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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 
JELENTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. január 30 -i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK: 

 

Ebben a hónapban nincs lejárt határidejű határozat. 

 

 

II. 

KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK 

2019. JANUÁR 

 

VÁROSÜZEMELTETÉS 
 

 

 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. 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. Előre nem látható pótmunkák miatt (utólagos vízszigetelések) a kivitelezésre 

vonatkozó vállalkozási szerződést módosítanunk kellett. 

 

 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 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 az előre nem látható pótmunkák miatt módosult kivitelezésre 

vonatkozó vállalkozói szerződés miatt az üzemeltetésre vonatkozó szerződést is 

módosítani kellett. 

 

 Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-VS1-2016-

00011 
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A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a legkedvezőbb ajánlatot az Utplan ‟95 Kft. adta. A 

kivitelezési szerződést aláírtuk, 2018. október 18-án megtörtént a munkaterület átadása. 

A költségnövekmény-igényt 2018 decemberében benyújtottuk. 

A kivitelezésről: A kivitelezési munkálatok előkészítése zajlik. 

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 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 gyakorlatilag megtörténtek, a 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására még nem került sor. 

 

 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 

lényegét tekintve befejeződött, de kisebb munkák időjárástól függően még folynak.  

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2018. október 10-én, 

illetve október 19-én, valamint december 12-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, valamint az 

eljárást lezáró döntéséről. Az eljárás nyertese az UTPLAN ‟95 Kft. 2019. január 11-én a 

döntéssel kapcsolatos támogató záró tanúsítvány is megérkezett, így az eljárás lezárásával 

kapcsolatos írásbeli összegezést is ki tudtuk küldeni. A kivitelezésre vonatkozó 

szerződést 2019. március 22-ig kell megkötnünk. 
 

 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 
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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. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának 2017. november 20-

án megtartott ülésén döntött többek között a  „Szentgotthárd - Máriaújfalu városrészen a 

szennyvíz-csatornázással érintett önkormányzati tulajdonú és kezelésű utak KHEOP 

pályázati projektben nem elszámolható teljes szélességű burkolat-felújítása” elnevezésű 

beszerzési eljárás eljárást lezáró döntéséről. A KHEOP projektben sajnos csak állami 

tulajdonú és kezelésű utak esetében számolható el a szennyvízcsatornázás utáni teljes 

szélességű út helyreállítás, az önkormányzati utak esetében csak nyomvonalas 

helyreállítás végezhető el, illetve számolható el. Az eljárás nyertese a COLAS Alterra Zrt. 

lett. A nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A beruházás befejeződött.  
Jelenleg „pótmunka” jelegű feladatok elvégzése történik. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi 

Kft. Határidő: 2019. március 31. 

 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) 2018. november 20-án garanciális bejárásokat tartottunk a beruházások műszaki 

ellenőri feladatait ellátó szervezet közreműködésével. A bejáráson meghatározott belső 

garanciális javítási munkálatokat a kivitelezőnek 2019. január 31-ig, a külső garanciális 

javítási munkálatok pedig 2019. április 30.-ig kell elvégeznie. 

 

 Árajánlatot kértünk a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épülete 

villamos hálózata felújítási, illetve strukturált hálózat kialakítása műszaki 

tervdokumentáció elkészítésére (felülvizsgálatára).  
 

 A közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását 

és üzemeltetését az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. látja el.  Hiba bejelentési 

elérhetőségek: +36 93/739-183, +36 93/999-689, magyar.erik@enerin.hu, 

www.kozvilhiba.hu. 2019. január hónapban öt egyedi hibát és 1 db szakaszhibát 

jelentettünk be. A közvilágítási hálózatot érintő hibák elhárítása az elektromos hálózat 

tulajdonosának (EON), az egyedi hibák elhárítása pedig az önkormányzattal szerződésben 

lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata. A bejelentett hibák elhárítása folyamatban 

van. 

 

 A város közterületeit érintően több fakivágási igény érkezett a lakosság részéről. Az 

igények kivizsgálására helyszíni bejárást tűztünk ki január hónapban. 

 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; 

mailto:magyar.erik@enerin.hu
http://www.kozvilhiba.hu/
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o 30 km/h sebességkorlátozás elrendelése a Kis utcában; 

o Megállási tilalom elrendelése a Pável Ágoston lakótelep 1-2 számú ingatlanok 

közötti útszakaszon „20 m” kiegészítő táblával 

o Megállási tilalom elrendelése az István király utca 8-16. számú ingatlanok 

előtti szakaszon „20 m” kiegészítő táblával 

o Továbbá a Rózsa F. utcában (sebesség korlátozás) és a Szentgotthárd 0232/12. 

hrsz.-ú úton (megállási tilalom) az ideiglenes közútkezelői intézkedések  

véglegesítésre kerültek; 

 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. 

A pályázat elbírálásáról nem érkezett még döntés. 

 
 A  lomtalanítást a folyamatos egyeztetések, illetve többszöri írásbeli jelzésünk után a 

szolgáltató csak most 2018. december 01-én, illetve december 08-án tudta biztosítani. A 

kirakható hulladék egyértelmű meghatározása ellenére idén is kerültek ki a lomtalanítás 

során közterületre olyan hulladékok, amelyeket a szolgáltató nem szállított el. Ezeket a 

hulladékokat a SZET Szentgotthárdi Kft. gyűjtötte össze és szállíttatja el, amellyel 

kapcsolatos költségkimutatás folyamatban, a költségviselő az önkormányzat. 
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VÁROSÜZEMELTETÉS: 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI CSOPORT 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 
 

 

 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi 

engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma: 

2 

Hatósági, szakhatósági engedélyek száma: 2 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 1(7) 

Belföldi jogsegély 4  

Gépjármű tároláshoz igazolás  1 

 

 

     ( )  házszámrendezés kapcsán kiadott hatósági bizonyítvány 

 

   

PÉNZÜGY 

 

Költségvetési feladatok 

 

2019. januárban a  pénzügyi feladatok sokasodtak. Idén lesz először az ASP szakrendszerben 

a zárás,mind a költségvetés, mind az adó területén,  mely nagy terhet ró a kollégákra. A 

rendszer működése nehézkes, a bejelentések hierarchikus rendje nehezen illeszthető a 

mindennapi munkánkba. A pénzügy területén legfontosabb feladat a zárszámadás, melynek 

február 5-ig szinte teljesen kész kellene lennie. Ugyanakkor kezdődik egy új költségvetési év, 

melynek költségvetési tervezése, intézményekkel történő egyeztetése ugyancsak sok energiát 

igényel. Itt az ideje a negyedéves, és éves bevallásoknak is, társulási, két települési 

önkormányzati, valamint a négy nemzetiségi önkormányzati szinten is. Nemzetiségi 

önkormányzatoknál január 31-ig kell elszámolni az állami támogatással, míg önkormányzati 

szinten ez január 24-e. 

 

Beszámolók, jelentések: 

 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2018. havi ÁFA bevallások, 2019. havi bevallások 

- 2018. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,  

- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése:  

- A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormány- 

zatok, Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 

Továbbítása Kincstár felé. 

- Segélyek  kifizetése- elszámolása 

- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 

- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt) 

 

 

Adóhatósági munka: 
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Az adóigazgatási munkatársaknak is az utolsó negyedév okozza a legtöbb feladatot, nagyobb 

teher hárul rájuk, mivel ilyenkor hathatósabban szükséges az elmaradások behajtása, 

végrehajtások a költségvetés stabilitásának megőrzése miatt. Január hónapban az ASP 

rendszerben lezártuk az előző adóévet, megnyitottuk az újat. Zajlik a hátralékok behajtása 

végrehajtással. 

 

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 adóérték-

bizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK 

 

Közétkeztetés fejlesztése pályázat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017.06.20-án pályázatot állított össze és nyújtott be a 

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” pályázati felhívásra a „Széchenyi Iskola főzőkonyhájának 

fejlesztése Szentgotthárdon” címmel. A pályázatot a hiánypótlást, helyszíni szemle és 

jogosultsági ellenőrzést követően befogadták, de a hosszasra nyúlt elbírálási időtartam alatt a 

főzőkonyhát üzemeltető Just Food Kft. kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, a konyha 

állapota a szolgáltatás minőségének megtartása és a munkavállalók biztonságos 

munkavégzése érdekében sürgős beavatkozást javasolt. Az Önkormányzat a konyha 

felújítását - konyha főzőtér építészeti átalakítása, aljzat felújítása, új aljzatbeton készítése, víz- 

és szennyvíz vezetékek cseréje, új burkolat készítése, főzősziget elválasztó fal építése, 

burkolása - engedélyezte a szolgáltató számára, ami 2018. nyarán, a nyári szünetben meg is 

történt a szolgáltató beruházásában. Megváltoztatott tartalommal 2018. végén a pályázati 

projekt is pozitív elbírálásban részesült, összesen 8,9 M Ft önrész biztosítása mellett. Mivel 

időközben a szükséges fejlesztések zöme megvalósult, az összes körülményt mérlegelve és a 

szolgáltatóval is egyeztetve, a pályázati projekt megvalósításától elállunk. 

  

 

 

HATÓSÁGI ÉS KOORDINÁCIÓS ÜGYEK 

 

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről 

 

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 

1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetértett azzal, hogy a téli 

rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 

fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a 

fűtési költségek viselésével összefüggésben. A Korm. határozat 3. pontja felkérte az érintett 

helyi önkormányzatokat – a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli 

rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 2. mellékletében 
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szereplőket kivéve –, hogy tegyék lehetővé, összesítsék és haladéktalanul továbbítsák a 

Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben 

nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartásokról, 

hiszen ebben a körben hiteles, központi nyilvántartás nem áll rendelkezésre. Ezen 

igénybejelentés határideje az önkormányzatok irányába 2018. október 15-e volt. A benyújtott 

igényekről az önkormányzatok 2018. október 17-éig adtak tájékoztatást a Belügyminisztérium 

részére. Szentgotthárdról 380 igényt továbbítottunk, ennyien igényelték ezt a támogatást. 

 

A Korm. határozatának megfelelően, a Belügyminisztérium 2018. október 31-ig tájékoztatta a 

Kormányt a helyi önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről és javaslatot 

tett a forrásbiztosítás módjáról. Ennek eredményeképpen a Magyar Közlöny 186. számában 

megjelent a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől 

eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) 

Korm. határozat. Mellékletéből kiderült, hogy Szentgotthárd 380 igénylő után (igénylőnként 

12.000,- Ft) mintegy 4.560.000,- Ft támogatást kap e célra. A Kormány döntése értelmében a 

támogatást természetbeni támogatás formájában kell biztosítani. 

 

2018 decembere folyamán megkaptuk a támogatói okiratot, majd a támogatás összege is 

folyósításra került önkormányzatunk számlájára. A támogatói okiratban (a 1602/2018. (XI. 

27.) Korm. határozatban foglaltakkal egyezően) megfogalmazott egyik támogatási feltétel, 

hogy önkormányzatunk vállalja, hogy szerződést köt a tüzelőanyagot természetben biztosító 

gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel, amelyben rögzítésre kerül, hogy a támogatásban 

részesülő háztartásoknak legkésőbb 2019. december 15-éig biztosítja a tüzelőanyag 

átvételének lehetőségét. 

 

Ezt követően kaptunk egy tájékoztató levelet, melyből kiderült, hogy a Belügyminisztérium 

álláspontja szerint a téli rezsicsökkentés érdekében 2018. október 15-ig az igényüket 

benyújtóknak lehetőségük van egy alkalommal módosítani a kért természetbeni támogatás 

formáját. Vagyis az igényelt tüzelőt (tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután 

tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett) egy alkalommal módosíthatják – a beadott kérelemben 

írt tüzelőfajta helyett másikat kérhetnek a felsoroltak közül. 

Ez alapján az igénylés módosítását a téli rezsicsökkentés érdekében 2018. október 15-ig az 

igényüket benyújtott szentgotthárdiak az alábbi módokon kérelmezhetik: 

- levélben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9971 Szentgotthárd, Pf.: 23.) 

címezve, vagy 

- személyesen Laczó Évánál, a hivatal szociális ügyintézőjénél (I. emelet 3. számú 

irodahelyiség), vagy 

- e-mailben az aláírt kérelmüket szkennelve a laczoeva@szentgotthard.hu elektronikus 

levélcímre küldve, vagy 

- a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali kapujára megküldött elektronikus 

dokumentumban. 

A módosítási kérelmet 2019. február 15-ig lehet benyújtani. Az ennél később beérkező 

módosítási kérelmekkel már nem tudunk foglalkozni. A módosításra legfeljebb egyszer van 

lehetőség. 

 

2019. február 15-ig remélhetőleg már rendelkezésünkre áll a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv területi szervének esetlegesen szükséges,  szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálódásának 

az eredménye is. (A Katasztrófavédelem abban az esetben vizsgálódik, ha az igénylő 

háztartások és a korábban már rezsicsökkentésben részesített háztartások között átfedést 

tapasztal.) 
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Ezt követően, amikor rendelkezésünkre állnak a végleges igények, tudjuk elindítani a 

beszerzési eljárást, melynek eredményeképpen kiválasztásra kerül(nek) a tüzelőanyagot 

természetben biztosító gazdálkodó szervezet(ek). A gazdálkodó szervezet vagy szervezetek 

kiválasztását követően fogunk ismét felhívást tenni az igénylők felé, melyben tájékoztatjuk 

őket arról, hogy mikor, hol, milyen módon tudják átvenni az általuk igényelt tüzelőanyagot. 

 

Fontos még megjegyezni, hogy a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz 

történő szállítási költségeinek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülő 

háztartást terheli. 

 

A Kormány döntése értelmében a támogatás végső felhasználási határideje 2019. december 

15-e, az önkormányzat által kiválasztandó gazdálkodó szervezetnek legkésőbb eddig az 

időpontig kell biztosítania az igénylők részére a tüzelőanyagot. Amennyiben az 

önkormányzatunk leszerződik azon vállalkozással vagy vállalkozásokkal, amelynél vagy 

amelyeknél a tüzelőanyag átvehető lesz, a szerződésben kikötött ütemezés szerint, akár 

hamarabb is megtörténhet a tüzelőanyag biztosítása. 
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III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

 

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük 

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- Az  1/2018.(II.1.) rendelet: a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2018. évi 

költségvetésről szóló rendelete  a mostani 2019. évi januári képviselő-testületi ülésen  

kerül módosításra. 

- A 2/2018.(II.1.) rendelet: a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2017. évi 

költségvetésről szóló rendelete  értelemszerűen módosítást nem igényel. 

 

- A 3/2018.(II.1.) rendelet: a  parkolási rendszerről és a fizető parkolók működésének és  

igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása a mostani képviselő-testületi 

ülésen kerül változtatásra. 

 

 

IV. VÁLASZ KÉPVISELŐI FELVETÉSEKRE 

 

2018. december 

 

Képviselői felvetés a 2018. december  12-i ülésen nem hangzott el. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű 

határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról” című beszámolót elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 Szentgotthárd, 2019. január 23. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző   
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2019. január 21-én 

 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 

KEHOP-2.2.1-15-

2015-00006 

231/2012. 

111/2013. 

192/2013. 

505.000.000,- 
nettó 426.208.381 

Ft,- 

kormányzati 

támogatásból 

kerül 

finanszírozásra 

A csatornahálózat üzembe helyezése  

és az önkormányzati utak végleges 

helyreállítása 2018-ban megtörtént.  

A Máriaújfalui út az első 400 m-es 

szakasz kivételével csak 2019. 

nyarán kerül véglegesen 

helyreállításra. 

 

SZEOB Játékvár Óvoda 

bővítése és energetikai 

felújítása 

TOP-1.4.1-15-VS1-

2016-00019 

103/2016. 

78/2018. 

166/2018. 

195.077.835,- 150.000.000,- 

1.300.000,- 

43.777.835,- 

7.407.422,-

(további nem 

elszámolható) 

Kivitelezés folyamatban. Az 1. 

részszámla kifizetése megtörtént. 

Kivitelezési határidő: 2019.05.15. 

 

Arany János Iskola 

energetikai fejlesztése 

Szentgotthárdon 

 

TOP-3.2.1-15-VS1-

2016-00011 

139/2016. 

167/2018. 
203.943.120,- 158.818.397,- 45.124.723,- 

Kivitelezés folyamatban. Az első 

részszámla kifizetése megtörtént. 

Kivitelezési határidő: 2019.04.30. 

 

Fenntartható 

kerékpárforgalmi 

fejlesztés Szentgotthárdon 

TOP-3.1.1-15-VS1-

2016-00011 
156/2016. 333.215.000,- 299.765.000 33.451.000,- 

Kivitelezési vállalkozási szerződés 

aláírásra került. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása – 

HUNYADI UTCA 

FELÚJÍTÁSA 

Belügyminisztérium 106/2017. 30.994.592,- 

 

15.000.000,- Ft 

  

15.994.592,- 
Kivitelezés 2018-ban megtörtént, 

de vannak 2019-re áthúzódó 

munkák. 

A Szentgotthárdi Ipari 

Park 

alapinfrastruktúrájának 

fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VS1-

2016-00003 
102/2016. 478.000.000,- Ft 478.000.000,- Ft  0,- Ft 

-Ipari park II. ütem területén: 

 járda kiépítése 

 autóbuszöblök és 

buszforduló kiépítése 

- Új iparterület kialakítása, III. 

ütem: 

 közlekedési infrastruktúra 

(út) kiépítése 

 közművesítés (víz, csatorna, 

áram, közvilágítás) 

 

Refektórium felújítása 

SI-HU 

Szlovénia-

Magyarország 

17/2016 94.605,50 € 80.414,50 € 14.191 € 
3. kifizetési kérelem hiánypótlása 

folyamatban  

Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 138/2016 239.771.928,- Ft 239.771.928,- Ft 0 Ft 

Projektzáró redezvény időpontja:  

2019.01.30. Záró szakmai 

beszámoló határideje: 2019.01.31. 

Pénzügyi elszámolás végső 

határideje 2019.03.31. 

Városarculat és helyi 

termék fejlesztése 

AT-HU 

Ausztria - 

Magyarország 

166/2016 100.000,- € 

a Támogatói 

döntést még nem 

kaptuk kézhez 

15.000,- € 

Mivel stratégiai partnerként és nem 

pályázóként veszünk részt, így a 

főpályázókra szükséges várnunk, 

hogy előrelépés történjen.  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Sportpark és futókör 

kialakítása 

„Nemzeti Szabadidős 

– Egészség Sportpark 

Program 2016.” 

168/2016. 

0,- Ft 

(nem pénzbeli 

támogatást 

nyerhetünk, 

hanem az 

eszközöket) 

elbírálás alatt 
8.890.000,- Ft 

(futókör esetén) 

2016-ban benyújtott pályázat, 

amiről továbbra sem kaptunk 

döntést. 

Külterületi helyi közutak 

fejlesztése és 

önkormányzati utak 

kezelését biztosító gépek 

Vidékfejlesztési 

Program 
24/2017. 90 353 924 elbírálás alatt 22.588.481,- Ft  

Megérkezett a Támogatói Okirat a 

nyertes pályázatról, amit követően 

végül a Testület visszalépett a 

projekt megvalósításától. Az erről 

szóló kérelmünket benyújtottuk, 

melynek feldolgozására várunk. 

Közművelődési 

érdekeltségnövelő 

támogatás 

MÁK Vas Megyei 

Igazgatóság 
 361.000,- Ft 324.900,- Ft 36.100,- Ft 

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület részére digitális 

színpadi stagebox beszerzése. 

Elbírálás alatt. 

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 

Széchenyi Iskola 

főzőkonyhájának 

fejlesztése 

Vidékfejlesztési 

Program 
71/2017. 26.600.000,- Ft 19.950.000,- Ft 6.650.000,- Ft Elbírálás alatt. 

Önkormányzati ASP 

rendszerhez való 

csatlakozás országos 

csatlakozási 

konstrukcióban 

Miniszterelnökség; 

Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-

fejlesztési Operatív 

Program Irányító 

Hatóság 

56/2017 

6.976.850, -Ft 

informatikai 

eszközbeszerzés, 

adat-átvitel, 

tesztelés, stb. 

6 976 850,-Ft 0,- Ft 

A projekt záró időpontja 2018. 

június 30. volt. Megvalósítás 

megtörtént, elszámolás feltöltésre 

került. 



 
16 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2017 

Belügyminisztérium 119/2017 3.171.868,-Ft 2.000.000,- Ft 0,-Ft 

Ipartörténeti állandó kiállítás 

megvalósítása a múzeumban 

A kivitelezés megtörtént, 

elszámolás benyújtandó 2019. 

január 31-ig. Kiállításmegnyitó: 

2019. február 15. 

A munkaerőpiaci 

mobilitást elősegítő 

munkásszállás építéséhez 

nyújtandó támogatás 

(Laktanya felújítás) 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 
199/2017. 723.333.333,- Ft 673 333 333 Ft 

 

  

269.333.333,- Ft 

 

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 

meghosszabbítják, a kivitelezési 

szerződés módosítása megtörtént. 

Várható befejezés:2019. február 

vége. 

Eszközbeszerzési eljárás 

lebonyolítása folyamatban. 3 db 

érvényes ajánlat érkezett be. Végső 

ajánlat 2019.01.31-ig nyújtható be. 

SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnázium Tornacsarnok 

energetikai fejlesztése 

TOP-3.2.1-16-VS1-

2017-00005 

 

174/2017. 62.476.885,- Ft 62.476.885,- Ft 0,- Ft 
NYERT! 

Támogatási szerződéskötés 

folyamatban. 



 
17 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

TOP Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés: 

Időutazó múzeum az 

egykori ciszter 

udvarházban 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Regionális Fejlesztési 

Programokért Felelős 

Helyettes 

Államtitkársága 

172/2017 199.991.746,- Ft 199.991.746,- Ft 0,-Ft 
A kiviteli tervek és a marketing 

stratégia kidolgozása 

folyamatban van. 

A szentgotthárdi zsidó 

temető felújítása 

Magyarországi Zsidó 

Örökség 

Közalapítvány 

62/2018. 19.997.420,- Ft 10.000.000,- - 

Kivitelező Szet Kft. 

Munkaterület átadásra került 

2019. január 16-án. 

Megvalósítási hi.: 2019.03.31. 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 

2018  KOLOSTOR épület 

28 db ABLAK 

FELÚJÍTÁSA a keleti 

homlokzaton  

Belügyminisztérium 
88/2018 és 

94/2018 
20.096.050-, Ft  10.048.025,- Ft 

Nem nyert. 

Várhatóan lehetőség nyílik 

ismételt benyújtásra 2019-ben  

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 2018 

Belügyminisztérium  1.320.000, Ft  0,- Ft 

A múzeum állandó kiállításainak 

bővítése interaktív elemekkel 

Megvalósítás folyamatban, hi.: 

2019. dec.31. 

HUNGARIKUM 2018. 
Földművelésügyi 

Minisztérium 
- 1.000.000,- 1.000.000,- - 

Vargha Gábor könyv kiadásához 

kaptunk támogatást. Elszámolás 

folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 

ÖSSZEG 

ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rábatótfalu első 

világháborús 

emlékművének 

restaurálása  

KKETTKK – CP-0 

Közép- és Kelet-

európai Történelem és 

Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

105/2018. 2.500.000,- Ft elbírálás alatt 0,- Ft Elbírálás alatt 

Kerthelyiség felújítása 

VP6-19.2.1.-68-4-17 

Őrség Határok Nélkül 

Egyesület 

(Leader) 

272/2017. 19.140.944,- Ft elbírálás alatt 4.980.975,- Ft 
Elbírálás alatt 

 

Szentgotthárdi csata - 

Vasvári béke 

VP – Leader – 

Térségek közti 

együttműködés 

175/2017. 

22.967.669,- Ft 

(ebből 6.622.669,- 

Ft a 

Szentgotthárdra 

eső rész) 

elbírálás alatt 1.500.000,- Ft Elbírálás alatt 

Testvértelepülési 

programok és 

együttműködések 

Bethleh Gábor 

Alapkezelő Zrt. 
265/2018. 2.000.000,-Ft elbírálás alatt 0 

Benyújtva 2018. december 18-

án. Döntés várható 3 hónapon 

belül. 

Mozi felújítása 

VP6-19.2.1.-68-3-17 

Őrség Határok Nélkül 

Egyesület 

(Leader) 

205/2018. 2.828.700,- Ft elbírálás alatt 707.175,- Ft Elbírálás alatt 
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Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi 

költségvetésének tervezete 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. január 30-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete 

 

A feladatellátás és finanszírozás elmúlt években megvalósult változásaihoz az Önkormányzat 

jól alkalmazkodott. Sikerült fenntartani jó pénzügyi-költségvetési 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. Ugyancsak jelentős 

volt a pályázatokból megvalósuló értékteremtés is. 

 

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. 

A költségvetés tervezésekor az erőforrásokat minden területen az önkormányzati kötelező 

alapfeladatok ellátására kell koncentrálni, tehát a tartós bevételi források nagyságrendjéhez 

kell igazítani a kötelező feladatok ellátását és a fennmaradó maradvány mértékére 

figyelemmel lehet dönteni az önként vállalt feladatok köréről és pénzügyi forrásáról. 

Néhány megjegyzés a tervszámokhoz 

A költségvetési tervezet elkészítése rendhagyó. A tervezést az Önkormányzat Hivatalának 

vezetői, valamint a pénzügyi munkatársai a polgármesterrel, a Képviselő-testület pénzügyi és 

jogi bizottságának elnökének jóváhagyásával 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 tervezetbe. A 

minimálbér, illetve a garantált bérminimum a 324/2018. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján 

került megtervezésre. 

 Bevételek 

Az adóbevételek megnyugtató módon teljesültek a 2018-as esztendőben, ám az iparűzési adó 

változásával sajnos számolnunk kell és a 2017. évi bevallások után jelentős összegű 
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visszafizetésre került sor, melyet a 2018. évi tervezéskor már figyelembe vettünk.  Az állami 

támogatás az adóerő-képesség 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 - az 

önkormányzati „többletköltséget” is, valamint a pénzmaradványt. Ezek  jelentős része 

felhalmozási bevétel. 

Működési bevételként az önkormányzat kötelező gyermekélelmezési bevételeit, bérleti 

díjakat, intézményi térítési díjakat, valamint Rendelőintézetnél NEAK támogatást terveztük. 

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. Az intézményekben a korábbi évek szerinti nettó 

130 ezer (bruttó: 234 e/Ft) forint cafeteria szerepel. Az intézmények esetében álláshely 

bővítéssel nem kalkuláltunk – kivétel SZEOB Játékvár Óvoda, lásd határozati javaslat - 

meglátásunk szerint a jelenlegi létszámmal képesek ellátni feladataikat.  

 

A Városi Gondozási Központ  Kiadást az előző évi teljesítés alapján terveztünk az 

intézmény részére, beépítve a bérekből adódó korrekciókat is. Az intézmény költségvetéséből 

2018. évre 4 millió forint zárolásra került. Az intézmény négy éve hagyatékként egy 

lakóépületet, készpénzt és személygépkocsit örökölt. Ezt az önkormányzat engedélyével kapta 

meg az intézmény. Ebből 8 777 414 Ft maradt, az intézmény ezt az összeget szeretné 

pénzmaradványként visszakapni. Ugyanakkor az ellenőrzések során a tálaló konyha 

jogszabályoknak megfelelő kialakítására lenne szükség, valamint a mosoda elhelyezése is 

gondot okoz, melyhez a rendelkezésre álló hagyatéki összeg fedezetet nyújthatna – 

csökkentve ezáltal az önkormányzat kiadásait. Az intézmény 5 gépkocsival 1 kis busszal 

rendelkezik. Ebből két autó a házi segítségnyújtást (egy települési önkormányzatok), két autó 

a szociális étkeztetést, a kisbusz pedig a támogató szolgálat ellátását segíti. Az üzemeltetésük 

(biztosítás, üzemanyag, karbantartás) jelentős összegbe kerül. A foglalkoztatottak jelentős 

része garantált bérminimumban és szociális pótlékban részesülnek. 

 

A Család-és Gyermekjóléti Központ költségvetése tartalmazza további 2 fő – jogszabály 

alapján 2018. szeptember 1-től - éves bérét, járulékát, egyéb költségeit. Nem tartalmazza 

ugyanakkor a beszerzendő gépjármű fenntartási költségeit. Ezt a költséget – 2,3 millió forint - 

a zárszámadás után visszajuttatott pénzmaradványból kívánja az intézmény üzemeltetni, 

mivel a gépjármű a kistérségi települések ellátását segíti és ez az összeg a települések 

befizetéseiből adódik. 

 Az intézménytől 2018. évre 4,5 millió forint zárolásra került. Az intézményben 

foglalkoztatott közalkalmazottak garantált bérminimumban és szociális pótlékban 

részesülnek.  

A Rendelőintézet  
Az intézmény költségvetéséből 2018. évre 20 millió forint zárolásra került. Az intézmény az  

előzetesen rendelkezésre bocsátott 16,8 millió forint összeget megkapta, ugyanakkor a NEAK 

támogatás összege is jelentősen magasabb a tervezettnél. Várhatóan a pénzmaradványból 

történhet még elvonás, illetve központi költségvetésbe történő visszafizetés is. Ezek az 

összegek a zárszámadás beterjesztésekor válhatnak véglegessé. 
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Az EFI iroda kötelező fenntartása 2018. augusztus 31-án lejárt, a Képviselő-testület döntött a 

3 fő 2019. február 28-ig történő alkalmazásáról. Az intézmény vezetője az EFI iroda 

fenntartásával kapcsolatosan az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel élt. 

A Rákóczi úti rendelő esetében szükséges lenne a várótermi székek, pelenkázók cseréje, 

hűtőszekrények beszerzése, a körzetekbe további két mobil internet biztosítása, mely kb 500 

ezer forint lenne. 

A fogorvosi körzetek fogászati berendezésének karbantartási  költsége jelentős Szükség lenne 

az egyik körzetben a  fogászati berendezés cseréjére, mely  kb  8 000 000 Ft.Lehetőség van 

lízingelni a berendezést, melynek  költsége 2019. évre jelentősen kevesebb terhet róna 

önkormányzatunkra.  

  
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum az intézményvezető 309 eFt-ot kér karbantartási 

tevékenységre. Erre az intézmény már kész időponttal, árajánlattal jelentkezett. Ezt a 

költségvetése tartalmazza. Az intézményben 2018. évre 4 millió forint zárolásra került. Az 

intézmény közalkalmazottai gyakorlatilag a garantált bérminimumot kapják és a kulturális 

pótlékban részesülnek.  

 

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. A tervezetbe beépítettük a bérekből 

adódó korrekciókat is. Az intézmény alapterülete a pályázati beruházás következtében 

jelentősen kb 260 nm-rel megnövekedne, melyhez az intézményvezető a mellékelt 

kérelmében 1 fő takarító személyzet létszám engedélyezését kéri a Tisztelt Képviselő-

testülettől 2019. március 1-től. Ezt a többlet költséget az intézmény költségvetésébe 

beépítettük. 

 A Tótágas Bölcsőde: Az intézmény költségvetési tervezetébe beépítettük a bérekből adódó 

korrekciókat is. Az intézménybe 6 fő bejáró gyermek után a települési önkormányzatoktól 

hozzájárulást kérünk, ezzel is csökkentve önkormányzatunk kiadásait. 

Az intézményben – óvoda, bölcsőde - 2018. évre 12 millió forint zárolására került sor. 

 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   

A Hivatalban ugyancsak beépítésre került a bérekből adódó korrekciók. Más változás az 

előzetesen benyújtott tervszámokhoz képest nem történt.  

Ugyanakkor a köztisztviselők Cafeteria keretéről - melyet tartalmazott a novemberi 

előterjesztés – nem született határozat. A keret összege a költségvetési törvényben 

meghatározott járulékkal együtt 200 ezer forint. Kérjük a határozati javaslat elfogadását. 

 

A városüzemeltetésre létrehozott SZET Szentgotthárdi  Kft  már elkészítette tervét a jövő 

esztendőre vonatkozóan. A tervezett összeg már tartalmazza ezen igényeket, tehát ennél 

magasabb költséget nem tudunk figyelembe venni. A javaslat az ideinél több. A tervezetben a 

SZET Kft ügyvezető igazgatója által benyújtott összeg a 139 900 850 Ft szerepel azzal, hogy 

a 2018. évi összegek a városüzemeltetési feladatok között 127 449 494 Ft összegben, a 

fennmaradó 12 451 356 Ft a tartalékok között szerepel, mivel a keret megállapodások 

megkötésére 2019. március hónapban kerül sor . 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 2019. évre – a 

szerződés alapján - 290 millió forint kezességből adódó kifizetéssel számol. 
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Szentgotthárdi Ipari Park Kft: E társasággal is számolnunk kell a jövőben. Továbbgondolni 

mit is akar kezdeni e társasággal a Képviselő-testület. Az önkormányzat költségvetése nem 

tartalmaz a továbbműködtetéshez semmilyen anyagi forrást. Az önkormányzat felé 2018. 

december 31-ig a Kft telekadó tartozása 171 600 573 forint, késedelmi pótléka 9 640 319 

forint.  

MURABA ETT: Az ETT működtetéséhez a költségvetés anyagi forrást nem tartalmaz, mivel 

az irodát, bútorzatot, rezsit önkormányzatunk biztosítja. Célszerű lenne tagdíjfizetését 

megállapítani a másik két tag részére, hogy folyamatos legyen a pénzellátása. Természetesen 

ezen tagdíj önkormányzatunk számára a biztosított ingatlan és ingósággal arányosan 

csökkentett összegű kell, hogy legyen.  A Társulás a mellékelt kérelmében kéri a 2019. évi 

szakképzési hozzájárulás - 181 620 Ft – megelőlegezését. 

Önkormányzat: 

Általánosságban a költségvetési tervezettel kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban a 

helyi önkormányzatok számára előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. A kötelező 

feladatok ellátásához a mindenkori költségvetési törvény biztosítja a működési költségeket a 

feladatfinanszírozás útján. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti 

a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása 

a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. A kiadási 

oldal tervezetét mindenképpen a rendelkezésre álló bevételek határozzák meg. Alapvető cél 

az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, így előtérbe kell helyezni az alábbi 

szempontokat:  

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal költséghatékony 

működtetésének biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra, 

valamint a dolgozók részére a garantált bér biztosítása a hatályos jogszabály alapján.  

- a bevételek és kiadások egyensúlyának fennmaradása, 

- racionális, hatékony, eredményes gazdálkodás, 

- a tervezett bevételek teljes körű beszedése,  

- a már megnyert pályázatok megvalósítása,  

- az új – többletköltség nélküli – további önkormányzat céljaihoz igazodó pályázatok 

felkutatása,  

 

A feladatok költségeinek tervezésekor a maximális hatékonyság elve érvényesüljön, hogy az 

önkormányzat a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legtöbb feladatot tudja ellátni.  

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).   

Alapvetően minden folyamatban lévő és az elbírálás alatt álló pályázati projekt ún „önrészét” 

is teljes egészében tartalmazza a költségvetés (kb 150 M Ft). A benyújtott költségvetés 

jelenlegi formájában további „önrészt” igénylő új pályázatot nem tartalmaz. 

- A Képviselő-testület 2019. évre nem javasolta, sem az adómértékek emelését, sem új 

adónem bevezetését. 

- A feladatfinanszírozási rendszer az óvodai, bölcsődei nevelést, szociális 

feladatellátást, gyermekétkeztetést támogatja. 

- Állami támogatásban részesülünk továbbá könyvtári és múzeumi feladatok ellátására. 

- Tartalékok képzése Az általános tartalék a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

összegben kerüljön tervezésre.  

- A non-profit szervezetek, kulturális egyesület, sportszervezetek, valamint a civil 

szervezetek támogatása együttesen a 2018. évi teljesítés összegének és a valós igények 

figyelembe vételével terveztük meg. 
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A pályázatok benyújtása és a megvalósítás között eltelt idő alatt az építőipari szolgáltatások és 

anyagok árai megnövekedtek, emiatt további nem várt többletköltségek jelentkeznek. A 

megvalósításhoz szükséges, a pályázatban el nem számolható költségek fedezetét biztosítani 

kell.  

A felhalmozási kiadásoknál a 2018. évről áthúzódó és kötelezettségvállalással terhelt, 

folyamatban lévő fejlesztéseket beterveztük. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata 

mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a 

támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható.  

A költségvetés kiemelt összegei: 

A költségvetés bevételi főösszege: 4 259 494 000 Ft 

A várható adóbevételeket 1 300 millió Ft összegben határoztuk meg, ingatlanértékesítésből – 

elsősorban ipari terület – 218 millió forint bevételre számítunk. Az intézmények működéséhez  

393 millió Ft állami támogatásban és 137 millió Ft NEAK támogatásban részesülünk, 

működési bevételünk: 437 millió Ft, elnyert pályázati forrásunk –idén várható -  373 millió Ft, 

előző év pénzmaradvány 1 386 millió Ft, mely elsősorban az áthúzódó pályázati forrásokból 

adódik. 

A költségvetés kiadási előirányzata: 4 259 494 000 Ft 

A kiadásokból 1 188 millió forint az intézmények önkormányzati támogatása, az 

önkormányzat működési feladataira 738 millió Ft, beruházásokra, felújításokra 1 983 millió 

Ft, mely tartalmazza a pályázatok megvalósulását is.  A kezességvállalásból adódó 

kötelezettségünk 291 millió forint. Tartalékként 50 millió forint került tervezésre, mely 

tartalmazza a jogszabályban meghatározott kötelező tartalékokat is. 
 2019. évben is természetesen továbbra is cél az olyan pályázatokon történő részvétel, amely 

önerő vagy következő évekre áthúzódó önerő biztosítása mellett jelentős forrásokat 

önkormányzatunk részére a működéshez, a fejlesztéshez, új értékek teremtéséhez. 

Amennyiben a pályázati költségnövekmény megigényléseink (110 M Ft) pozitív elbírálásban 

részesülnek, jelentős összeg kerülhet vissza a költségvetésbe a biztosított önerők tekintetében.   

Összességében elmondható, hogy a központi költségvetésből származó források és a helyben 

képződő bevételek csak szigorú, takarékos gazdálkodás mellett nyújthatnak fedezetet a 

működési kiadásokra, az előzőz évben vállalt pályázati többlet költségekhez eleget téve ezzel 

a működési hiányra vonatkozó jogszabályi előírásokra. 

Legfontosabb cél a az elmúlt években megvalósult stabil pénzügyi helyzet megtartása. Csak a 

reálisan elérhető bevételekkel szemben szabad tervezni az indokolt kiadásokat. 

Önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának javítása és a biztonságos, kiszámítható 

gazdálkodás érdekében 2019. évben is folytatni kell a kizárólag a rendelkezésre álló 

forrásokból megvalósítható feladatok ellátását és az ehhez szükséges személyi feltételek 

biztosítását. Folyamatosan hangsúlyt kell fektetni az ellátandó feladatok súlyozására, a 

feladatellátás hatékonyságának javítására, a méretgazdaságosság szempontjainak 

fejlesztésére. Az előzetesen becsült adatokból kitűnik, hogy a megoldandó feladatok körében 

rangsorolni kell. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy kiadást csak megalapozott (előszerződés, 

igérvény, foglaló stb) bevétel növeléssel emeljen! 

Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak 

alapján érvényesítettük azt a jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok 

költségvetésében működési forráshiány nem tervezhető. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: 

stabilitási törvény) 10. § (7) és (7a) bekezdése értelmében előzetes adatszolgáltatást minden, 

az önkormányzat év végi adósságállományát növelő ügylet esetén teljesíteni kell, akkor is, ha 

azok nem engedélykötelesek.  

Az előzetes adatszolgáltatás leadási határideje március 16-a.  
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Mindezekre tekintettel, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a költségvetési 

rendeletében rögzítse, hogy legfeljebb mely projekt keretén belül, milyen összeggel 

megvalósítani kívánt felújítási és beruházási kiadásai  kapcsán kíván hitelt felvenni. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezt a hitelt fel kell venni az Önkormányzatnak, csupán 

a lehetőségét teremti meg annak, hogy amennyiben erre az év hátralévő részében szükség 

lesz, azt megtehesse. 

Az Áht. 29.§ (3) bekezdése előírja azt is, hogy a helyi önkormányzat legkésőbb a 

költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban köteles megállapítani a Stabilitási törvény 

végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási 

törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ezen kötelezettségünknek eleget téve 

az erre irányuló információkat az előterjesztéshez csatolt mellékletben (Adósságot 

keletkeztető ügyletek/határozathoz) mutatjuk be. 

A működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos, megfontolt gazdálkodás mellett 

elegendőek a városüzemeltetési és intézményműködtetési feladatok ellátásához. Fokozott 

felügyeleti ellenőrzés szükséges a költségvetési szerveknél a szakmai és gazdálkodási, 

valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok gazdálkodásával 

kapcsolatosan. Pótelőirányzatok, pótbefizetések támogatása csak szakmailag és pénzügyileg 

megalapozott igények alapján történjen, meghatározva annak forrását is. A költségvetési 

szerv vezetője lehetőség szerint elsősorban saját költségvetésének átrendezésével próbálja 

megoldani forráshiányát. 

A zökkenőmentes gazdálkodás érdekében szigorú, következetes és takarékos 

gazdálkodásra van szükség egész évben az önkormányzatnál és valamennyi általa 

fenntartott intézményénél. 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 

bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely 

elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves 

gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az 

önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak 

ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből 

származó kötelezettségvállalások biztosítása.  

2. Környezeti és egészségi következményei: 

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes 

társulási-, megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális valamint 

gyermekjóléti feladatok ellátásáról, valamint saját fenntartású intézményei által biztosítja az 

önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások 

zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményeket 

ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van 

településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri 

leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága 

miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára. 



 
25 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési 

rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését 

követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”. Ennek elmaradása 

mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Fentieken túl, ha a képviselő-

testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg 

és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi 

önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében 

meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény valamint az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatala végzi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, s az Önkormányzat 2019. 

évi költségvetési rendeletét hiány nélkül megalkotni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és fizikai 

alkalmazott, valamint a Szentgotthárd Város Önkormányzatánál foglalkoztatott főállású  

polgármester 2019. évi  cafeteria juttatásának mértékét  bruttó 200.000- Ft / fő /év 

összegben határozza meg.   

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB Játékvár Óvoda 

engedélyezett létszáma tekintetében egyetért az 1 fő technikai létszámmal való 

megemeléssel. A költségvetésében szereplő 2 404 e/Ft kiadást jóváhagyja. 

 

3/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évre a Rendelőintézet 

esetében az EFI irodával kapcsolatba az alábbi javaslatot fogadja el: 

…………………………………………………. 

A Rákóczi úti rendelővel kapcsolatos 500 ezer forint értékű beszerzést támogatja: melynek 

forrása:………………… 

A fogorvosi berendezés beszerzésének lizingelt változatát támogatja, melynek összege és  

forrása: ………………. 

 

                       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 MURABA ETT részére az 

igényelt 181 620 Ft áthidaló támogatást – tagi kölcsön - jóváhagyja, visszafizetési határideje: 

2019. december 15. A kölcsön forrása: ……………..  

5/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségére tekintettel az 

Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a költségvetési 

tábla 8. melléklete (Adósságot keletkeztető ügyletek/határozathoz) szerint határozza meg.  

6/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gst alapján 2019. évben 

adósságot keletkeztető ügylethez : előzetes adatszolgáltatást. nem nyújt be/ nyújt be. 

 

 

Határidő: 2019. február  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2019. január 22. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.  számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/…..(…) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

. 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére 

(a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, Szentgotthárd Város Önkormányzata 

intézményeire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre. 

 

 

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje 

 

2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 4 259 494 000 Ft azaz négymilliárd-kettőszázötvenkilenc millió-

négyszázkilencvennégy ezer forintban 

b) bevételi főösszegét  4 259 494 000 Ft azaz négymilliárd-kettőszázötvenkilenc millió-

négyszázkilencvennégy ezer forintban  

 állapítja meg. 

 

(2) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2019. évi összevont mérleget 

működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza 

 

 (3) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet 

tartalmazza. 

 

(4) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek összegét a 

rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. Az állami támogatásokat a 6. melléklet 

részletezi. 

 

(5) A költségvetésben a beruházások és felújítások kiadásait a 4. melléklet feladatonként és 

kiemelt előirányzatonként mutatja be. 

 

(6). Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegeit a 8. melléklet tartalmazza 

 

(7). Az Önkormányzat hitelterheit a 7. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 9. 

melléklet, az Önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 13. melléklet mutatja. 

 

 

(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 10. mellékletben 

részletezettek, a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét 2019. évre 

a 11. mellékletben részletezetteknek megfelelően határozza meg. 
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(9) Szentgotthárd Város Önkormányzat által nyújtott 2019. évi közvetett támogatások 

összegeit a 12. melléklet mutatja be. 

 

(10) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat 

felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza. 

 

(11) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fi- 

zetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem 

rendelkezik. A kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit lejárat szerint a 15. melléklet 

tartalmazza. 

 

(12) A képviselő-testület az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek. tartós és rövid 

távú megtakarításainak (lekötött betéteinek) állományát a  16. melléklet szerint határozza meg 

 

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     1 926 180 847 Ft 

a) intézményi működési bevételek:             437 854 717 Ft,  

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele    1 300 000 000 Ft 

c) Működési támogatások:              393 401 453 Ft 

d) Egyéb működési bevételek:             149 705 000 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek             591 830 024 Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek           218 259 000 Ft 

b) Felhalmozási támogatások                               0 Ft. 

c) Egyéb felhalmozási bevételek            373 570 693 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.      267 000 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:  2 873 058 194 Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből  

az  előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges –  

mértéke: 1 386 435 806 Ft 

Ebből: 

a) működési maradvány       300 000 000 Ft, 

b) felhalmozási maradvány                         1 086 435 806 Ft. 

 

(7) Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek   

     fejlesztési hitel     0 Ft 

Finanszírozási bevételek összesen:           1 386 435 806 Ft 

 

4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 

 

a) működési kiadások előirányzatra 1 976 529 146 Ft-ot 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra 2 274 575 106 Ft-ot 

c) támogatások kölcsönök nyújtására Ft-ot 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra Ft-ot 

e) finanszírozási kiadásra 8 389 147 Ft-ot 
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határoz meg. 

       

5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata  437 485 000 Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata  93 932 000 Ft 

c) dologi kiadások előirányzata  648 586 434 Ft 

d) egyéb működési kiadásra  726 067 413 Ft 

 ebből   

da) műk. célú peszk átad. államh belülre     661 888 413Ft   

db) műk. célú peszk átad. államh kivülre     64 179 000 Ft  

e) tartalékok 0 Ft  

f) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata  20 110 000 Ft 

 Működési kiadások összesen:  1 926 180 847 

Ft 

 

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3.  melléklet tartalmazza. 

 

(3) A 4. § e) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 

50 348 900 Ft összegben, melyből 

 

aa) a polgármester kerete 1 000 000 Ft 

ab) katasztrófa alap 1 000 000 Ft 

ac) általános tartalék 1 000 000 Ft 

b)   egyéb céltartalék              47 348 900 Ft 

 

 

   

   

 

6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 393 401 453 Ft 

állami támogatásban részesül. (Az állami támogatásból 433 526 ezer Ft nem kerül 

folyósításra, melyből  a 184 868 ezer Ft a szolidaritási hozzájárulás összege.) 

 

7. § A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi 

szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja: 

a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás, tűz és munkavédelem, sporttelep 

üzemeltetés, ebtelep, köztemető fenntartása, mozi rezsitámogatás) ellátása – Szentgotthárdi 

Eszközkezelő Kft 127 449 494 Ft:, 

b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 34 910 000 Ft 

 

 

3. Költségvetési létszámkeret 

 

8. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét 2019. január 1-jén  85 

főben rögzíti. 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja – a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIIX. tv.-ben foglaltaktól eltérően – 

2019.évben  50 245 Ft.   
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(2) A költségvetési szervek jelen rendelet 10. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet nem 

léphetik túl. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél létszámnövekedést 

csak a képviselő-testület engedélyezhet. 

 

(3) A megüresedett álláshelyek betöltésére a Képviselő-testület döntése után kerülhet sor. Az 

átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell 

gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. 

 

 

4. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok 

 

9.§ Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei a Képviselő-testület által jóváhagyott 

költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályok előírásaira és belső szabályzataikra tekintettel 

gazdálkodnak a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség szempontjait figyelembe 

véve.  

 

10.§ (1) A költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, 

valamit a kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosítására a jogszabályokban 

meghatározott esetekben és módon van lehetőség. A helyi önkormányzat által irányított 

gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok 

módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv 

vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. 

 

(2) A költségvetési szervek bevételeinek elmaradása nem eredményezi az önkormányzati 

támogatás növelését. Amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak, a tervezett kiadások nem 

teljesíthetők. 

 

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 

Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során, az egyes szakfeladaton 

keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb 

10 %-kal haladják meg. Ebben az esetben a költségvetési rendelet módosítására utólag, a 

költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. 

 

(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó bevétel többlet felhasználásáról a Képviselő-testület a 

költségvetési szerv kérelme alapján dönt. Ezen bevételi többletek felhasználására a Képviselő-

testület döntését követően van lehetőség. A bevételi többlet összegével a költségvetési 

rendeletet a soron következő rendelet módosítás keretében módosítani kell. Amennyiben a 

bevételi többlet felhasználását a Képviselő-testület nem engedélyezi azt az önkormányzat 

költségvetésébe a döntést követően azonnal be kell fizetni.  

 

(5) A költségvetési szervek eredeti előirányzat szinten jutalmat – kivéve a jogszabály alapján 

biztosított jubileumi jutalom – nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások 

előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető. A feladat elmaradásból származó 

személyi juttatás maradvány jutalmazásra nem használható. 

 

(6) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat 

munkavállalót, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a 

szükségesnek tartott létszámintézkedést megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétele 

nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját 

bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati 

támogatás terhére nem finanszírozhatók. Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új 
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munkaszerződés, vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre 

vonatkozóan történhet. 

 

11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi 

döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításával. 

 

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet 

módosítását a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni. 

 

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését 

rendeletmódosítással a Képviselő-testület változtathatja meg. A költségvetési szervek a Közös 

Önkormányzati Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig köteles közölni az 

előirányzatot érintő módosításokat. A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület 

negyedévente módosítja. 

 

(4) Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a központi 

támogatásokat csökkenti, vagy zárolja, vagy törli, az intézkedést követően a költségvetési 

rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

 

12.§ (1) A költségvetési szerv pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmet csak akkor nyújthat 

be, ha a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványát nem használja fel személyi 

juttatás kifizetésére, hanem azt más kiemelt előirányzat teljesítésére, elsősorban dologi 

kiadásokra fordítja. 

  

(2) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelem benyújtásának határideje tárgyév szeptember 

10. A benyújtott kérelemhez csatolni kell a költségvetési szerv 1-8 havi gazdálkodásának 

adatait, az addig saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások 

kimutatását, az igényelt pótelőirányzat részletes, számszaki adatokkal történő indoklását, 

valamint a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szervezet gazdasági vezetőjének 

véleményét. 

 

(3) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmeket felül kell vizsgálni, és a belső ellenőr írásos 

állásfoglalását is a kérelemhez csatolni kell. 

 

13.§ A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő 

fejlesztéshez, pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A 

költségvetési szervek kötelesek az ágazatilag érintett bizottságok véleményét a Képviselő-

testületi döntés előtt kikérni. Minden esetben ki kell mutatni a kérelmezett program, fejlesztés, 

pályázat rövid és hosszú távú költségvetési kihatásait. A szükséges önerő biztosításáról, 

valamint a pályázat benyújthatóságáról a Képviselő-testület dönt. 

Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról tárgyév május 15-ig és 

október 5-ig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal pénzügyi vezetője részére adatot szolgáltatni. A költségvetési szervek 

vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok valóságtartalmáért, az 

elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az 

elszámolások alapját képező nyilvántartásokat. dokumentumokat naprakészen vezetni. 

 

14.§ (1) A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú, 

rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi 

költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes engedéllyel 

vállalhatnak kötelezettséget. 
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(2) A költségvetési szervek többéves kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület előzetes 

jóváhagyása esetén vállalhatnak. 

 

15.§ A Képviselő-testület feljogosítja: 

a) az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságot, hogy 1.500 e/Ft összegben 

kötelezettséget vállaljon, 

b) a polgármestert, hogy 1.000 e/Ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget 

vállaljon. 

 

16.§ (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport-, és egyéb 

egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az 

erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére. 

 

(2) A sportegyesületek támogatására vonatkozóan a döntési hatáskört az SZMSZ az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságra ruházta át. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatások folyósítására a támogatott 

szervezettel az Önkormányzat nevében megkötött támogatási szerződés aláírását követően 

kerülhet sor. A támogatási szerződésnek rendelkezni kell legalább a támogatás 

felhasználására, elszámolására, a nem cél szerinti felhasználás jogkövetkezményeire 

vonatkozóan. 

 

(3) A támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet írásbeli nyilatkozatában arról is köteles 

nyilatkozni, hogy köztartozás nem terheli, valamint megfelel a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. 

 

17.§ (1) A képviselő-testület a 2019. évi könyvvizsgálói teendők ellátásával a Rating & Audit 

Kft.-t  bízza meg, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges forrás az önkormányzat 

költségvetésében megtervezésre került. 

 

(2) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60 § (5) 

bekezdésben meghatározott összegben biztosítandó tárgyévre szóló hozzájárulás tárgyév 

november hónapjában fizetendő ki. ( A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az 

egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke a 2019. évben 

legfeljebb 1000 forint.) 

 

(3) A polgármester a hatályos jogszabályi előírások szerinti gyakorisággal és időpontokban 

beszámol az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről. 

  

(4) A Képviselő-testület a zárszámadás keretén felülvizsgálja a költségvetési szervek 

pénzmaradványát. 

 

(5) A 2019. évi pénzmaradványból pénzösszeg az intézményeket nem illeti meg: 

a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel 

összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) módosított előirányzatát 

meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási 

előirányzat maradvány elvonásra kerül, 

b) a Rendelőintézet 2019. évi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozási 

többletbevételével az intézmény önkormányzati támogatását év közben csökkenteni kell, 

zárszámadáskor elvonásra kerül, 
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c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a meghatározott 

célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa. 

 

 

 

5. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai 

 

18.§ a) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei 

számlavezető pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. 

Nyugat-dunántúli Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki. 

b) Ha a megítélt európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az 50 millió 

forintot azt az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 111 § (3) bekezdése alapján 

kincstári számlán kell vezetni. 

 

19. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a gazdálkodás 

folyamatos biztosítása mellett -, a pénzügyi vezető és költségvetési csoport javaslata alapján a 

Polgármester dönt.  

 

(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról a Képviselő-testületet a gazdálkodással 

kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell. 

 

20.§ (1) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul max 

150.000 e/Ft erejéig folyószámlahitel, valamint max 30.000 e/Ft munkabérhitel felvételéhez . 

 

(2) Az (1) bekezdésben rögzített hitelek tekintetében a Képviselő-testület azok 

visszafizetésére kötelezettséget vállal, kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a kapcsolódó 

terheit a költségvetésében megtervezi. 

 

21.§ A Képviselő-testület a 21.§-ban rögzített hiteleken kívüli rövidlejáratú, valamint hosszú 

lejáratú hitel felvételéről esetenként külön dönt.  

 

22.§ Az intézmények finanszírozása a kiskincstár keretében, a számlavezető pénzintézet útján, 

megállapodás alapján történik. 

 

6. Vegyes rendelkezések 

 

23.§ A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a 30 napot, mértékét tekintve a 

költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri 

és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Egyúttal elrendeli, hogy az 

intézménynek tartozás állományukról negyedévi rendszerességgel, a rögzített mérték elérése 

esetén pedig azonnal kötelesek tájékoztatást adni az irányító szerv részére. 

 

24. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 

következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi 

önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-

testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között 

átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 

költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 
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25. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési 

rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat 

teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik. 

 

 

7. Módosító és záró rendelkezések 

 

26. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

              Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

      polgármester                            jegyző 

. 

Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

 

1.§: 

A költségvetési rendelet személyi hatályával foglalkozik. 

 

2.§ 

A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási 

kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.  

 

3.§ 

A rendelet tervezet ezen rendelkezési az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

 

4.§ – 5.§ 

A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei 

(esetünkben a 2. és 3. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 

A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a 

felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat és a tartalékot. Külön részletezésre 

kerül a céltartalék. 

Bemutatásra kerülnek intézményenként a működési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti 

bontásban. 

 

6.§ 

Az állami költségvetésből járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is 

rendezi. 

 

7.§ 

Részletezésre kerülnek a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi 

szolgáltatásokhoz tervezett kiadások. 

 

8.§ 

A költségvetési rendeletben az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét rendezi 

– erre külön mellékletek is szolgálnak. 

 

9-17.§ 
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A költségvetés készítés, végrehajtás és módosítás szabályai kerülnek itt rögzítésre. A rendelet 

itt szabályozza: 

 az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása, 

 a bevétel elmaradás és a bevételi többlet felhasználása, 

 a személyi juttatás előirányzat tervezésére és felhasználásra vonatkozó szabályokat, 

 a költségvetési évhez nem igazodó éves, valamint a több éves kötelezettségvállalás 

szabályait, 

 a Képviselő-testület egyes előirányzatok feletti rendelkezési jogának átengedésének, 

 a gazdálkodásról készülő beszámolók és pénzmaradvány felhasználás és jóváhagyás 

előírásainak szabályai kerülnek itt rögzítésre. 

18-22.§ 

A pénzellátás, pénzgazdálkodás szabályi kerülnek itt meghatározásra. 

A rendelet itt szabályozza a számlavezető bank megnevezését, az átmenetileg szabad 

pénzeszközök lekötését, a folyószámlahitel-, és munkabérhitel felvételének, a rövid-, és 

hosszúlejáratú hitelek felvétele esetén az eljárás rendet.  

 

23. § 

Az önkormányzati biztos kirendelésének a lehetőségéről rendelkezik. 

 

24.§ - 26. § 

Technikai jellegű előírásokat tartalmaz a Polgármester veszélyhelyzetben történő 

intézkedéseinek lehetőségeiről, azok költségvetési hatásainak átvezetéséről, a rendelet 

hatályba lépéséről 
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Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsában végzett tevékenységről 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület 2019. január 30-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szentgotthárdi Képviselő-testület számára legutóbb a 2018. januári ülésére készült 

tájékoztató a Társulási Tanácsban végzett munkáról. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 93. § 14. alapján a társulás 

működéséről évente egy alkalommal kell beszámolni. 

 

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakban 6 alkalommal ülésezett a polgármesterekből álló 

Társulási Tanács. A Társulás munkaszervezete továbbra is törekedetett arra, hogy csak akkor 

kerüljön összehívásra a testület, amikor az feltétlenül szükséges, tekintettel arra is, hogy a 

polgármesterek nagy többsége nem főállású polgármester.  A kistérség jegyzőit / körjegyzőit 

magába foglaló Jegyzői Kollégium tanácskozása az elmúlt időszakban nem volt jellemző, a 

felmerülő szakmai teendőket más csatornákon (telefonon, e-mailben) szükség szerint 

egyeztettük. 

 

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időben 30 döntést hozott meg a Társulási Tanács. A 

határozatok részletes felsorolásától eltekintünk: a határozatok többsége a Társulási Tanács 

által fenntartott intézményekkel kapcsolatos (csoportindítás, szabályzatok módosítása, nyári 

zárva tartás meghatározása, munkaterv elfogadása, beszámolók, továbbképzési terv, 

intézményvezetői pályázat, álláshely betöltése kérelmek stb.), de a Társulás által ellátott, 

kistérségi szintű szolgáltatások működtetése (személyes gondoskodást nyújtó ellátások, 

térítési díjak meghatározása), illetve egyéb kötelezettségek (pl: belső ellenőrzési terv 

összeállítása, élelmezési nyersanyagnormák elfogadása, költségvetési beszámolók, 

költségvetés tervezet megvitatása, zárszámadás elfogadása, stb.) is igényeltek határozatokat. 

 

A Társulás a továbbiakban is az alábbi intézmények fenntartó és felügyeleti szerve: 

 

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység 

- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül: 

 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd) 

 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak) 

 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek) 

 Városi Gondozási Központ 

 Család- és Gyermekjóléti Központ 

 

A Társulás 2018. évi költségvetése 514 314 e/Ft volt. Ez alapján 2018. évben a térségi 

feladatellátással már csupán 5.346.0000,- forinttal több állami támogatás érkezett a térségbe, 

mint érkezett volna ugyanezen feladatokra akkor, ha azokat nem társulási formában látnák el 

a települések. (Társult formájú állami támogatás többletben már csak a házi segítségnyújtás 

esetében részesül a székhely önkormányzat, melynek összege a ténylegesen járó összeg 130%-

a, azaz 330 000,- FT/fő helyett  429 000,- Ft/fő.) 
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A Társulás által fenntartott intézmények térségi szintű szolgáltatásait a tagönkormányzatok 

továbbra is lakosságszám arányában finanszírozzák. A tagönkormányzati éves 

hozzájárulások fizetési határidejét a következőképpen határozta meg a Társulási Tanács: 

50%-ot március 31-ig, 50%-ot augusztus 15-ig kell befizetni a Társulás költségvetésébe. A 

2018. évi hozzájárulásokat többszöri felszólítást követően - 2 tagönkormányzat kivételével - 

valamennyi település befizette év végéig.  

 

A térségben is használandó, beszerzendő új gépjárművekkel (házi segítségnyújtás, család- és 

gyermekjóléti szolgáltatás) kapcsolatos lakosságszám arányos tagönkormányzati 

hozzájárulásokat 2018. végéig valamennyi érintett község befizette, ennek megfelelően a 

Család- és Gyermekjóléti Központ gépjárműbeszerzése már folyamatban van. 

 

A kistérségi szinten biztosított szolgáltatások közül az önként vállalt szociális ellátások 

továbbműködtetésének kérdése az utóbbi időben már nem merült fel hangsúlyosan. A 

támogató szolgálat és a közösségi pszichiátriai alapellátás már 2016. januártól „normatív 

finanszírozási rendszerben” történik. A 2013. évi XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése szerint 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat lett, így a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) Korm. rendelet 4/A.§-a alapján 

2013. július 01. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását a 

Főigazgatóság biztosítja. A fenti időponttól a Főigazgatóság a Társulással megkötött feladat-

ellátási megállapodás keretében láttatja el a feladatot, évenkénti finanszírozással. A 2017. évi 

támogatási összeg minimálisan emelkedett. 2019. évre vonatkozóan a Főigazgatóság előzetes 

igénybekérést kért, 2019. évre szóló megállapodás tervezet ezek alapján egyeztetés alatt áll, a 

támogatás összege pedig az előző évekhez hasonló lesz. 

 

Az elmúlt évek tendenciája folytatódik és a társulások számára egyre kevesebb állami 

támogatás / pályázati lehetőség elérhető, a felhívásokon pedig többnyire csak a tulajdonos / 

székhelytelepülések önkormányzatai indulhatnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában a 2018. évben folytatott tevékenységről szóló 

tájékoztatót megismerte. 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2019. január 17. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. 

 
 

BESZÁMOLÓ 

 

a Képviselő-testület 

2019. január 30-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiss János, Szentgotthárd város erdőgazdálkodója, Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 2018. decemberi ülésén meghozott 259/2018. számú Képviselő-

testületi határozata 2. pontjában foglalt felhívásának eleget téve, megküldte a 2018. évben 

ellátott feladatairól szóló beszámolóját, amit mellékelten a Tisztelt Képviselő-testület elé 

terjesztek elfogadásra. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd város 

erdőgazdálkodója 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja, köszönetét fejezi ki az 

egész évi munkájáért. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

    

 

Szentgotthárd, 2019. január 22. 

 

         Huszár Gábor  

                               polgármester  

  

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

Kiss János  

Szentgotthárd Város Önkormányzata erdésze 

Erdőgazdálkodó 

Nyilvántartási kódja 0849 

Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán utca 46. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző Úrnak               

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
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Tárgy: Beszámoló az erdőgazdálkodói feladatok ellátásáról a 2018.évben  

 

Tisztelt Jegyző Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 259/2018. számú Képviselő-testületi határozatának 

megfelelően elkészítettem a Szentgotthárd Város Önkormányzata Erdőgazdálkodójának 

beszámolóját a 2018. évben végrehajtott erdőgazdálkodó tevékenységemről. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata megbízásából 2014 óta látom el a város 

erdőgazdálkodói feladatait, legutóbbi beszámolóm, 2017 decembere óta az alábbi 

tevékenységeket végeztem. 

2018. január hó folyamán 

 Rábafüzes erdészeti községhatárokon belül fekvő Szentgotthárd Város tulajdonában 

lévő erdő, ill. erdősült területeket bejárása és ellenőrzése  

 

 Farkasfa erdészeti községhatárokon belül fekvő Szentgotthárd Város tulajdonában 

lévő erdő, ill. erdősült területeket bejárása és ellenőrzése 

 

 Rábatótfalu erdészeti községhatárokon belül fekvő Szentgotthárd Város tulajdonában 

lévő erdő, ill. erdősült területeket bejárása és ellenőrzése 

Az ellenőrzött területeken fagykár, hótörés a kedvezőtlen téli időjárási viszonyok ellenére sem 

történt.  Engedély nélküli fakivágás, lopás nyomait a bejárások során nem tapasztaltam. 

 

Januárban jártam be a 2017-ben végzett fakitermelések helyszíneit. Ebben a hónapban kellett 

ugyanis bejelenteni a Vas Megyei Kormányhivatal erdészeti osztályához az elvégzett 

fakitermeléseket. 

 

 

2018. február hónap 

• Máriaújfalu erdészeti községhatárokon belül fekvő Szentgotthárd Város tulajdonában 

lévő erdő, ill. erdősült területeket bejárása és ellenőrzése 

• Szentgotthárd, erdészeti községhatárokon belül fekvő Szentgotthárd Város 

tulajdonában lévő erdő, ill. erdősült területeket bejárása és ellenőrzése 

• Rábatótfalu erdészeti községhatárokon belül fekvő Szentgotthárd Város tulajdonában 

lévő erdő, ill. erdősült területeket bejárása és ellenőrzése 

 Az ellenőrzött területeken fagykár, hótörés a kedvezőtlen téli időjárási viszonyok 

ellenére sem történt.  Engedély nélküli fakivágás, lopás nyomait a bejárások során 

ebben az évben sem tapasztaltam. 

 Szentgotthárd Város 2018 – ban a szociális tűzifa ellátást önkormányzati 

erdőterületekből oldotta meg.  

 Elsősorban ennek figyelembe vételével és egyéb szakmai elvárásoknak eleget téve 

terveztem meg és végeztem el a tő melletti felvételeket: azaz jelöltem ki a kivágandó 

egyedeket. 

 A Polgármester úrral aláíratott terveket az előírásoknak megfelelően elküldtem a Vas 

megyei Kormányhivatal Erdészeti osztályához 

 

2018. március hónap 
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 Rábafüzes erdészeti községhatárokon belül fekvő Szentgotthárd Város tulajdonában 

lévő erdő, ill. erdősült területeket bejárása és ellenőrzése  

 Farkasfa erdészeti községhatárokon belül fekvő Szentgotthárd Város tulajdonában 

lévő erdő, ill. erdősült területeket bejárása és ellenőrzése – rendellenességet nem 

tapasztaltam, intézkedésre okot adó jelenséget nem észrevételeztem. 

 Bejártam az ‟56-os Emlékerdőt. Az 1956-os emlékerdő bejárása során a parki műszaki 

létesítmények, a park útjainak karbantartása, felújítása esetleg lehet szükségszerű, 

ajánlom a Városi Önkormányzatnak valamilyen pályázati forrás szerzését az utak 

kavics burkolata és pihenő padok javítása, pótlása érdekében. 

Ezt jeleztem a havi beszámolómban az illetékes eljáró osztály munkatársának. 

2018. április  

 Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emlékerdeje faállománya megfelelően 

fejlődik,a faállomány szinte valamennyi fáján erőteljes a  lombosodás. 

 Ellenőriztem Máriaújfalu és Zsida községhatárokon belül fekvő területek, az 

önkormányzat résztulajdonosi erdőterületei mellett folyó tavaszi erdészeti munkákat, 

esetleges területhatári viták kitermelések előtti tisztázása érdekében. 

2018. május 

 Immár 6. alkalommal ez évben is folytatódott a város „Minden gyermek kapjon fát!” 

programja a Zsida - patak partján. Ez évben a Gemenc Erdő Zrt. által adományozott 

elültetendő nagylevelű  hársfa csemeték elültetése programjának a szakmai irányítását 

és gyakorlati kivitelezését segítettem. A szülőknek, nagyszülőknek elmondtam a 

helyes faültetési eljárás szabályait. Majd néhány héten át hetente több alkalommal 

ellenőriztem a föld nedvességtartalmát és szükség szerint magam öntöztem a szomjazó 

facsemetéket.  

 Az Zsida-patak partján elültetett csemeték eredését később is ellenőriztem 

hetente. Ismét egy-két támasztó karót helyre kellett igazítani. A terület 

karbantartását az önkormányzat folyamatosan a SZEK alkalmazottaival 

folyamatosan végezteti.  

 Folyamatosan ellenőrzöm a város területén ültetett fiatal és idősebb 

faegyedeket. Ezek     ápolása és gondozása a Szentgotthárdi Eszközkezelő 

és Településfejlesztő Kft. által az utóbbi két évben példa értékű. 

2018. június 

 Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emlékerdő bejárása során megnyugtató 

állapotokat tapasztaltam. Az erdő folyamatos odafigyeléssel gondozott, az 

aljnövényzet és a fák közötti utak, ill. a fasorok közötti füves terület kaszált. A mezei 

juhar, korai juhar és hegyi juhar lombozata szépen kirajzolja a nemzeti lobogó 

színszimbolikáját. Ebben civil csoportok, önkéntesek is segítenek. 

 Az emlékerdőt övező állományszegély jól összezárt állapotban védelmet nyújt a parki-

kertészeti faegyedeknek. Továbbra is javaslom, hogy a szegélyerdőben elhelyezett 

hulladékgyűjtőket kissé kijjebb helyezzék el, beléjük valamilyen zárt és üríthető 

edényzet kerüljön. Továbbra is gyakran észlelem, hogy felelőtlen emberek a mára 

igazán vonzó emlékerdőt üveg-, fém italos dobozokkal, cigarettás dobozokkal 

csúfítják. 
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 Bejárva az önkormányzati erdőket, ismételten javaslom, hogy mivel a  

telekhatárok újbóli pontos meghatározása a város erdőterületein szükségszerű 

lesz, az eredeti határjelek ugyanis már nem találhatók, a munkára a Hivatal 

munkatársa( i )val együtt sort kell keríteni. 

2018.  július 

 A város vagyonát képező erdőterületek bejárását, az erdők és erdősült önkormányzati 

ingatlanok állapotának ellenőrzését végeztem Rábafüzes, Szentgotthárd – Hársas tó 

környékén.  

 Sömenek Miklós fakitermelő vállalkozóval 2018-ban termeléssel érintett erdőrészeket 

jártam be. Ebben az évben a Rábatótfalu 25i és a Máriaújfalu 30c tagokban határoztuk 

el a fakitermelést, mivel mindkét erdőrész az Őrségi Nemzeti park területén van, a 

kitermelés megvalósulása szeptemberre tolódott. 

2018. augusztus 

 A város vagyonát képező erdőterületek bejárását, az erdők és erdősült önkormányzati 

ingatlanok állapotának ellenőrzését végeztem Farkasfa térségében. 

 A rábakethelyi településrészen vízelvezetési árkolás kezdődött a Zsida patak irányába. 

Figyelemmel kísértem a munkálatokat, ahol a „Minden gyerek kapjon fét” fácskái és 

facsemetéi állnak. A munkavégzők kellő távolságot hagyva szakszerűen végezték a 

munkát, a gyerekek erdeje nem sérült a munkafolyamatok során. 

 Július hónapban az Őrségi Nemzeti Park erdőterület vételi szándékával jelentkezett a 

Farkasfa 0807/1 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati résztulajdon vonatkozásában. 

Még ebben a hónapban elvégeztem az erdőterület helyszíni felvételét, hogy az ingatlan értékét 

meghatározhassam az önkormányzatnál használatos hatályos jogszabály és számítási 

eljárások szerint, amit a Polgármesteri Hivatalban Tófeji Zsolt vagyongazdálkodási ügyintéző 

részére adtam át. 

2018. szeptember  

 E hónapban nem volt sem kitermelő munkavégzés, sem bejelentés nyomán feltáró 

intézkedés, így az erdők ellenőrzése kapott szerepet. 

   

2018. október 

 E hónapban zajlott Rábatótfalu 25i erdőben a fakitermelés, majd a SZET Kft. 

önkormányzati területre beszállítása, mely igény szerint szociális tűzifaként került később a 

rászorulókhoz. A munkafolyamatokat ellenőriztem. 

2018. november 

 Máriaújfalu, Farkasfa erdészeti községhatárokon belül fekvő Szentgotthárd Város 

tulajdonában lévő erdő, ill. erdősült területeket bejárása és ellenőrzése. Az 

erdőterületeken és a szomszédságukban nem folytak erdészeti munkák, nem történt 

rendkívüli dolog. 

2018. december 

 A Város intézményeinek a részére saját pénzből vásároltam fenyőfát karácsonyfa 

állításra, mivel sem a saját családi telepemből a beszállítást nem tudtam megoldani,  

sem pedig erdészeti vagy önkormányzati erdőből nem volt honnan beszerezni.  

Sikeres és eredményes újesztendőt kívánok Jegyző Úrnak, a Polgármesteri Hivatal 

dolgozóinak, valamint a Képviselő-testület tagjainak. 

Szentgotthárd, 2019. január 19.  

 

Tisztelettel: Kiss János erdész sk. 



 
42 

 

 

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

együttműködési megállapodásának felülvizsgálata 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2019. január 30-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése szerint a 

települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a 

további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt, mely 

megállapodást minden év január 31. napjáig (általános vagy időközi választás esetén az 

alakuló ülést követő harminc napon belül) felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a 

nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás 

szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon 

belül. 

Az együttműködő felek legutóbb 2018 januárjában vizsgálták felül a megállapodást. Akkor a 

felülvizsgálat eredményeként – részben jogszabályi változások, részben belső ellenőri javaslat 

alapján – egy új tartalmú együttműködési megállapodást fogadtak el. Előterjesztésemhez 

mellékelem ennek a jelenleg hatályos együttműködési megállapodásnak a szövegét. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megállapodás felülvizsgálatát a Szlovén 

Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Szentgotthárd-Rábafüzes és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd 2018. év 

végén már megtárgyalták. A nemzetiségi önkormányzatok nem tettek javaslatot a 

megállapodás módosítására. Ezért és mivel a legutóbbi felülvizsgálat (és új megállapodás 

aláírása) óta eltelt időben a megállapodás tartalmát érintő jogszabályi változás nem volt, 

javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata, a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu, a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közötti együttműködési 

megállapodást felülvizsgálta, annak módosítását, új tartalmú megállapodás előkészítését és 

elfogadását nem tartja indokoltnak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2019. január 14. 

                                                                    Huszár Gábor 

                                                                   Polgármester 

Ellenjegyzés 

Dr. Dancsecs Zsolt          

 jegyző 
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                         Melléklet 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

adószáma: 15733720-2-18 

képviselője: Huszár Gábor polgármester 

(a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

adószáma: 15813530-2-18 

képviselője: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

(a továbbiakban: Hivatal), 

 

harmadik részről a  

Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi út 104. 

adószáma: 16866067-1-18 

képviselője: Dániel Katalin elnök, 

 

negyedik részről a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Alkotmány u. 49. 

adószáma: 16866074 -1-18 

képviselője: Paukovits Helmut elnök, 

 

valamint ötödik részről a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 3. 

adószáma: 16867381-1-18 

képviselője: Samu Csaba  elnök, 

 

(utóbbi három a továbbiakban együtt: Nemzetiségi Önkormányzat) 

 

között az alulírott napon és helyen, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

80. §-ában meghatározott nemzetiség önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosítására, valamint az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására, az alábbi 

feltételekkel: 

 

I. Fejezet 

A tárgyi és személyi feltételek biztosítása  

 

1. Az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti kapcsolattartás 

 

1.1. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok 

ellátásához szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat munkaszervezete, a Hivatal útján. Az 

Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző illetve a 

kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző koordinálja. 
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1.2. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére a következő címen biztosítja a 

Nemzetiségi Önkormányzat székhelyét: 

a) a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szentgotthárd, Tótfalusi út 104. szám alatt, 

b) a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szentgotthárd, Alkotmány u. 49. szám alatt, 

c) a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szentgotthárd, Arany J. u. 3. szám alatt. 

Az Önkormányzat az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai 

eszközökkel felszerelt helyiségeket havonta igény szerint, de legalább harminckét órában 

ingyenes használatra biztosítja, a helyiségekhez, továbbá a helyiségek infrastruktúrájához 

kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket költségvetésében megtervezi és viseli. 

 

1.3. A Nemzetiségi Önkormányzat a részére biztosított ingatlant ingyenesen használhatja a 

nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátása céljából, emellett az ingatlan oktatási, 

kulturális rendezvények, illetve tanfolyamok megtartására is használható. A Nemzetiségi 

Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a használatba kapott ingatlan átalakításához az 

Önkormányzat előzetes engedélye szükséges. A rendkívüli javítások és helyreállítások az 

Önkormányzatot terhelik. Ugyanakkor az Önkormányzat jogosult a használat gyakorlását 

ellenőrizni. A használati jogviszony megszűnésekor a Nemzetiségi Önkormányzat nem 

köteles megtéríteni a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést. 

 

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat – amennyiben a megalakíthatóság feltételeit teljesítették – 

a következő nemzetiségi önkormányzati választások után is a jelen megállapodásban foglalt 

feltételek szerint jogosult tovább használni az épületet (irodát) mindaddig, míg elhelyezése 

más helyszínéről az Önkormányzat nem gondoskodik. 

 

1.5. Az Önkormányzat a Hivatal útján a testületi ülések előkészítése érdekében a Nemzetiségi 

Önkormányzat vezetőjével egyeztetve gondoskodik a meghívók, előterjesztések, hivatalos 

levelezés előkészítéséről, postázásáról, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, 

postázásáról. A Hivatal gondoskodik továbbá a testületi döntések és a tisztségviselők 

döntéseinek előkészítéséről, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó 

nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátásáról. 

 
1.6. Az Önkormányzat, illetve a Hivatal szükség szerint biztosítja a jelnyelv és a speciális 

kommunikációs rendszer használatát. 

 

1.7. A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 

adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása a Hivatalban történik. 

 

1.8. Az Önkormányzat valamennyi, az 1.1. - 1.7. pontokban meghatározott feladatellátáshoz 

kapcsolódó költséget viseli – a Nemzetiségi Önkormányzat testületi tagjainak és 

tisztségviselőinek telefonhasználata költségei kivételével.  

 

1.9. A jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - 

megbízottja az Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi 

Önkormányzat testületi ülésein, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

 
1.10. A Hivatal – mint a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

munkaszervezete – által köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőr a 

Nemzetiségi Önkormányzat által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján végzi a 

Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos belső ellenőrzési feladatokat. 
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II. Fejezet 

Költségvetés készítése, végrehajtása és a 

vagyon nyilvántartására vonatkozó szabályok 

 

2. A költségvetés összeállítása 

 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek 

jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: 

Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a 

továbbiakban: Ávr.) foglaltakat kell kötelezően tartalmaznia, így különösen: 

 az állam költségvetési hozzájárulása, 

 az Önkormányzat hozzájárulása, 

 a saját bevételek, 

 a támogatások, 

 a vagyonának hozadéka, 

 az adományok, 

 az átvett pénzeszközök, 

 általános és céltartalék, 

 működési és felhalmozási kiadások, 

 mérleg, 

 adósságkeletkeztető ügyletekről kimutatás. 

 

2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

ellátásáról a Hivatal gondoskodik. 

 

2.3. A költségvetés elkészítéséhez szükséges információkat az elnök legkésőbb február 1. 

napjáig a költségvetés elkészítésében közreműködő Hivatal Költségvetési csoportja részére 

megadja. A Költségvetési csoport a költségvetést legalább két munkanappal a képviselő-

testületi ülést megelőzően, de legkésőbb február 9-ig az elnök részére átadja. A Nemzetiségi 

Önkormányzat részéről felelős az elnök, a Hivatal részéről felelős a pénzügyi vezető. 

 

2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését az elnök a képviselő-testületnek február 15-

éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem 

fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik 

napig nyújtja be az Áht. 24. §-a, illetve 26. §-a alapján. A Nemzetiségi Önkormányzat saját 

költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetésről szóló 

határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatásul 3 munkanapon belül megküldi a 

Hivatalnak, felelős a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 

2.5. Költségvetési határozat hiányában kiadások nem teljesíthetők. A költségvetési határozat 

törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséért, kötelezettségvállalásaiért 

és tartozásaiért kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat felel. Az esetleges adósságrendezési 

eljárás során a Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért az Önkormányzat nem tartozik 

felelősséggel. 

 

2.6. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat újabb 

költségvetési határozatával módosíthatók. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat eredeti 

előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevétel kiesése van, illetve kiadási 

előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre, módosítania kell határozatát. A határozatnak 
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teljes körűen tartalmaznia kell a bevételi és kiadási előirányzatokat. A módosításról szóló 

határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatásul 3 munkanapon belül 

megküldi a Hivatalnak. 

 

2.7. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi 

költségvetését, melyet az elnök jóváhagy a költségvetés képviselő-testület elé terjesztésének 

határidejét követő 30 napon belül (Ávr. 33. § (1) és (2) bek.). Az elemi költségvetés 

elkészítését a Hivatal Költségvetési csoportjának a munkaköri leírásában a Nemzetiségi 

Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokkal megbízott ügyintézője készíti el, 

melyet a pénzügyi vezető ellenőriz. 

 

3. A költségvetés végrehajtása 

 

3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtó szerve a Hivatal. 

 

3.2. A nemzetiségek jogairól szóló törvény 133. §-a alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 

önálló pénzforgalmi számlával rendelkezik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy 

költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a 

következő főszámláján bonyolítja: 

- Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat: 11747068-16866067 sz. főszámláján, 

- Német Nemzetiségi Önkormányzat: 11747068-16866074 sz. főszámláján, 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 11747068-16867381 sz. főszámláján. 

 

3.3. Az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) közötti számítógépes 

összeköttetés miatt valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat egyetért azzal és kifejezetten 

hozzájárul ahhoz, hogy fenti számú főszámlája felett a Bank felé kizárólagos rendelkezési 

jogosultsága a Hivataltól banki aláírásra bejelentett személyeknek van. A főszámla adatairól 

az elnöknek, illetve az általa meghatározott személy(ek)nek adathozzáférési, 

bankszámlaegyenleg tájékozódási lehetősége van. 

 

3.4. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 

érvényesítés rendjének szabályait a jelen megállapodás 1. számú melléklete szerinti külön 

szabályzat tartalmazza. 

 

3.5. A Hivatal a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást 

vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, erről igény 

szerint, de legalább negyedévente a Hivatal adatot szolgáltat. A Nemzetiségi Önkormányzat 

hozzájárul, hogy utalványozni csak a Hivatal által alkalmazott, írásbeli rendelkezésnek 

minősülő nyomtatványon lehet. 

 

3.6. A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása (előleg felvétele) a Nemzetiségi 

Önkormányzat főszámlája terhére történik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a 

felvett előleggel minden hónap utolsó munkanapjáig szabályos bizonylatok benyújtásával 

elszámol annak érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen. 

Az előleggel való elszámolásig újabb előleg nem vehető fel. A Nemzetiségi Önkormányzat 

készpénzellátása (előleg felvétele) kezelése a Hivatal házipénztárára vonatkozó szabályzata 

alapján történik. 

 

3.7. Az előirányzatok terhére kifizetés csak a szabályszerű érvényesítés, utalványozás, 

(ellenőrzés) után történhet, az adótörvények, a bankszámlavezetésre vonatkozó jogszabályok 

és a számviteli előírások betartásával. Amennyiben a kifizetés a jogszabályi előírásokat 
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megszegve történik, ennek tényét a bizonylatokon fel kell tüntetni, az esetleges 

jogkövetkezményekért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felel. 
 

3.8. A Nemzetiségi Önkormányzat felel az általa az államháztartás alrendszereiből kapott, 

nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek 

támogatási adatainak közzétételéért, valamint felel a törvényi előírások szerinti 

árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, 

vagyonhasznosításra, támogatás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó 

adatainak közzétételéért. Felelős a Hivatal részéről a nemzetiségi önkormányzatokkal 

kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintéző. 

 

3.9. A Nemzetiségi Önkormányzat az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi 

lebonyolításánál és elszámolásánál saját maga jár el. A Hivatal igény szerint a Nemzetiségi 

Önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz a Nemzetiségi Önkormányzat ismert 

kötelezettségvállalásairól, bankszámlaegyenlegéről és vagyoni helyzetéről szolgáltat 

pénzügyi adatot. A pályázat előkészítésével, gondozásával, menedzselésével, 

elszámolásával, adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat a Nemzetiségi Önkormányzat 

végzi, szükség esetén a Hivatal pályázatírójának közreműködésével. A Hivatal Költségvetési 

csoportja a pályázatokkal kapcsolatos kifizetésekkel, a pénzforgalommal és számviteli 

nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat látja el. A pályázatokhoz kapcsolódó 

kötelezettségvállaláshoz, a vagyoni és számviteli analitikus nyilvántartáshoz szükséges 

információkat és dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja. 
 

4. Beszámoló, költségvetési jelentés, mérleg készítése, jóváhagyása 

 

4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat a havi pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli adatok 

bizonylatait minden tárgyhót követő 10-ig köteles a Hivatal Költségvetési csoportjának 

átadni. 

 

4.2. A Hivatal a tárgyhót követő 20-ig – július hónap kivételével – elkészíti a Nemzetiségi 

Önkormányzat időszaki pénzforgalmi jelentését (PM info). 

 

4.3. A Hivatal az Áht. 91. § (3) bek. alapján elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat 

zárszámadását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal, a képviselő-

testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb április 25-ig és 

azt az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek április 30-ig. A 

zárszámadás elkészítéséért felelős Hivatal pénzügyi vezetője. 

 

4.4. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi 

költségvetési beszámolóját, melyet az elnök jóváhagy. 

 

4.5. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat időközi 

költségvetési jelentéseit és mérlegjelentéseit is (Ávr. 169. § (3) bekezdése szerinti 

ütemezésben), felelős a pénzügyi vezető. 

 

4.6. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, költségvetési beszámolóját, időszaki 

információs jelentését és költségvetési mérlegjelentését az illetékes Minisztérium által 

kötelezően elrendelt nyomtatványok kitöltésével a Hivatal Költségvetési csoportja küldi meg a Kincstár 

felé, felelős a pénzügyi vezető. 
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5. A vagyontárgyak kezelésének rendje 

 

5.1. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait a 

rendelkezésre bocsátott adatok alapján vezeti. A szükséges információkat és 

dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy 

felvételéhez kapcsolódó és a Hivatal Költségvetési csoportja számára átadott bizonylatok 

szolgáltatják. 

 

5.2. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának leltározása a Hivatal Leltárkészítési és 

Leltározási Szabályzata alapján történik. A leltározás során felmerült esetleges többlet vagy 

hiány megállapítása után a kivizsgálás és a felelősség megállapítása a Nemzetiségi 

Önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

 

5.3. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának selejtezése a Hivatal Selejtezési szabályzata 

alapján történik. 

 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

6. Jelen megállapodás megkötésével egyidejűleg az Önkormányzat és a Nemzetiségi 

Önkormányzat között a 2015. december 3-án megkötött együttműködési megállapodás 

hatályát veszti. 

 

Szentgotthárd, 2018. február hó 28 . nap 

 

 

 

  Dániel Katalin                             Paukovits Helmut Samu Csaba 

Szlovén Nemzetiségi   Német Nemzetiségi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke   Önkormányzat elnöke Önkormányzat elnöke 

                                                                                         

 

  P.H.  P.H.   P.H. 

 

 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

   Szentgotthárd Város Szentgotthárdi Közös 

 Önkormányzatának polgármestere Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 

 

  P.H.  P.H.   

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

 pénzügyi vezető 
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1. melléklet 

az együttműködési megállapodáshoz 

 

Helyi Nemzetiségi Önkormányzat 

Szentgotthárd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, 

ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA 

 

 

Hatályos: 2018. február hó 28 . napjától 
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A Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával – így különösen a kötelezettségvállalás, 

ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás rendjével – 

kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 

(a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a következők szerint 

határozzuk meg: 

 

I. 

Általános rész 

 

I.1. A szabályzat célja 

 

A szabályzat célja, hogy a Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási tevékenységével 

összefüggésben meghatározza az egyes jog- és hatásköröket, a helyettesítés, illetve a 

hatáskörök átruházási rendjét, az ehhez rendelt felelősség viselését. 

 

Ezen szabályzat hatálya kiterjed  

 a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu, 

 a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes és  

 a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd 

(a továbbiakban együttesen: Nemzetiségi Önkormányzat) 

kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályaira. 

 

Jelen szabályzat előírásait kell figyelembe venni a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása 

során minden esetben.  

 

Európai Uniós forrásból pályázati támogatás felhasználására is jelen szabályzat előírásai 

alkalmazandók, amennyiben jogszabály, egyéb jogi aktus, vagy a támogatási szerződés külön 

előírást nem határoz meg a támogatott számára. 

 

II.  

A gazdálkodással összefüggő feladatok 

 

II.1. Az operatív gazdálkodási jogkörök, az egyes jogköröket gyakorlók 

(kötelezettségvállaló, ellenjegyző, utalványozó, érvényesítő, szakmai teljesítésigazoló) 

feladatai 

 

II.1.1. Kötelezettségvállalás  
 

Kötelezettségvállalás a kiadási előirányzatok és az idegen pénzeszközként nyilvántartott 

Európai Uniós források terhére vállalt fizetési kötelezettség, így különösen   

 a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,  

 szerződés (megállapodás) megkötésére,  

 költségvetési támogatás biztosítására, illetve vállalásról szóló, szabályszerűen 

megtett jognyilatkozat.  

 

A közbeszerzésekről szóló törvény alapján a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, 

részvételi, ajánlattételi felhívás, továbbá minden olyan nyilatkozat, harmadik személlyel 

szemben vállalt kötelezettség, amely feltételesen, valamely személy nyilatkozatától függő 

fizetési kötelezettséget tanúsít – kivéve a kezességvállalás és garanciavállalás eseteit, 
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melyekkel kapcsolatos eljárásrendet jogszabály határoz meg – kötelezettségvállalásnak 

minősül.  

Ha a közbeszerzési eljárás, pályázat eredménytelen lett, a fizetési kötelezettséget keletkeztető 

nyilatkozat nem történt meg, a korábban lekötött előirányzat lekötését a kötelezettségvállalás 

meghiúsulásának szabályai szerint fel kell oldani. 

 

A kötelezettségvállalás – a külön jogszabályban meghatározott kivétellel – csak pénzügyi 

ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban történhet. 

 

Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás 

 a gazdasági eseményenként 100.000,- Ft-ot el nem érő kifizetések,  

 jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, 

hatósági döntésen, vagy más fizetési kötelezettséget megállapító kötelező előíráson 

alapuló kifizetés, 

 továbbá a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások estében.  

 

A gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő kötelezettségvállalásokra 

vonatkozó szabályok:  

 

A kötelezettségvállalás - gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő - 

dokumentumai:  

 számla, 

 egyszerűsített megrendelő, 

 kötelezettségvállalás bejelentő (melléklet szerint) 

A nem írásban vállalt kötelezettségvállalások nyilvántartására a DOKK könyvelési 

rendszerben a bejövő számlák részletező kimutatása szolgál. 

 

A kötelezettségvállalások nyilvántartása 

 

A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.  

A kötelezettségvállalás nyilvántartást legalább a kiemelt előirányzatok szintjén kell vezetni. 

 

A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni a vállalni tervezett 

kötelezettségből adódó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha 

valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan, vagy külön jövőbeli nyilatkozattól 

függ. 

 

A kötelezettségvállalások nyilvántartását a munkaköri leírásában erre felhatalmazott 

ügyintéző vezeti. 

A kötelezettségvállalás nyilvántartó ügyintéző hetente két alkalommal – az utalási napokat 

megelőző nap – a Nemzetiségi Önkormányzat által vállalni kívánt kötelezettségek 

tekintetében a benyújtott dokumentumon írásban jelzi a pénzügyi vezető felé a fedezet 

rendelkezésre állást, vagy annak hiányát. 

A kötelezettségvállalás nyilvántartó ügyintéző – a nyilvántartás adatai alapján – 

haladéktalanul köteles jelezni a pénzügyi vezető felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a 

kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.  

 

A kötelezettségvállalások, azok teljesítése, így az egyes előirányzatok alakulásáról a jegyző, a 

pénzügyi vezető és Nemzetiségi Önkormányzatok vezetői félévente külön is egyeztetnek. 

 

II.1.2. Utalványozás  
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Utalványozás a kiadási előirányzatok terhére történő kifizetés elrendelése. 

 

Utalványozni kizárólag abban az esetben lehet, ha: 

 a kötelezettségvállalás dokumentumai rendelkezésre állnak,  

 a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése az adott gazdasági eseményre 

vonatkozóan dokumentáltan megtörtént, 

 a teljesítés igazolását, az arra feljogosított személy írásban megtette, 

 az érvényesítő a gazdasági eseményhez kapcsolódó ellenőrzést elvégezte, azt 

dokumentálta. 

Utalványozni készpénzes gazdasági eseményhez kapcsolódó bizonylat esetében csak az 

érvényesített eredeti bizonylaton, más esetben külön írásbeli rendelkezésen lehet. 

 

A készpénzes fizetési mód kivételével a külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon 

fel kell tüntetni:  

 az „utalvány” szót, 

 a költségvetési évet, 

 a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a 

számát, 

 a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 

 a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését, 

 a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel sorszámát 

 a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását, 

 az érvényesítés igazolását. 

 

Nem kell külön utalványozni: 

 a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát 

helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó bevétel beszedését, 

 a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, 

 a fizetési számla vezetésével kapcsolatban a számlavezető pénzintézet által 

felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat. 

 

A külföldi pénznemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő forint értékén 

kell figyelembe venni, amellyel az utalványt a terhelési értesítő beérkezését követően 

haladéktalanul ki kell egészíteni. 

 

II.1.3. Ellenjegyzés  
 

Az ellenjegyzés  

A.) a kötelezettségvállaláshoz és  

B.) az utalványozáshoz kapcsolódik. 

A.) A kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az 

ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy 

 a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a 

kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata rendelkezésre 

áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja 

a fedezetet, 

 a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre fog állni, 



 
53 

 a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

 

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az ellenjegyzésre 

jogosultnak erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, illetve amennyiben nem 

a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kötelezettségvállaló, akkor az Eenököt. 

 

Ha a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az 

ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az ellenjegyzését a 

„kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt” feljegyzéssel ellátni.  

 

B.) Az utalványozás ellenjegyzése a hatályos jogszabályok szerint nem kötelező, de a 

Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása során az utalványozás ellenjegyzését elvégezzük. 

 

Amennyiben az ellenjegyzésre jogosult nem ért egyet az utalvánnyal, köteles azt jelezni az 

utalványozónak. Az ellenjegyzés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre 

írásban utasítja. A további eljárási szabályokra az A.) pontban foglaltakat kell alkalmazni.  

 

II.1.4. A teljesítésigazolás  

 

A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.  

A teljesítésigazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni 

kell  

 a kiadások teljesítésének jogosságát, 

 a kiadások összegszerűségét,  

 ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében 

annak teljesítését. 

 

A bevételekre vonatkozóan nem kell a szakmai teljesítést igazolni. 

 

A teljesítésigazolás módja: a számlára fel kell vezetni a „Teljesítést igazolom”, vagy 

„Szakmai teljesítést igazolom” szövegrészt, vagy ilyen tartalmú bélyegzővel-, ill. dátummal 

és aláírással kell ellátni a dokumentumot, vagy külön teljesítésigazolás is kiállítható a 

szolgáltatás teljesítéséről / áru leszállításáról, az építési munkák teljesítéséről. 

 

Pályázati forrásból megvalósuló kifizetések esetében a pályázati azonosítót / támogatási 

szerződés számát fel kell tüntetni a számlán – vagy más módon – (szövegesen) hivatkozni kell 

a pályázatra. 

 

II.1.5. Érvényesítés  
 

A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell 

 az összegszerűséget, 

 a fedezet meglétét és azt, hogy 

 a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr., valamint a belső szabályzatokban 

foglaltakat betartották-e.  

 

Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső szabályzatok 

megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagható 

meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. Ilyen esetben az érvényesítőnek az 

utalványrendeletre fel kell vezetni „az érvényesítés utasításra történt” szövegrészt. 
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Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell  

 az érvényesítésre utaló megjelölést,  

 az érvényesítés dátumát és  

 az érvényesítő aláírását.  

 

Az érvényesítést az utalványrendeleten kell rögzíteni. 

 

II.2. Gazdálkodási jogkörök szabályozása 

 

II.2.1. Kötelezettségvállaló 
 

Kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat nevében az elnök, vagy az általa jelen 

szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult a Nemzetiségi 

Önkormányzat költségvetésének előirányzatai terhére. 

 

További felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban 

történhet.  

 

II.2.2. Utalványozó 
 

Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzatnál az elnök, vagy az általa jelen 

szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 

 

II.2.3. Pénzügyi ellenjegyző  
 

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Nemzetiségi Önkormányzat 

munkaszervezeti feladatait ellátó Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 

vezetője, távollétében vagy összeférhetetlenség esetén a helyettese jogosult. 

 

II.2.4. Érvényesítő 

 

Érvényesítést csak a legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli 

képesítésű dolgozó végezhet. A Nemzetiségi Önkormányzat esetében a munkaköri leírásában 

ezzel a feladattal megbízott könyvelési feladatokat ellátó költségvetési ügyintéző jogosult.  

Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul.  

 

II.2.5. A teljesítésigazolás 
 

A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzatnál az elnök, vagy az általa jelen 

szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult, amennyiben a 

kötelezettségvállalás dokumentuma külön nem jelöli meg a teljesítés igazolására feljogosított 

személyt. 

 

II.2.6. Nyilvántartás vezetése 

 

A kötelezettségvállalásra, utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre és 

teljesítésigazolásra jogosult személyekről és aláírásmintájukról nyilvántartásokat kell vezetni, 

melyek a szabályzat 2-6. mellékletét képezik. 
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II.3. Összeférhetetlenségi szabályok  

 

Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és a szakmai 

teljesítésigazolásra irányuló feladatot nem végezhet olyan személy, aki ezt a tevékenységét a 

Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná el. 

 

Az Ávr-ben foglaltakra tekintettel 

 a kötelezettségvállaló és ellenjegyző, továbbá 

 az utalványozó és az ellenjegyző 

ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. 

 

Az Ávr-ben foglaltak szerint az érvényesítő személy nem lehet azonos 

 a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult, valamint   

 a szakmai teljesítést igazoló személlyel.  

 

III. 

A beszámoltatás és ellenőrzés szabályai 

 

A kötelezettségvállalásra és utalványozásra felhatalmazottak a félévente történő 

megbeszéléseken – a pénzügyi ellenjegyző a heti gyakorisággal tartott vezetői megbeszélésen 

– kötelesek szóban beszámolni ezen tevékenységükről, a FEUVE tapasztalatairól. 

Amennyiben rendkívüli eseményről történik értesítés, arról külön jegyzőkönyv felvétele 

szükséges, melynek elkészítéséért a jegyző a felelős. 

 

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályainak betartását, a 

jogszabályi és jelen szabályzatban foglalt előírások megvalósulását a belső ellenőrzés 

keretében a belső ellenőr bármikor jogosult vizsgálni, melynek tapasztalatairól jelentést 

készít. 

 

IV. 

Záró rendelkezések 

 

Ez a szabályzat 2018. február hó 28 . napján lép hatályba. 

 

Szentgotthárd város jegyzőjének kell gondoskodnia arról, hogy a szabályzatban foglalt 

előírásokat az érintettek megismerjék. 

 

Szentgotthárd, 2018. február hó 28 . nap  

 

 

 

Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat 

  elnöke elnöke 

 

 

 

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat  jegyző 

                      elnöke 
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1. sz. melléklet 

a szabályzathoz 

 

Nemzetiségi Önkormányzat: ……………………………………………………….. 

 

 

Kötelezettségvállalás bejelentése / pénzügyi ellenjegyzésre 

 

 

Kötelezettségvállalás száma: 

 

Kötelezettségvállalás tárgya:  

 

Szállító / szolgáltató megnevezése:  

 

Kötelezettségvállalás összege:   

 

Fedezet megjelölése:  

 

Dátum:  

 

Kötelezettségvállaló aláírása:  

 

 

 

 

Pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának igazolása 

 

Fedezet / előirányzat megjelölése: 

 

Előirányzat még felhasználható összege: 

 

Ügyintéző ellenjegyzése: 

 

Dátum: 

 

 

 

Pénzügyi vezető ellenjegyzése: 

 

Dátum:  

 

Aláírás: 
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2. melléklet 
a szabályzathoz 

 

NYILVÁNTARTÁS 

a kötelezettségvállalásra jogosult személyekről 

 

Sorszám Név Beosztás Felhatalmazásra 

jogosító ügyirat 

száma, kelte 

Jogosult 

aláírása 

Jogosultság 

megszűnését 

elrendelő 

ügyirat száma, 

kelte, 

időpontja 
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3. melléklet 
a szabályzathoz 

 

NYILVÁNTARTÁS 

az utalványozásra jogosult személyekről 

 

Sorszám Név Beosztás Felhatalmazásra 

jogosító ügyirat 

száma, kelte 

Jogosult 

aláírása 

Jogosultság 

megszűnését 

elrendelő 

ügyirat száma, 

kelte, 

időpontja 
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4. melléklet 
a szabályzathoz 

 

NYILVÁNTARTÁS 

az ellenjegyzésre jogosult személyekről 

 

Sorszám Név Beosztás Felhatalmazásra 

jogosító ügyirat 

száma, kelte 

Jogosult 

aláírása 

Jogosultság 

megszűnését 

elrendelő 

ügyirat száma, 

kelte, 

időpontja 
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5. melléklet 
a szabályzathoz 

 

NYILVÁNTARTÁS 

az érvényesítésre jogosult személyekről 

 

Sorszám Név Beosztás Felhatalmazásra 

jogosító ügyirat 

száma, kelte 

Jogosult 

aláírása 

Jogosultság 

megszűnését 

elrendelő 

ügyirat száma, 

kelte, 

időpontja 
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6. melléklet 
a szabályzathoz 

 

NYILVÁNTARTÁS 

a teljesítésigazolásra jogosult személyekről 

 

Sorszám Név Beosztás Felhatalmazásra 

jogosító ügyirat 

száma, kelte 

Jogosult 

aláírása 

Jogosultság 

megszűnését 

elrendelő 

ügyirat száma, 

kelte, 

időpontja 
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Tárgy: Huszár Gábor polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének 

jóváhagyása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. január 30-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. ( a továbbiakban : Kttv. ) 225/C §-

a rendelkezik a polgármester szabadságával kapcsolatos szabályokról: 

 
225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 

pótszabadságra jogosult. 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester 

szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint 

igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen 

tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, 

vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző 

évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell 

számítani. 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell 

igénybe venni vagy kiadni. 

 

A fent megjelölt törvényhely alapján előterjesztem a következőket: 

 

A 2018. évi szabadság-nyilvántartás alapján a 2018-ban fel nem használt polgármesteri 

szabadság: 17 munkanap. A polgármesteri szabadság igénybevételéről és a szabadság- 

nyilvántartás egyenlegéről 2018-ban is minden hónapban tájékoztattam a képviselő-testületet. 

A fentiek alapján Huszár Gábor polgármester 2019. évre megállapított szabadsága: 

2018. évről áthozott szabadság:               17    munkanap 

2019. évi időarányos alap- és pótszabadság (2019.01.01.- 2019.10.12.)  30   munkanap 

2019. évi összes igénybe vehető szabadság:      47  munkanap 

 

A szabadság ütemezését az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen 

elfogadni. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor polgármester 

2019. évi szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/C § (2) bekezdése alapján – az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja 

jóvá. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor polgármester 

részére a 2018. évről áthozott 17 munkanap szabadságát az 1. sz. mellékletben foglalt 

szabadságolási ütemterv alapján 2019. március 31. napjáig kiadja. 

 

Határidő: 2019.03.31. 

Felelős:    Labritz Béla alpolgármester 
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                 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2019. január 17. 

 

 

 

 

Huszár Gábor 

polgármester 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

Huszár Gábor polgármester 2019.  évre megállapított szabadsága: 

 

2018. évről áthozott szabadság:               17    munkanap 

2019. évi időarányos alap- és pótszabadság (2019.01.01.- 2019.10.12.)  30    munkanap 

2019. évi összes igénybe vehető szabadság:       47   munkanap 

 

 

A szabadság ütemezése:  

 
kezdete vége munkanapok száma 

2019.01.11. 2019.01.16. 4 17 nap 

( 2018. évről 

áthozott ) 
2019.02.04. 2019.02.06. 3 

2019.02.18. 2019.02.22. 5 

2019.03.11. 2019.03.13. 3 

2019.03.18. 2019.03.19. 2 

2019.04.11. 2019.04.16 4 30 nap 

(2019. évi 

időarányos 

alap- és 

pótszabadság ) 

2019.05.06. 2019.05.10. 5 

2019.06.13. 2019.06.19. 5 

2019.07.02. 2019.07.05. 4 

2019.08.21. 2019.08.30. 8 

2019.09.18. 2019.09.23. 4 

összesen:  47  
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Tárgy: A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megüresedő 

álláshely betöltése iránti kérelme 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. január 30-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 Képviselő-

testület elé kell terjeszteni.  

2019. január 18-án a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal ügykezelője (munkaköre: 

adminisztrátor) lemondott, közszolgálati jogviszonya 2019. március 17-én megszűnik.  

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Testületi és adminisztrációs csoportjához két 

fő ügykezelő (az iktató és az adminisztrátor) tartozik. A két fő ügykezelő helyettesíti egymást 

a másik távolléte, akadályoztatása esetén, ezen túlmenően az adminisztrátor a testületi 

ügyintézőt is helyettesíti a testületi ülést előkészítő és a testületi ülés utómunkálataival 

kapcsolatos ügyviteli feladatainak ellátásában. Az adminisztrátor végzi az elektronikus 

képviselő-testületi rendszer segítségével a képviselő-testületi ülések, az állandó bizottságok 

üléseinek, a Közbeszerzési Bizottság üléseinek, a Társadalmi Bizottság ülésének a 

jegyzőkönyvezését, valamint (a társulással kapcsolatos ügyek kivételével) az egyéb olyan 

megbeszéléseknek a jegyzőkönyvezését, amelyeknél részletes vagy szó szerinti jegyzőkönyv 

készítése szükséges. Az adminisztrátor feladata továbbá az apátistvánfalvai képviselő-testületi 

ülések jegyzőkönyvezése is. A képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyvek elkészítésére 

és a Kormányhivatal részére a központi elektronikus rendszerbe való feltöltésére tizenöt napos 

határidőnk van, amit nagyon nehéz tartani. A késedelem a Kormányhivatal törvényességi 

felhívását eredményezheti. Az adminisztrátor a jegyzőkönyvek elkészítésén túl segítséget 

nyújt az iktatásban, a postázásban, a postakönyv írásában, az irattár rendezésében, az 

iratselejtezésben, az iratok levéltárba adásában, valamint havonta elkészíti a képviselő-

testületi rendeleteket és határozatokat tartalmazó Önkormányzati Értesítőt.  

A fenti indokok miatt kérem, hogy az álláshely betöltését a T. Testület szíveskedjen 

engedélyezni.  

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal kérelmét megismerte, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal a megüresedő ügykezelői álláshelyet 2019. március 18. 

napjától betölthesse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

   Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2019. január 21. 

          Dr. Dancsecs Zsolt 

                jegyző 
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Tárgy: Csatlakozás csoportos villamos energia beszerzési 

közösséghez 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. január 30-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ismét közbeszerzési eljárás kiírása vált szükségessé az elektromos energiavásárlásunk 

területén hiszen a legutóbb megkötött szerződés ez év végén lejár. Az elmúlt években ezt már 

úgy oldottuk meg, hogy csatlakoztunk beszerzési közösséghez és ezáltal tudtunk jóval 

kedvezőbb feltételeket – jóval alacsonyabb árat - elérni tekintettel arra, hogy több 

önkormányzat nagyobb mennyiséget kíván beszerezni ami a kialakult gyakorlat szerint 

alacsonyabb árat eredményez.  

Az elmúlt években az e feladatokkal megbízott Sourcing Hungary Kft. most ismételten 

jelentkezett, hogy a feladatot megint vállalná. Bemutatkozó dokumentuma az előterjesztéshez 

csatolt állományban olvasható. Az eljárás meglehetősen speciális és sokirányú közbeszerzési 

feladatot jelent, illetve ebben a kedvező beszerzési közösségben csak akkor tudunk részt 

venni, ha külső szakértő segítségét vesszük igénybe – ezt a korábbi évekhez hasonlóan 

javasoljuk a Sourcing Hungary Kft-vel elvégeztetni.  

 

Önkormányzatunk és intézményei energiafogyasztásának beszerzési értéke meghaladja a 

nettó 15 millió Ft-os értékhatárt, ezért a villamos energia beszerzésünket a 

közbeszerzésekről szóló törvény előírásai szerint kell megvalósítanunk. 

Önkormányzatunk energiafogyasztóinak (polgármesteri hivatal, óvoda - bölcsőde, 

egészségügyi intézmények, közszolgáltatók, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként 

történő megjelenése az energiapiacon gyenge alkupozíciót kínáló megoldás lenne, ezért 

célszerű energia fogyasztóinkat egy közös beszerzésben kezelni.  
Érdekérvényesítési lehetőségeinket tudjuk még növelni azzal, hogy más önkormányzatokkal 

közösen szerezzük be villamos energiát, amivel a méretgazdaságosságból adódón további 

árelőny érhető el a jelenleg érvényes egyetemes szolgáltatói árakkal szemben. 

Csoportosan, az önkormányzati energiafogyasztók közbeszerzési tömörülésbe tagozódásával, 

van esély valódi alkupozíció kialakítására, az adott piaci körülmények között elérhető 

legkedvezőbb árszint és feltételrendszer elérésére.  
A önkormányzati csoportos közbeszerzés legfontosabb előnyei: 

 A nagyobb mennyiségből fakadó árelőny kiaknázása („flotta ár”) 

 Jelentős humánerőforrás és munkaidő megtakarítás a csatlakozó 

önkormányzati energiafogyasztók számára  

 A közbeszerzés folyamatát az adott feltételrendszerben elérhető 

legalacsonyabb ár elérésében maximálisan érdekelt független energiapiaci 

szakértők bonyolítják le 

 Professzionális beszerzési megoldások, folyamatok, eszközök 

 Toleranciasáv csoportszinten számítandó, ezáltal kisebb a veszélye az alul 

és felülfogyasztásból eredő kötbérfizetési lehetőségeknek 
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 A csoport tagjai egyedileg szerződnek, ezáltal az esetleges kötbérek, 

szankciók kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak - nincs 

közös felelősségvállalás 

 

Ehhez a közbeszerzéshez a speciális energia beszerzéshez kapcsolódóan felmerülő 

energetikai-, jogi-, közbeszerzési- és elektronikus beszerzési kérdések is megválaszolásra 

kerülhetnek egy megfelelő szakértelemmel rendelkező lebonyolítón keresztül. 

A csoportos közbeszerzési modell számol független közbeszerzési szakértő társaságok 

megjelenésével, amelyek eljárás lebonyolítóként történő alkalmazásával megnyílik a 

lehetőségünk naprakész energiapiaci információkhoz jutásra, műszaki-, jogi- és 

közbeszerzés szakmai szakértői felkészültségre, valamint elektronikus árlejtés 

alkalmazására az eljárás sikeres és eredményes lebonyolítása érdekében, továbbá megnyílik 

a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakítására.  

A Sourcing Hungary Kft. Magyarország piacvezető független beszerzési szakértő 

szervezete. Küldetésük szakértő szolgáltatóként a legnagyobb pénz, idő és energia 

megtakarítás elérése ügyfeleik számára. A szakértőik által 2008 óta támogatott projektekben 

3800 fogyasztónál összességben 398 milliárd forintos összértékben bonyolítottak le energia 

beszerzéseket, 37 milliárd forintos megtakarítást elérve. Közbeszerzési tanácsadó 

szervezetként pedig 370 energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolítottak le 970 

fogyasztó (több mint 200 önkormányzat, MJV, fővárosi kerület, Főváros) számára, évente 

legalább 10 csoportos eljárást lebonyolítva.  

Önkormányzatunknak is vannak pozitív tapasztalatai ezen a téren, és most ismételten tud 

csatlakozni a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, a Magyar Energia Beszerzési 

Közösség (MEBEK) keretében lebonyolítandó, csoportos villamos  energia közbeszerzéshez 

a 2020-2021. évre vonatkozóan. A csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozáshoz egy 

tagfenntartó nyilatkozat aláírása szükséges, amellyel csatlakozunk a gesztor ajánlatkérőhöz. 

A lebonyolító Sourcing Hungary Kft. megbízásához pedig egy szakértői szerződés, illetve a 

fentieken túl a fogyasztási helyek műszaki adatainak megadása szükséges.   

 

A fent részletezett előnyök, lehető legkedvezőbb piaci árszintek és feltételrendszer 

elérésének érdekében javaslom, hogy önkormányzatunk és intézményei összes villamos 

energia fogyasztási helyével csatlakozzon a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, 

MEBEK csoportos közbeszerzéshez teljes ellátás alapú villamos energia és közvilágítás 

állátására vonatkozóan a 2020. január 1-től 2021. december 31-ig tartó szerződéses 

időszakra. Kérem az előterjesztés megvitatását 
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020-2021. évi villamos 

energia közbeszerzése kapcsán az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tagfenntartási 

nyilatkozat aláírását jóváhagyja arról, hogy a Szentgotthárd Város Önkormányzata fenntartja 

tagságát a Sourcing Hungary Kft., mint független energia szekértő szervezet által a Magyar 

Energia Beszerzési Közösség keretében az energiapiaci liberalizáció kihasználása érdekében 

létrehozott csoportos energia beszerzési szerveződéshez. 

Egyúttal jóváhagyja az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodás aláírását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2019.01.18. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester  

                           

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT A TAGSÁG FENNTARTÁSÁRÓL 

Preambulum 

A kedvezőbb energiaárak elérésének érdekében a Sourcing Hungary Kft., mint független energia-beszerzési 

szekértő szervezet a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az energia piaci liberalizációt kihasználva 

csoportos energia beszerzéseket szervez. A csoportos beszerzések által a csatlakozó tagok számára kedvezőbb 

feltételek érhetőek el, mint a szervezetek önálló beszerzései során. A szervező Sourcing Hungary Kft. több 

iparágban támogatta már energia beszerzési közösség létrehozását, együttes energia beszerzés lefolytatását, 

melyeknek köszönhetően jelentős megtakarításokat realizált a megbízói számára. 

A beszerzési közösség célja, hogy a tagok földgáz és villamos energia beszerzését együttesen kezelve, 

kihasználjuk a nagyobb mennyisségből és portfolióhatásból fakadó előnyöket, és a Sourcing Hungary Kft. által 

biztosított energia beszerzési tapasztalatok és szakértelem által a tagok számára a piacon elérhető 

legalacsonyabb árszintet és legjobb feltételeket, pozíciókat harcoljuk ki a szabad piaci kereskedők 

pályáztatásával. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) 

szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak 

Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást 

lefolytatni, azaz lehetősége van több Ajánlatkérőnek közösen közbeszerzési eljárás megindítására és 

lefolytatására.  

Fentiek alapján Alulírott, mint a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

szervezet törvényes képviselője n y i l a t k o z o m, 

hogy fenn kívánjuk tartani az általam képviselt szervezet tagságát a Sourcing Hungary Kft. mint független 

energia-beszerzési szakértő által szervezett közös energia-beszerzési közösségben, azaz a feladatokat 

koordináló Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata mint Gesztor által képviselt csoportos, villamos 

energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kívánunk megjelenni. 

 

Nyilatkozatom aláírásával tudomásul veszem, hogy a 2013.09.03-án aláírt Szindikátusi Szerződés az aláírástól 

számítottan változatlan tartalommal hatályban maradt. Kijelentem továbbá, hogy a Szindikátusi Szerződés közös 

közbeszerzési eljárás feltételeit tartalmazó 2. számú mellékletét megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. 

Kelt: Szentgotthárd 2019. március 1. 

 ……………………………… 

 Ajánlatkérő tag 

 képviseletében: 
 …………………………. (aláíró neve) 

 

 

 

 

Intézményi adatok  

Név: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Székhely: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11 

Adószám: 15421481-2-18 

Számlázási cím:  

Államháztartási azonosító / Cégjegyzékszám:  

Képviseletre jogosult személy neve:  



 
70 

2. számú melléklet 

SZERZŐDÉS 

Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása 

Sourcing szerződésszám: 2017/ 

 

amely létrejött egyrészről  

a Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 

11, adószám: 15421481-2-18, képviseli: …..……..) mint Megbízó, a továbbiakban: Megbízó, 

 

másrészről 

a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-

49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, 

ügyvezető) mint Megbízott, a továbbiakban: Megbízott, 

 

együtt Felek között, alábbiak szerint: 

 

 

I. A szerződés tárgya 

 

Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített általános felhasználású (intézményi) és 

közvilágítási célú villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása és a 

vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása a II. pontban szereplő tartalom szerint. 

 

II. A tevékenység részletes leírása 

 

1. A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás 

Megbízott a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megbízó részére a villamos 

energia szabad piac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről, 

alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi hátteréről, szabad piaci 

tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről, 

eszközökről.  

2. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása 

Megbízott a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ 

igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a 

Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás 

műszaki dokumentációját. 

3. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása 

Megbízott a Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján 

javaslatot tesz az ajánlatkérés feltételeire: alkalmassági kritériumok, az ajánlatok 

elbírálásának szempontja, szerződéses feltételek. 

4. A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztás 

Megbízott Megbízó jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák alapján 

meghatározza a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz a lefolytatandó 

eljárás típusára, az alkalmazandó eljárásrendre. 

5. Az eljárás ütemtervének kialakítása 

A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok 

figyelembevételével Megbízott meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és 

gondoskodik az eljárási határidők teljesítéséről. 
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6. Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése 

A Megbízó által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Megbízott elkészíti a 

közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító 

hirdetményt, ajánlati dokumentációt, szerződéstervezetet. 

7. A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása 

Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja 

az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a dokumentáció rendelkezésre 

bocsátásáról, az ajánlatok fogadásáról és bontásáról, elvégzi az ajánltok vizsgálatát, 

javaslatot tesz az esetleges hiánypótlási felhívásra, kiküldi a hiánypótlási felhívást, 

fogadja az ajánlattevők hiánypótlását, elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló 

összegezést és az eljárás lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót. 

8. Részvétel a bírálóbizottság munkájában – opcionális 

Megbízott Megbízó igénye esetén részt vesz a bírálóbizottság munkájában, a beérkezett 

ajánlatok közbeszerzési és szakmai szempontú vizsgálatában, az ajánlatok elbírálásában. 

Megbízott Megbízó igénye esetén a bírálóbizottságba közbeszerzési, jogi és az eljárás 

tárgya szerinti műszaki szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag delegálását tudja 

biztosítani. 

9. Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális 

Megbízott Megbízó igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során elektronikus 

árlejtés alkalmazását, biztosítja az ehhez szükséges IT felület, valamint gondoskodik a 

közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények 

szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) 

Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról. 

10. Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során 

Megbízott támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat. 

Ennek keretében megvizsgálja és véleményezi a megkötendő energiakereskedelmi 

szerződést, illetve a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás bejelentéséhez 

előkészíti a szükséges dokumentumokat. 

11. Vezetőségi riport, eredményértékelés 

Az elektronikus árlejtést követően Megbízott vezetőségi riport készít, amely statisztikai 

és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásával 

kapcsolatos valamennyi információt: a pályázók számát, ajánlatuk tartalmi elemeit, az 

ajánlatok száma, adott esetben az elért megtakarítás mértékét. 

12. A közbeszerzési eljárás dokumentálása 

Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti 

dokumentálásáról. Megbízott az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot az 

eljárás lezárását követően átadja a Megbízónak. 

13. A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése 

Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek 

érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az 

eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő 

bánásmódot, továbbá az eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű 

joggyakorlás követelményei szerint jár el. 
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III. Felek jogai és kötelezettségei 

 

Megbízó 

 

1. Megbízó vállalja, hogy Megbízott részére a tender lebonyolításához szükséges Megbízott 

által igényelt adatokat és információkat rendelkezésre bocsátja, és a kijelölt határidőket 

betartja. Megbízó szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és információk a 

valóságnak megfelelnek, és azokat jogosult volt a Megbízott rendelkezésére bocsájtani. 

Megbízó kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az 

eljárás nyertesével szerződést köt, kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. alapján 

Megbízó elállhat a szerződés megkötésétől. 

2. Megbízó kijelenti, hogy amennyiben a Megbízott által a jelen szerződés alapján 

lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, elismeri Megbízott 

teljesítését és jogosultságát a megbízási díjra. 

3. Megbízó kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen 

érvényes, aláírt villamos energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett 

időszakra előszerződésből, hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból 

eredő kötelezettséggel egyik villamos energia kereskedő irányába sem tartozik. 

 

Megbízott 

 

4. Megbízott kizárólagosan a Megbízó és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal 

szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Megbízott hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem 

vállal semminemű felelősséget a Megbízó és Kereskedők között felmerülő jogvitákért. 

Azokat Megbízó és Kereskedők egymás között rendezik. 

5. Megbízott projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban 

Megbízó rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

6. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez 

szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. A II. pontban foglalt 

tevékenység(ek) ellátása során jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásakor 

hatályos jogszabályok szerinti, Megbízottal  munkaviszonyban vagy egyéb szerződéses 

jogviszonyban álló, előzetes regisztrációval rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó működik közre. 

7. Megbízott a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet 

igénybe. 

8. Megbízott a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megbízó által aláírt megbízási 

szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét Megbízott a 

jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a Megbízó rendelkezésére. 

9. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre 

bocsátásával kapcsolatos költségek Megbízottat terhelik. Megbízottat illeti meg a 

dokumentáció értékesítéséből befolyt díj. 

10. Megbízott felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során legfeljebb a 

jelen szerződés V. pontjában meghatározott megbízási díj mértékéig terjed. 

11. Megbízott nem vállal felelősséget a Megbízó által szolgáltatott fogyasztási adatok 

hiányosságáért, helytelenségéért. 

12. Megbízott biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret és 

IT környezetet. A Megbízott által alkalmazott szoftver megoldás megfelel 257/2007. 

(X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. 
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13. A Felek adataiban bekövetkezett változás esetén Felek nem követelik meg a szerződés 

módosítását, az adatváltozás tudomásra juttatásához elegendő a másik félhez intézett 

egyoldalú, írásbeli nyilatkozat.  

 

IV. A szerződés hatálya és határidői 

 

Felek jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napjától hatályos. 

Megbízott a szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok 

maradéktalan elvégzésével teljesíti. A szerződés pénzügyi teljesítése az V. pontban leírtaknak 

megfelelően történik. 

 

V. Megbízási díj 

 

1. A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Megbízottat megbízási díj illeti meg. A 

megbízási díjat Felek közös megegyezéssel 750 000 Ft + Áfa/energia év, azaz 

hétszázötvenezer forint + Áfa/energia év mértékében határozzák meg. A szerződés 

tárgyát képező tevékenység Áfa köteles, az Áfa mértéke a mindenkori érvényes 

jogszabályokban foglalt mértékű, a szerződéskötéskor 27%. 

2. A megbízási díj összegéről szóló számlát Megbízott a riport megküldését követően 15 

napon belül állítja ki. A számlát Megbízó átutalással egyenlíti ki 30 napon belül a 

Megbízott – számlán szereplő számú – bankszámlájára. 

3. A fizetési határidő be nem tartása esetén Megbízó köteles késedelmi kamatot fizetni a 

mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó 

rendelkezéseknek megfelelően. 

4. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megbízó által 

történő visszavonása, továbbá Megbízónak felróható okból bekövetkezett eredménytelen 

eljárás esetén Megbízott 500.000 Ft összegű megbízási díjra jogosult a részteljesítések 

ellentételezéseként. Ez esetben a megbízási díjról szóló számlát Megbízott jogosult 

azonnali hatállyal egy összegben kiállítani. 

 

VI. Titoktartás 

 

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a 

Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben 

bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben 

foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot 

bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik 

is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek 

jogszabály – így különösen a Kbt., az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak tekintendők. 

Megbízott a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum 

tekintetében szerzői jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megbízó nem jogosult 

továbbadni, a jelen szerződés alapján lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra 

felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy részére kiadni. 

Megbízó nem jogosult a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárásban Megbízott 
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által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési eljárásában felhasználni, 

átdolgozni. 

Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Megbízott az elvégzett tevékenységét 

referenciaként felhasználja és Megbízó logóját, illetve címerét a referenciái között feltüntesse. 

 

VII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 

különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. 

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat 

egymás között, elsősorban békés úton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége 

esetére hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg az Egri 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő 

Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően 

meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 

 

Szentgotthárd, 2019. március 1. Budapest, 2017.  

 

 

 

 

 

 

Képviselő neve 

Beosztása 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentpétery Arnold 

Ügyvezető 

Sourcing Hungary Kft. 

Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 
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MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott, ………………………. a Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely: 9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11, adószám: 15421481-2-18) nevében meghatalmazom a 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 

47-49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), hogy a szervezet 

képviseletében 

- a villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges fogyasztási 

adatok (T-görbe) lekérésében, valamint a profilos felhasználási helyek 

profilbesorolásának lekérdezésében a területileg illetékes Elosztói 

Engedélyesnél eljárjon. 

- továbbá a hatályos egyetemes szolgáltatási szerződés, illetve annak felmondási 

határidejének lekérésével kapcsolatosan a területileg illetékes Egyetemes 

Szolgáltatónál eljárjon. 

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében 

kötelezettségeket vállalni. 
 

Szentgotthárd, 2019. március 1. 

 

 

Cégszerű aláírás 
 

 

A fenti meghatalmazást elfogadom.  

 

…………………………………….   

 Szentpétery Arnold 

 Ügyvezető 

 Sourcing Hungary Kft. 
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Tárgy: Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. január 30-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2017. június 28-i ülésen a 158/2017.számú határozatával hozzájárult 

ahhoz, hogy az Őriszentpéter-Szalafő és környéke földtulajdonosi közösség által 

Szentgotthárd Város Önkormányzata számára a vadászati fel nem vett haszonbérleti díjak 

címén 2017. évben átutalandó összeg a Farkasfa városrészen a Művelődés Ház környezetének 

szépítésére az ingatlant használó Farkasfa Jövőjéért Egyesület (Szentgotthárd, Farkasfai u. 9.) 

alatti civil szervezet részére kerüljön átutalásra 42.179,- Ft összegben. 

 

Az Egyesület 2018. januárban azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 

2017. évi kapott haszonbérleti díj 42.179 Ft felhasználását átvihesse 2018. évre.  

Ugyanakkor 2018. júniusában újra kérelmezte, hogy az Őriszentpéter-Szalafő és környéke 

földtulajdonosi közösség által Szentgotthárd Város Önkormányzata számára a fel nem vett 

haszonbérleti díjat 48 964 Ft-ot a Képviselő-testület újra az Egyesület részére engedélyezze 

felhasználni. 

Az előterjesztéshez mellékelt kérelemben az Egyesület titkára – Bedi Beatrix – kéri, hogy a 

2017., illetve 2018. évben az Egyesület résére biztosított összeget – összesen: 94 143 Ft-ot az 

eredeti szerződésben meghatározott módon használhassák fel. 

Az valószínűsíthető, hogy ebből az önkormányzat által engedményezett összegből a kultúrház 

környékének fejlesztése esetén csak kisebb beszerzésekre van lehetőség, így az egyesület 

megpróbálja a pénzeket néhány év alatt „összevárni” és összerakni. Ebből kiindulva lehet 

támogatni a kérést. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkasfa Jövőjéért 

Egyesület kérelmét támogatja és tudomásul veszi, hogy a haszonbérleti díj 

felhasználására kötött szerződés  szerinti elszámolási határidőt 2019. december 31-re 

módosítja.  

 

            Határidő: azonnal 

 

            Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  

               Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző     

 

 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkasfa Jövőjéért 

Egyesület kérelmét nem támogatja, a haszonbérleti díj felhasználására kötött szerződés    

elszámolási határidejét nem  módosítja.  
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            Határidő: azonnal 

 

            Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  

               Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző     

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2019. január 21. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

                          

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Tárgy: „Helyi termékek a helyi asztalokra – testvérvárosi napok” pályázati 

projekt benyújtása 
 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület  

2019. január 30-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzattal való egyeztetések mellett a MURABA ETT munkaszervezete az elmúlt 

időszakban egy pályázati projektet állított össze ”Helyi termékek a helyi asztalokra – 

testvérvárosi napok” címmel. A pályázatot Az Európa a polgárokért program Európai 

emlékezet Testvérváros intézkedés ágára az Önkormányzat nyújtaná be, a pályázat 

sikeressége esetén a lebonyolítást a MURABA ETT koordinálná. 

 

A téma fontos, jövőbe mutató. Valamennyien tudjuk és érezzük a helyi termelés, a helyi 

termékekkel való foglalkozás fontosságát. Azt is tudjuk, hogy vannak helyek, ahol nálunk 

lényegesen előbbre járnak vagy azért, mert már korábban felismerték ennek fontosságát és 

időben elkezdtek ezzel foglalkozni (ismereteink szerint pl. Walldürn ilyen) vagy esetleg nem 

is került a helyi termelés annyira háttérbe az elmúlt évtizedekben mint nálunk (ismereteink 

szerint Szépvíz inkább ide sorolható). Szeretnénk egy helyre összehozni minden ilyen 

területen elkötelezettet, jó lenne tőlük közvetlenül is megtudni többet erről a fontos kérdésről. 

Ezzel összekapcsolhatjuk a testvérvárosi együttműködést aminek többek között éppen ez is az 

értelme és célja volna. Végezetül mindezt hozzákapcsoljuk az elmúlt években hagyománnyá 

vált városi rendezvényünkhöz is ezzel is erősítve azt – tehát egyszerre érnénk el több fontos 

eredményt.  

Rátérve a projekt részleteire: a pályázat segítségével megvalósuló programok önmagukban is 

megállnák helyüket, az előzetes egyeztetések alapján a 2019. évi Zöld Szentgotthárd 

rendezvényt egészítenék ki: egy 2 napos szakmai fórum keretében szakemberekkel és a 

testvérvárosainkból (Lendva, Walldürn, Szépvíz) érkezőkkel együtt, előadásokon és 

műhelybeszélgetések során vizsgálnánk a helyi termékek előállítása, értékesítése és 

fogyasztása népszerűsítésének kérdéseit. A testvérvárosoktól a témában elkötelezett lakosok, 

szakemberek - gazdák, vendéglátók, üzletemberek - érkeznének, akik előadást tartanának, 

illetve részt vennének a műhelymunkában, de más olyan csoportok is érkezhetnek, akik a 

kísérő programokon bemutatkozhatnak. Olyan programelemekre gondolunk itt, mint helyi 

termékek vásár, magbörze (saját fogású magok lakossági csereberéje), tájfajta gyümölcsök, 

termények bemutatása, felismerése, workshop a komposztálásról, főzőverseny tájjellegű 

ételekből, stb. 

 

A projekt tervezett összköltségvetése: 13.497 euró (4.318.930,- Ft). Átalány alapú 

támogatásról beszélhetünk, melynek összege a meghívott külföldi részvevőik számától függ, 

tehát a támogatási intenzitás nincs meghatározva. A támogatás várt mértéke és a pályázandó 

összeg: 7.560 euró, azaz 2.419.200 Ft, mely 56 %-os intenzitást jelent. Az önerő a kiadások 

fényében alakul. A tervezés során: 44 %-al számoltunk, mely 5.937 eurót, azaz 1.899.730,- 
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Ft-ot jelent, de ez nem feltétlenül jelent az önkormányzatnak saját költségvetési forrásából 

kifizetendő összeget - ez az összeg támogatók, szponzorok és egyéb források bevonásával 

várhatóan jelentősen csökkenthető. 

 

A pályázati projekt programjáról és a kapcsolódó hatásvizsgálatról az előterjesztés 1. számú 

mellékletben olvashatnak részletesebben. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be „Az Európa a polgárokért 

program Európai emlékezet” Testvérváros intézkedés ágára az Előterjesztés 1. számú 

mellékletben foglaltak megvalósítására azzal, hogy a megvalósításhoz szükséges 

előfinanszírozást és az önerőt legfeljebb 5.937 euró összegben biztosítja a 2019. évi 

költségvetés terhére. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. február 01. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               MURABA ETT munkaszervezete 

 

Szentgotthárd, 2019. január 21. 

 

                                                                                                       Huszár Gábor 

                                                                                                        polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 
KEZDEMÉNYEZÉS 

a Képviselő-testület 2019. január 30 -i ülésére, 
Az Európa a polgárokért program Európai emlékezet Testvérváros 

intézkedés ágára pályázat benyújtására  

„helyi termékek‟ témájában  
 

Az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége 

(továbbiakban: EACEA) pályázati közzé tette EACEA-51/2018. sz. pályázati felhívás: 

„Európa a polgárokért” program - 2019. évi tevékenységi támogatásokra. Az Európai 

polgárokért program az EACEA közvetlen brüsszeli támogatása. A testvérváros-intézkedés 

célja, hogy partnervárosok egymásra találjanak egy adott - a többéves prioritásokat 

figyelembe vételével meghatározott és a Program céljaival összhangban lévő - téma köré 

szervezett testvérvárosi rendezvényeken keresztül.   

A program lehetőséget biztosít a testvérvárosokkal, annak szervezetivel vagy lakosságával 

funkcionális szakmai kapcsolatok kialakítására. A pályázati lehetőséget felhasználható arra, 

hogy Szentgotthárd közelebbi kapcsolatot építsen ki Lendva városával, meghatározza közös 

kapcsolódási pontokat, mintegy alapot teremtve a Muraba ETT munkájához. 

 Soft program. 

 

A program bemutatása: 

Mint a program „Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel‟ ágának intézkezdése, a 

következő, valamennyi szinten és valamennyi intézményi közvetítővel megvalósítható 

tevékenyégeket foglalja magában: menetrendek elkészítése, támogatás az előkészítés 

szakaszában és a szakpolitikai javaslatok megtárgyalásakor, visszajelzés a megvalósított 

adott kezdeményezésekről.  

Benyújtási határidő: 2019. február 1. 

Támogatási időszak maximum 21 egybefüggő nap (a projektet meg kell kezdeni: 2019. 

július 1.- 2020. március 31. között) 

Támogatás összege: maximum 25.000 euró 

Támogatási intenzitás: Átalány alapú támogatás, melynek összege a tevékenységek számától 

és azok részvevőinek számától függ. Tehát a támogatási intenzitás aránya nincs előírva. 

Önerő: Az önerő a kiadások fényében alakul.  

Előleg: a program utófinanszírozásos. 

Program által előírt szempontok: 

 Fontos, hogy a testvérvárosokból érkező polgárok széles rétegei számára adjon 

találkozási alkalmat  

 Az eddigi nyertes projektek konkrét együttműködési lehetőségeket, jó gyakorlatok 

megosztását keresték konkrét szakpolitikai témákban.  

 Újszerű tevékenység (innovatív munkamódszer): amennyiben az adott közegben új az 

a módszer, az is elfogadható 
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 Különböző célcsoportokból származó polgárok részvétele, köztük párbeszéd indítása; 

kiemelten fontos az ifjúság megszólítása; hátrányos helyzetű / alulreprezentált 

csoportok bevonása (nem definiált) 

 Nemzetközi jelleg és a helyi dimenzió megjelenése, a kultúrák közötti párbeszéd: 

egyre nagyobb hangsúly helyeződik a program prioritásai mellett a világosan 

megjelenő és kidolgozott európai dimenzióra 

 Tolerancia, kölcsönös megértés, kultúrák közötti párbeszéd  

 Önkéntesség (nem kötelező, de javasolt elem) 

 Disszemináció, multiplikátor hatás 

 

Projekt javaslat:  

 

Pályázat címe: Helyi termékek a helyi asztalokra – testvérvárosi napok 

Megvalósítási időszak: 2019. ősz  

A javasolt projekt tervezett összköltségvetése: 13.497 euró / 4.318.930 forint 

Támogatás összege és intenzitása: Átalány alapú támogatás, melynek összege a meghívott 

külföldi részvevőik számától függ, tehát a támogatási intenzitás nincs meghatározva. A 

támogatás várt mértéke és a pályázandó összeg: 7.560 euró, azaz 2.419.200 Ft, mely 56 %-os 

intenzitást jelent.  

Önerő: Az önerő a kiadások fényében alakul. A tervezés során: 44 %-al számoltunk, mely 

5.937 eurót, azaz 1.899.730  Ft-ot jelent. 

Pályázó: a pályázó Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Partnerek: Lendva (SI), Walldürn (GE), Szépvíz (RO), Muraba ETT 

Lebonyolító: a pályázat sikere esetén a projektet a Muraba ETT koordinálja. 

 

A projekt bemutatása:  

 

A projekt egy közös, fenntartható jövőkép határoz meg, ahol a lakosok számára elérhető és 

körükben népszerű a helyi termékek fogyasztása. A termelés és értékesítés fellendül, többen 

találnak helyben munkát. A lakosság tudatosabban vásárol, egészségesebben alakul és 

erősödik a közösségi szemlélet.  

A találkozó során, testvérvárosainkból érkezőkkel együtt, előadásokon és 

műhelybeszélgetések során vizsgáljuk a helyi termékek előállításának, értékesítésének és 

fogyasztásának népszerűsítésének kérdéseit. A szélesebb lakosságot kísérő programokon 

keresztül vonjuk be a témáról való elgondolkodásba.  

 

A projekt egy 2 napos szakmai fórumból áll (bevezető előadások, és 2*3 párhuzamos 

szekció), mely kísérő programjaiből állna össze a 2019-es Zöld Szentgotthárd program.  

 

A testvérvárosok részvevőket (a témában elkötelezett lakosok, szakemberek (gazdák, 

vendéglátók, üzletemberek), civil szervezetek, önkormányzati dolgozók) delegálnak az 

eseményre, kik minimum egy témáról előadást tartanak, részt vesznek a műhelymunkában. A 

testvérvárosok részvevőket és programokat szerveznek a Zöld Szentgotthárdra is.  

 

A projekt tevékenységei:  

 

1. 2 napos szakmai fórum (péntek, szombat) 
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Bevezető és záró előadások és 2*3 párhuzamos szekció 

Szekciók témái 

- Helyi termékek fogyasztásának népszerűsítése -  szemléletformálás a gyakorlatban, 

- Helyi termékek a közétkeztetésben, központi rendezvényeken, 

- Felelős vendéglátás, 

- Tájfajták termelése, megismertetése és piacra juttatása, 

- Piacra juttatás kérdései: rövid ellátási láncok, termelői piacok, helyi termékek boltjai, 

közösség által támogatott mezőgazdaság 

- Védjegyek, garanciasémák 

Szekciók leírása 

A minimum 2*2 órás szekciók során a lakosság, civil szervezetek, intézmények és az üzleti 

szféra megismerkednek a témához kapcsolódó tapasztalatokat, inspiráló történeteket - ahol 

lehetséges a testvérvárosok, ahol nem, ott más Európai Uniós példák segítségével, s nem 

utolsó sorban az egyes szektorok várakozásaival. Elemezzük a vonatkozó jogszabályi- 

gazdasági környezet, a társadalmi nyitottság és kapacitás eltéréseit; a témára vonatkozó EU-s 

irányelveket, és a következő programozási időszak által hozott változásokat, az esetleges 

forrásokat. Ezek alapján közösen feltárjuk az esetleges akadályok elhárításához szükséges 

lépéseket, s ezek, illetve projektek területén az együttműködési lehetőségeket.  

 

Részvevők, módszertan 

A színvonalas és megalapozott diskurzust a különböző szakterületek képviselői (közigazgatás, 

önkormányzatok, egyetemek/ kutatók, civil szervezetek) közvetlen meghívásával biztosítjuk, 

a szekcióban felvázolt akcióterv továbbvitelét a projekt partnerei viszik tovább. A szekciók 

dinamikájáért a változatos program elemek (előadások, kerekasztal-beszélgetés, irányított 

brainstorming) és szakmailag is felkészült moderátorok biztosítják. A szakmai program 

mindenki számára nyitott, azonban a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a jelentkezőktől 

kiemelt aktivitást várunk. 

 

A felszolgált ételeket lehetőség szerint helyi idényterményeiből biztosítjuk. 

 

2. Zöld Szentgotthárd – mint kísérőprogram (szombat) 

A kísérőprogram célja a szekciók által vizsgált témákban tett későbbi lépések pozitív 

fogadtatásának elősegítése. A szemléletformáló, interaktív és tájékoztató programokkal több 

generációt szólítanak meg, a programok a helyi termékek vagy a fenntarthatóság témakörét 

járják körül.  

 

A programelemek:  

- helyi termékek vásár 

- magbörze (saját fogású magok lakossági csereberéje) 

- workshopok kicsiknek és nagyoknak: tájfajta gyümölcsök, termények bemutatása, 

felismerése (játék); hogyan főzzünk zöldséget gyerekeknek úgy, hogy meg is egyék; 

nulla hulladék a gyakorlatban (előadás és interaktív játék); workshop a 

komposztálásról 

- előadások a szakmai találkozók témáiban 

- főzés: főzőverseny tájjellegű ételekből 

- testvérvárosok bemutatkozása: workshopok, előadások 

- filmvetítés (szabadtéri mozi a Várkertben). 
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A programelemek egy részét a testvérvárosok valósítják meg, önállóan vagy a helyi 

lakosokkal együttműködésben.  

 

 

A projekt várt eredményei és hosszú távú hatása:   

- a helyi termékekhez kapcsolódó altémák részletes megismerése (szabályozási, 

adminisztratív, szemléletbeni akadályok), ezek kezelésére akcióterv készítése,  

- a régióban már meglévő és tervezett projektek, a fenti témákban érdekelt, érintett 

intézmények, vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek összekapcsolása, és  

- annak vizsgálata, hogy a kapcsolatokat hogyan tudnánk használni a célok 

megvalósításában, úgy mint  

o együttműködést akár határon átnyúló projektek formájában 

o tapasztalat-, információ-, erőforrás-, munkamegosztás. 

 

Hatásvizsgálat 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges? 

A projekt összhangban van a “Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon” (Zöld 

Szentgotthárd) programmal, elősegíti annak megvalósítását, s előremutató, a helyi termelést, 

értékesítést és fogyasztást elősegítő komplex, 5-10 éven belül megvalósítható programot 

eredményez (mely első kézből ismeri és reflektál a megvalósítás lehetséges akadályait, 

buktatóit is); összefogja a térség a témával kapcsolatos kezdeményezéseit és nem utolsó 

sorban egy asztalhoz ülteti azok szereplőit.  

A projekt céljai továbbá megegyeznek Szentgotthárd Integrált Településfejlesztési 

Stratégiában leírtakkal: „ A szemlélet változása magával hozza a város identitás és a 

lokálpatriotizmus erősödését, melynek eredménye, hogy térség lakossága vásárlásaik során a 

helyi termékeket, szolgáltatásokat helyezik előtérbe.” 

A projekt keretében lehetőség nyílik a hasonló méretű kisvárosok gyakorlatainak 

megismerésére, s esetleges együttműködésre is.  

A műhelybeszélgetések eredményeit a Muraba ETT mint a határon átnyúló projektek 

lebonyolításával megbízott és azokon keresztül a Rábavidék és Muravidék gazdasági, 

társadalmi együttműködését és területi kohézióját elősegítő társulás karolja fel és viszi tovább. 

 

2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek? 

A pályázat szövege a testületi ülésig véglegesítésre kerül, a Képviselő-testület jóváhagyása 

után benyújtható.  

Személyi feltételek: a pályázat elkészítését és a projekt koordinációját a Muraba ETT vállalja, 

az tehát nem ró plusz terhet az Önkormányzat dolgozóira.  

Az konkrét tevékenységek fizikai megvalósításába, releváns személyek megkeresésében 

azonban szükség lesz az Önkormányzatnak közreműködésére. 

Pénzügyi feltételek: a projekt önerős. Az önerő mértékét a kiadások tényleges összege 

határozza meg (pl. amennyiben többet költünk pl. a Zöld Szentgotthárdra, az önerő mértéke 

nő). Az önerő csökkenthető további pályázati források vagy adományok, felajánlások 

bevonásával. A pályázati lehetőségeket a Muraba ETT folyamatosan monitorozza.  

 

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? 
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A projekt önerős, a projekt azonban magában foglalja a konferencia és a Zöld Szentgotthárd 

program megvalósításának költségét, a  a szakértői díjakat, a Muraba ETT koordinációs díját. 

A Zöld Szentgotthárd programra számolt 1.000.000 forinton felüli 900.000 Ft jelentősen 

kevesebb mint egy helyi termék stratégia elkészíttetése kerülne.  

 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? 

 

A projekt 50 külföldi részvevővel számol. Amennyiben a tevékenységek részvevői számára 

tett vállalásokat nem tudja a pályázó nem tudja teljesíteni, a támogatás összegét az EACEA 

arányosan csökkenti, 25 meghívott külföldi részvevő alatt a támogatást pedig vissza kell 

fizetni. 

 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A projektet a Muraba ETT koordinálja. A többek között a város által alapított Muraba ETT 

2019. májusa utáni működtetésére egyelőre nem biztosítottak a források, a működési 

költségeit projektek megvalósításával tudná fedezni. A jelen projektből folyósított 

koordinátori díj 1 havi személyi költségeket fedezhet.  

 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei: 

A pályázat a Muraba ETT jóvoltából az ülésig elkészül, annak beadása adminisztratív terheket 

nem von maga után.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
86 

Tárgy: „Modern kori vértanúság” pályázati projekt benyújtása 
 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület  

2019. január 30-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Brenner János, az 1957-ben Zsidán meggyilkolt rábakethelyi káplán 2018. május 1-i boldoggá 

avatása országos esemény volt, de  mint minden európai boldoggá avatott esetében ennek 

európai jelentősége is  lett. Szentgotthárd Városa, különösen is az önkormányzata felismerte 

ennek a jelentőségét és talán felismerte az ebben rejlő lehetőségeket is. Boldog Brenner János 

emlékét  őrizni kell és ez nem másnak a feladata mint annak a közösségnek, ahová Ő 

tartozott. Nagyon hamar meghirdettük a Brenner János Emlékezete nevű tervünket ami igazi, 

átélhető, megélhető emlékezést jelent azoknak akik ellátogatnak a boldoggá avatott vértanú 

emlékhelyeire. Már a kezdetekkor bevontuk a Szombathelyi Egyházmegyét, és Dr. Székeéy 

János Püspökkel egyetértve gondoltuk azt, hogy ez ne csak egy templomot vagy egy kiállítást 

jelentsen, hanem annál sokkal többet. Elképzeltük azt, hogy megjelenítjük nemcsak ezt a 

véres 1957. decemberi eseménynek az emlékeit, de a vértanúság emlékezetét is. Tovább 

menve: a modern vértanúság emlékét is – többek között azért, hogy mindenki okulhasson a 

történésekből, megismerje azokat és gondolkodjon el azokon – azért is, hogy a jövőben minél 

ritkább legyen az, hogy valakik vértanúvá válnak a világban. Egy része az elképzelt 

Emlékezetnek egy olyan látogató központ kialakítása, ahol a mai kor lehetőségeit, a technikai 

megoldásokat is kihasználva kapnak információt és „benyomást” az ideérkezők. Ez 

elképzeléseink szerint az egyik eleme lenne majd ennek a projektnek. Egy pályázat 

segítségével aztán váratlanul kiderült, hogy talán most el is tudnánk indulni a vázolt célok felé 

azzal, hogy a szellemi – tudományos megalapozását elkezdhetnénk mindezeknek. Ráadásul 

európai kitekintéssel lehetne ezt megszervezni megkeresve olyan helyeket a kontinensünkön, 

ahol szintén történtek hasonló események az elmúlt évtizedekben, vagy ahol hasonló 

körülmények között, országhatárok mentén, határsávba szorítva folyt az élet,. Ezeken a 

területeken gyakori volt pszichés és fizikai nyomás az embereken és teremtődtek meg azok a 

feltételek, melyek végeredménye aztán a  Brenner Jánoséhoz hasonló történések lettek. A 

pályázat kapcsán történészekkel is egyeztetve kiderült, hogy milyen fontosnak látják és tartják 

Brenner János történetéből kiindulva a határsávokban élőkkel szemben elkövetett visszaélések 

kutatását is. Nagyon érdekes, nem nagyon kutatott történészi téma, kiválóan kapcsolható a 

modern kori vértanúsághoz és adhat kiváló tudományos megalapozást tervünknek.   

Az Önkormányzattal való folyamatos egyeztetések mellett a MURABA ETT 

munkaszervezete az elmúlt időszakban ehhez egy pályázati projektet állított össze „El nem 

mondott történetek” címmel. A pályázatot az Európa a polgárokért program Európai 

emlékezet alprogramjára „Modern kori vértanúság’ témájában az Önkormányzat nyújtaná 

be, a pályázat sikeressége esetén a lebonyolítást a MURABA ETT koordinálná. 

 

A Szombathelyi Egyházmegye által is támogatott pályázat elsődleges célja a modernkori 

vértanúk emlékezetére tervezett szentgotthárdi látogatóközpont megalapozása. A projekt 
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keretében végzett kutatás és konferencia feldolgozná a vértanúk történetét, az események 

hatását, ezek között kiemelten boldog Brenner János atya vértanúságát, a projektbe bevont 

partnerek útján több országban is megismertetve történetét-alakját. A kutatás 4 országot fedne 

le, összesen 11 partnerrel számolva 5 országból és változatos specializációval. Az ifjúságra 

nagy hangsúlyt helyez a projekt, ifjúsági „csere” program is megvalósulna Szentgotthárdon, 

továbbá egy olyan mobil-mozgatható kiállítás is, amely vándorkiállításként több településen 

is bemutatásra kerülhetne a projekt keretében.  

E pályázatból ugyan most még nem épülne látogató központ, inkább a tudományos 

elkőkészítés lenne meg, bár néhány konkrét kézzel megfogható elem már létrejönne.  

Pozitív elbírálás esetén a program 2019. ősz - 2021. tavasz között valósulna meg, 18 hónap 

időtartamban.  

 

A tervezett összköltségvetés 95.000 euró (30.400.000 forint). Átalány alapú támogatásról 

beszélhetünk, melynek összege a tevékenységek számától és azok részvevőinek számától 

függ, tehát a támogatási intenzitás nincs meghatározva. A támogatás várt mértéke és a 

pályázandó összeg: 78.120 euró, mely 82,23 %-os intenzitást jelent. Az önerő a kiadások 

fényében alakul. A tervezés során: 17,77%-al számoltunk, mely 16.880 eurót, azaz 5.401.600 

Ft-ot jelent. 

A projekt önerő a 2019. évi költségvetést nem fogja terhelni. 

A pályázati projekt programjáról és a kapcsolódó hatásvizsgálatról az előterjesztés 1. számú 

mellékletben olvashatnak részletesebben. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az EACEA-51/2018. sz. 

pályázati felhívás: „Európa a polgárokért” program - 2019. évi tevékenységi támogatásokra 

az 1. számú mellékletben foglaltak megvalósítására azzal, hogy a megvalósításhoz szükséges 

önerőt 16.880 euró összegben biztosítja a 2020. és 2021. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. február 01. 

Felelős:   MURABA ETT munkaszervezete 

Szentgotthárd, 2019. január 21. 

 

                                                                                                       Huszár Gábor 

                                                                                                        polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

KEZDEMÉNYEZÉS 
a Képviselő-testület 2019. január 30 -i ülésére, 

Az Európa a polgárokért  program Európai emlékezet alprogramjára 

pályázat benyújtására  

„Modern kori vértanúság‟ témájában  
 

Az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége 

(továbbiakban: EACEA) pályázati közzé tette EACEA-51/2018. sz. pályázati felhívás: 

„Európa a polgárokért” program - 2019. évi tevékenységi támogatásokra. Az Európai 

polgárokért program az EACEA közvetlen brüsszeli támogatása. Európai emlékezet 

alprogramja (többek között) a modernkori Európa történelmének önkényuralmi rezsimek által 

elkövetett bűnök áldozataira való emlékezést szolgáló projekteket támogat. Célja hozzájárulni 

az Európai Unió történelmének és sokszínűségének jobb megértéséhez; felhívni a figyelmet a 

megemlékezés, a közös történelem és értékek fontosságára. Az Európa a polgárokért soft 

program, tehát beruházásokat nem valósíthat meg.  

A program lehetőséget biztosít a Képviselő-testület által a -i ülésen jóváhagyott Brenner 

emlékhely tartalmi előkészítésére, valamint az emlékezet európai gyakorlatainak 

megismerésére. 

 

A program bemutatása:  

Benyújtási határidő: 2019. február 1. 

Támogatási időszak maximum 18 hónap (a projektet meg kell kezdeni : 2019. szeptember 

1.- 2020. február 28. közötti időszakban 

Támogatás összege: maximum 100.000 euró 

Támogatási intenzitás: Átalány alapú támogatás, melynek összege a tevékenységek számától 

és azok részvevőinek számától függ. Tehát a támogatási intenzitás aránya nincs előírva. 

Önerő: Az önerő a kiadások fényében alakul.  

Előleg: 40-60% között, az EACEA döntésének függvényében. A fennmaradó összeg a 

beszámoló elkészítése és a részvevők létszámának riportálása után kerül kifizetésre. 

Program által előírt szempontok: 

 Különböző típusú tevékenységek (kutatás, nem formális oktatás, nyilvános viták, 

kiállítások stb.) megvalósítása; 

 Újszerű tevékenység (innovatív munkamódszer): amennyiben az adott közegben új az 

a módszer, az is elfogadható; 

 Különböző célcsoportokból származó polgárok részvétele, köztük párbeszéd indítása; 

kiemelten fontos az ifjúság megszólítása; hátrányos helyzetű / alulreprezentált 

csoportok bevonása (nem definiált); 

 Nemzetközi jelleg és a helyi dimenzió megjelenése, a kultúrák közötti párbeszéd: 

egyre nagyobb hangsúly helyeződik a program prioritásai mellett a világosan 

megjelenő és kidolgozott európai dimenzióra; 

 Tolerancia, kölcsönös megértés, kultúrák közötti párbeszéd mint a múlt 

meghaladásának és a jövő építésének eszköze; 

 Önkéntesség (nem kötelező, de javasolt elem); 

 Disszemináció, multiplikátor hatás. 

 

Projekt javaslat: 
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Projektcím: El nem mondott történetek 

Támogatási időszak: 2019. ősz - 2021. tavasz , 18 hónap 

A javasolt projekt tervezett összköltségvetése: 95.000 euró / 30.400.000 forint 

Támogatás összege és intenzitása: Átalány alapú támogatás, melynek összege a 

tevékenységek számától és azok részvevőinek számától függ, tehát a támogatási intenzitás 

nincs meghatározva. A támogatás várt mértéke és a pályázandó összeg: 78.120 euró, 

24.998.400 Ft mely 82,23 %-os intenzitást jelent.  

Önerő: Az önerő a kiadások fényében alakul. A tervezés során:  17,77 %-al számoltunk, mely 

16.880 eurót, azaz 5.401.600 Ft-ot jelent. 

Pályázó: a pályázó Szentgotthárd Város Önkormányzata.  

Lebonyolító: a pályázat sikere esetén a projektet a Muraba ETT koordinálja. 

 

A projekt bemutatása:  

A projekt megalapozza tartalmilag és szellemiségében a modernkori vértanúk emlékezetére 

tervezett látogatóközpontot. A projekt keretében végzett kutatás és interdiszciplináris 

konferencia során feldolgozza a vértanúk történetét, és azt, hogy a vértanúk halála, haláluk 

körülményei és következményei (vagy annak a hiánya) milyen hatással voltak és vannak ma 

az emberek gondolkodására. A kutatás ezen belül kiemelten foglalkozik a határvidék 

zártságának és a vértanúság körülményeinek és hatásainak összefüggéseivel.  

A projekt nagy hangsúlyt fektet az ifjúságra, a történtek általuk való interpretálásra. A fiatalok 

a projektben mint téma, mint résztvevők és mint alkotók is megjelennek - cél, hogy a projekt 

tevékenységeinek és eredményeinek segítségével minél többen megismerjék és megértsék a 

vértanúk és kortársaik történetét. 

A projekt európai dimenzióba helyezi boldog Brenner János atya vértanúságát, az ő történetét 

több országban megismerik, a partnereken keresztül pedig megismerhetjük az emlékezet 

különböző gyakorlatait, melyet beépíthetünk a látogatóközpontba, másrészt a város további 

nemzetközi kapcsolatok felé nyithat. A kutatás 4 országot fed le, a projektben pedig összesen 

11 partner szerepel, 5 országból és változatos specializációval. A partnerek közül kiemelendő 

a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, mely Halász Dániel vértanú 

emlékét képviselve a projekt minden tevékenységében részt vesz. A projekt így a felsoroltak 

mellett a testvérvárosi kapcsolatok megerősítését is szolgálja. 

A projekt tevékenységeiben való részvétel ugyanakkor az érdeklődő lakosság előtt nyitva áll. 

 

A projekt tevékenységei:  

3. Előkészítő találkozó (2019 ősz) 

A projekt partnereinek és a tevékenységek vezetőinek találkozója. 

 Eredménye: a projekt céljainak és tevékenységeinek egyeztetése, tevékenységek 

koordinálása. 

 

4. Kutatás (2019 ősz-2020 ősz) 

A kutatás feldolgozza a vértanúk történetét, halálának körülményeit és következményeit; 

illetve emlékezetét akkor és most.  A kutatás nemzetközi dimenzióba helyezi az itt történteket, 

s elemzi a rendszerek működését és hatását. 

 Eredménye: vértanúk történetét bemutató és a vértanúság hatásását vizsgáló 

tanulmány; 

 Partnerek: dr. Soós Viktor Attila vezetésével és rajta keresztül a Jelenkori Keresztény 

Archívum Alapítvány és a Szombathelyi Egyházmegye; Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum (Szentgotthárd); Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati 

Közösség (továbbiakban: LKMNÖK; Szlovénia); Varna Regional Museum of History 

(Bulgária); Estonian Institute of Historical Memory (Észtország) 
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2. Interdiszciplináris fórum (2020 tavasz, Lendva) 

A fórum több országból hozott példákról több szakterületről (az egyháztörténettől a 

pszichológiáig) érkező szakemberek segítségével panelbeszélgetésekben vizsgálja a 

következő témákat: Vértanúk tanúságtétele; Élet és vértanúság a határsávban; Nemzetiségek a 

totalitárius rendszerekben, vértanúk emlékezete körükben;  Ifjúság ma és vértanúság. 

A konferencián való részvételre várjuk a Képviselő-testület tagjait is. 

 Eredménye: vértanúk történetét bemutató és a vértanúság hatásását vizsgáló 

tanulmány; 

 Partnerek: Jelenkori Keresztény Archívum Alapítvány és a Szombathelyi 

Egyházmegye; Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum; LKMNÖK; Varna 

Regional Museum of History, Foundaton „Phoenix – 21 century” (Bulgária); Estonian 

Institute of Historical Memory (Észtország);  

 

3. Ifjúsági csere (2020 nyár, Szentgotthárd)  

A fenti témák vizsgálata több országból érkező fiatalokkal (16-30) nem formális módszerek 

segítségével. Az egy hetes, 25 fős ifjúsági csere célja, hogy beható képet kapjunk a fiatalok 

arról, hogy ők hogyan interpretálják a témát, s így új szempontokat adjunk a majdani 

kiállításnak is. Az ő megszólításuk különösen fontos, hiszen közép és hosszú távon ők lesznek 

a kiállítások látogatói. Az ifjúsági csere előkészíti a projekt keretében elkészülő socopoly-t is.  

 Eredménye: a fiatalok a témát illető értelmezésének megismerése. Az ifjúsági csere 

további célja, hogy megalapozza azt a tervet, hogy az ország katolikus iskoláinak 

minden tanulója tanulmányai során egyszer eltöltsön 2-3 napot a Brenner Emlékezet 

helyszínén, megismerje a vértanút és a modern vértanúságot - és a környéket.   

 Partnerek: Szombathelyi Egyházmegye; LKMNÖK; Estonian Institute of Historical 

Memory (Észtország); Foundaton „Phoenix – 21 century” (Bugária);  Lokalna 

akcijska grupa "Prigorje-Zagorje" (Horvátország)  

 

4. Kiállítás- és sociopoly tervezés (2020 ősz, Szentgotthárd)  

A projekt részvevői a korábbi programelek eredményeinek segítségével elkészítenek egy 

kompakt, könnyen mozgatható kiállítást és egy sociopoly-t, melyek segítenek a történtek 

meglésében.  

 Eredménye: (1) mobilis kiállítás, (2) sociopoly (lásd lejjebb) 

 Partnerek: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum; Szombathelyi Egyházmegye; 

LKMNÖK 

 

5. Vándorkiállítás és workshopok (2020 tél - 2021 tavasz, Szombathelyi Egyházmegye és 

Muravidék) 

A kiállítás bemutatása, a sociopolyval rendhagyó történelemórák szervezése az egyházmegye 

és Muravidék 8 településén. 

 Eredménye: a kiállítást és a sociopoly-t szélesebb körben is megismerik. 

 Partnerek: LKMNÖK; Szombathelyi Egyházmegye 

 

A projekt produktumai :  

1. El nem mondott történetek kiadvány: a kutatás, a konferencia eredményeinek és a 

sociopoly leírása. A kiadvány oktatási segédanyagként használható. 

2. Vándorkiállítás, mely később a látogatóközpont nagyobb volumenű kiállításának 

része lesz. A mobilis kiállítás (méretében akkora mint a jelenleg a Városháza 

bejáratánál található helytörténeti kiállítás), mely nem csak Brenner János történetét 
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mutatja be, hanem más vértanúk is szerepet kapnak, de csakúgy mint a projekt, a 

modern kori vértanúság jelenségére és a történelmi hátterére koncentrál.   

3. Sociopoly: a kiadvány vagy a kiállítás megismerése után használható interaktív - a 

történtek megértését segítő – eszköz. 

 

A projekt hatásai:  

Többen és nemzetközileg is megismerik a vértanúkat, illetve Szentgotthárd és térsége 

történetét: a történtek történelmi hátterét jobban megértjük, mely segít a vértanúk lelkiségét 

közelebb hozni a térség vallásos és nem vallásos lakosai számára. Ez és a feltárt anyagok 

hozzájárulnak a 20-21. századi modern vértanúkat bemutató látogatóközpont kialakításához.  

 

Hatásvizsgálat 

 

2.) Mi indokolja, miért szükséges? 

A tervezett látogatóközpont koncepcióját és az ahhoz tartozó majdani kiállítást egy európai 

projekt alapozza meg, több területről és országból érkező szakértők bevonásával és egy 

átfogó, a város történetét is elemző kutatással. A vándorkiállítás Szentgotthárd hírét viszi. 

 

2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek? 

A pályázat szövege készen van, a Képviselő-testület jóváhagyása után benyújtható.  

Személyi feltételek: a pályázat elkészítését és a projekt koordinációját a Muraba ETT vállalja, 

a lebonyolítása tehát nem ró plusz terhet az Önkormányzatra. Az egyes tevékenységekben 

való véleménynyilvánításra, releváns személyek megkeresésében az Önkormányzatnak 

rendelkezésre kell állnia. 

Pénzügyi feltételek: a projekt önerős. Az önerő mértéke az egyes tevékenységekre fordított 

kiadások tényleges összege határozza meg (eg. amennyiben többet költünk pl. a kiállításra, az 

önerő mértéke nő). Az önerő csökkenthető további pályázati források vagy adományok, 

felajánlások bevonásával. A pályázati lehetőségeket a Muraba ETT folyamatosan 

monitorozza.  

 

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? 

A projekt bár önerős, de az önerő nem közelíti meg azt az összeget, mely egy ilyen volumenű 

kutatás, ennyi ember megszólítása esetén szükség lenne.  

 

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? 

Amennyiben a tevékenységek részvevői számára tett vállalásokat nem tudja a pályázó nem 

tudja teljesíteni, a támogatás összegét az EACEA arányosan csökkenti. 

 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Brenner atya kortársai közül, még kevesen, de vannak, akik közvetlenül megszólíthatóak. 

Ilyen szempontból a látogatóközpont megalapozásának elkezdése sürgető – a projekt 

elmaradása tulajdonképpen ennek az esélynek az elhalasztása. 

 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei: 

A pályázat a Muraba ETT jóvoltából az ülésig elkészül, annak beadása adminisztratív terheket 

nem von maga után.  
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Tárgy: 1/2018.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. január 30-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2018.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja 

Rendelőintézet 

Járóbetegek gyógyító szakellátása          63.574 Ft 

Ebből: személyi jutt.              53.200 Ft 

 munkaa.terh.jár.  10.374 Ft 

Járóbetegek gyógyító gondozás           43.976 Ft 

Ebből: személyi jutt.     36.800 Ft 

 munkaa.terh.jár.      7.176 Ft 

Eü. laboratóriumi szolgáltatás           29.995 Ft 

Ebből: személyi jutt.              25.100 Ft 

 munkaa.terh.jár.    4.895 Ft 

Képalkotó diagnosztika                  2.031 Ft 

Ebből: személyi jutt.    1.700 Ft 

 munkaa.terh.jár.      331 Ft 

Fizikoterápiás szolgáltatás               4.063 Ft 

Ebből: személyi jutt.              3.400 Ft 

 munkaa.terh.jár.     663 Ft 

Család – nővédelem eügondozás            10.874 Ft 

Ebből: személyi jutt.              9.100 Ft 

 munkaa.terh.jár.  1.774 Ft 

Ifjúság eü.gondozás              17.208 Ft 

Ebből: személyi jutt.   14.400 Ft 

 munkaa.terh.jár.    2.808 Ft 

 

Móra F. Városi Könyvtár                     20.593 Ft 

Ebből: személyi jutt.    25.600 Ft 

 munkaa.terh.jár.     4.993 Ft 

 

Közös Önkormányzati Hivatal 

 Önkorm.igazg.tevékenysége                                                          19.239 Ft 

     Ebből: személyi jutt. 16.100 Ft 

                 munkaa.terh.jár. 3.139 Ft 

 

 

Fedezete: 

Működési célú ktgvitámog és kieg.tám.                          -46.257 Ft 

Ebből: kötelező feladat             -46.257 Ft 

 nem kötelező feladat              - Ft 

Működési céltartalék                 - 267.810 Ft 
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2. Könyvtárban foglalkoztatottak 2018. évi kulturális illetménypótléka 

Móra F. Városi Könyvtár                    231.837 Ft 

Ebből: személyi jutt.     194.001 Ft 

 munkaa.terh.jár.     37.836 Ft 

Múzeum                       42.302 Ft 

Ebből: személyi jutt.      35.399 Ft 

 munkaa.terh.jár.       6.903 Ft 

Fedezete:  

Települési.önkorm.kultúrálisfel.támog.                   274.139 Ft 

Ebből: kötelező feladat     274.139 Ft 

  

3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi szociális ágazati összevont 

pótléka, bölcsődei kiegészítő támogatás 

Működési céltartalék                2.141.290 Ft 

Fedezete:  

Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.                      2.141.290 Ft 

Ebből: kötelező feladat         2.141.290  Ft 

 nem kötelező feladat            -   Ft 

 

4. 2018.évi normatíva októberi módosításából származó bevétel 

Működési céltartalék                10.342.111 Ft 

Fedezete:Települési önkorm. köznevelési felad.támogat./köt.feladat/           4.491.300 Ft 

    Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám. /köt.feladat/      5.850.811 Ft 

 

5. Megelőlegezés       
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés             8.389.147 Ft 

Fedezete: Finanszírozási bevételek megelőlegezés             8.389.147 Ft 

 

6. Kubinyi Ágoston program 2018 támogatás 

Múzeális intézmények szakmai támogatása/beruházás/           1.000.000 Ft 

Fedezete:  

Felhalmozási c. önkormányzati támogatások                              1.000.000 Ft 

 

 

 

7. Erzsébet utalvány 

Önkormányzati segélyek /ell.pénzbeli jutt/       341.000 Ft 

Fedezete:  

Műk.c.támogatás áhn.belülről /központi ktgvi szervek/                       341.000 Ft 

 

8.Téli rezsicsökkentés 

Önkormányzati segélyek /ell.pénzb.jutt/       4.560.000 Ft 

Fedezete: 

Működési célú ktgvitámog és kieg.tám.                           4.560.000 Ft 

 

9.Dr Varga Gábor könyvkiadás támogatás 
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Város és községgazdálkodás               1.000.000 Ft 

Ebből: személyi jutt.  966.667 Ft 

 dologi kiadás    33.333 Ft 

Fedezete:  

Működési c. támogatás áhn.belül /fejezeti/                                             1.000.000 Ft 

10. Határozatok 

216/2018 sz.határozat Polgármester jutalma 

Működési céltartalék                3.589.800 Ft 

Fedezete:  

Önkormányzati jogalkotás /személyi jutt/                              -3.589.800 Ft 

 

11.Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 

A./ Önkormányzat 

Oktatási intézmények fenntartása /dologi kiadás/     800.000 Ft 

Iskolai intézményi étkeztetés /Óvoda, Bölcsőde//dologi kiadás/              362.000 Ft 

Fedezete: Iskolai intézményi étkeztetés./Ált isk./ /dologi kiadás/                   - 1.162.000 Ft 

 

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi pótlékainak elszámolása 

Működési céltartalék                28.627.814 Ft 

Fedezete:  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei        - 28.627.814 Ft 

Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

Családsegítő  /köt.feladat/                - 3.204.437 Ft 

Gondozási kp  /köt.feladat/                - 7.032.171 Ft 

SZEOB  /köt.feladat/                   - 133.551 Ft 

Társulás tagintézmények  -  18.257.655 Ft 

 

Tornacsarnok felújítás Széchenyi Ált. Iskola 

Tornacsarnok felújítás /felújítás/           108.247.254 Ft 

Fedezete: Intézményi működési bevétel            75.773.078 Ft 

Működési céltartalék             - 32.474.176 Ft 

 

 

Művelődési ház – kerthelyiség /dologi kiadás     560.000 Ft 

Fedezete: Önkormányzati intézm.épületeivel kapcs.munk. /felújítás/           - 560.000 Ft 

ASP pályázat                   1.571.000 Ft 

Ebből: személyi jutt.   166.000 Ft 

 dologi kiadás           1.398.000 Ft 

 beruházás       7.000 Ft 

Fedezete: Önkormányzati ingatlanok, bérl. felúj.. /felújítás/          - 1.571.000 Ft 

 

Máriaújfalu szennyvíz kiépítés              39.949.000 Ft 

Ebből: dologi kiadás           3.172.000 Ft 

 beruházás         36.777.000 Ft 

Fedezete: Működési céltartalék            - 39.949.000 Ft 

 

Polgármesteri hivatal épületével kapcsolatos munkálatok /ablakcsere/ felújítás  464.000 Ft 

Fedezete: Önkormányzati ingatlanok, bérl. felúj.. /felújítás/             - 464.000 Ft 
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Vargyai ház /dologi kiadás/        952.500 Ft 

Fedezete: Garancia és kezességváll.G.T./egyéb felhalm.c.kiad/            - 952.500 Ft 

 

Önkormányzati jogalkotó és igazgatási tev.              8.845.000 Ft 

Ebből: dologi kiadás           5.974.000 Ft 

 beruházás           2.871.000 Ft 

Köztemető fenntartása és működtetése /dologi kiadás/            1.709.000 Ft 

Önkormányzati vagyonnal kapcs.gazd. 

Ebből: dologi kiadás           6.955.000 Ft 

 beruházás   102.000 Ft 

Közutak, hidak fenntartása /dologi kiadás/                 603.000 Ft 

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés /egyéb műk.c.kiad./       16.000 Ft 

Zöldterület kezelés /dologi kiadás/               4.391.000 Ft 

Város és községgazdálkodás /dologi kiadás/            18.866.000 Ft 

Sportlétesítmények műk és fejlesztése 

Ebből: dologi kiadás            5.856.000 Ft 

 beruházás    101.000 Ft 

Önkormányzati segélyek/ellátott.pénzb.jutt/                 418.000 Ft 

Művelődési ház Máriaújfalu                4.240.000 Ft 

Ebből: beruházás   229.000 Ft 

 felújítás           4.011.000 Ft 

Fedezete: Garancia és kezességváll.G.T./egyéb felhalm.c.kiad/        - 52.102.000 Ft 

 

Sportlétesítmények műk. és fejlesztése /dologi kiadás/    819.000 Ft 

Versenysport tev. és támogatás /dologi kiadás/                528.000 Ft 

Civil alap /egyéb műk.c.kiad áhn.k./               1.865.000 Ft 

Fedezete: Város és községgazdálkodás /dologi kiadás/             - 3.212.000 Ft 

      

Első lakáshoz jutók támogatása /egyéb felh.c.kiad./       200.000 Ft 

Fedezete: Város és községgazdálkodás  /dologi kiadás/              - 200.000 Ft 

 

Várkert zöldterület fejlesztés /felújítás/              1.725.054 Ft 

Arany J. Ált. Isk. energetikai fejleszt             39.161.689 Ft 

Ebből:  felújítás    38.933.988 Ft 

 dologi kiadás         227.701 Ft 

Játékvár óvoda bővítés               41.316.293 Ft 

Ebből: beruházás  13.173.493 Ft 

 felújítás  28.142.800 Ft 

Fedezete: Működési céltartalék              - 82.203.036 Ft 

 

Múzeum Kubinyi Á. program        

Ebből: dologi kiadás               80.000 Ft 

 beruházás               - 80.000 Ft 

 

Rábakethely kerékpárút        

Ebből: személyi jutt.             296.000 Ft 

 munkaad.terh.jár.    114.000 Ft 

 dologi kiadás             - 410.000 Ft 
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Ipari Park        

Ebből: dologi kiadás              703.000 Ft 

 beruházás           - 703.000 Ft 

 

Munkásszálló kialakítása        

Ebből: dologi kiadás              200.000 Ft 

 beruházás           - 200.000 Ft 

 

Várkert zöldterület fejlesztés        

Ebből: munkaad.terh.j.    100.000 Ft 

dologi kiadás             - 100.000 Ft 

 

Int. takarítás, karbantartás       

Ebből: személyi jutt.    139.000 Ft 

munkaad.terh.j.     26.000 Ft 

dologi kiadás            - 165.000 Ft 

 

Közutak, hidak fenntartása       

Ebből: beruházás   260.000 Ft 

dologi kiadás            - 260.000 Ft 

 

Belterületi vízrendezés       

Ebből: beruházás         - 4.859.000 Ft 

felújítás           4.859.000 Ft 

 

Zöldterület kezelés       

Ebből: egyéb műk.c.kiad.áhn.kív.  225.000 Ft 

dologi kiadás            - 225.000 Ft 

 

Város és községgazdálkodás       

Ebből: személyi jutt.               155.000 Ft 

munkaad.terh.j.      26.000 Ft 

felújítás            2.248.000 Ft 

dologi kiadás          - 2.429.000 Ft 

 

Közművelődés       

Ebből: egyéb.műk.c.kiad.áhn.k.  4.406.000 Ft 

munkaad.terh.j.        153.000 Ft 

dologi kiadás                    - 4.559.000 Ft 

 

A./Móra F. Városi Könyvtár    

Könyvtári szolgáltatás /dologi kiadás/        97.243 Ft             

Fedezete: Működési bevétel                     97.243 Ft 

 

Múzeumi kiáll. tev. /dologi kiadás/       290.727 Ft 

Fedezete: Működési bevétel        290.727 Ft 

 

Könyvtári szolgáltatás /dologi kiadás/                       - 2.000.000 Ft 

Múzeumi kiáll.tev /dologi kiadás/                                  - 2.000.000 Ft 

Fedezete: Intézményfinanszírozás              - 4.000.000 Ft 
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B./ Rendelőintézet 
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./     178.958 Ft 

Ebből : személyi jutt.     163.060 Ft 

 munkaa.terh.j.       15.898 Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv     178.958 Ft 

 

Járóbetegek gyógyító gond./dologi kiad/                       - 4.000.000 Ft 

Járóbeteg gyógyító szakellátás            - 25.200.000 Ft 

Ebből:  dologi kiadás      - 9.900.000 Ft 

  beruházás   - 15.300.000 Ft 

Egészségügyi laboratóriumi szolg. /dologi kiadás/            - 1.000.000 Ft 

Képalkotó diagnosztikai szolg. /dologi kiadás/               - 900.000 Ft 

Foglalkozás eü. alapellátás                                      - 4.500.000 Ft 

Család és nővédelmi eü gondozás /dologi kiadás/            - 1.200.000 Ft 

Fedezete: Intézményfinanszírozás            - 36.800.000 Ft 

 

Ifjúság eü.gondozás                          957.300 Ft 

Ebből : személyi jutt      946.300 Ft 

  dologi kiadás        11.000 Ft 

Család és nővédelmi eü gondozás /dologi kiadás/              1.322.800 Ft 

Foglalkozás eü. szakellátás                                        5.099.533 Ft 

Ebből: személyi jutt   5.055.533 Ft 

 beruházás        44.000 Ft 

Fizikoterápiás szolg.                          324.900 Ft 

Ebből : személyi jutt     300.000 Ft 

  munkaad.t.jár      24.900 Ft 

Képalkotó diagnosztikai szolg.                 395.000 Ft 

Ebből : személyi jutt     355.000 Ft 

  munkaad.t.jár         8.800 Ft 

beruházás       31.200 Ft 

Egészségügyi laboratóriumi szolg.                          2.509.700 Ft 

Ebből : személyi jutt      2.366.700 Ft 

  munkaad.t.jár         143.000 Ft 

Fogorvosi alapellátás /személyi jutt./                2.344.800 Ft 

Járóbetegek gyógyító gond.                 1.488.400 Ft 

Ebből: személyi jutt.  1.277.500 Ft 

 munkaad.t.jár       86.300 Ft 

 beruházás     124.600 Ft 

Járóbeteg gyógyító szakellátás                7.899.874 Ft 

Ebből:  dologi kiadás      437.875 Ft 

  személyi jutt  7.462.000 Ft 

Háziorvosi alalpellátás – gyermekorvos /dologi kiadás/                    20.929 Ft 

Fedezete: Műk.c.tám. áhn.bel. TB Alapból             16.680.300 Ft 

      Működési bevétel                 5.682.937 Ft 

 

EFI Iroda fenntartása                  8.400.000 Ft 

Ebből: személyi jutt.  2.348.000 Ft 

 munkaad.terh.jár.    252.000 Ft 

 dologi kiadás  5.614.000 Ft 
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 beruházás     186.000 Ft 

 

Fedezete: EFI Iroda fenntartása:Működési c. támog. áhn. belü                     24.550.000 Ft 

   Felhalm.c.bevétel                                  650.000 Ft 

      Működési bevétel                                  - 16.800.000 Ft 

 

 

C./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal   

Önkorm.igazgatási tevékenység.  

Ebből: személyi jutt.:                        580.000 Ft 

       munkaa.terh.jár                   - 580.000 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 T. Képviselő – testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2018.évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen. 

 

Szentgotthárd, 2019.01.21. 

       

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.sz.melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

... (.....) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 

1/2018.(II.1) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018 

(II.1.) önkormányzati rendelete / továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) bekezdés helyébe a 

következő lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 4.822.463.341 Ft azaz négymilliárd-nyolcszázhuszonkettőmillió-

négyszázhatvanháromezer-háromszáznegyvenegy forintban 

b) bevételi főösszegét 4.822.463.341 Ft azaz négymilliárd-nyolcszázhuszonkettőmillió-

négyszázhatvanháromezer-háromszáznegyvenegy 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     2.004.094.775 Ft 

a) Intézményi működési bevételek:             281.578.268 Ft  

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele    1.075.500.000 Ft 

c) Működési támogatások:              410.343.738 Ft 

d) Egyéb működési bevételek:             236.672.769 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek     926.681.673Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek           406.127.000 Ft 

b) Felhalmozási támogatások               16.000.000 Ft 

c) Egyéb felhalmozási bevételek            504.554.673 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.              68.150.000 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:           2.998.926.448 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, 
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b) felhalmozási pénzmaradvány          1.412.461.816 Ft. 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezés     8.389.147 Ft. 

 

(7)Költségvetési hiány külső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  „ 

fejlesztési hitel     0 Ft 

Finanszírozási bevételek összesen:  1.823.536.893 Ft 

 

 

3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 
 

„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 

 

a) működési kiadások előirányzatra 2.118.576.265 Ft-ot 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra 2.266.550.443 Ft-ot 

c) támogatások kölcsönök nyújtására                         Ft-ot 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 418.004.149 Ft-ot 

e) finanszírozási kiadásra 19.332.484 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  453.843.603Ft 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata  98.801.257 Ft 

c) dologi kiadások előirányzata  794.410.484 Ft 

d) egyéb működési kiadásra  750.551.921 Ft 

 ebből   

da) műk. célú peszk átad. államh belülre       686.261.921 Ft  

db) műk. célú peszk átad. államh kivülre 64.290.000 Ft  

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás 0 Ft  

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata  20.969.000 Ft 

 Működési kiadások összesen:     2.118.576.265 Ft 

 

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3.  melléklet tartalmazza. 

 

(3) A 4. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 

2.242.138 Ft összegben, melyből 

 

aa) a polgármester kerete    242.138 Ft 

ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 

 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 415.763.261 Ft összegben, az alábbiak szerint 
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(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

a) Pályázati pénzek 247.793.069 Ft 

b) Maradvány, intézményektől 

elvonás       

117.832.503 Ft 

c) Bérkompenzáció  2.625.632 Ft 

d) Kiegészítő pótlékok  43.922.257 Ft 

e) 216/2018.sz hat. alapján elhatárolás          3.589.800 Ft 

   

   

   

„ 

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 
 

„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 410.343.738 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                                                      Dr.Dancsecs Zsolt  

    polgármester                            jegyző 

 

 

Kihirdetve: 
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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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
103 

Tárgy: Rendezési terv módosítása – teljes eljárás – állami főépítészi 

záróvélemény ismertetése  

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2019. január 30-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 15/2017. számú határozatával kezdeményezte a 16/2016.(VI.30.) 

önkormányzati rendettel elfogadott helyi építési szabályzat, szabályozási terv módosítására 

irányuló eljárás megindítását. A későbbiekben további, kiegészítő döntések is születtek.  

 

A hatályos jogszabályok értelmében [314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: 

Rendelet)] a módosítások rendezése két eljárás keretében zajlott. Egy részük egyszerűsített 

eljárással, egy részük teljes eljárással. 

 

Ezen előterjesztés a teljes eljáráshoz kapcsolódik. 

 

A Rendelet 36 §-a értelmében a teljes eljárás négy szakaszra tagozódik: 

                                       a) előzetes tájékoztatási  

                                       b) véleményezési 

                                       c) végső szakmai véleményezési 

                 d) elfogadási és hatálybeléptetési  

A végső szakmai véleményezési szakasz során a településtervező által a véleményezési 

szakasz lezárásaként összeállította dokumentációt meg kell küldeni az állami főépítész 

részére, végső szakmai véleményét kérve. A Képviselő-testület a módosítást abban az esetben 

fogadhatja el, ha az elfogadás kapcsán az állami főépítész kifogást nem emel.  

A feladat ellátásával megbízott Archigráf Bt Godavszky Beáta településtervező vezetésével a 

záróvélemény kiadásához szükséges anyagot, összeállította, amit megküldtünk Csermelyi 

Andrea állami főépítész asszony részére, aki  a VA/KMBK-ÁF/14-2/2019. számú levelével a 

véleményt kiadta. (1.sz. melléklet) 

A főépítész asszony az elfogadás ellen kifogást nem emel, a rendelet tervezet, illetve a végső 

szakmai véleményeztetésre megküldött dokumentáció néhány pontjának javítását kérte amit 

megtettünk.   

 

A javított dokumentációt megtekinthetik:  

http://archiv.szentgotthard.hu/!test/Rend_terv_mod.zip 

 

 

A jelenleg elfogadandó dokumentumról 

 

A 2. számú melléklet szerinti rendelettervezet a változtatások jogszabályba foglalását 

tartalmazó dokumentum. Szakmai anyag, melyet a meglévő rendeletünkbe kell beilleszteni.  

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 kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 

közvetlen jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye. Ugyanakkor jelentős az adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A 

http://archiv.szentgotthard.hu/!test/Rend_terv_mod.zip
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jogszabály megalkotásának szükségességét rendelet írja elő. A jogszabály alkalmazásához 

szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására 

Szentgotthárd, 2019. január 18. 

 

        Dr Dancsecs Zsolt 

                 jegyző 
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1. melléklet 
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2. sz. melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének …/… Önkormányzati 

rendelete a Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
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Tervéről szóló 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet  módosításáról 

Szentgotthárd Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete Az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§(6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint Az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésben meghatározott 

feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

következő államigazgatási szervek  
 

- Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, 

- Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész 

- Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Földhivatali Főosztály – 

Földhivatali Osztály, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal - Agrárügyi Környezetvédelmi 

Főosztály – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – Népegészségügyi és Járványügyi 

Osztály, 

- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal – Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály – Közlekedési és Útügyi Osztály, 

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal - Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály – Erdészeti Osztály, 

- Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

 

 véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ Szentgotthárd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 21.§-a a következő 

(9) és (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) Az Lke-Sz7 jelű építési övezetben egy telken legfeljebb 6 lakó rendeltetési egység 

helyezhető el. Az előírt zöldfelületen háromszintes növényállomány telepítendő. 

(10) Az Lke-Sz8 jelű építési övezetben útépítés, földmunka végzése és építmény építése 

csak geotechnikai szakvélemény alapján végezhető.” 

3.§ A Rendelet 22.§ (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

„e) Az Lfk-Sz4 jelű építési övezetben lévő telkek tovább nem oszthatók, egy telken egy 

lakó rendeltetési egység helyezhető el.” 

4.§ A Rendelet 25.§-a következő (13) bekezdéssel egészül ki: 

„(13) A Vt-9 jelű építési övezetben elhelyezhetők szállás jellegű, vendéglátó, valamint 

turisztikához és sporthoz köthető egyéb kiszolgáló építmények.” 

5.§ A Rendelet 34.§-a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A Hársas tavat övező Ek jelű közjóléti rendeltetésű erdőterületen a strandot 

kiszolgáló 

építmények helyezhetők el legfeljebb összesen 50m2 alapterülettel, a 

homlokzatmagasság a 3,0 métert nem haladhatja meg. 
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(6) A szabályozási terven jelölt Ev1 jelű védelmi funkciójú erdőket többszintes 

növényállománnyal a tájban honos fafajokkal kell telepíteni.” 

 

6.§ A Rendelet 36.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az Mk jelű kertes mezőgazdasági övezet előírásai: 

a) Az övezetben csak kert, gyümölcsös, szőlő művelési ágban lévő , legalább a telek teljes 

területének 80%-ára kiterjedően valamelyik ágban művelt, aktív gazdasági hasznosítású 

telek építhető be. 

b) Ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület + földdel borított pince 

helyezhető 

el azon a telken, amelynek szélessége 20,0 m, mélysége legalább 50,0 m. 

c) Ideiglenes tartózkodásra nem alkalmas szerszám-, vegyszer-, kisgép-, terménytároló 

helyezhető el azon a telken, amelynek szélessége legalább 10,0 m, mélysége legalább 30,0 

m. 

d) A telekrendezés során kialakítható telek területe min.: 750 m2 

e) szélessége: 15,0 m 

f) mélysége: 40,0 m 

g) A beépítési mód: szabadon álló. 

h) A beépítettség megengedhető legnagyobb mértéke: 3%. 

i) Az építménymagasság legfeljebb: 3,5 m. 

j) Az elő-, és oldalkert: mérete min.: 3,0 m 

k) Kerítés csak vadkárelhárítás céljából létesíthető.” 

7.§ A Rendelet 38. §-a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) A Kb-Lo jelű terület a lovarda területe, amelyen a lovassportot kiszolgáló 

létesítmények és turista szálló helyezhető el. Mezőgazdasági művelésű területekkel 

szomszédos telekhatárán lévő védőfasor megtartandó, vagy új telepítendő. A szükséges 

számú parkolót telken belül kell elhelyezni. 

(11) A Kb-En2 jelű terület megújuló energiaforrás (kisvízi erőmű) területe, amelyen 

csak a működéssel összefüggő technológiai létesítmények helyezhetők el, épület nem 

építhető.” 

8.§ Hatályát veszti a Rendelet 31.§ (15) bekezdése. 

9.§ (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép: 

(4)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép: 

13.§ A 970-TRTF/2017 törzsszámú dokumentáció 5.2 rajzszámú, az egyes városrészek 

kinagyított szabályozási tervei című tervlapot mint a Rendelet 17. mellékletét e rendelet 

5. melléklete tartalmazza. 

14. § E rendelet az elfogadását követő 30. napon lép hatályba. 

 

 

 

 ……………………                                             ……………………….. 

     Huszár Gábor                                                 Dr. Dancsecs Zsolt 

       polgármester                                                               jegyző 

 

A rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányának képviselő-testülete … ülésén fogadta 

el. 

Kihirdetve: 
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1. melléklet a .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

„4. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Táblázat az újonnan kialakításra, 

vagy jelentős átépítésre kerülő kertvárosias lakóterületek építési övezeteiről 

építési 

övezet jele 

beépítési 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb 
legkise

bb 

legna-

gyobb 

  

terület

e 

széless

é-ge 

zöldfelü

-let 

aránya  

beépíte

tt-sége 

terepszi

nt alatti 

beépítet

t-sége 

építménymagassá

ga 

m
2 

m % % % m m 

1 Lke-

O1 

O 370 15,0 50 30 30 4,5 6,0 

2 Lke-

O2 

O 500 12,0 50 30 30 3,5 4,5 

2 Lke-

Sz1 

Sz 300 14,0 50 30 30 3,5 4,5 

4 Lke-

Sz2 

Sz 500 17,0 50 30 30 4,5  

5 Lke-

Sz3 

Sz 700 24,0 50 30 30 5,0 6,0 

6 Lke-

Sz4 

Sz 800 20 50 30 30 3,5 4,5 

7 Lke-

Sz5 

Sz 1000 19,0 50 30 30 3,5 4,5 

8 Lke-

Sz6 

Sz 1000 20,0 65 20 20 4,5 6,0 

9 Lke-

Sz7 

Sz 8500 - 80 10 10 - 7,5 

10 Lke-

Sz8 

Sz 8-00 25 65 25 - - 6,0 

11 Lke-O-

Sz 

O-Sz 450 12 50 30 30 3,5 4,5 

12 Lke-

Ikr 

Ikr 510 16,0 50 30 30 3,5 4,5 

13 Lke-Z Z 300 10 50 30 35 4,5 6,0” 

 

 

 

 

2. melléklet a .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

„5. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Táblázat a kialakult egyéb falusias lakóterületek építési övezeteiről 

építési 

övezet 

beépítési 

mód 
a telek megengedett 

az épület 

megengedett 
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jele 
legkisebb legnagyobb 

legkiseb

b 

legna-

gyobb 

terüle-

te 

szélessé

-ge 

zöldfelül

et aránya  

beépí-

tett-

sége 

terepszin

t alatti 

beépített

-sége 

építménymagas-

sága 

m
2 

m % % % m m 

1 Lfk-

O1 

O 250 12,0 40 30 30 3,5 6,0 

2 Lfk-

O2 

O 300 12,0 40 30 30 3,5 4,5 

3 Lfk-

O3 

O 600 12,0 40 30 30 3,5 4,5 

4 Lfk-

O4 

O 900 17,0 40 30 30 3,5 4,5 

5 Lfk-

O5 

O 1200 12,0 50 20 20 3,5 4,5 

6 Lfk-

O-

Sz 

O-Sz 350 12,0 40 30 30 3,5 4,5 

7 Lfk-

Sz-1 

Sz 400 17,0 40 30 30 3,5 4,5 

8 Lfk-

Sz2 

Sz 800 17,0 40 25 25 3,5 4,5 

9 Lfk-

Sz3 

Sz 1200 20,0 40 25 25 3,5 4,5 

10 Lfk-

Sz4 

Sz K K 40 30 30 - 4,5 

11 Lfk-

Ikr 

IKR 400 12,0 40 25 25 4,5 6,0 

12 Lfk-

Z 

Z 200 10,0 40 25 25 3,5 4,5 
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3. melléklet a .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

„9. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Táblázat az újonnan kialakításra kerülő településközpont vegyes területek építési övezetei 

építési 

övezet 

jele 

beé-

píté-

si 

mód 

a telek megengedett 
az épület 

megengedett 

legkisebb legnagyobb 
legkiseb

b 

legna-

gyobb 

terü-

lete 

széles-

sége 

zöldfelü

-let 

aránya 

beépített

-sége 

terepszint 

alatti 

beépítettsége 

építménymagassága 

m
2 

m % % % m m 

1 Vt-1 Sz 600 17 25 35 35 2,5 6,5 

2 Vt-2 Sz 1000 30 20 60 60 2,5 9,5 

3 Vt-3 Z 600 19,0 10 60 60 6,0 7,5 

4 Vt-4 Sz 1900 35,0 30 30 30 4,5 7,5 

5 Vt-5 Z 1500 25,0 10 40 40 3,6 3,6 

6 Vt-6 Sz 700 30 10 40 40 3,8 4,5 

7 Vt-7 Sz 2400 40 10 40 40 4,5 9,5 

8 Vt-8 Z 2800 40 30 40 40 7,5 7,5 

9 Vt-9 Sz 4500 - 60 40 35 4,5 7,5 

 

 

4. melléklet a .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

„12. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 

Táblázat a kialakult egyéb ipari gazdasági területek építési övezeteiről 

 

építési 

övezet 

jele 

beé-

píté-

si 

mód 

a telek megengedett az épület megengedett 

legkisebb legnagyobb 
legkiseb

b 
legnagyobb 

területe 
széles

-sége 

zöldfel

ü-let 

aránya 

beépített-

sége 

terepszint 

alatti 

beépített-

sége 

építménymagassága 

m
2 

m % % % m m 

 

1 

GIP 

K1 

Sz 1600 - 20 45 - 4,5 7,5 

 

3 

GIP 

K3 

Sz 2500   45   10 

4 GIP 

K4 

Sz 7000 - - 45 - - 7,5 

6 

 

GIP 

K6 

Sz 30 000 - 25 K/OTÉK - 4,5 4,5/11,0 

7 GIP 

K6 

Sz 850 - 25 50 - - 7,5 

 

5. melléklet a .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

„17. melléklet a 19/2016. VI.30. önkormányzati rendelethez 
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A 970-TRTF/2017 törzsszámú dokumentáció 5.2 rajzszámú, az egyes városrészek 

kinagyított szabályozási tervei című tervlap     
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Indokolás: 

1.§ -hoz: kiegészíti a rendeletet (továbbiakban HÉSZ) az Lke-Sz7 jelű építési övezetben 

egy telken felépíthető lakó rendeltetési egységek számávaltovábbá a  Lke-Sz8 jelű építési 

övezetben végezhető földmunkák előfeltételeiről.  

3.§ A Rendelet 22.§ (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

„e) Az Lfk-Sz4 jelű építési övezetben lévő telkek tovább nem oszthatók, egy telken egy 

lakó rendeltetési egység helyezhető el.” 

4.§ A Rendelet 25.§-a következő (13) bekezdéssel egészül ki: 

„(13) A Vt-9 jelű építési övezetben elhelyezhetők szállás jellegű, vendéglátó, valamint 

turisztikához és sporthoz köthető egyéb kiszolgáló építmények.” 

5.§ A Rendelet 34.§-a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A Hársas tavat övező Ek jelű közjóléti rendeltetésű erdőterületen a strandot 

kiszolgáló 

építmények helyezhetők el legfeljebb összesen 50m2 alapterülettel, a 

homlokzatmagasság a 3,0 métert nem haladhatja meg. 

(6) A szabályozási terven jelölt Ev1 jelű védelmi funkciójú erdőket többszintes 

növényállománnyal a tájban honos fafajokkal kell telepíteni.” 

 

6.§ A Rendelet 36.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az Mk jelű kertes mezőgazdasági övezet előírásai: 

a) Az övezetben csak kert, gyümölcsös, szőlő művelési ágban lévő , legalább a telek teljes 

területének 80%-ára kiterjedően valamelyik ágban művelt, aktív gazdasági hasznosítású 

telek építhető be. 

b) Ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület + földdel borított pince 

helyezhető 

el azon a telken, amelynek szélessége 20,0 m, mélysége legalább 50,0 m. 

c) Ideiglenes tartózkodásra nem alkalmas szerszám-, vegyszer-, kisgép-, terménytároló 

helyezhető el azon a telken, amelynek szélessége legalább 10,0 m, mélysége legalább 30,0 

m. 

d) A telekrendezés során kialakítható telek területe min.: 750 m2 

e) szélessége: 15,0 m 

f) mélysége: 40,0 m 

g) A beépítési mód: szabadon álló. 

h) A beépítettség megengedhető legnagyobb mértéke: 3%. 

i) Az építménymagasság legfeljebb: 3,5 m. 

j) Az elő-, és oldalkert: mérete min. 3,0 m 

k) Kerítés csak vadkárelhárítás céljából létesíthető.” 

7.§ A Rendelet 38.§-a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) A Kb-Lo jelű terület a lovarda területe, amelyen a lovassportot kiszolgáló 

létesítmények és turista szálló helyezhető el. Mezőgazdasági művelésű területekkel 

szomszédos telekhatárán lévő védőfasor megtartandó, vagy új telepítendő. A szükséges 

számú parkolót telken belül kell elhelyezni. 

(11) A Kb-En2 jelű terület megújuló energiaforrás (kisvízi erőmű) területe, amelyen 

csak a működéssel összefüggő technológiai létesítmények helyezhetők el, épület nem 

építhető.” 

8.§ Hatályát veszti a Rendelet 31.§ (15) bekezdése. 

9.§ (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép: 

(4)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép: 
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13.§ A 970-TRTF/2017 törzsszámú dokumentáció 5.2 rajzszámú Igazgatási Terület 

Szabályozási Tervét és az egyes városrészek kinagyított szabályozási terveit mint a 

Rendelet 17. mellékletét e rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

14. § E rendelet az elfogadását követő 30. napon lép hatályba. 
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Tárgy: A települési folyékony hulladékról szóló rendelet hatályon 

kívül helyezése, új rendelet bevezetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2019. január 30-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésén tárgyalta a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkormányzati 

rendelet szövegtervezetét, melyet a 242/2018. számú Képviselő-testületi határozatban 

elfogadtak.  

A fent említett határozatban foglaltak és 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. 

A 1. számú mellékletben olvasható rendelet-tervezetet véleményeztetés  céljából megküldtük 

a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának, akik a rendelet-tervezetet 

kifogás nélkül elfogadták (2. számú melléklet), ezért a rendelet-tervezet végleges szövegét 

újra a képviselő-testület elé terjesztjük. 

 

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.      

Tisztelt Képviselő-testület ! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendelet elfogadását.  

Szentgotthárd, 2019. január 15. 

          

Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző   
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….. (…...) 

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. 
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A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

 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 
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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 

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 a kihirdetését követő napon 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 Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester jegyző 
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1. számú melléklet 

 

1. melléklet a …/2019. (…..) önkormányzati rendelethez 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és 

ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díjak: 

   

A nem természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő díj: 4 551 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
121 

2.számú melléklet 
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Tárgy: Parkolási rendelet módosítása, Hunyadi utca 1579/1 hrsz-ú 

terület fizető parkoló rendszerbe történő bevonása 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. január 30-i ülésére 

 

 

 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2018. december 12-i ülésén 

foglalkozott a 29/2017. (XI.30.) számú parkolási rendszerről és fizető parkolók működésének 

és igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításával.  

A fizető parkolókat Szentgotthárd város területén a SZET Szentgotthárdi Kft. üzemelteti. 

Az üzemeltető javaslatot tett a Pável Ágoston Múzeum melletti területet a fizető parkolási 

rendszerbe bevonni. A testületben megfogalmazták, hogy legyen egy olyan hely azon a 

környéken, ami a fizető parkolás kikerülését lehetővé teszi -  így azután a tervezetet a 

Képviselő-testület nem fogadta el. 

A döntést tiszteletben tartva természetesen nem folytatódott a fizető parkoló kialakításával 

kapcsolatos előkészítés, a parkolók fizetés nélkül használhatók.  

Azóta a csatolt fotók szerinti állapot tapasztalható. Ahogy az 1. számú mellékletben található 

fotódokumentáción is látszik jelenleg nem csak a kőzúzalékkal borított, táblával jelzett 

parkolót használják az autósok, hanem az út menti zöld területet is. Mindez hihetetlen 

rendetlenséget és rendezetlenséget okoz a területen.  

 

A probléma megoldására két lehetőség adódik. Amennyiben a Képviselő-testület továbbra is 

ingyenes parkolóként szeretné fenntartani a területet úgy a meglévő terület kőzúzalékos 

rendezése, valamint új parkolóhelyek kialakítása (6 db alakítható ki) szükséges, melyek 

bekerülési költsége cca. 600.000,- Ft. Ezt az önkormányzatnak a saját költségvetéséből kell 

fedeznie. 

A másik lehetőség a korábban javasoltak szerinte a terület fizető parkolóvá történő 

minősítése. Ebben az esetben a rendszer átalakítását, az ehhez szükséges infrastruktúra 

kialakítását (az előbbiekben említett területrendezés, valamint az információs táblák 

kihelyezése oszloppal) az üzemeltető saját bevételeiből fedezi. 

Amellett, hogy közlekedésszervezési szempontból nem célszerű a fizetőparkolós körzetben 

alternatív lehetőséget hagyni hiszen a fizetős rendszert ezzel mindenki ki akarja kerülni  - 

méghozzá a csatolt fotók szerint minden áron – olyan részekre is leállva, amelyeket nem 

parkolásra alakítottunk ki. Előszeretettel veszik ezt idénybe azok a többnyire nem 

szentgotthátdiak, akik ezzel megússzák a fizetést ingyen várakoznak.  

Az az idei parkoló-bérletek eladássánalk alakulásábüól is látszik, hogy a szentgotthárdiak 

azon része aki a járművét a városon belül is használja tehát rendszeresen parkol a 

közterületeken szinte kivétel nélkül vesz bérletet viszont ha nem növeljük a fizető parkolókat, 

akkor nekik is megnehezül a parkoláisi lehetőségük. Azaz: aki szentgotthárdi és bérletet vesz, 

az ennek ellenére sem tud megállni mert nincs elég parkolóhely, aki viszont nem 

szentgotthárdi, az le tud parkolni úgy is, hogy nem kell fizetnie. Természetesen nem lehet 

minden parkolásra alkalmas helyet fizetőssé tenni, viszont bőven van mód megállási 

lehetőséget találni – csak egy kicsit távolabb a Hunyadi utca legfrekventáltabb területeitől – 
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ami némi (nem túl sok) gyaloglást tesz szükségessé. Érdemes érvényesíteni azt az elvet, hogy 

aki fizet a parkolásért, az jó helyen állhasson, aki nem fizet, az kicsit gyalogoljon. Esetünkben 

ez tűnik célszerűnek és követendőnek. 

A Hunyadi utca önkormányzati szakaszának felújításával egyidejűleg megtörtént a szóban 

forgó parkoló kiszolgáló útjának felújítása is. Tekintettel az új út állagának megóvására, a 

balesetveszély elkerülésére érdemes újra megvizsgálni a kőzúzalékos parkoló bővítésének 

kérdését. 

. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (3) bekezdése alapján a SZET 

Szentgotthárdi Kft-nek, mint üzemeltetőnek a fizető-parkolóknak tervezett területek 

foglaltságát, illetve a fizető-parkolók kijelölésével kapcsolatos egyéb szükséges 

intézkedéseket meg kell vizsgálnia és a testület elé kell vinnie. 

Az üzemeltető elvégezte a szóban forgó parkoló kihasználtságának vizsgálatát. 2018. 

november 6. és 2018. november 29. közötti intervallumban, különböző napszakokban nyolc 

alkalommal vizsgálta a parkolóhelyek telítettségét. A kimutatásból kiderül, hogy a 

kihasználtság jóval 70 % feletti, átlagosan 95 %. Az üzemeletető által ezzel kapcsolatban 

felvett parkolóhely kihasználtsági jegyzőkönyveket nagy méretük miatt nem csatoltuk 

előterjesztésünkhöz, ezek a városüzemeltetésen megtekinthetők. 

Ezen mutatókat figyelembe véve a vizsgált parkolóhelyek megfelelnek a Közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. 15/A. § (3) bekezdése alapján új fizető-parkoló kijelölésekor 

alkalmazandó követelményeknek. „(3) Díjfizetési kötelezettség olyan várakozási terület 

tekintetében és időszakra rendelhető el, amelyen az adott időszakban a járművek 

várakozására alkalmas helyek átlagos foglaltsága (a továbbiakban: telítettség) a 70%-ot 

meghaladja. A 70%-os telítettségi mutatót nem kell alkalmazni e törvény hatálybalépése előtt 

kijelölt várakozási területek tekintetében.” 

 

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a Pável Ágoston Múzeum mögötti terület  fizető 

parkolóvá kijelölését, úgy a parkolási rendszer és a fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása szükséges a 2. sz. mellékletben 

foglaltak szerint. 

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: Az elsősorban forgalomszervezési 

indokok alapján bevezetett parkolási rendszer működtetése az újabb szabályok következtében 

egyértelműbb, hatékonyabb lesz, valamint a jelenlegi  megállóhelyek száma növekedik. 

Megszűnnek a szabálytalan parkolások. A szentgotthárdi, parkoló bérlettel rendelkezők elől 

kevésbé foglalják el a helyet a bérlettel nem rendelkezők, vagy nem szentgotthárdi lakosok. 

 

A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: A múzeum mögötti terület fizető 

parkolókká történő minősítésével parkolási rendszerből származó bevételek növekedhetnének, 

így nem kell más területekről forrást biztosítania az üzemeltetőnek, illetve az 

önkormányzatnak a rendszer fejlesztéséhez.  

 

Környezeti és egészségi következménye: A zöldfelület megmarad zöldfelületnek, azt az 

autósok nem foglalják el szabálytalanul 
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Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A szolgáltatónál nagyobb számú bérletjegy 

kiadás, valamint az ezzel járó adminisztráció jelentkezhet. Mivel nő a parkolók száma, így nő 

az ellenőrzést végző feladata is.  

 

A jogalkotás elmaradásának esetén: marad a jelenlegi állapot, a rendelet megalkotására 

nem kötelez bennünket semmi. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a továbbiakban 

is az önkormányzatot terheli az terület rendbetétele és fenntartása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fizető parkolási rendszerről szóló helyi rendelet 

módosítási javaslatával kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjen! 

Szentgotthárd, 2019. január 18. 

 

        Dr. Dancsecs Zsolt 

           jegyző  
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1. számú melléklet  
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2. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről 

szóló 29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Magyarország Helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 

 

1. §  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a 

fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2017. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az e rendelet szerinti 1. melléklet lép. 

2.§ A rendelet 2019. április 01. napján láp hatályba.  

 

Huszár Gábor                                                        Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                               Jegyző 

 

Kihirdetési záradék 
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1. melléklet 

A Szentgotthárd  Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2017. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletéről  

A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendje 

1. Szentgotthárd városában a fizetőparkolási rendszerbe bevont parkolók:  

1.1. Széll Kálmán tér,  

1.2. Kossuth Lajos utca (a Széll Kálmán tértől a Tompa Mihály utcáig),  

1.3. Mártírok útja (a Széll Kálmán tértől a Mártírok útja 5. sz. épületig),  

1.4. Széchenyi út (a Széll Kálmán tértől a zöldterülettel a Deák F. u. 11. alatti épület 

melletti járda vonaláig),  

1.5. Deák Ferenc utca (Széll Kálmán tértől a József Attila utcáig),  

1.6. Várkerti parkoló (Várkert nyugati oldalán lévő parkoló),  

1.7. Mártírok útja (Mártírok útja 2. épülettől a Mártírok útja  6. épületig)  

1.8. Széchenyi út (Széchenyi út 8. – Deák F. u. 15. – Széchenyi u. 5. alatti épületek által  

határolt udvar  (tömbbelső) a József Attila utcai kereszteződésig),  

1.9. Hunyadi utca (a Széll Kálmán tértől a Hunyadi utca 14. számú ingatlanig (egykori 

autóbusz-pályaudvar), beleértve a Hunyadi utca 21. szám alatti ingatlan körüli 

parkolókat, a Május 1. utca 2. (volt Kaszagyár) előtti területet, valamint a Pável 

Ágoston Múzeum mellett nyugati irányban lévő területet (1579/1 hrsz.) 

1.10. A Füzesi u. 3. szám alatti ingatlan  előtti terület 

1.11. Árpád út (a Széll Kálmán tértől az Árpád út 4. sz. épületig és a hozzá 

kapcsolódó parkolók),  

1.12. Arany János utca (Szabadság téri Liget előtti területe) 

1.13. József Attila utca a Rákóczi Ferenc utca csatlakozási pontjától a Deák Ferenc 

utca csatlakozásáig, 

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

  

2. Az 1. pontban meghatározott fizető parkolókon belül időintervallum korlátozással érintett 

fizető-parkolók:  

2.1. Széll Kálmán téren lévő fizetőparkolók,  

2.2. Széll Kálmán tértől keleti irányba a Kossuth Lajos utcában a páros oldalon a Kossuth 

Lajos utca 6. számú épületig, illetve a Kossuth Lajos utca páratlan oldalán a Kossuth 

Lajos utca 7. alatti épület előtti fizető parkolókig),  

2.3. Széll Kálmán tértől nyugati irányba a Mártírok útja 1-3. számú épületek előtti és a 

Széchenyi út 4. épülete előtti fizetőparkolók a Mártírok útja 2. alatti ingatlan előtti 

gyalogátkelőhely vonaláig.  
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Indokolás: 

1. §-hoz: A Rendelet  1. mellékletében a Szentgotthárd városában a fizetőparkolási 

rendszerbe bevont parkolók felsorolása kiegészül a Pável Ágoston Múzeum melletti területtel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
130 

 

Tárgy: Szociális rendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2019. január 30-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 

26.) önkormányzati rendeletünk három rendelkezését szükséges módosítani. 

 

1. Az önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése szerint a lakásfenntartási támogatás 

megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. A nevezett 

mellékletet azonban 2019. január 1-jétől újraszabályozta a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 303/2018. 

(XII. 27.) Korm. rendelet, hatályon kívül helyezve a korábban benne szabályozott 

vagyonnyilatkozatot. A vagyonnyilatkozatot azonban változatlan tartalommal továbbra is 

alkalmaznánk a támogatás megállapításánál, így az önkormányzati rendeletet kiegészítenénk 

egy új, 7. melléklettel. Erre lehetőségünk van, hiszen a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontja felhatalmazást ad a 

települési önkormányzatnak, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében 

nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 

 

2. Az önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a 

rendkívüli települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 

hozzájárulásként kérik, temetési költségként a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

Településfejlesztő Kft. által évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell figyelembe 

venni. E szerint Szentgotthárdon 2015 óta a legolcsóbb koporsós földbetemetés költsége 

bruttó 205.169,- Ft, míg a legolcsóbb hamvasztásos temetés költsége bruttó 194.756,- Ft. 

A SZET Szentgotthárdi Kft. megállapította a 2019-től érvényes temetkezési díjakat, ezért 

módosítani kell a szociális rendeletünk fent megjelölt jogszabályhelyét. A legolcsóbb 

koporsós földbetemetés szolgáltatási díja bruttó 252.698,- Ft-ra, a legolcsóbb hamvasztásos 

(urnás) temetés szolgáltatási díja pedig 238.163,- Ft-ra emelkedik. Ezáltal tehát a támogatás 

összege is ugyanilyen arányban növekszik. 

 

3. Az önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében és 26. § (2) 

bekezdés c) pontjában pontosítani kell a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

elnevezését, mert ezeken a jogszabályhelyeken az intézmény még a régi nevén szerepel. A 

26. § (2) bekezdés c) pontjában az intézmény székhelyét is pontosítani kell, mivel még a 

Kossuth L. u. 7. szerepel benne. 

 

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 kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 
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adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a 

fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának 

esetén egyrészt nem a SZET Szentgotthárdi Kft. jelenlegi legolcsóbb díjai alapján kerülne 

kiszámításra a temetési költségek enyhítésére kért önkormányzati segély összege, másrészt a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

esetében bizonytalanságot keletkeztetne a már hatályon kívül helyezett mellékletre való 

utalás. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 

 

Szentgotthárd, 2019. január 16. 

 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző  
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Melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../... . (... . ... .) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és 132. § (4) 

bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-

ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. 

(II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani, amihez csatolni kell a 7. melléklet szerinti 

vagyonnyilatkozatot.” 

 

2. § A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Temetési költségként a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

által évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell figyelembe venni. Szentgotthárdon a 

legolcsóbb koporsós földbetemetés költsége bruttó 252.698,- Ft, a legolcsóbb 

hamvasztásos temetés költsége bruttó 238.163,- Ft.” 

 

3. § A Rendelet 26. § (2) bekezdés c) pontja helyére a következő rendelkezés lép: 

 

„c) Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd (Szentgotthárd, Vajda János utca 6.),” 

 

4. § A Rendelet 4. § (5) bekezdésében és 22. § (2) bekezdésében a „Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész helyébe a „Család- és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd” szöveg lép. 

 

5. § A Rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki. 

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Huszár Gábor  Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester  jegyző 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ... . év …… hó 

…-i ülésén fogadta el. 

Kihirdetve: 

 ... . év ... hó ... . napján. 

  Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 
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1. melléklet a .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

 

„7. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

Vagyonnyilatkozat 

 

I. A kérelmező személyes adatai 

 

Neve: .............................................................................................. 

Születési neve: ................................................................................ 

Anyja neve: ..................................................................................... 

Születési hely, év, hó, nap: .................................................................................. 

Lakóhely: ............................................................................................................. 

Tartózkodási hely: ...............................................................................................  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................... 

 

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

 

A. Ingatlanok 

 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  

- címe: ....................................................................................... város/község  

..................................................................................út/utca ....................hsz.,  

- alapterülete: ........... m
2
,  

- tulajdoni hányad: ...........................,  

- a szerzés ideje: ................ év.  

Becsült forgalmi érték:* ..........................................Ft  

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt 

dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:  

..................................................................................................... (pl. haszonélvezet, 

jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).  

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  

- címe: ......................................................................................... város/község  

....................................................................................út/utca ....................hsz.,  

- alapterülete: ........... m
2
,  

- tulajdoni hányad: ...........................,  

- a szerzés ideje: ................év.  
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Becsült forgalmi érték:*..........................................Ft  

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt 

dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:  

.................................................................................................. (pl. haszonélvezet, 

jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).  

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy 

állandó használat):  

- megnevezése...................................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, 

üzlet, műterem, rendelő, garázs),  

- címe: ........................................................................................... város/község  

.....................................................................................út/utca ....................hsz.,  

- alapterülete: ........... m
2
,  

- tulajdoni hányad: ...........................,  

- a szerzés ideje: ................év.  

Becsült forgalmi érték:* ..........................................Ft  

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt 

dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:  

............................................................................................. (pl. haszonélvezet, 

jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).  

 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):  

- megnevezése: .......................................................................................................  

- címe: ................................................................................................ város/község  

.......................................................................................... út/utca .................... hsz., 

(pontos cím hiányában: ...................... helyrajzi szám),  

- alapterülete: ........... m
2
, 

- tulajdoni hányad: ...........................,  

- a szerzés ideje: ................év.  

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft  

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt 

dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

........................................................................................... (pl. haszonélvezet, 
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jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom). 
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B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű adatai:  

a) személygépkocsi: ................................................... típus .................. rendszám  

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:   ..............................................................  

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft  

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:  

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési 

tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).  

A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:  igen nem  

                                                                                           (a megfelelő aláhúzandó).  

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:  

................................................................................ típus .................. rendszám  

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...............................................................  

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft  

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:  

................................................................................ (pl. elidegenítési és terhelési 

tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog). 

III. 

  

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont 

szerinti esetben kitöltendő], hogy 

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy 

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):  

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..........................................................................  

fizetési számla száma: ..........................................................................................  

fizetési számlán kezelt összeg: .............................................................................  

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..........................................................................  

fizetési számla száma: ..........................................................................................  

fizetési számlán kezelt összeg: .............................................................................  

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..........................................................................  

fizetési számla száma: ..........................................................................................  

fizetési számlán kezelt összeg: .............................................................................  

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..........................................................................  

fizetési számla száma: ..........................................................................................  
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fizetési számlán kezelt összeg: .............................................................................  

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont 

szerinti esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm  

a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy  

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):  

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .........................................................................  

fizetési számla száma: .........................................................................................  

fizetési számlán kezelt összeg: ............................................................................  

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .........................................................................  

fizetési számla száma: .........................................................................................  

fizetési számlán kezelt összeg: ............................................................................  

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .........................................................................  

fizetési számla száma: .........................................................................................  

fizetési számlán kezelt összeg: ............................................................................  

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .........................................................................  

fizetési számla száma: .........................................................................................  

fizetési számlán kezelt összeg: ............................................................................  

 

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek 

megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi 

szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg  

tekintetében. 

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 

szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

 

 ………………………………………  

aláírás 
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Megjegyzés:  

A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan 

eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása 

esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési 

számlára befizetett összeget.  

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél 

többel rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően 

kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, 

a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.  

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell 

feltüntetni.  

** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. ” 

Indokolás a rendelettervezet 

 

1. és 5. §-ához: Szentgotthárd Város Önkormányzata a 63/2006. (III. 27.) 

Kormányrendeletben korábban szabályozott, 2019. január 1-jétől hatályát vesztett 

vagyonrendeletet továbbra is alkalmazná, ezért azt beemeli az önkormányzati 

rendelet mellékletei közé. 

2. §-ához: A SZET Szentgotthárdi Kft. által megállapított temetkezési díjak változtak, ezt 

követi le a módosítás. 

3-4. §-ához: A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd nevét és székhelyét 

pontosítja, mert a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben még a régi szerepel. 

6. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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Tárgy: Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendelet 

megalkotására 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. január 30-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a helyi közművelődésről szóló rendeletét 2001-ben 

alkotta, melyet az eltelt időszak alatt két esetben 2005-ben, illetve 2011-ben módosított. 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL törvény (a továbbiakban: közművelődési törvény) (megnyitható a következő 

linken:  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV ) 2018. január 1. időponttól újra 

szabályozta a települési önkormányzatok közművelődési feladatait, alapszolgáltatásait. A 

közművelődési törvényben meghatározottakat a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. 

(VII.9.) EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) (elérhető a következő helyen: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk18107.pdf ) részletesen is szabályozza. 

 

A közművelődési törvény szabályozza továbbá a helyi rendelet tartalmi elemeit. A törvény a 

83/A. § (1) bek. alapján felhatalmazza az önkormányzatot, hogy a helyi társadalom 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi 

lehetőségek, sajátosságok alapján – a településen működő nemzetiségi önkormányzatokkal 

történt egyeztetést követően - rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési 

alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét. Tekintettel 

arra, hogy jelenleg településünkön Közművelődési Kerekasztal nem működik, így a rendeletet 

véleményezésre a nemzetiségi önkormányzatokat is fel kell kérni. 

 

A törvény az önkormányzatoktól a következőket várja el: 

76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása. 

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés 

szerinti közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő adottságaira 

figyelemmel történő - megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás 

biztosítása, valamint a közművelődés 82-83. §-ban szabályozott helyi lakossági képviseletének 

biztosítása révén (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el. 

(3) A közművelődési alapszolgáltatások: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, 

a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk18107.pdf
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(4) Minden települési önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés a) pontja szerinti 

közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében 

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, 

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 

c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal 

bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek 

megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 

(5) Az 1000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat - a (6) és (7) bekezdésben 

foglaltak kivételével - a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)-g) pontjai szerinti 

közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást 

szervez meg. 

(6) Az 5000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat - a (7) bekezdésben foglaltak 

kivételével - a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)-g) pontjai szerinti 

közművelődési alapszolgáltatásokból legalább kettő további közművelődési alapszolgáltatást 

szervez meg. 

Rendeletünk megalkotásakor tehát ezekre az előírásokra tekintettel kell lennünk. 

A rendelet tartalmazza a kulturális alapszolgáltatások közül azokat, melyek ellátását 

önkormányzatunk megvalósíthatónak tartja, 

A javaslat tartalmazza a feladatellátás formáját (szervezeti kereteit) és a helyi közművelődési 

tevékenységek keretében támogatott feladatokat is.   

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati 

rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat 

eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai: 

Társadalmi hatása: a közművelődési alapellátások jogszabályi előírásának biztosítása. 

Gazdasági hatása: nincsen.  

 

A rendelet költségvetési hatása: 

A rendeltben meghatározott támogatást az éves költségvetésben kell tervezni és biztosítani. 

 

A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 

 

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem ismeretek.  

 

Egyéb hatás: 

A rendeletnek egyéb hatása nincs.   

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

biztosítása: 

A rendelet elfogadása esetén a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja, mindezekhez a 

pénzügyi forrás biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében tervezhető. 
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A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége: 

A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény, valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. ( VII. 9.) EMMI 

rendeletben meghatározottak megfelelése. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény, valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI 

rendelet megsértése. 

 

Kérem  

a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

mellékelt rendelet-tervezetet tárgyalja meg, elképzeléseit alakítsa ki. Ezt követően 

véleményeztetjük azt a nemzetiségi önkormányzatokkal, majd a rendelet elfogadása 

következik.   

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti  Rendelet – tervezet Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról című dokumentumot megismerte 

a.) az abban foglaltakkal egyetért 

b.) az abban foglaltakhoz a következő kiegészítéseket javasolja: ……..  

Felelős: 

a Nemzetiségi Önkormányzatok véleményének beszerzéséért: Huszár Gábor polgármester 

a rendelet – tervezet végső szövegének előterjesztéséért. Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

                                                                Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető 

Határidő: 2019. februári testületi ülés 

Szentgotthárd, 2019. január 17. 

   

Huszár Gábor 

Polgármester 

Ellenjegyzés: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
142 

1. számú melléklet 

Rendelet - tervezet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../…. (….. ) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (3) 

bekezdésben és a 77. § (1) bekezdésében, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018 (VII.9.) 

EMMI rendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Szentgotthárd 

Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 13/2013. ( III. 28. ) önkormányzati rendelet alapján biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Szentgotthárd Város Önkormányzatának Önkormányzati 

Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el:  

 

 

1. § A rendelet hatálya 

 

 Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat szerveire és az Önkormányzat által 

fenntartott közművelődési intézményre, továbbá mindazon szervezetekre, akikkel 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 

közművelődési feladatokra megállapodást köt. 

 

2. § A rendelet célja 

 

E rendelet célja, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, 

sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási 

formáját, módját és mértékét.  

 

3. § 

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 

 

(1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés 

jogát és lehetőségét.  

(2) Szentgotthárd történelme, földrajzi elhelyezkedése, természeti adottságai, a ciszterek 

öröksége és a jelenkor kulturális javainak, értékek megőrzésének ápolásának, 

továbbfejlesztésének figyelembe vételével megszervezi a közművelődési alapszolgáltatásokat, 

melyek:  

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása,  

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,  

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,  

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,  

e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,  

f) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.  
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(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:  

a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét,  

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt. 

(4) Az önkormányzat biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített 

rendszerének működtetését, alapkövetelményeit és meghatározza a működtetés alapfeladatait.  

 

4. § 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a helyi közművelődési tevékenységek keretében – 

lehetőségeihez mérten - az alábbi feladatokat támogatja:  

 

1. A város vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom 

önszerveződő tevékenységének erősítését.  

2. Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek támogatása, melyek biztosítják a 

résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, különféle szabadidős 

tevékenységek végzését.  

3. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatása.  

4. A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, rendszerbe 

foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele elsősorban a Helyi Értéktár Bizottság javaslata 

alapján. 

5. Szervezi a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat, ezen belül 

állománygyarapító terveket készít, szakembert (könyvtári, múzeumi) alkalmaz, a könyvtár 

állománygyarapítását segíti, a nyilvános könyvtári ellátást a helyi igények és a törvényi 

előírások alapján biztosítja.  

6. A könyvtárban a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, nyilvános 

olvasóterem működtetése, a közönség számára internetezési lehetőség biztosítása a megfelelő 

szakember alkalmazásával.  

7. Könyv, folyóirat egyéb ismerethordozó eszközök beszerzése, folyamatos 

állománygyarapítása. Könyvbemutató foglalkozások, író-olvasó találkozók szervezése.  

8. A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek 

tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer kiépítése, 

és gondozása, közösségi élet szervezése.  

9. Színházi előadások, filmvetítések, irodalmi estek szervezése.  

10. Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, ezen belül a 

településen élő nemzetiségek – elsősorban a szlovén és német - nemzetiségi kulturális 

tevékenység támogatása.  

11. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez szükséges 

feltételek biztosítása.  

12. A település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi 

művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezése és lebonyolítása.  

13. Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezésében és lebonyolításában való részvétel. 

14. Amatőr művészeti csoportok működésének biztosítása. 

15 A város, a kistérség természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté 

tétele (fesztiválok, bemutatók, kiállítások szervezése, a kulturális turizmus elősegítése). 

16. A határmentiségből adódó közművelődési feladatok ellátása. 

17. Az ifjúság kulturális lehetőségeinek fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek segítése. 

18. A helyi kulturális nyilvánosság, a tájékoztatás biztosítása. 
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5. § 

A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke 

 

(1) Az önkormányzat a rendelet 2. §-ában foglalt alapszolgáltatások folyamatos biztosítása 

érdekében közművelődési megállapodás alapján a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel (9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7.) , illetve a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. és Hunyadi út 6.) intézmény fenntartásával és 

működtetésével, annak alapító okiratában meghatározottak szerint látja el a feladatot.  

(2) A közművelődési feladatokat elsősorban a - a rendeletben meghatározottak szerint 

művelődési házként működő - Színházban, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumban, a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Refektórium termében, továbbá a Csákányi 

László Filmszínházban valósítja meg. 

(3) A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szentgotthárd Város Önkormányzata 

fenntartásában működő, önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, 

gazdasági feladatait az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv látja el.  

(4) Az egyesület az Alapszabályban és az Önkormányzattal kötött közművelődési 

megállapodásban, az intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul 

hozzá a kulturális, közművelődési célkitűzések megvalósításához. 

(5) A közművelődési feladatellátás a jogszabályokban meghatározott személyi és 

szakképzettségi feltételek biztosítása mellett történhet. 

(6) Az önkormányzat mind az egyesület, mind a könyvtár számára az alapító okiratban, illetve 

a közművelődési megállapodásban meghatározott közművelődési feladatok ellátásához 

szükséges pénzügyi forrásokat biztosítja, melynek évenkénti konkrét összegét az éves 

költségvetési rendeletében határozza meg. Ennek keretében biztosítja a feladatellátáshoz 

szükséges, jogszabályban előírtak szerinti személyi és tárgyi feltételeket. Továbbá a 

mindenkori költségvetés keretein és lehetőségein belül: 

- saját forrást biztosíthat a központi támogatások elnyerésére 

- támogatást biztosíthat a kiszolgáló infrastruktúra továbbfejlesztésére, 

- támogatást biztosíthat az állami és nemzeti ünnepek megrendezéséhez, a városi kulturális 

nagyrendezvényekhez és a hagyományokkal rendelkező kulturális események 

megrendezéséhez, 

- támogatást nyújthat a civil szervezetek tevékenységéhez. 

Az egyesület és az intézmény a közművelődési feladataik ellátásához pályázati és egyéb 

bevételeket szerezhet. 

(6) Az egyesület kulturális programja, munkaterve, továbbá a nyilvános könyvtár éves 

szakmai beszámolója minden évben önkormányzati jóváhagyásával válik érvényessé.   

(7) Az alapszolgáltatások biztosítása az Egyesületnél az 1. sz. Melléklet szerinti nyitva tartás 

alapján, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményénél a 2. sz. Melléklet szerinti 

nyitva tartás alapján történik, melyet az adott közművelődési színtéren ki kell függeszteni. 

 

6. § 

A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete 

 

(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény, a 20/2018. ( VII.9.) EMMI rendelet és a jelen rendelet által 

meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.  

(2) Az Önkormányzat az Egyesület, a Könyvtár törvényességi ellenőrzését a vonatkozó 

jogszabályokban foglaltak alapján látja el.  
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(3) Az Önkormányzat a szakmai ellenőrzést a Képviselő-testülethez benyújtott szakmai 

beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el.  

 

7. § 

A közművelődésben együttműködő partnerek 

 

Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:  

a) a Szentgotthárdon működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, 

hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, 

személyekkel,  

b) Egyházakkal,  

c) Köznevelési intézményekkel,  

d) Szentgotthárd Város  Nemzetiségi Önkormányzataival,  

e) Civil szervezetekkel, alapítványokkal,  

f) Szentgotthárd Helyi Értéktár Bizottsággal.  

 

 

8.§ 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti a helyi közművelődésről szóló 10/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
146 

1. sz. Melléklet 

 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 

 

Nyitva tartás: 

 

Hétfő:            Szünnap 

Kedd:            08.00 – 20.00 

Szerda :         08.00 – 20.00 

Csütörtök:     08.00 – 16.00 

Péntek:        10.00 – 21.00 

Szombat:      10.00 – 18.00 

 

(Rendezvény esetén ettől eltérő időpontban is.) 

 

 

2. sz. Melléklet 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár nyitva tartás: 

 

Felnőtt kölcsönző Folyóirat-olvasó  

m

é

d

i

a

t

á

r 

Gyermekrészleg 

 Hétfő 8:30 - 17:30 Hétfő 8:30 - 17:00 Hétfő 13:00 - 17:00 

 Kedd 8:30 - 17:30 Kedd 8:30 - 17:00 Kedd 13:00 - 17:00 

 Szerda 8:30 - 17:30 Szerda 8:30 - 17:00 Szerda 13:00 - 17:00 

 Csütörtök 8:30 - 17:30 Csütörtök 8:30 - 17:00 Csütörtök 13:00 - 17:00 

 Péntek 8:30 - 17:30 Péntek 8:30 - 17:00 Péntek 13:00 - 17:00 

 Szombat 8:30 - 12:00 Szombat ZÁRVA Szombat ZÁRVA 

 

 

Múzeum nyitva tartása: 

 hétfő:  zárva 

    

 kedd: 

 
 11:00 - 15:00 

 szerda:  11:00 - 15:00 

 csütörtök:  11:00 - 15:00 

 péntek:  11:00 - 15:00 

 szombat:  11:00 - 15:00 

 vasárnap:  zárva 

 

 

(Rendezvény esetén ettől eltérő időpontban is.)  


