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2020. november 30-i 

polgármesteri döntés előterjesztései 



Tárgy: Helyi adórendelet módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

2021. január 1-jétől módosul a helyi adókról szóló 1990. évi C tv. (továbbiakban Htv.). A 

változás érinti Szentgotthárd Város Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeletét 

(22/2015. (X.1.) önkormányzati rendelet), így annak módosítása indokolt. 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 100. § alapján hatályát 

veszti többek között a Htv. 37. § (2) bekezdése, és a 40. § (2) bekezdése, melynek értelmében 

megszűnik az ideiglenes iparűzési tevékenység az iparűzési adónál. 

A rendeletmódosítás tervezet az 1.  számú mellékletben olvasható. 

 

 

Hatásvizsgálat:   

1. A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: a rendeletmódosításra törvényi 

változás miatt kerül sor, így a táérsadalomra jelentősebb kihatása nincsen.  

2. A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: Csökkenni fog az adóbevétel, 

hiszen kiesik a sorból a nem állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 

3. Környezeti és egészségi: hatása nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többlet feladatot 

5. A rendelet megalkotásának szükségessége: Az egyes adótörvények módosításáról 

szóló 2020. évi CXVIII. törvény módosította úgy a helyi adókról szóló törvényt, ami 

miatt a helyi rendeleteket is módosítani kell.  

 

 

 

Szentgotthárd, 2020. november 30. 

 

          

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

  



1.sz. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 ......./ 2020 (...........) önkormányzati  rendelete  

A helyi adókról szóló 22/2015. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1.§ A  helyi adókról szóló 22/2015. (X.1.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„A helyi iparűzési adó mértéke az iparűzési tevékenység után az adóalap 2 %-a”, 

2. §.  E rendelet  2021. január 1-jén lép hatályba.  

 

Huszár Gábor                                                                     Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                                    Jegyző 

 

Kihirdetve:. …………. hó … nap 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

Indokolás a 22/2015. (X.1. ) önkormányzati rendelet módosításához: 

1. §-hoz: Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020.évi CXVIII törvény 100.§-a 

lapján.  

  



Összefoglaló 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ez az 

előírás a rendelet elfogadására is vonatkozik. Kiemelt fontosságú, hogy ebben a helyzetben is 

a képviselő – testület tagjainak legyen lehetősége a rendelet elfogadása előtt a rendelet 

tervezetének megismerésére, javaslataik megtételére. Erre tekintettel a melléklet szerinti 

rendelet tervezetét valamennyi testületi tag megkapja, a tervezetet írásban véleményezheti. A 

rendelet csak ezek után fogadható el. 

 

                         Huszár Gábor                                                  Dr Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.sz. melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 ......./ 2020 (...........) önkormányzati  rendelete  

 

A helyi adókról szóló 22/2015. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020.évi CXVIII. törvény 

alapján a következőket rendeli el: 

1. § A Rendelet 2.§ (1) bekezdése 

a) pontjának „állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után az adóalap 2%-a” 

szövegrésze „iparűzési tevékenység után az adóalap 2%-a” szövegrészre módosul. 

b) pontjának szövegrésze „ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 

naptári naponként 5.000 Ft” kikerül a rendelt szövegéből. 

2. §.  E rendelet  2021. január 1-jén lép hatályba.  

 

Huszár Gábor                                                                     Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                                    Jegyző 

 

Kihirdetve:. …………. hó … nap 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

Indokolás a 22/2015. (X.1. ) önkormányzati rendelet módosításához: 

2. §-hoz: Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020.évi CXVIII törvény 100.§-a 

lapján.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: 2021. évi költségvetés előkészítése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak a költségvetési 

koncepció elkészítésére, benyújtására vonatkozó kötelező előírást, ennek ellenére célszerű a 

költségvetési rendelet összeállításának irányait, főbb szempontjait, a Képviselő – testületnek 

meghatározni, amely keretet szolgáltat a januárban benyújtásra kerülő költségvetési javaslat 

előkészítéséhez. 

  

Jelen előterjesztés a már elfogadott 2021. évi központi költségvetésre, az ezeket megalapozó 

jogszabályok ismeretére támaszkodva és azokat figyelembe véve próbál támpontot nyújtani a 

Bizottságok, valamint a Képviselő-testület számára.  

 

Az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete 

A tervezést megalapozó költségvetési koncepció összeállításához  a tárgyévi költségvetés 

háromnegyed éves teljesítési adatai is támpontul szolgálnak, azokból a várható éves teljesítésre, 

a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságára lehet következtetni.  

 

A 2020. évi  III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló adatai szerint jelenleg az 

Önkormányzat gazdálkodása stabil. A bevételek 95%-os, a kiadások 59%-os teljesülést 

mutatnak. 

 

1.sz. melléklet – Koncepció 2021. tartalmazza a következő évre benyújtott igényeket. 

 

Néhány megjegyzés Kiegészítés a tervszámokhoz 

Ez egy, a következő évi költségvetést előkészítő tervezési anyag. Tartalmaz minden beérkezett 

kérést és javaslatot. A tervezést az Önkormányzat Hivatalának pénzügyi munkatársai 

készítették az előző év költségvetési adatai, testületi döntései alapján. A személyi juttatásokról 

- a soros lépések, jubileumi jutalmak, felmentések stb – az intézmények vezetői tájékoztatása 

alapján épültek a koncepcióba................................................................................. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Bevételek 

Az adóbevételeknél a 2020.évi teljesítési adatok alapján történt a tervezés. A fő bevételi forrást 

az iparűzési adóbevétel jelenti. 

Iparűzési adóbevétel alakulása: 

  2017. évben  1.482.169 eFt 

  2018. évben  1.403.307 eFt 

2019. évben  1.121.984 eFt 

2020. évben  1.188.282 eFt 



A koncepcióban a 2020. évben teljesült iparűzési adóbevétel került számításra, viszont nem 

került tervezésre a gépjárműadóbevétel, mivel 2020. évben 100%-ban elvonásra került, és 

várhatóan 2021. évtől ezen feladatokat az állami adóhatóság látja el. 

 

 A kialakult vészhelyzet ellenére idegenforgalmi adóbevételt is terveztünk. 2020. 04. 26-tól az 

idegenforgalmi adó befizetése december 31-ig felfüggesztésre került, ezen kieső összeg 

megtérítése a Kincstár útján történik az Önkormányzat részére. 

 

Az állami támogatásokat illetően a 2021. év megalapozó felmérés bekérése megtörtént, az 

abban megadott mutatószámok alapján látjuk az önkormányzatot, intézményeket, 

gyermekétkeztetést érintő normatív támogatások mértékét. Ebben még januárban kisebb 

változások előfordulhatnak, vannak olyan keretek, melyekről később születik döntés. 

 

Változás az állami támogatásoknál az önkormányzat működési feladatainak támogatása. 

Korábbi években az iparűzési adóerőképesség alapján számolt „beszámítás” miatt ilyen 

jogcímen megítélt támogatást nem kapta meg az Önkormányzat, mivel a számítás alapján a 

megítélt összeg 100%-a elvonásra került. 

2021. évtől megszűnik a beszámítás, így az önkormányzati hivatal működési feladataira, illetve 

településüzemeltetési feladatokra összesen 245.627.494 Ft-ot kap városunk. 

Összes várható állami támogatás 2021.évre 666 MFt. /2020. évben állami támogatás eredeti 

előirányzata 415 MFt volt/ 

 

A beszámítás megszűnt, viszont az önkormányzat szolidaritási hozzájárulása növekedett, míg 

2020.évben 86 MFt volt a befizetés összege, 2021.évben 338 MFt-ot kell teljesítenie az 

Önkormányzatnak. /Különbség: 252 MFt/ /246 MFt működési támogatás – 252 MFt 

szolidariátási hozzájárulás növekedés = - 6MFt/. 

 

Működési bevételeknél az megkötött szerződések alapján 179 MFt-os bevétellel számolunk, 

ebből az önkormányzati kötelező feladatot jelentő gyermekétkeztetésből származó bevétel 

várhatóan 70 MFt lesz. 

 

Ingatlan értékesítésből származó bevételből 17 MFt az az összeg, amit biztos bevételnek 

ítéltünk meg. 

 

Pályázati támogatásoknál számítunk az utófinanszírozású projektek kifizetéseire, illetve a 

benyújtott többletigények pozitív elbírálásában, így várható bevételként 323 MFt került 

számításra. 

 

Több benyújtott vis maior pályázat van, ahol egy esetben 30% a vállalt önerő, a többi igénynél 

10%-os vállalást kell teljesíteni, a koncepcióban a benyújtott igények szerinti összegek 

szerepelnek. Várható bevétel 102 MFt, kiadás 122 MFt. 

 

A koncepcióban számolt várható bevétel összesen 2.543.894.257 Ft: 

− működési célú 2.095.355 eFt  



− pályázati célú    448.539 eFt 

 

Kiadások 

A kiadásoknál feldolgoztuk az intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

igényeit, illetve az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadásokat, folyamatban lévő 

beruházásokat / felújításokat, pályázatokat.  

 

A városüzemeltetés összegyűjtötte azon beruházásokat, felújításokat, amelyek megvalósítása 

indokolt / célszerű lenne. 2.sz. melléklet tartalmazza. Az itt kigyűjtött fejlesztések összértéke 

814 MFt, ezek a tételek a koncepcióban még nem szerepelnek, várjuk a tisztelt Képviselő-

testület javaslatát, hogy a 2021.évi költségvetésben mely fejlesztések szerepeljenek. 

 

A III. negyedévről készített mérlegben látható, hogy a kiadások teljesítése 59%, a bevételek 

alakulása 95%-os. A bevételi oldal ilyen arányú teljesülése az iparűzési adóbefizetéseknek 

köszönhető, vannak elmaradások, de összességében teljesültek az előírások. A kiadási oldal 

kedvező alakulását segítette a hitelfizetési moratórium, így az idei évben a 290 MFt nagyságú 

– Gotthárd Therm Kft felé vállalt- kezességvállalási kötelezettségnek nem kellett eleget tenni, 

a rendezvények, közösségi események elmaradása több költségsoron is megtakarítást 

eredményezett. Az önkormányzati felhalmozási kiadásokra 09.30-ig fordított összeg 35,5 MFt 

volt, törekedtünk a takarékosságra.  

 

A 2021.évre leadott igények alapján a kiadási oldal összetétele: 

− intézményi működéshez finanszírozási kiadások     1.130.625 eFt 

− SZOI gyermekétkeztetési, működési kiadások       174.569 eFt 

− SZET Kft által vállalt működési feladatokra        165.640 eFt 

− PKKE – működési kiadás + rendezvények          60.382 eFt 

− Fürdő felé vállalt garancia kezességvállalás  

      működési nehézségek áthidalására         210.000 eFt 

− szolidaritási hozzájáurlás          338.488 eFt 

− önkormányzat működését érintő kiadások        398.450 eFt 

összesen          2.478.154 eFt 

/várható bevétel – működési célra     2.095.355 eFt Kül.: 382.799 eFt/ 

 

 

− felhalmozási kiadások    204.340 eFt 

− pályázati kiadások     361.649 eFt 

összesen      565.989 eFt 

/várható bevétel – felhalmozási célra   448.539 eFt Kül.: 117.450 eFt/ 

 

A kiadási oldalon jelentős összegben 252 MFt-al emelkedett a szolidaritási hozzájárulási adó 

mértéke a 2020. évben fizetendő 86 MFt helyett 338 MFt lett. 

 



SZET Szentgotthárdi Kft: a városüzemeltetésre létrehozott gazdasági társaság benyújtotta 

igényét az Önkormányzat felé a 2021.évi feladatok ellátásához. A Kft számolt a jövő évben 

várható minimálbér változással, illetve a 2020.évi minimálbér emeléssel, a 9,5%-kal emelt 

költségvetés a 2 év béremelését is magába foglalja kb 5,5%-ban. 

 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület működési feladataihoz, illetve a rendezvénykeretre a 

2020.évi költségvetésben tervezettek szerint számoltunk. 

 

Intézmények 

Az intézmények költségvetésének tervezéséhez a 2020. év előirányzat adatait, illetve a 

háromnegyed évi teljesítési adatokat vettük alapul. 

Minden intézmény felülvizsgálta a saját személyi jellegű kiadásait, nevenként áttekintették a 

besorolásokat, figyelve a soros lépésekre. Átnézték, hogy kik lesznek jubileumi jutalomra, 

nyugdíjba vonulásra jogosultak. A felmentési időre történő helyettesítések tervezésre kerültek. 

Az intézményi dolgozók 90%-át érinti a minimálbér, itt még a jelenleg hatályos garantált 

bérminimum összeggel történt a tervezés, amennyiben 2021.évben emelkedik a mininmálbér 

az illetmények / munkabérek átdolgozása szükséges lesz. 

A munkaadót terhelő járulék mértéke 2020.évben csökkent 17,5%-ról 15,5%-ra, a tervezés 

ennek megfelelően történt. 

 

Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Az óvodai nevelő munkát segítőket 10%-os illetménykiegészítés, a pedagógusokat szintén 

10%-os szakmai ágazati pótlék illeti meg, továbbá aki nemzetiségi csoportban lát el feladatokat 

nemzetiségi pótlékra jogosult. 

A bölcsődei dolgozókat bölcsődei pótlék illeti meg, és a pedagógus végzettséggel 

rendelkezőket a bölcsődei feladatellátási helyen is megilleti a szakmai ágazati pótlék. 

A 2020.évi bölcsődei pótlék összege a 2021. január 1-jétől hatályos tábla alapján az intézmény 

vonatkozásában havi 518.540 Ft-os növekedést mutat. (2020. évben 1 havi bölcsődei pótlék: 

739.740 Ft / 15 fő, 2021.évben 1 havi bölcsődei pótlék: 1.258.280 Ft / 15 fő) 

A bölcsődei pótlék fedezetére a költségvetési törvény alapján nyújtott bértámogatás szolgál.  

 

Az intézmény mérete és jellege alapján az Igazgatóasszony jelezte, hogy szükség lenne az 

intézményben egy fő gondnok alkalmazására, aki a napi feladatok ellátásban nagy segítség 

lenne számukra. pl.: udvar karbantartása – levelek összegyűjtése, homokozó felásása, ....stb. 

A költségvetésben az ő bére nem került még beszámításra, járulékokkal együtt a garantált 

bérminimum összegével számolva kb. 3 MFt-ot jelentene.  1 fő gondnok alkalmazásához az 

Intézményvezető asszony kéri a tisztelt Képviselő-testület támogatását.  

 

Az intézmény költségvetésében beruházásként, felújításként szerepel 9.000.000 Ft nagyságú 

kiadás, amely az alábbiakat foglalja magába: 

− a Törpike csoportban a gyermekmosdó felújítása   6.000.000 Ft,  



− a bölcsőde épület óvodai részén mosogató csempézése,  

előtér járólapozása       3.000.000 Ft 

 

Városi Gondozási Központ 

Az illetmények megtervezése az engedélyezett 39 főre történt, amely tartalmazza a besorolás 

szerinti alapilletményeket, a jogszabály alapján kötelező szociális ágazati pótlékot, illetve a 

vezetői pótlékot, továbbá a munkáltatói döntés alapján adható juttatást (15.000 Ft/fő/hó). 

A szociális ágazati pótlék teljes összegét járulékkal együtt a Kincstár lefinanszírozza A 

támogatást az önkormányzat kizárólag a 2021. évi január-december hónapokban kifizetendő 

szociális ágazati összevont pótlékra és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra 

használhatja fel 

 

A munkáltatói döntés alapján 2020. évre megítélt 15.000 Ft/fő/hó juttatást az Intézményvezető 

asszony 2021. évben is szeretné biztosítani a dolgozók részére. 

 

Dologi kiadások között az élelmezési költségeknél 6.530.000 Ft-os emelkedést jelent a 

szolgáltató JustFood Kft 10%-os emelése. 

 

2020. évben elkezdődött a MOTIVAGE pályázat keretében elnyert projekt megvalósítása. A 

támogatási előlegek leutalásra kerültek az intézmény részére. A pályázat befejezése 2022.évben 

lesz. 

Új jelzőrendszeres készülékek kerülnek beszerzésre, ennek lebonyolítása 2021.évben várható. 

Az intézmény 2021.évi kiadásai között a projekt 23.623.771 Ft összeggel szerepel, a 

megvalósításhoz vállalt 5% önerőt is tartalmazza. 

 

Idősek világnapjára, illetve a 2020.évben elmaradt 50.éves jubileumi ünnepség 2021.évben 

történő megvalósításához az intézmény 4.000.000 Ft-ot kíván igényelni a költségvetésben. 

 

Gépkocsi beszerzése 

A kistérségi házi segítségnyújtás feladatának nélkülözhetetlen tárgyi eszköze az autó. A 

feladatellátáshoz a hagyaték során örökölt Toyota Aygo gépkocsit használják a gondozók. Ez 

az autó 15 éves, az utóbbi években egyre többször került javításra, így a karbantartási költsége 

folyamatosan emelkedik. A jármű megérett a cserére, hiánya veszélyezteti a feladatellátást. A 

javasolt gépjármű Dácia Duster beszerzési költsége kb. 5.511.000 Ft-ot jelentene. Ehhez a 

beszerzéséhez kéri az Intézményvezető asszony a fenntartó támogatását. 

A beszerzése költsége a költségvetésben még nem került tervezésre. 

 

Család- és Gyermekjóléti Központ 

Az intézménynek 12 fő foglalkoztatott alkalmazását kellene biztosítani, jelenleg az aktív 

dolgozói létszám 11 fő. Az intézményvezető asszony folyamatosan dolgozik azon, hogy a 

szakmai létszámot biztosítani tudja. 



 

A tervezett illetmények tartalmazzák a besorolás szerinti alapilletményeket, a jogszabály 

alapján kötelező szociális ágazati pótlékot. 

 

Az intézmény költségvetésében beruházásként 3.175.000 Ft kiadást tervezett informatikai 

eszközök beszerzésére, amely új számítógépek beszerzését, nyomtató cseréket, szervercserét 

jelentene. Az intézmény részére informatikai szolgáltatást nyújtó vállalkozó javasolta a 

beruházás szükségességét. 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Az intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020.november elsején a 

munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény (Mt) szerinti munkaviszonnyá vált. 

Munkabérük személyi alapbérből és a fenntartó által biztosított illetménykiegészítésből áll. Az 

intézményvezető asszony a 2021.évi költségvetésben is kéri a munkabér kiegészítés szíves 

jóváhagyását, mely éves szinten járulékokkal együtt 3,88 millió forint kiadást jelent. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020.11.25-én kelt kulturális foglalkoztatottak 

bérfejlesztésére kiadott tájékoztatója alapján a közalkalmazotti jogviszony átalakulásával létre 

jövő munkaviszonyt elfogadó munkavállalók átlagosan 6%-os bérfejlesztésben kell, hogy 

részesüljenek. A 6%-os bérfejlesztés végrehajtása további 2 millió forint kiadást jelent a 

2021.évi költségvetésben.  

 

A Magyarországi Németek Rábafüzesi Hianz Tájházban (Szentgotthárd, Móra F. u. 3 sz.) 

kiállított emléktárgyak, ingóságok, - továbbá Német Nemzetiségi Rábafüzesi Fiókkönyvtárban 

(Szentgotthárd, Alkotmány u. 49.) lévő dokumentumok, emléktárgyak, ingóságok tulajdonjogát 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat térítésmentesen átadta 2020. tavaszán  Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának, azzal, hogy az átadást követően az átadott ingóságok a Móra Ferenc 

Városi Könyvtár és Múzeum intézmény részeként annak kezelésébe kerüljenek.  

 

Ez a feladat plusz költségekkel terheli költségvetésünket. A ház felújítást igényel, illetve az ott 

lévő tárgyak restaurálást, feltárást igényelnek. 

 

A Hianz-ház tájházzá minősítése fontos feladat pályázatok beadása tekintetében is. Ennek 

alapvető feltétele, hogy az ott lévő tárgyakat egy muzeológus feltárja, illetve egy vizesblokk 

legyen a látogatók számára. A költségvetésben erre a célra 1 MFt került tervezésre. 

 

Rendelőintézet  

Az intézményre a 2021.évben az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló a 2020. évi C tv 

rendelkezései vonatkoznak. A törvény végrehajtási rendelete 528/2020 (XI.28), és még további 

ide kapcsolódó kor. rendeletek (529/2020 (XI.28.), 530/2020 (XI.28.) november 28-án jelent 

meg a Magyar Közlönyben.  



Az intézmény jelenleg összeállított költségvetése nem teljeskörű, hiszen a bevételi oldalon a 

hiányos információk miatt a 2020.évi bevétel alapján terveztünk, a kiadási oldalon viszont a 

személyi juttatásoknál a törvény szerinti bérek kerültek tervezésre. 

 

Az intézmény szintén részt vesz a MOTIVAGE pályázatban, a költségvetésében tervezésre 

kerültek a feladattal kapcsolatos kiadások biztosítva az 5%-os vállalt önerőt is, illetve a bevételi 

oldalon a már leutalt támogatás összege. 

 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

A költségvetés összeállítása az előző év figyelembevételével készült. A köztisztviselői 

illetményalap változatlan, 2008. óta 38.650-Ft, és ez a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§(1) bekezdése alapján 2021-ben is így marad. 

Az Országgyűlés azonban a központi költségvetési törvényben ad egy lehetőséget az 

önkormányzatoknak, hogy a köztisztviselői illetményalapot a helyi önkormányzat képviselő-

testülete rendeletben ennél magasabb összegben állapíthassa meg. Ezzel a lehetőséggel 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018 óta   él, ennek megtartását a köztisztviselői 

illetmények szinten tartása miatt javasoljuk 2021-ben is.  Természetesen ez nem differenciált 

béremelés, ez az esetlegesen megállapított magasabb illetményalap minden köztisztviselőre 

vonatkozik. Amennyiben a T. Képviselő-testület ezt támogatja, úgy rendeletet kell módosítani.  

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

hatásvizsgálat elkészítését és a képviselő-testület tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni 

kell. 

  

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: közvetett hatása, hogy megfelelő 

illetményalap esetén sikerülhet csak a köztisztviselői kar megtartása, ami a feltétele annak, 

hogy az önkormányzati feladatok megfelelő színvonalon legyenek ellátva, és ez a település 

közösségének a hasznára legyen.   

A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: A tervezett változások költségvetési- 

pénzügyi fedezetét a költségvetésben tervezni kell. 

Környezeti és egészségi következménye: hatása csak közvetett. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többlet feladatot 

A rendelet megalkotásának szükségessége:  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 234. § (3)-(4) 

bekezdései alapján a köztisztviselők részére adható illetménykiegészítést rendeletben kell 

megállapítani. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 

törvény 61.§(6) bekezdése alapján a  helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 

közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a 61. § 

(1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.  

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyeleti 

intézkedés. 

A rendeletmódosítás tervezete az 3 számú mellékletben olvasható. 



Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vizsgálja meg a keretszámokat és tegyen a bevételi, 

működési, fejlesztési, beruházási keretekre vonatkozóan javaslatokat, hogy a 2021.évi 

költsgévetés tárgyalására már konkrét összegeket tudjunk Önök elé tárni. 

 

Önkormányzatunk a stabilitás törvénye miatt hiányt nem tervezhet. A 2021.évi költségvetési 

számítások jelen állapotában 2.543.894.257 Ft bevétellel és 3.047.493.744 Ft kiadással 

számolva 503.599.487 Ft hiányt mutatnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben megfogalmazott célkitűzéseket 

vitassa meg, és a 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását alkossa meg. 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere  

1.) az intézmények többletigényei kérdésében a következő döntést hozza.... 

2.) az önkormányzat működésére, fejlesztéseire, pályázataira a következő döntést 

hozza.... 

3.) a 2021.évi költségvetés tervezéseinek szempontjaival egyetért, további 

szempontok..... 

 

Határidő: 2021. január..... 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2020. november 30. 

 

         Huszár Gábor  

         polgármester   

                      

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

Melléklet: http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/2021-evi-

koltsegvetes-elokeszitese-melleklet-30325.pdf  

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/2021-evi-koltsegvetes-elokeszitese-melleklet-30325.pdf
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/2021-evi-koltsegvetes-elokeszitese-melleklet-30325.pdf


Tárgy: Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 

felhasználási határidejének módosítás 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/2020. számú határozata 

alapján kiosztotta az idei évi Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapot.  

A programok, beszerzések közül több is megvalósult, azonban a járványügyi helyzet 

kedvezőtlen alakulása miatt jelentős részük csak részben, vagy egyáltalán nem kivitelezhető 

már 2020-ban. Ezeket az alábbi táblázat összegzi:  

ELMARAD MEGVALÓSULT RÉSZBEN MEGVALÓSULT 

Hármashatár Baráti 

Kör 

Márton nap 

115.000,- 

SZEMLE 

Egyesület 

ŐKKE kiállítása 

150.000,- 

Szentgotthárdi 

Nyugdíjas 

Egyesület  

Szeretet program 

Elnyert: 

140.000,- 

Felhasznált:  

103.800,-  

Marad: 

36.200,-  

Szentgotthárdi 

Énekegyesület 

Karácsonyi hangverseny 

250.000,- 

Farkasfa 

Jövőjéért 

Egyesület 

Idősek napja, 

Mikulás, 

eszközbeszerzés 

350.000,-  

SZCIF Harmónia 

Egészségvédő Kör 

Iránytű az 

egészséghez 

program 

Elnyert: 

115.000,- 

Felhasznált:  

68.284,- 

Marad 46.716,- 

Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület  

Szivárvány kórus 

jubileuma 

100.000,-  

Jakabházi 

Faluszépítő és 

Hagyományőrző 

Egyesület 

Ablakcsere 

350.000,- 

Szentgotthárdi 

Civil Fórum 

CISZEBAT, Év 

Civil Szervezete 

Díj 

Elnyert: 

130.000,- 

Felhasznált:  

100.000,- 

Marad: 

30.000,-  

Rábakethely Városrészi 

Önkormányzata 

Adventi hangverseny, 

karácsonyváró, idősek 

karácsonya 

350.000,- 

Rábafüzesért 

Egyesület 

Idősek napja, 

Mikulás, 

eszközbeszerzés 

350.000,-  

Zsida-Zsidahegy 

Városrészi 

Önkormányzata 

Idősek napja, 

Mikulás, agapé, 

festés 

Nincs végleges 

összeg az 

előterjesztés 

elkészítésekor 

  

Máriaújfaluért 

Egyesület 

Falunap 

350.000,-    

  

Rábatótfalu 

Városrészi 

Önkormányzata 

Játszótéri eszközök 

beszerzése 

350.000,-    

Összesen:  815.000,-  Összesen:  1.900.000,-  

Összes felhasznált 

(Zsida nélkül):  

Összes maradvány 

(Zsida nélkül) 

258.284,-  

 

126.716,-  



Mivel a programok, rendezvények a járványhelyzet romlása, illetve a kormányzati szigorító 

rendelkezések okán maradtak el, szeretnék biztosítani a civil szervezetek és városrészek 

számára, hogy terveiket a következő évben megvalósíthassák.  

 

Javasoljuk, hogy az elmaradt, illetve részben megvalósult programok esetén az elnyert 

támogatási összeget egy szerződésmódosítással a jövő évben – ugyanazokkal a feltételekkel, 

kritériumokkal, ugyanarra a jövő évben megvalósuló célra – felhasználhassák a támogatottak.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere hozzájárul, hogy a 70/2020. sz. képviselő-

testületi határozat alapján támogatásban részesült szervezetek közül azok, amelyek 

programjaikat nem, vagy csupán részben tudták 2020. évben megvalósítani, az elnyert 

támogatás összeget felhasználhatják 2021-ben a korábbi kérelmükben megjelölt célra. Ehhez a 

megkötött támogatási szerződéseket módosítani szükséges.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2020. november 30.  

 

          Huszár Gábor 

           polgármester 

 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston 

Program) 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett. A felhívás célja az önkormányzati 

fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása, azon belül a közérdekű muzeális 

gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek szakmai támogatása volt. 

 

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása 100%, pályázatot benyújtani a települési 

önkormányzat volt jogosult. 

 

Úgy gondoltuk, hogy a látogatók számára nem csupán a kiállítások tartalma, de a humán 

komfort megléte is fontos egy létesítményben. A szentgotthárdi múzeum klímával való 

felszerelése már régóta megfogalmazódott, ez a pályázati lehetőség pedig kiváló alkalom volt 

a megvalósítására. A benyújtott pályázatban mind a 4 szint klimatizálását megcéloztuk az 

alábbiak szerint:   

 

Pinceszint klimatizálása 

 

2 db 5 kw teljesítményű fali osztott 

klímaberendezés telepítése 

Technikai kötés 

Csőhossz 

Beüzemelési költség 

 

842.000 Ft + ÁFA 

Magasföldszint klimatizálása 

 

2 db 5 kw teljesítményű fali osztott 

klímaberendezés telepítése 

Technikai kötés 

Csőhossz 

Beüzemelési költség 

 

890.000 Ft + ÁFA 

Az emelet klimatizálása 

 

2 db 5 kw teljesítményű fali osztott 

klímaberendezés telepítése 

Technikai kötés 

Csőhossz 

Emelőkosaras jármű díja 

Beüzemelési költség 

 

892.000 Ft + ÁFA 

A tetőtér (irodák) klimatizálása 

 

1 db 2,5 kw teljesítményű fali osztott 

klímaberendezés telepítése 

Technikai kötés 

Csőhossz 

411.000 Ft + ÁFA 



Emelőkosaras jármű díja 

Beüzemelési költség 

 

Mindösszesen bruttó 3.854.450 Ft 

 

 Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere 2020. október 26-án kelt támogatási 

döntése alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata muzeális intézmények szakmai 

támogatására (Kubinyi Ágoston Program) fordítható központosított előirányzat terhére 

3.500.000 Ft támogatásban részesül. Mivel a megigényelt teljes támogatást az 

Önkormányzat nem kapta meg, ezért a fejlesztés érdekében az Önkormányzat biztosítaná 

a hiányzó 354.450,- Ft összeget. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

Egy múzeum attól is vonzó, ha komfortos. Egy múzeum attól lesz látogatóbarát, ha az 

ott töltött idő kellemesen telik, s ennek lényeges tényezője a komfort, esetünkben a 

klimatizált termek megléte.  

 

2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek?  

Az egyébként 100% támogatás intenzitású pályázati pénzhez mind a négy szint 

klimatizálásához saját erőt is biztosítani kell, mert nem a teljes összeget ítélték meg. 

 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

A jelen beruházás szempontjából nem releváns kérdés. A klímák működtetésének 

azonban majd lesz költsége amit biztosítani kell az intézmény számára.  

 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nincsenek kockázatai. 

 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A megnyert pályázati támogatást nem tudjuk igénybe venni, azt vissza kell adni, 

létesítményben pedig továbbra sem lesz klíma, marad a jelenlegi állapot. 

 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Pályázatírás, a projekt lebonyolítása, szerződés-megrendelés, megvalósítás, elszámolás, 

fenntartás, szakmai-pénzügyi beszámoló készítése. 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a muzeális intézmények szakmai támogatására 

(Kubinyi Ágoston Program 2020) benyújtott pályázat teljes megvalósításhoz 354.450,- Ft-ot 

biztosít a 2021. évi költségvetés terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2020. november 30. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Zsida városrészi klub működtetése. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2006. évtől a településrészi közösségi épületeket 

(művelődési házakat) a településrészen élők számára a legközvetlenebb és számukra 

legegyszerűbb megoldással az ott élők rendelkezésére bocsátja. Ez az épületnek vagy a 

városrészen működő civil szervezet általi, vagy a városrészi önkormányzat általi  üzemeltetését 

jelenti. Zsida városrészen eddig ez a SZEMLE egyesület által valósult meg. Ez az egyesület 

ezzel a tevékenységével felhagyott, az épületet másik településrészi civil szervezet, a 

Szentgotthárd-Zsida Önkéntes Tűzoltó Egyesülete - 9970 Szentgotthárd, Zsidai utca 59. - 

képviseli: Lippai Gábriel elnök szeretné átvenni. A tervezett megállapodások a jelen 

előterjesztés melléklete. Az épület üzemeltetésre átadásának feltételei azonosak a korábbival és 

azonosak a többi városrészen lévő szervezetekkel kötött megállapodásokban írtakkal.  Az 

egyesület a közösségi épület mellett vele egy helyrajzi számon lévő labdarúgó pálya  

karbantartását is vállalja – az egyesület kérése, hogy az első évben még a fű lenyírásánál 

maradjon az idei rend (vagyis a SZET Szentgotthárdi Kft végzi a fűnyírást), az egyesület az év 

során megpróbál megfelelő gépet beszerezni és azt követően a fűnyírást is ők végzik..   

 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere egyetért a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

tulajdonát képező Szentgotthárd, Zsidai u.25. szám alatt található közösségi épület és 

sportlétesítmény (öltöző helyiségek, mellékhelyiségek, labdarúgó pálya) működtetésre való 

átadásával  az 1. számú melléklet szerinti szerződés alapján a Szentgotthárd-Zsida Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület - 9970 Szentgotthárd, Zsidai utca 59. részére.  

Határidő: a közlésre és a  szerződés aláírására: azonnal  

 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2020. november  30. 

         Huszár Gábor  

                               polgármester  

                      

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



Megállapodás 

 

amely létrejött 

egyrészről: Szentgotthárd Város Önkormányzata - 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. - 

képviseli: Huszár Gábor polgármester (mint Önkormányzat) 

másrészről: Szentgotthárd-Zsida Önkéntes Tűzoltó Egyesülete - 9970 Szentgotthárd, Zsidai 

utca 59. - képviseli: Lippai Gábriel elnök (továbbiakban: ZSÖTE); adószáma: 18883941; 

bankszámla száma: 72100488-10202186 (Takarékbank Zrt. Szentgotthárd, Hunyadi u. 25.) 

1. Az Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a Szentgotthárd, 755/1 helyrajzi 

számon, Zsidai utca 25. szám alatt található közösségi épület és sportlétesítmény (öltöző 

helyiségek, mellékhelyiségek, labdarúgó pálya, stb). A szerződő Felek erre az ingatlanra 

ezt a Megállapodást kötik. 

2. Az Önkormányzat 2021. január 01. napjától  használatra átadja az 1. pontban említett 

ingatlant. A jogviszony határozatlan ideig tart. Az ingatlan rezsi költségeit a SZET 

Szentgotthárdi Kft fizeti. Az épület állagának megőrzéséhez szükséges nagyobb 

munkálatokat (átalakításokat, átépítéseket) az épület tulajdonosa rendeli meg és fizeti, 

vagy a tulajdonos engedélyével a ZSÖTE végezheti. A ZSÖTE által tervezett 

fejlesztéseket (pl. átalakítás, átépítés, bővítés, stb.) a ZSÖTE a zsidai városrészi 

önkormányzattal egyezteti, a városrészi önkormányzat a tervet az Önkormányzat elé 

terjeszti jóváhagyásra. A fejlesztések az Önkormányzat írásos engedélye birtokában 

kezdhetőek meg. 

3. A ZSÖTE feladatai: 

• az épületet és a vele egy ingatlanon lévő sportpálya a településrészen lakók 

közösségi céljaira (pl. kulturális, közművelődési feladatok, társadalmi 

rendezvények, közösségi rendezvények, stb.) használja. Ennek kapcsán 

gondoskodik az épület nyitvatartási és használati rendjéről, annak betartásáról. 

• Nyitvatartási és használati rendet hoz létre, amit településrészen lakók számára 

elérhetővé tesz, nyilvánosságra hoz. 

• Gondoskodik az épület takarításáról. 

• Gondoskodik az épület napi használata során felmerülő kisebb, a 2. pontban 

említettek alá nem tartozó karbantartási feladatok elvégzéséről. 

• Jogosult az ingatlan kiadására (esemény, rendezvény szervezése, megtartása 

céljából), erre vonatkozóan szerződést kötni,  díjat szedni. Ugyanakkor a kiadás 

miatt keletkezett esetleges károk miatti költségeket köteles fizetni, illetve a 

keletkezett károkat köteles helyreállítani. 

• A kapott Önkormányzati támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal 

tételesen elszámol. 

• Az épület egyik fő funkciója otthont adni a településrészen lakók közösségi 

programjainak, továbbá a kulturális eseményeknek és rendezvényeknek - e cél 

érdekében a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szakmai segítségét kérheti. 

• Az épületet helyi csoportok, a településrészen tevékenykedő egyesületek 

számára a nyitvatartási és használati rend keretein belül nyilvános és ingyenes 

programok lebonyolítására térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. 



• Minden év december 31-ig beszámol a működés tapasztalatáról a tulajdonos 

Önkormányzatnak. 

4. A ZSÖTE részére az Önkormányzat a takarítási és karbantartási feladatok végzéséhez 

támogatást nyújt, melynek mértéke évi 75.660,- Ft, azaz hetvenötezer-hatszázhatvan 

forint. Az Önkormányzat továbbá támogatást nyújt a labdarúgó pálya karbantartásához 

és állagmegóvásához, amelyet a ZSÖTE a közösségi épület működtetése mellett 

elvégez. Erre vonatkozóan Szerződő Felek úgy állapodnak meg, hogy az első évben a 

kaszálási munkálatokat még a ZSÖTE nem tudja felvállalni így azt az idei évben 

követett gyakorlat szerint a SZET Szentgotthárdi Kft-vel végezteti el. A következő évre 

vonatkozóan a Szerződő Felek külön egyeztetnek egymással.  

5. A támogatási összeget  az Önkormányzat utalja át a ZSÖTE bankszámlájára akkor, 

amikor a ZSÖTE igazolja, hogy az éves beszámolóját a Bírósághoz letétbe helyezte. 

6.  

6.1. Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodástól elállni abban az esetben, ha 

ZSÖTE a 3. pontban írt feladatait nem teljesíti, vagy az épületet az 

Önkormányzat írásos engedélye nélkül átalakítja/átépíti. Az önkormányzat 

elállását írásban jelenti be, az abban  meghatározott időpontig kell az épületet az 

Önkormányzat részére átadni. 

6.2. A Szerződő Felek bármelyike jogosult ezt a megállapodást 6 hónapos 

felmondási idővel írásban felmondani amennyiben a felmondás okaként 

felmerült okot nem sikerül közös megegyezés útján rendezni. 

7. A ZSÖTE nem vonható felelősségre jelen szerződés szerint, amennyiben az ingatlanban 

olyan kár keletkezik, melyet saját érdekkörében nem láthatott előre, nem háríthatott el 

és nem vezethető vissza a ZSÖTE tagjainak hibájára, illetve nem róható fel a  tagjainak. 

Ebben az esetben a városrészi önkormányzat bevonásával jelentést készít a kárról a 

tulajdonos Önkormányzat számára. 

8. A Szerződő Felek a jelen támogatási szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben 

a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 

9. A Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal egyezőt 

jóváhagyólag írják alá. 

 

 

 

  



 


