezvények
Ebből: dologi kiadás
egyéb műk.c.kiad

-40.596.369 Ft
40.596.369 Ft

2.166.000 Ft
- 2.166.000 Ft

A./Móra F. Városi Könyvtár
Átcsoportosítás
Központi könyvtár /beruházás/
Múzeum /beruházás/
SZJA 1%
Központi könyvtár /dologi kiadás/
Fedezete: Műk.c.támog. közp.ktgvi szerv.
B./ Rendelőintézet
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./
Ebből : személyi jutt.
163.060 Ft
munkaa.terh.j.
15.898 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.
173.694 Ft
munkaa.terh.j.
16.935 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv

127.000 Ft
- 127.000 Ft

69.030 Ft
69.030 Ft

178.958 Ft

178.958 Ft

190.629 Ft

190.629 Ft

Önkorm.igazgatási tevékenység.
Ebből: személyi jutt.:
2.000.000 Ft
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munkaa.terh.jár.
dologi kiadás

2.000.000 Ft
- 4.000.000 Ft

Adó-, vám és jövedéki igazgatás
Ebből: személyi jutt.:
2.000.000 Ft
munkaa.terh.jár
565.000 Ft
Fedezete: Önkorm.igazgatási tevékenység. /beruházás/

2.565.000 Ft

- 2.565.000 Ft

Hatásvizsgálat
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell..
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy a
költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni
szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni a gazdasági – pénzügyi folyamatokat. A követés
naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek.
A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.
Környezeti és egészségi következménye: nincs.
A jogalkotás elmaradásának esetén a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi előírásokkal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen.
Szentgotthárd, 2018. november 19.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz.melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../… (.....) önkormányzati rendelete
a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 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.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018
(II.1.) önkormányzati rendelet / továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 4.687.358.668 Ft azaz négymilliárd-hatszáznyolcvanhétmillióháromszázötvenyolcezer-hatszázhatvannyolc forintban
b) bevételi főösszegét 4.687.358.668 Ft azaz négymilliárd-hatszáznyolcvanhétmillióháromszázötvenyolcezer-hatszázhatvannyolc Ft azaz forintban, állapítja meg.
(2) A költségvetés összevont mérglegadatait az 1. melléklet, a 2018.évi összevont mérleget
működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza”
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
1.879.029.249 Ft
a) Intézményi működési bevételek:
216.534.283 Ft,
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1.075.500.000 Ft
c) Működési támogatások:
393.072.455 Ft
d) Egyéb működési bevételek:
193.922.511 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:

925.031.673 Ft
406.127.000 Ft
15.000.000 Ft
503.904.673 Ft
68.150.000 Ft
2.872.210.922 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.
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(7)Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek „
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

2.089.153.621 Ft-ot
2.099.864.554 Ft-ot
Ft-ot
487.397.156 Ft-ot
10.943.337 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
434.597.043 Ft
b)
munkaadót terhelő járulékok előirányzata
96.350.467 Ft
c)
dologi kiadások előirányzata
769.888.376 Ft
d)
egyéb működési kiadásra
772.667.735 Ft
ebből
da) műk. célú peszk átad. államh belülre
714.889.735 Ft
db)
dc)
e)

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

57.778.000 Ft
0 Ft
15 650 000 Ft
2.089.153.621 Ft

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a működési kiadásokat
intézményenként és az Önkormányzat esetén kiemelt előirányzatonként 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

636.134 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 484.761.022 Ft összegben, az alábbiak szerint
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
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a)
b)
c)
d)

Pályázati pénzek
Maradvány, intézményektől
elvonás
Bérkompenzáció
Kiegészítő pótlékok

388.862.000 Ft
77.032.503 Ft
2.357.822 Ft
16.508.697 Ft”

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 393.072.455 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. ……..
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Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§
A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási
kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.
2.§
A rendelet tervezet ezen rendelkezései az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
3.§ – 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.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Tárgy: A települési folyékony hulladékról szóló rendelet hatályon
kívül helyezése, új rendelet bevezetése
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2018. november 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A települési folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését a
5/2002. (II.28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza.
Az új hulladékról szóló törvény hatálya nem terjed ki a szennyvízre (folyékony hulladék),
ezért az 5/2002. (II.28.) számú, a települési folyékony hulladék összegyűjtéséről,
elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletet módosítani
szükséges, mely érinti a rendelet címét is. Mivel a jogszabályalkotás nem teszi lehetővé a
rendelet címének módosítását, ezért új rendelet megalkotása szükséges. Természetesen a cím
mellett egyéb módosítandók is felmerültek.
Ezen kívül a közszolgáltatást végző Lenti Hulladékkezelő Kft. éves beszámolójában kéri a
Képviselő-testületet a nem természetes személyek felé érvényesíthető bruttó szolgáltatási díj
(forint/m3) felülvizsgálatát.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdése alapján a környezetvédelmi tárgyú rendeleteket véleményeztetni kell az illetékes
környezetvédelmi igazgatási szervnek és tájékoztatásul meg kell küldeni a szomszédos
önkormányzatoknak is.
„48. § … (3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek,
határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a
környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett
önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek
véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről
harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.”
Ez azt jelenti, hogy most a T. Testülettől az előterjesztett tervezet átnézését és az esetleges
változtatások jelzését kérjük, majd az így ekfogadott tervezetet küldjük el az illetékes
hatóságnak és ezt követően lehet azt majd ekfogadni.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: A rendelet legnagyobb részében már
jelenleg is az önkormányzati rendelet részét képezi, ez a rendeletalkotás nagyobb részében
újraszabályozás. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és
ártalommentes elhelyezése az újabb szabályok következtében hatékony lesz, az üzemeltetés
során nem fognak jogalkalmazási nehézségek jelentkezni.
Gazdasági, költségvetési hatása: nincsen.
Környezeti következménye: a környezet állapotának megőrzése a lényege a folyékony
hulladék szervezett elszállításának így ez a rendeletmódosítás is ezt a célt szolgálja.
Egészségi következménye: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.
A jogalkotás elmaradásának esetén: rendeletünk jelenlegi szabályozása ellentétes a
törvények előírásaival a törvénymódosítások miatt – így ezt a problémát fel kell oldanunk.
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Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendelet módosításával kapcsolatos döntések
meghozatalát.A rendelet – tervezet szövegében pirossal vannak jelölve a változások a
hatályos rendelethez képest
Határozati javaslat
Szentgotthárd Várod Önkormányzatának képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkormányzati
rendelet módosításának szövegtervezetét az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint
elfogadja. Az elfogadott szövegtervezetet véleményeztetni kell Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztályával, majd a rendelet-tervezet végleges szövegét a testület elé kell
terjeszteni.
Határidő: a 2019. januári testületi ülés
Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2018. november 16.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

74

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (…...)
önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes
elhelyezéséről
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv
véleményének kikérése után a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szentgotthárd Város közigazgatási területén lévő azon ingatlanok,
tulajdonosaira, használóira, természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre (továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elvezetése és ártalommentes
elhelyezése szennyvízcsatorna-hálózat útján nem megoldott, vagy külön jogszabályban
meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés utáni befogadóba van vezetve.
A közszolgáltatás ellátásának rendje
2. § (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata a közigazgatási területén keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes
elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja a város teljes közigazgatási
területén.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantását, szállítását csak a
közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat útján jogosultságot nyert közszolgáltató végezheti. A
közszolgáltatás végzésének feltétele a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján az
önkormányzattal megkötött hatályos szerződés.
(3) A közszolgáltatás ellátásáról az Önkormányzat a Szentgotthárd Város és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik.
Közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Petőfi S. út 4.).
(4) Elhelyező telep: A Közszolgáltató megállapodása szerinti kapacitással rendelkező
szennyvíztisztítók.
(5) A tulajdonost terhelő közszolgáltatási díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.
(6) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú önkormányzati
rendelet hatálya alá nem tartozó természetes személy ingatlantulajdonosok számára a
közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj megfizetéséhez Szentgotthárd Város
Önkormányzata támogatást nyújt. A támogatás mértéke a közszolgáltatónak megfizetett díj 42
%-a, melyet az önkormányzat számla ellenében és annak kifizetését igazoló bizonylat
bemutatása után fizet meg a szolgáltatást igénybe vevő, számlán feltüntetett természetes
személy ingatlantulajdonos számára. A bizonylatokat legkésőbb a szolgáltatás évének
december 15-ig lehet benyújtani a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál. E
határidő elmulasztása jogvesztő. A kifizetésre 30 napon belül kerül sor.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
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3. § (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és az ártalmatlanítás céljából
történő átadásra vonatkozó közszolgáltatást.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített
különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegést, bűz- és szaghatást
kizáró eszközzel végezhető.
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az
szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén
a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint haladéktalanul saját költségén köteles
gondoskodni.
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására szolgáló gépjárművek
tárolására engedélyezett telephellyel kell rendelkezni a közszolgáltatónak.
(5) A szállítóeszköz tisztítását és fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott mosótéren szabad
végezni, ahonnan az elhasznált víz az e célra rendszeresített ideiglenes tárolóba vagy
közcsatornába kerül.
(6) A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyező
telepre történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep
üzemeltetőjével igazoltatni kell.
4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és szállítására
vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a szolgáltató
között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés
beérkezésétől számítva 48 órán belül elvégezni.
(2) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), vagy telefonon.
(3) A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott közszolgáltatás elvégzését nem
tagadhatja meg.
(4) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: a közszolgáltatást igénybe vevő neve,
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. Ezeket az adatokat a közszolgáltatást végző
kezeli, ez kötelező adatkezelés. A kötelező adatkezelés célja a közszolgáltatást igénybe vevők
körének nyilvántartása, a közszolgáltatást igénybe vevők befizetéseinek, tartozásainak
nyilvántartása és az ezen nyilvántartott adatokban történt változások végrehajtása. A
kezelendő adatok megismerhetőségét a szolgáltatást végző a szolgáltatást igénybe vevőn kívül
csak a szolgáltatás megszervezéséért felelős önkormányzatnak és a Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás munkaszervezete számára biztosítja. Az adatkezelés időtartama a
szolgáltatás igénybe vételének ideje és az igénybe vételt követően öt év. Az adatkezelő a
közszolgáltatást végző szerv munkaszervezete.
(5) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles az igénybevevő aláírásával
igazoltatni.
(6) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján
jogosult beszedni.
(7) A közszolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonost a vonatkozó
jogszabályokban előírtaknak megfelelően igénybe veszi-e a közszolgáltatást.
(8) közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő tulajdonossal szemben a vízgazdálkodásról
szóló törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei és jogai
5. § (1) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a
szennyvízcsatorna-hálózat kiépült, szennyvizet elvezetni csak azon keresztül szabad, kivételt
képeznek ez alól azok az ingatlanok, melyeknél a közműcsatornát kizárólag
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kényszeráramoltatású rendszer közbeiktatásával lehet igénybe venni. A tulajdonos a kiépített
közcsatorna hálózat üzembe helyezését követő 1 éven belül köteles arra rácsatlakozni,
amelynek költségeit a tulajdonos viseli. Közcsatorna hiányában a tulajdonos köteles a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, környezetkárosítás nélküli
ideiglenes tárolásáról és annak szükség szerinti elszállíttatásáról a közszolgáltatást ellátó
szolgáltató igénybevételével köteles gondoskodni.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását
az ingatlan tulajdonosa a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon köteles
végezni, hogy az közegészségügyi és környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt
ne okozzon. Azzal az ingatlantulajdonossal szemben, aki az előírásoktól eltérően gyűjti a
háztartási szennyvizet a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján kell eljárni.
(3) A tulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy
alkalommal igénybe venni. A közszolgáltatást annak igénybevétele előtt legalább 48 órával be
kell jelenteni a közszolgáltatónak.
(4) A tulajdonos köteles a kötelező munkák végzését tűrni, e célból a szolgáltatót – annak
előzetes értesítése alapján – az ingatlanába beengedni, és a munka akadálytalan elvégzéséhez
szükséges feltételeket biztosítani.
(5) A nem természetes személy ingatlantulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként az 1.
mellékletben meghatározott szolgáltatási díjat köteles a szolgáltatónak számla ellenében
megfizetni, és a számlát 5 évig megőrizni, valamint ezt a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal kérésére bemutatni.
(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás ellátása során köteles megadni a 4. § (4)
bekezdésben rögzített személyes adatait.
(7) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését, ha a szolgáltató a közszolgáltatási
kötelezettségét nem az előírt módon teljesíti.
Vegyes záró rendelkezések
6. § A jegyző jogosult rendszeresen ellenőrizni, hogy:
a) a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa a keletkezett
szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e,
b) az ingatlantulajdonos a szállítást e rendeletben megjelölt szolgáltatóval végezteti-e,
c) a szolgáltató e rendeletben foglaltak alapján végzi a tevékenységét.
7. § (1) E rendelet 2019. ……………….. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési folyékony hulladék
összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. (II. 28.)
önkormányzati rendelet.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
1. számú melléklet

1. melléklet a …/2018. (…..) önkormányzati rendelethez
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díjak:
A nem természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendó díj: … Ft / m3
A díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák !
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Indoklás:
1. §-hoz: a rendelet területi, illetve tárgyi hatályát határozza meg
2. §-hoz: a közszolgáltatás ellátásának mikéntjét szabályozza
3-4. §-hoz: a közszolgáltató jogait és kötelezettségeit szabályozza
5. §-hoz: az ingatlantulajdonosok kötelezettségeit és jogait szabályozza
6. §-hoz: Záró rendelkezésekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazza
7. §-hoz: A Rendelet hatálybalépését szabályozza
1. melléklethez: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével,
szállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díjakat
tartalmazza.
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Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás, Szombathelyi Műszaki Szakképzési
Centrum
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum, mint vagyonkezelő az 1. sz. mellékletben
leírtak alapján a Szentgotthárd, Honvéd u. 10. sz. alatti oktatási intézményben lévő egyik
tantermet cukrász tanműhellyé alakítanák át. Az átalakítás során új burkolatokat raknak, (a
korábbi parkettát járólapra cserélik) továbbá víz és csatorna szerelési munkákat végeznek.
A becsült költségigény 2.058.060-Ft, melyet „Az innovációért és technológiáért felelős
miniszter a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze terhére a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter általk fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben
a szakmai célt szolgáló eszköz- és infrastruktúrafejlesztés támogatása” program keretében
kaphatják támogatásként.
Majd a Lebonyolítási és Támogatási szerződés megkötéséhez –véleményünk szerint –
szükséges lehet a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat is - és nem csak szakmai konzultáció - ,
ezért is terjesztjük a T. Testület elé a kérelmet.
Az iskolaépület az önkormányzat tulajdona, az ingatlanra vagyonkezelői szerződés van az
iskola fenntartójával. Az iskolát szakképzési célra használják, a beruházást az végzi el aki az
intézményt működteti. Amit elvégezni terveznek, az szükséges az ott folyó munka
szempontjából, a tulajdonos önkormányzattól ehhez anyagi erőforrást nem igényelnek, így a
tulajdonosi hozzájárulás megadása célszerűnek látszik.
Kérjük a T. Testület hozzájárulását.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Szombathelyi Műszaki Szakképzési
Centrum vagyonkezelésében lévő szentgotthárdi 1011 hrsz-ú, természetben Szentgotthárd,
Honvéd u. 10. sz. alatti SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája egyik
tantermében cukrász tanműhely kerüljön kialakításra és az ehhez szükséges burkolási, víz- és
csatorna szerelési munkák elvégzésre kerüljenek.
A Képviselő – testület a polgármestert felhatalmazza a szükséges tulajdonosi nyilatkozat
aláírására.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Határidő: közlésre azonnal

Szentgotthárd 2018. november 14.
Doncsecsz András
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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