TARTALOMMUTATÓ
1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános
Iskolájának kérelme.
2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és
Működési Szabályzatának 1. sz. Melléklet módosítása.
3. Munkacsoport létrehozása.
4. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.
5. Belső ellenőrzési terv elfogadása.
6. Projekt partnerség térségi LEADER pályázatban
7. C-TESILE KFT. bérleti szerződés hosszabbítási kérelme.
8. 6/2014.(II.27) önkormányzati rendelet módosítása.
9. SZMSZ. módosítása.
10. Sztg. 0167/71 hrsz-ú ingatlan megszerzése.
11. Eladási ár meghatározása (2855.hrsz-ú ingatlan.)
12. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról.
13. Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások
munkájáról. A vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő
bizottsági elnökök és tag, ellenőrző testület beszámolója.
Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az
önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról.
14. 2015.évi Képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
15. Beszámoló a 2014. évi közbeszerzésekről.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére
Tárgy: Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának
kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának
tagintézmény-vezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1.
sz. melléklet).
A Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskola a 2015/2016-os tanévben ünnepli
alapításának 30 éves évfordulóját. Az évforduló méltó megünnepléséhez, a programok
sikeres lebonyolításához a tagintézmény 1.000.000.- Ft támogatást kér. Felsorolták a
tervezett programokat is, amelyeket a tagintézmény-vezető – kérésünkre - kiegészített néhány
számszerű adattal is az alábbiak szerint:
 iskolatörténeti kiállítás az aulában (kiállító paravánok, tárolók, díszítő elemek,
fotókarton): 160.000,- Ft
 kiadvány, évkönyv (fotók digitalizálása, szerkesztés, nyomdai költségek, 300 db):
350.000,- Ft
 pályázat kiírása tanulóink számára (első 3 helyezett díjazása + különdíjak, oklevelek):
60.000,- Ft
 házi versenyek (tantárgyi, sport, kulturális) résztvevők: iskolánk tanulói 256 fő,
versenyek száma: 5, díjazás: 20.000,- Ft
 találkozók szervezése volt tanítványokkal (4-5 tanítvány meghívása)
 30 év története – filmvetítés (filmanyag összeállítása, technikus)
 Széchenyi szavalóverseny (meghívást kapnak a környék általános iskolái és a lendvai
testvériskola, kb. 30-40 fő, 3 fős zsűri felkérése, díjazás): 70.000,- Ft
 Széchenyi labdarúgó kupa (hagyományosan 4-5 iskola csapatának részvételével, kb.
50 fő, díjazás, játékvezetés): 70.000,-Ft
 művészeti találkozó - énekkarok, tánccsoportok, színjátszó csoport fellépésével
szervezett program 2016. tavaszi időpont: 50.000,- Ft
 ünnepi műsor fogadással (2015. november 7.) a tornacsarnokban (hangosítás,
dekoráció, kellékek, meghívott vendégek száma: 50-100 fő), 200.000,-Ft
 „Öregdiák” bál
 logó tervezés: 20.000,- Ft
 a programok népszerűsítésére meghívók, plakátok készítése.
A kérelemből látszik, hogy bár ezek egyelőre csak hozzávetőleges összegek, a jubileumi év
megtervezése előrehaladott állapotban van, a további pontosításokat a rendelkezésre álló
pénzforrás ismeretében hamar elvégzi az intézmény.
Fontos szempont, hogy az intézmény – sajnos – nem Szentgotthárd Város Önkormányzatának
a fenntartásában van, ilyen szempontból tehát támogatás esetén nem a saját intézményünket
támogatjuk. A kérelemmel összefüggésben megkerestük az intézményt fenntartó
Szentgotthárdi Járási Tankerületet is, akik arról tájékoztattak, hogy őket még nem kereste
meg az iskola a jubileumi rendezvénnyel kapcsolatban, továbbá előttük még nem ismeretes,

hogy a jövő évi költségvetés tervezetükben milyen formában és összegben tudnának erre
támogatást biztosítani.
Úgy gondoljuk, hogy a Széchenyi Iskola, korábban a 2. sz. Általános Iskola 30 éves története,
az évek során elért eredményei, rendezvényei, egykori és persze jelenlegi „legendás” tanárai,
tanári közössége mindenképpen méltóvá teszi a kérelmet a támogatásra. A támogatás összegét
a Képviselő-testület dönti el, amelynek kapcsán megfontolandó szempont lehet az intézmény
ösztönzése arra, hogy más szponzorációs forrásokat (cégek - egykori diákok és tanárok,
szülők, stb.) is bevonjon a jubileumi programok finanszírozásába. Pozitív elbírálás esetén az
iskolával természetesen megállapodást köt az Önkormányzat a támogatás felhasználásra,
ennek keretében az intézmény tételesen elszámol majd a kapott támogatással.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
TÁMOGATÁSÁHOZ :








Mi indokolja az intézmény támogatását? A kerek évforduló, az intézmény 30 éves
története, az évek során elért eredmények, az iskola nevéhez fűződő rendezvények, az
egykori és jelenlegi tanárok munkássága méltóvá teszi a kérelmet a támogatásra. A
rendezvénysorozat emellett valószínűleg nagy érdeklődésre tarthat számot, széles körben
érinti – így vagy úgy – a város lakosságát, hiszen a jelenlegi diákságon túl ennyi idő alatt
több ezer szentgotthárdi gyermeket nevelt ki az iskola.
Mi a támogatás hosszú távú kihatása? Az intézmény egy sikeres és színvonalas jubileumi
rendezvénysorozattal nemcsak városunkban, hanem Vas megyében tovább öregbítheti az
iskola nevét, mely akár kedvező hatással lehet az iskolai „marketingre”, a későbbi
beiskolázásra is.
A támogatás milyen hosszú távra hat ki?: Alapvetően közvetlenül a jubileum évére,
közvetve azonban akár évekre is – lásd: előző pont.
Mi történik a támogatás elmaradása esetén?: Az intézmény nem vagy kevesebb és/vagy
kevésbé színvonalas jubileumi rendezvényt, programokat tud megvalósítani.
A támogatás pénzügyi forrásai rendelkezésre állnak-e? Amennyiben Szentgotthárd Város
Önkormányzata a Képviselő-testület által meghatározott támogatási összeget a 2015. évi
költségvetésében tervezi, rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a kérelmet
támogatni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége
Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérését támogatja és
……………... forintot biztosít a 2015. évi költségvetésben a jubileumi programok
lebonyolításához azzal, hogy
- a támogatással az intézmény 2015. december 31-ig számlákkal elszámol az
Önkormányzat felé,
- az intézmény a rendezvény során az Önkormányzatot támogatóként
megjeleníti/feltünteti,
- a
rendezvényekről,
azok
időpontjáról
tájékoztatja
a
városi
rendezvényszervezéssel foglalkozó munkacsoportot.
Határidő: 2015. évi költségvetés tervezés
Felelős: Kocsisné Takács Éva, tagintézmény-vezető
Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2014. december 03.

Dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrások v.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
1. számú melléklet

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. december 17- i ülésére
Tárgy: Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum SZMSZ módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A szentgotthárdi Móra Ferenc Város Könyvtár és Múzeum igazgatója a mellékelt kérelemmel
fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez. (Lásd: 2. sz. Melléklet.)
Az intézményvezető az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának „A könyvtár
szolgáltatásai és a könyvtárhasználat szabályai” című 1. sz. mellékletét a jelen előterjesztés 1.
sz. mellékletben foglaltakkal kéri módosítani 2015. január 1-jei hatállyal.
A módosítás indokai:



A könyvtár nyitva tartása: a gyermekrészleg kölcsönzési idejének módosítását az
igénybevevő tanulók iskolai elfoglaltságainak meghosszabodása miatt szükséges
módosítani.
Belépődíjak a múzeumban: 2015. január 1-jétől meghatározásra kerül a múzeumot
ingyenesen látogatók köre.

A Használati Szabályzat egyebekben változatlan marad.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Móra Ferenc
Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. mellékletét
képező Használati szabályzat 2015. január 01. időponttól az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerint változzon.
Határidő: 2015. január 01.
Felelős: Molnár Piroska igazgató

Szentgotthárd, 2014. december 08.
dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrások v.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. sz. melléklet
SZMSZ 1.sz. melléklete
A könyvtár szolgáltatásai és a könyvtárhasználat szabályai

Eredeti szöveg:

Módosított szöveg:

3.1 Könyvtár nyitva tartása:

3.1. Könyvtár nyitva tartása:

gyermekrészleg: hétfőtől péntekig: 12.30-17.00
szombaton: zárva
5.2. A múzeumi szolgáltatás díjtételei:
Belépődíj:
300 Ft / 1 € (diák, nyugdíjas)
600 Ft / 2 € (felnőtt)

gyermekrészleg: hétfőtől péntekig: 13.00 – 17.30
szombaton : zárva
5.2. A múzeumi szolgáltatás díjtételei:
Belépődíj:
300 Ft / 1 € (diák, nyugdíjas, diákigazolványnyal rendelkező felnőtt)
600 Ft / 2 € (felnőtt)
ingyenes:
6 éves korig, 70 év felett
szentgotthárdi és Szentgotthárdon
dolgozó pedagógusnak
újságírónak
ingyenes belépővel rendelkező
látogatónak

2. sz. Melléklet
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
9970
Tel.: 94/54-128
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu
Web: www.mfvk.hu
Tárgy: A könyvtár és a múzeum használati szabályzatának módosítása
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970
Tisztelt Képviselő-testület
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum SZMSZ-e 1. sz. mellékletét képező
Használati szabályzatát az alábbiakkal egészítjük ki.

A könyvtár nyitva tartása:
Eredeti szöveg:
gyermekrészleg: hétfőtől péntekig: 12.30 – 17.00
Módosított szöveg:
gyermekrészleg: hétfőtől péntekig: 13.00 – 17.30

Belépődíjak a múzeumban:
Eredeti szöveg:
Belépődíj:
300 Ft / 1 € (diák, nyugdíjas)
600 Ft / 2 € (felnőtt)
Módosított szöveg:
Belépődíj:
300 Ft / 1 € (diák, nyugdíjas, diákigazolvánnyal rendelkező felnőtt)
600 Ft / 2 € (felnőtt)

ingyenes:
6 éves korig, 70 év felett
szentgotthárdi és Szentgotthárdon dolgozó pedagógusnak
újságírónak
ingyenes belépővel rendelkező látogatónak
Kérem a Képviselő-testületet, szíveskedjék a módosítást jóvá hagyni.
Szentgotthárd, 2014. december 5.
Tisztelettel:
Molnár Piroska
könyvtárigazgató

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére
Tárgy: Munkacsoport létrehozása
A Képviselő-testület 2014. novemberi ülésén a Helyi Gazdaságélénkító program továbbvitele
kapcsán a következő határozatot fogadta el:
264/2014. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Önkormányzata Helyi Gazdaságélénkítő
Programjának végrehajtásáról készített beszámolót megismerte, azt elfogadja. Legközelebbi átfogó beszámolót a 2015.
novemberi ülésre kell készíteni. A részletes program kidolgozására pedig munkacsoportot kell létrehozni aminek,
határideje :a 2014. december testületi ülés.

A Helyi gazdaságélénkítő program átfogó kezelése a Programban meghatározott szerteágazó
elképzelések megvalósítása érdekében részletesebb cselekvési tervek kidolgozása a most
megkezdődött ciklus egyik nagy és érdekes kihívása. A testületi határozatban meghatározott
munkacsoporti forma azért is jó, mert a tagjai között képviselők is, a Hivatal dolgozói is de
rajtuk kívül Szentgotthárdon élő, egy – egy szakterületre szélesebb rálátással rendelkező
személyek is lehetnek. Javaslatunk szerint ennek úgy kellene felépülnie, hogy legyen egy
„törzs” akik kézben tartják és koordinálják a munkát és legyenek olyan munkacsoportok akik
az egész gazdaságélénkítő programmal nem csak annak egyes részfeladataival,
részprojektjeivel foglalkozzanak. A „törzs”-ben minden bizottság egy – egy tagját és a Közös
Önkormányzati Hivatal 3 tagját javasoljuk akik maguk is kidolgozzák az egyes programokat
de tetszés szerint gondoskodnak további személyek bevonásáról is akik lehetnek akár további
képviselők is, akár a fent említet szakmai körökből is kikerülhetnek. A munkamenetüket,
műkodési rendjüket kellene, hogy saját maguk dolgozzák ki azzal, hogy a munkacsoport
folyamatosan készíti az egyes részterületek programjait és terjeszti azokat a Képviselő-testület
elé.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Helyi Gazdaságélénkítő
Program végrehajtását szolgáló cselekvési programok kialakítására Munkacsoportot hoz létre
melynek tagjai a Képviselő-testület állandó Bizottságainak 1-1- tagja:
…….
……..
…….
A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közül 3 fő
…….
…….
…….
A Munkacsoport a működési rendjét saját maga határozza meg. Az elkészült programokat
folyamatosan terjeszti a képviselő-testület elé.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd 2014. december 10.
Huszár Gábor

polgármester
Ellenjegyzés:

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére
Tárgy: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos rendelkezéseket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv. ) és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (Kttv. )
állapítja meg.
A Mötv. 71. §-a alapján az alakuló ülésen megállapításra került a polgármester illetménye. Az új törvényi
szabályozás miatt a polgármester illetménye jelentősen csökkent, mely az alábbi táblázatban látható:

illetménye ( bruttó )
költségátalánya /költségtérítése

2010. 10.03. –
2014. 10.12-ig
483.200- Ft
144.500- Ft

2014.10.13-tól
448.700- Ft
67.305-Ft

különbözet/ hó
34.500- Ft
77.195- Ft

Ez a jövedelemben kiesést jelent, miközben a polgármester a város lakóinak megelégedésére végezte munkáját,
továbbra is ugyanazt a feladatot végzi, ezért ha már a jogszabályi változások miatt egy sikeres városvezetőnek
csökken a jövedelme ezért megpróbáltuk megkeresni azt a lehetőséget, hogy a jövedelmet rendezni lehessen.
Lehetőségként a jutalom/ céljutalom megállapítása kínálkozik, amellyel az eredményes munka elismerhető.
A vonatkozó jogszabályok a következők:
Mötv.73. § „A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg.”
A Kttv. (ami tehát a polgármesterre is vonatkozik a fent írtak szerint) enged jutalmat, céljutalmat is fizetni a
következők szerint: A Kttv. 154. § (1) bek. alapján „A kormánytisztviselő az adott közszolgálati feladat
kiemelkedő teljesítéséért, illetve feladatainak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért a
teljesítményértékelése alapján a Kormány által meghatározottak szerint elismerésben, jutalomban részesíthető.
(2) bek. alapján „A hivatali szervezet vezetője - ide nem értve a helyettesítést - rendkívüli, célhoz köthető
feladatot állapíthat meg a kormánytisztviselő részére, amelynek teljesítése a munkakör ellátásából adódó
általános munkaterhet jelentősen meghaladja (a továbbiakban: célfeladat). A hivatali szervezet vezetője a
célfeladat eredményes végrehajtásáért - a kormánytisztviselő illetményén felül, írásban, a célfeladat
megállapításakor vagy teljesítésének igazolásakor - céljuttatást határoz meg a megállapított személyi juttatások
előirányzatán belül.” Itt tehát a „kormánytisztviselőn” a polgármestert, a „hivatali szerv vezetőjén” a
polgármester felett a munkáltatói jogkört gyakorló képviselő-testületet kell érteni –így tehát a jutalom
összegszerűségének, gyakoriságának és feltételeinek megállapítása a képviselő-testület hatásköre.
Javasolom, hogy a polgármester 2014. évi munkáját elismerve a képviselő-testület a mostani ülésén egyösszegű
jutalmat állapítson meg Huszár Gábor polgármester részére.
Javasolom továbbá, hogy az önkormányzat működésével kapcsolatban a polgármester részére 2015. évre
célfeladatokat tűzzön ki a testület, melynek teljesítése esetén céljutalom fizethető.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor foglalkoztatási jogviszonyban
álló polgármester részére bruttó ........Ft egyszeri jutalom kifizetését engedélyezi. A jutalom fedezete a
2014. évi bérmaradvány végkielégítésre tervezett összege.
Határidő: a kifizetésre 2014. december 31.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi, Városfejlesztési és Jogi
Bizottságot, hogy a polgármester részére megállapítandó, 2015. évre szóló célfeladatok feltételeiről,
gyakoriságáról és összegszerűségéről szóló előterjesztést a 2015. januári testületi ülésre készítse el.
Határidő: a 2014. januári testületi ülés
Felelős: Kardosné Kovács Márta elnök

Szentgotthárd, 2014. december 4.

Labritz Béla
Alpolgármester
Ellenjegyzés:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére
Tárgy: 2015. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. §-ában előírt éves ellenőrzési
terv elfogadására tesz javaslatot Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
számára 2015. évre vonatkozóan.
I.
Bevezetés
(Tartalmi összefoglaló)
Az éves ellenőrzési kötelezettséget a stratégiai terv (1. sz. melléklet), a kockázatelemzés
alapján felállított prioritások (3. számú melléklet), valamint a belső ellenőrzés
rendelkezésére álló erőforrások (2. számú melléklet) határozzák meg. A belső ellenőrzés
Önkormányzati Társulás szintjén szervezett. Az elfogadandó belső ellenőrzési terv a
Szentgotthárdot érintő vizsgálatokat tartalmazza.
Az éves terv összeállítása a kockázatkezelési mátrix segítségével került kialakításra. Az éves
tervbe a legkockázatosabbnak minősített területek kerültek be, illetve azok az ellenőrzések,
amelyeket a polgármesterek, jegyzők kértek. Az év során az itt feltüntetetteken felül
folyamatosan lesz utóellenőrzés is minden olyan ellenőrzés után, amely megkívánja azt.
Belső ellenőr alkalmazásával kell gondoskodni az önkormányzatnak a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek és a testület hivatalának belső ellenőrzéséről a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 119.§-a
alapján. Ezt jelenleg a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásban oldja meg az
önkormányzat. A belső ellenőrzési feladatot jelenleg 1 fő belső ellenőr látja el. A
törvényeknek megfelelően jelenleg a belső ellenőrzési vezető feladatai is őt terhelik. A belső
ellenőr tevékenységét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban
Áht.), az Mötv., a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott Belső

Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi. Az éves tervek összeállítása során figyelemmel van a
Belső ellenőrzési stratégia 2015 – 2018. című dokumentumban megfogalmazottakra (1.
számú melléklet). Az ellenőrzési feladatok tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény,
az Áht., az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
határozzák meg. De az ellenőrzések során más területekkel kapcsolatosan további
jogszabályok, és törvények is meghatározóak.
Az Önkormányzati Társulás Önkormányzatai és azok intézményei kötelesek a vizsgálatokban
részt venni, szakmai megállapításaikkal segíteni a költségvetési szervek tevékenységének
teljes körű, átfogó értékelését.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések
Az ellenőrzési feladatok kiválasztásánál az alábbi szempontokat szükséges érvényesíteni:
 az ellenőrzési feladatok kockázatelemzés alapján kerüljenek kiválasztásra
 a kockázatelemzés foglalja magába a pénzügyi és szakmai irányítás folyamatában lévő
kockázatok elemzését
 összpontosítson azokra az ellenőrzésekre, melyek a legnagyobb hozamot biztosítják az
elszámoltatás, a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség javítása terén
 törekedjen az ellenőrzési erőforrások lehetőségei között az ellenőrzés hatáskörébe
tartozó területek minél nagyobb mértékű lefedésére, a háromévenkénti
rendszerességgel végzendő feladatok elvégzésére.
A tervezett ellenőrzések tárgya és célja
Az ellenőrzések tárgyát ellenőrzési szervezetenként a 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 33.
§-ában előírtak szerint összeállított ellenőrzési programok tartalmazzák részletesen. Az
ellenőrzések célja annak értékelése, hogy:
 az önkormányzati (kistérségi) intézmények által ellátott feladatok és a pénzügyigazdasági háttér összhangja biztosított-e, az intézmény belső szervezete és
gazdálkodási rendszere alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására?
 a feladatok meghatározása, a költségvetés egyensúlyának helyzete, a bevételi
lehetőségek feltárása, a bevételek beszedése, elszámolása, a kiadások csökkentésére
tett intézkedések és azok eredményessége megfelelő-e?
 a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a
költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás során, a közbeszerzési eljárásokat
szabályszerűen végezték-e?
 az ágazati törvények, rendeletek, a képviselő-testület rendeletei és határozatai
megfelelően kerültek-e végrehajtásra?
 a számviteli nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékkezelés rendje, a bizonylati
rend és okmányfegyelem, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele
megfelel-e az elvárásoknak?
 állagvédelmi kötelezettségüknek eleget tettek-e az ellenőrzöttek, s a tevékenység
dokumentálása előírásszerű-e?
 az élelmezési tevékenység színvonala, az élelmezés szervezése, bonyolítása megfelel-e
a követelményeknek?

 a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollok lehetővé tették-e a
szabálytalanságok, hiányosságok, gazdaságtalan megoldások időben történő feltárását,
megelőzését? (a FEUVE kialakításának, működésének és hatékonyságának elemzése)
 a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések
eredményesek voltak-e, a megállapítások kellőképpen hasznosultak-e?
A 2015. évi belső ellenőrzési terv ezen követelmények figyelembe vételével, a rendelkezésre
álló revizori kapacitásnak megfelelően került összeállításra, melyet a 2. sz. melléklet mutat be
részletesen. A 4. számú melléklet maga az elfogadandó 2015. évi belső ellenőrzési terv.
A gazdasági körülmények, a személyi feltételek változásai és az előre nem tervezhető
feladatok indokolttá tehetik az ellenőrzési terv évközi felülvizsgálását és módosítását.

II. Várható szakmai hatások
Az ellenőrzések elősegítik az önkormányzatok hivatalában, valamint az önkormányzat és az
Önkormányzati Társulás fenntartásában működő költségvetési intézményeknél a
szabályszerűségi, szabályozottsági, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi
követelmények érvényesülését.
III. Kapcsolódások
A 2015. évi belső ellenőrzési terv teljes mértékben megfelel az államháztartásért felelős
miniszter által javasolt feladat ellátásnak, a hatályos központi és helyi előírásoknak. Így
teljesíti azokat a követelményeket, amelyek a magyar államháztartási belső pénzügyi
ellenőrzési rendszer EU-konform átalakítását, hatékony és átlátható működését célozzák.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint.
Felelős:
Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző
Kovács Renáta - belső ellenőrzési vezető
Határidő:
folyamatos

Szentgotthárd, 2014. december 8.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Stratégiai Ellenőrzési Terve
2015 – 2018.

Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok
 munkahelyteremtés elősegítése [befektetés ösztönzés: ipari területek biztosítása,
üzemcsarnokok építése, inkubátorház létrehozása révén]
 turizmus fejlesztése és ösztönzése [Alpokalja Idegenforgalmi Központ kialakítása,
sportturizmus megteremtése, idegenforgalmat generáló rendezvények megjelenítése,
meghonosítása]
 a város külső megjelenésének és a környezet állapotának javítása, illetve megőrzése
 a város kulturális kínálatának, szolgáltatásainak fejlesztése [kulturális programok,
mozi színház, koncertek, kiállítási terek]
 vallási turizmus fejlesztése [pályázati lehetőségek keresése]
 szellemi tőke letelepedésének támogatása
 lakóövezet bővítése, építési telkek kialakítása
 lakások építése a volt határőrlaktanyák átalakításával, egyéb önkormányzati épületek
átalakításával
 az önkormányzati vagyon állagának javítása, felújítása
 városi mobilitás, közösségi közlekedés javítása, fejlesztése; járdák, úthálózat
felújítása/fejlesztése [pályázati lehetőségek, illetve saját költségvetési források
igénybe vételével]
 infrastruktúra fejlesztése [elsősorban a szennyvízhálózat fejlesztése]
 kereskedelem/vendéglátás [termelői piac felfuttatása; további kereskedelmi egységek
kialakítása;
helyi
termékekkel
való
kereskedés
feltételinek
javítása;
szorosabb/rendszeresebb együttműködés a helyi kereskedelmi-, és vendéglátó
vállalkozásokkal]
 szolgáltatási szektor fejlesztése [szolgáltató és kereskedőház kialakítása]
 a társadalmi esélykülönbségek folyamatos csökkentése és a hátrányos helyzetűek
beilleszkedésének elősegítése
 az egészségügy ellátási színvonalának fenntartása, elsődlegesen az ellátások
költséghatékony módon való megszervezésével
 a sporttevékenységek támogatási rendszerének folyamatos korszerűsítése, a diák- és
szabadidősportok sporton belüli támogatási arányának lehetőség szerinti növelése;
sportturizmus fejlesztése [sportcsarnok, műfüves/atlétikai pálya kialakítása]
a meglévő létesítmények kihasználtságának folyamatos javítása
 környezetkímélő, illetve megújuló energiák használatára történő áttérés
 együttműködés Szentgotthárd civil szervezeteivel kölcsönös előnyök alapján
 térségi együttműködés erősítése
A belső ellenőrzés stratégiai céljai

Az önkormányzat fentiekben részletezett hosszú távú célkitűzéseit elősegítő belső ellenőrzési
hosszú távú célkitűzéseket és stratégiai célokat az alábbiak szerint lehet meghatározni:
 A hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok
maradéktalan betartása.
 Figyelembe kell venni a gazdasági, jogszabályi környezet változásait, elő kell segíteni
azok megfelelő adaptálását a szervezetek működési folyamataiban.
 Számviteli és bizonylati rend betartása, az elszámolások, beszámolók vizsgálata.
 A belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének szabályszerűsége.
 A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működésének szabályozottsága, minőségi
javulás a pénzügyi-gazdasági folyamatokban.
 Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és
eredményes végrehajtásának ellenőrzése, a pénzeszközök takarékos felhasználásának
elősegítése, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata.
 Az intézmények „felügyeleti jellegű ellenőrzésével” az intézményi gazdálkodás
szabályszerűségének és gazdaságosságának javulása, az adott szervezet keretein belül
a racionális feladatellátás szorgalmazása.
 Elemző és összefüggéseket feltáró munkával, megfelelő információ nyújtása hogy
elősegítse a helyes, megalapozott és racionális döntések meghozatalát, a minél
eredményesebb működést.
 Segítse a szervezet működéséből adódó veszteségforrások, kockázatok feltárását a
racionálisabb működés biztosítása érdekében.
 A magas kockázatú, illetve a közepesen kockázatos rendszerek, illetve folyamatok
áttekintése.
 Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok
megszűntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok
megelőzése, feltárása érdekében.
 A külső és belső ellenőrzések javaslatai alapján megtett intézkedések nyomon
követése, a ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése.
 Biztosítsa a vezetés számára a működéssel kapcsolatos információkat (kedvező és
kedvezőtlen tendenciákat egyaránt), jelezzen vissza a döntések végrehajtásáról.
 A magyarországi és nemzetközi belső ellenőrzési standardok, és a belső ellenőrzési
kézikönyvben foglaltak szerinti tanácsadási tevékenység végzése.
A belső kontrollrendszer általános értékelése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 119. § (3)-(4) bekezdései a jegyzőt jelölik meg mint a helyi önkormányzatok belső
kontrollrendszerének működtetéséért felelős személyt.
Az önkormányzat és költségvetési szervei kialakítják és folyamatosan működtetik a
szervezetek belső kontrollrendszerét, azon belül a folyamatba épített előzetes, utólagos és
vezetői ellenőrzéseket (a továbbiakban: FEUVE). A kialakult kontrollmechanizmusok
működnek, a szabályzatokban megjelennek. Az eddig lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai
alapján azonban mindenképpen indokolt a kontrollrendszerek és szabályzatok felülvizsgálata,
szükség esetén azok aktualizálása, módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A belső ellenőrzés vizsgálja, elemzi és értékeli a belső kontrollrendszerek jogszabályoknak és
szabályzatoknak való megfelelő kiépítését, gazdaságos, hatékony és eredményes működését.
Ezen elemző, vizsgáló és értékelő tevékenységet rendszerszemléletű megközelítéssel és

módszeresen végzi. A belső ellenőrzés a szervezeteknél azt vizsgálja, hogy egy adott hiba hol,
miért következhetett be, a rendszerben hol vannak a gyenge pontok. Tanácsadási jelleggel
segítséget nyújt. A hibák felfedésével a cél elsősorban a további hibák kiküszöbölése, a rossz
gyakorlat megszűntetése.
A FEUVE rendszer működését az önkormányzatnak és költségvetési szerveinek minden
évben felül kell vizsgálni, értékelni kell, és amennyiben szükséges változtatásokat kell
végrehajtani. Igazodni kell a szabályosság és szabályozottság fenntartásának érdekében a
változó jogszabályi előírásokhoz, ezeket be kell építeni az ellenőrzési rendszerbe.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője
köteles a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső
kontrollrendszerének minőségét, mely nyilatkozatot az éves költségvetési beszámoló
benyújtásával párhuzamosan kell megtenni.
Fel kell hívni a költségvetési szervek vezetőinek és a gazdasági vezetőnek a figyelmét a belső
kontrollrendszer témakörében a Bkr. 12. §-a alapján rendszeresen teljesítendő továbbképzési
kötelezettségre.
A kockázati tényezők és értékelésük
A kockázati tényezők értékelése „kockázatelemzés” alapján történik. A kockázatelemzés
minden évben elkészítésre, átértékelésre kerül, melynek során a főbb folyamatok, a kockázati
tényezők és a hozzárendelhető ellenőrzési pontok meghatározásra kerültek. A magas
kockázatot mutató folyamatok a következő év(ek) éves ellenőrzési terveiben elsődlegesen
szerepelnek, majd a közepes kockázatú folyamatok kerülnek figyelembe vételre. A következő
években végrehajtásra kerülő ellenőrzések tapasztalatai alapján a folyamatok átértékelésre
kerülnek, a megállapítások tükrében.
Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása,
ami befolyásolhatja a szervezet működését, a célok elérését. Minden kockázatnak két
lényeges jellemzője van:
 a bekövetkezésének valószínűsége,
 a bekövetkezés hatása.
Kockázati tényezők, melyek hosszú és rövid távon egyaránt befolyásolhatják a célkitűzések
elérését:
 jogszabályi változások hatása, jogszabályi változások folyamatos nyomon követése, a
szabályzatok megfelelő aktualizálása;
 bevételek realizálhatósági szintje, egyre csökkenő központi támogatás jut a feladatok
ellátásához;
 pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai, a halmozott statisztikai
jelentések, az elektronikus, valamint papír alapú adatszolgáltatásokkal kapcsolatos
kockázatok;
 szervezeti változások hatásai [a feladatok ellátásának, megosztásának és
megszervezésének korlátai];
 személyi változások hatásai [a humán erőforrás rendelkezésére állásának korlátai, a
szakemberek hiánya, a személyi feltételek romlása, a szakmai állomány csökkenése, a
feladatok összevonása/koncentrációja, ügyintézők túlterheltsége];
 kontrolltevékenységek működése [FEUVE, a rendszeres ellenőrzés hiánya];

 belső szabályozás komplexitása
A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv
A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztések célja, hogy a belső ellenőr képzettsége és szakmai
gyakorlata kielégítse az ellenőrzési tevékenységgel szemben támasztott szakmai
követelményeket. A belső ellenőrrel szemben elvárás a továbbképzéseken való részvétel, a
folyamatos felkészülés, illetve a felkészültség az ellenőrizendő tárgykörökben.
A belső ellenőrzés által alkalmazott módszertant folyamatosan fejleszteni kell a tevékenység
minőségének javítása érdekében.
A belső ellenőrzésnek törekednie kell a hatékony és eredményes működésre, mely az
önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények/szervezetek számára értéket ad és javítja a
működésüket.
Az ellenőrzés célja a jogszabályokban, illetve a szabályzatokban előírtaknak mind magasabb
szinten történő megfelelése. Törekedni kell az ellenőrzések minél tökéletesebb előkészítésére.
A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemeiként lehet meghatározni:
 az új vizsgálati eljárások, módszerek, ellenőrzési technikák megismerését, fokozatos
bevezetését, alkalmazásuk útján magas szakmai követelményszintek alkalmazását;
 a megelőzést előtérbe helyező ellenőrzési tevékenységet kell folytatni, a tevékenység
hangsúlyát a szabálytalanságok megelőzésére kell helyezni.
A Bkr. 24. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a belső ellenőr kötelesek a már megszerzett
ismereteit naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel
összhangba hozni. Ennek érdekében kétévente köteles szakmai továbbképzéseken részt venni,
és külön jogszabályban előírt esetekben vizsgát tenni.
Belső ellenőri létszám, képzettség, tárgyi és információs igény
Szentgotthárd Város Önkormányzatánál a belső ellenőri feladatokat egy fő függetlenített,
főállású belső ellenőr köztisztviselői jogviszonyban látja el.
A belső ellenőre a 370/2011. (XII.31) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés a) pont előírásainak
megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik [közgazdász-főiskolai
diploma (SZE-JGK); igazgatásszervező-főiskolai diploma (BCE-KIK)].
A 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés szerinti kétéves munkaviszonnyal
ugyancsak rendelkezik, melyet belső ellenőri munkakörben töltött (2005. október 3-tól).
A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásainak megfelelő szakmai továbbképzésen
(ÁBPE-I) a belső ellenőr már 2009. év végén részt vett. 2010. év elején történt meg
nyilvántartásba vétele is (regisztrációs száma: 5112869). 2011., 2013 évben a fentiekben
említett rendelet előírásainak megfelelően az ÁBPE-II. szakmai továbbképzéseken is részt
vett.
Tárgyi és információs igény
A belső ellenőr rendelkezésére áll egy zárható irodahelyiség [ahol a személyügyi ügyintézővel
dolgozik egy irodában]. Zárható szekrények a belső ellenőrzési iratok tárolásához szintén
rendelkezésre állnak. A feladatok ellátásához laptop, nyomtató, fénymásoló, internet
hozzáférés, vezetékes telefon, jogtár-használat is biztosított.
A helyszíni ellenőrzésekhez lehetőség van a hivatali gépkocsi igénylésére, illetve saját
gépjármű-használat költségeinek megtérítésére.

Lehetőség van a feladatok ellátásához szükséges szakkönyvek beszerzésére.
A Saldo klubtagság keretében szakkönyveket, szakmai folyóiratokat, előadásokon való
részvételt, tanácsadást biztosítanak önkormányzati területre vonatkozóan [mindezzel is
követve az aktuális témákat].

2. számú melléklet

A 2015. évi belső ellenőrzési terv
Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2015. 01. 01 – 2015. 12. 31.)
Naptári napok száma:

365 nap/fő

szombat, vasárnap

(-)

104 nap/fő

fizetett ünnepek

(-)

7 nap/fő

Munkanapok száma:

254 nap/fő

fizetett szabadság

(-)

32 nap/fő

betegség, egyéb

(-)

10 nap/fő

továbbképzés, beszámoló

(-)

20 nap/fő

Revizori napok száma:

192 nap/fő

Revizori létszám: 1 fő


1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető)

Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma:
1 fő x 192 nap = 192 revizori nap
Ellenőrzésre fordítható összes napok száma:

192 nap

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolandó (18%):

-35 nap

Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma:

157 nap

3. számú melléklet
Kockázatelemzés kritérium mátrix

Kockázatelemzés
Ellenőrizendő
folyamatok
1.
Bérlakások
felújításának/karbantartásának vizsgálata
[Szentgotthárd
Város Önkorm.]
2.
A
Civil
szervezetek
által
ellátott
önkormányzati
feladatok vizsgálata
[Szentgotthárd
Város
Önkorm.;
Civil szervezetek]
3.
Felügyeleti
ellenőrzés
[Móra Ferenc Városi
Könyvtár
és
Múzeum]
4.
Munkaidőnyilvántartás
ellenőrzése
[Szentgotthárdi
Közös
Önkormányzati
Hivatal]
5. Közalapítványok
működésének
törvényessége
[Szentgotthárdért
Közalapítvány,
Szentgotthárd Város
Közbiztonságáért
Közalapítvány]
6.
Közbeszerzési
eljárások ellenőrzése
[Szentgotthárd
Város Önkorm.]

Célra gyakorolt
hatása

Bekövetkezésének
valószínűsége

[magas(5) – közepes
(3) – alacsony (1)]

[magas (5) – közepes
(3) – alacsony (1)]

4

3

12

4

3

12

5

3

15

5

3

15

4

3

12

5

3

15

Pont

7.
Anyakönyvi
ügyintézés
ellenőrzése
[Szentgotthárd
Város Önkorm.]
8. Utóellenőrzés a
2014.
évi
ellenőrzésekből

3

3

9

3

3

9

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2015.

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri nap)

Az ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés célja,
módszerei, ellenőrizendő időszak

Azonosított kockázati
tényezők

Az ellenőrzés
típusa

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése

1.

Szentgotthárd Város
Önkormányzata,
SZET Szentgotthárdi
Kft.

Bérlakások felújításának/
karbantartásának
vizsgálata

Célja: felújításokra/karbantartásokra
fordított összeg nagyságának/forrásának
vizsgálata
Ellenőrizendő időszak: 2014. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● csökkenő anyagi lehetőségek
● feladatellátás hatékonysága
● bérleti díjakból befolyt összeg
felhasználása
● bérlakások nem megfelelő
karbantartása, állapotának nem
megfelelő megóvása

rendszerellenőrzés

2015. év
február

12 nap

2.

Szentgotthárd Város
Önkormányzata; Civil
szervezetek

A Civil szervezetek által
ellátott önkormányzati
feladatok vizsgálata

Célja: önkormányzati feladatok
megvalósulásának vizsgálata
Ellenőrizendő időszak: 2014. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● feladatellátás hatékonysága nem
megfelelő
● nem megfelelő együttműködés

teljesítményellenőrzés

2015. év
március

13 nap

Felügyeleti ellenőrzés

Célja: előírások betartásának
megvalósulása
Ellenőrizendő időszak: 2014. év; 2015.
év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● jogi szabályozás változása
● vonatkozó jogszabályok/belső
szabályzatok előírásainak be nem
tartása
● a nem megfelelő gazdálkodás
többletkiadásokat okozhat
● humán erőforrás nem megfelelő
kihasználtsága

szabályszerűségi
ellenőrzés

2015. év
április

15 nap

Sorszám

3.

Ellenőrzött szerv,
szervezeti egység

Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum

4.

Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati
Hivatal;
Önkormányzati és
Térségi fenntartású
intézmények

5.

Szentgotthárdért
Közalapítvány,
Szentgotthárd Város
Közbiztonságáért
Közalapítvány

6.

7.

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

Munkaidő-nyilvántartás
ellenőrzése

Célja: munkaidő-nyilvántartások
vezetése, távolmaradást igazoló
dokumentumok megléte
Ellenőrizendő időszak: 2015. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● jogszabályi előírások nem
megfelelő alkalmazása
● nyilvántartások nem megfelelő,
hiányos, szabálytalan vezetése
● távolmaradást igazoló
dokumentumok hiánya

szabályszerűségi
ellenőrzés

2015. év
május

15 nap

Közalapítványok
működésének
törvényessége

Célja: vonatkozó jogszabályi előírások
teljesülésének vizsgálata, az általuk
nyújtott támogatások ellenőrzése
Ellenőrizendő időszak: 2014. év; 2015.
év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● közhasznúsági feltételek hiánya
● közalapítvány szerveinek nem
megfelelő működése

szabályszerűségi
ellenőrzés

2015. év
június

13 nap

Közbeszerzési eljárások
ellenőrzése

Célja: a közbeszerzésekre vonatkozó
előírások teljes körűen betartásra
kerüljenek, megfelelő kontrollfolyamatok
működjenek, az ellenőrzések által feltárt
hiányosságok megszüntetése
Ellenőrizendő időszak: 2014. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● jogi szabályozás változása
● vonatkozó jogszabály
előírásainak figyelmen kívül
hagyása
● adatszolgáltatások nem
teljesítése, illetve nem pontos
teljesítése
● a beszerzések, beruházások nem
szabályszerű bonyolítása
● a források gazdaságtalan,
szabálytalan felhasználása

rendszerellenőrzés

2015. év
július

12 nap

Anyakönyvi ügyintézés
ellenőrzése

Célja: az anyakönyvi ügyintézés a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően,
a súlyához méltó precizitással történik-e
Ellenőrizendő időszak: 2014. év, 2015.
év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● vonatkozó jogszabály
előírásainak nem megfelelő
alkalmazása
● anyakönyvek nem megfelelő
vezetése
● hibásan kiadott dokumentumok
● statisztikák nem megfelelő
vezetése

rendszerellenőrzés

2015. év
október

15 nap

8.

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

Utóellenőrzés a
2014. évi
ellenőrzésekből

Célja: 2014. évben lefolytatott
ellenőrzések megállapításainak
felhasználása, hasznosulása
Ellenőrizendő időszak: 2014. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● az ellenőrzések során
szabályszerűségi
feltárt hiányosságok, javaslatok az
ellenőrzés
idő folyamán nem valósultak meg

2015. év
november

10 nap

A tervezett napok között nincs feltüntetve, hogy az éves időkeret 18%-a az esetleges év közi felkérésekre fenntartva.
Szentgotthárd, 2014. december 8.
Készítette:

Jóváhagyta:
_____________________________
Kovács Renáta
belső ellenőrzési vezető

________________________
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére
Tárgy: Projekt partnerség térségi LEADER pályázatban
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület pályázatot nyújtott be a LEADER térségek
közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcímkeretén belül. A
projekt koordináló szervezete a Vasvár Város Közalapítványa, a TDM mint projektpartner
vesz részt a kiírásban Szentgotthárd Város Önkormányzata helyett. A pályázatot azért a TDM
Egyesület nyújtotta be, mert így a támogatás intenzitása 100 %-os és nem kell az ÁFÁt az
Önkormányzatunknak biztosítani.
A támogatási kérelemből a Történelmi Napok rendezvénysorozatot, az ehhez kapcsolódó
szállás és étkezés költséget, interaktív honlapot, zászlókat a civil szervezeteknek, pavilonokat,
kiadványt, csata könyvet, marketing költséget, konferenciát, üveg táblákat, verhető érme
rendszert, kiállítást stb. valósítjuk meg. A pályázat utófinanszírozású, ezért az
Önkormányzatnak kell a támogatási összeget megelőlegezni az Egyesület számára. A
kifizetési kérelem elbírálása után ezt az összeget a TDM visszautalja az Önkormányzat
számára.
Az idei évben – kölcsönszerződés megkötése után - az Önkormányzat a TDM részére már
átutalt 10.308.150,- forintot, amely tartalmazza a májusi nemzetközi történelmi konferencia, a
Történelmi Napok rendezvénysorozat és az ehhez kapcsolódó szállás, étkezés költséget,
valamint a marketing költségeket. Az összeget az első pályázati kifizetési kérelem elbírálása
után fogja az Egyesület visszautalni.
A projektből hátralévő elemek megvalósításához és kifizetéséhez további 12.031.586,- Ft
szükséges. Amennyiben az első kifizetési kérelmet elfogadják és megérkezik az erre
vonatkozó támogatás, ezt az összeget forgatni tudjuk és a további kifizetési kérelmekhez
kapcsolódó kiadásokat nagyrészt ebből meg tudjuk előlegezni. Amennyiben a támogatások
később érkeznek meg, a hiányzó összeget teljes egészében meg kell előlegeznünk a TDM
számára.
A pályázati projekt összköltségvetése egyébként 22.339.736,- Ft, amely megegyezik a
pályázati konstrukció keretében megigényelt és elnyert összeggel – vagyis ezek a TDM
számára megelőlegezett költségek végső soron visszakerülnek az Önkormányzathoz.
Másrészről a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésének elfogadásakor és a 179/2014.
számú határozatában már biztosította a rendezvénysorozat megvalósításához szükséges
költségeket, ehhez képest – az azóta elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően – ma már
nem saját forrásról, hanem csupán megelőlegezett költségekről beszélhetünk. Jelen
előterjesztés határozati javaslata ilyen értelemben tehát csak a pénzügyi folyamatokhoz
szükséges adminisztratív döntés.
HATÁSVIZSGÁLAT:

-

-

-

Mi indokolja, miért szükséges? Ahhoz, hogy a megnyert pályázati összeget a pályázó
szervezet meg tudja kapni, előfeltétel a számlák kiegyenlítése. Mivel az Egyesület ekkora
saját tőkével nem rendelkezik, így számára ehhez a teljes összegre szüksége lehet. Mivel
az összegeket az Önkormányzat kölcsönként adja, így azok vissza fognak kerülni az
önkormányzathoz.
Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns.
Mi történik a támogatások elmaradása esetén?
Előfordulhat, hogy az elnyert pénzösszeget nem sikerül lehívni – ebben az esetben a
megnyert pályázat ellenére nem jut hozzá a pályázó a pénzhez, a rendezvény költségei
Szentgotthárd Város Önkormányzatát fogják terhelni.
Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Csak minimális adminisztrációval jár, ami az utalásokat illetve egy szerződés megkötését
jelenti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
.Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
„Együttműködés a Béke nevében” LEADER pályázati projekt megvalósításához szükséges
költségeket Szentgotthárd Város Önkormányzata összesen 22.339.736,- Ft mértékig
megelőlegezi a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület számára azzal, hogy
- ezen összegből 10.308.150,- Ft-ot már az Egyesület részére kölcsönszerződés alapján
már kifizetésre került;
- a fennmaradó összeg átutalására az Egyesület jelzése alapján, külön
kölcsönszerződéssel kerülhet sor,
- a megelőlegezett összeg elszámolhatósága esetén az Egyesület köteles azt az összeget
a támogatás megérkezését követően visszautalni az Önkormányzat számára.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Dr. Simon Margit TDM elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2014. december 08.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére
Tárgy: C-TESILE KFT. bérleti szerződés hosszabbítási kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
C-TESILE KFT 1056 Budapest, Váci utca 81. képviseletében Canclini Simone ügyvezető az
1. sz. mellékletben található kérelemmel fordult Szentgotthárd Város Önkormányzatához,
melyben az Önkormányzat tulajdonában álló szentgotthárdi 1404 hrsz-ú, természetben
Szentgotthárd, Hunyadi u. 27. sz. alatti ingatlanon lévő épületre –Kollégium hátsó épületéreszeretné a 2015. január 1-jén lejáró bérleti szerződést meghosszabbítani a korábbi feltételek
mellett. (Bérleti szerződés 2. sz. melléklet.)
1.) Előzmények:
A C-TESILE KFT 2011.01.11-n kötött Bérleti szerződést akkor még a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégiummal, mely bérleti szerződés 2012. december 31. napjával megszűnt,
mivel az épület kezelője, fenntartója az Önkormányzat lett.
A C-Tessile Kft. a Szentgotthárd, Hunyadi út 33. szám alatti gyárterületen termelő üzemet
kívánt indítani, s ezért kérte a Kollégium területén lévő hátsó épület bérbevételét. Az
épületben az üzemben dolgozó nem szentgotthárdi munkavállalókat helyezett el.
Az önkormányzat és a Kft. közti szerződés határozott időre jött létre.
A szerződés lényegesebb feltételei:
- Bérleti jogviszony: 2013 január 1-től 2015. január 1-ig.
- A bérleti jogviszony a két év elteltével minden külön jogcselekmény nélkül,
automatikusan megszűnik. A bérleti jogviszony lejárta előtt fél évvel a Bérlő
kezdeményezheti a bérleti jogviszony meghosszabbítását.
Amennyiben a meghosszabbításban a szerződő felek írásban megállapodnak, a
jogviszony meghosszabbodik. A meghosszabbított jogviszonyra vonatkozó bérleti
szerződésben a jelenlegitől eltérő újabb szempontok is rögzíthetők. Amennyiben a
Szerződő felek közös megegyezéssel a jogviszonyt nem hosszabbítják meg, az a
lejárat napján minden külön jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik.
- Szerződő felek a bérbevett bérlemény bérleti díját kölcsönösen és egybehangzóan
750 Euró hó összegben állapítják meg, mely ÁFA mentes.
A bérleti díj a két évre állandó volt, inflációval történő emelés nem történt.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (10) bekezdése alapján:
11.§ (10) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes
személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés
határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy
alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra
jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.
E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel,
önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött szerződésre.
(11) Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan

természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett
nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási,
adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően
használja,
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban
álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek
vesznek részt.
Átlátható szervezet:
3.§ (1) 1. a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a
nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó
szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt
100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a
külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott
tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye
van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és
bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

A C-TESILE KFT. tárolt cégkivonatát a 3. sz. mellékletben csatoltuk, mely alapján
megállapítható, hogy a KFt tulajdonosa CANCLINI TESSILE S.p.A. (IT-20154 Milano, Via
Pietro Giannone 9.) A KFt a hivatal részére megküldte CANCLINI TESSILE S.p.A.
cégkivonatát, és annak hiteles fordítását, melyből megállapítható a cég jogi formája, mely
Részvénytársaság,
ügyvezetői:
igazgatótanács elnöke: Stella Gianfranco (cég képviselője),
ügyvezető: Canclini Simone
ügyvezető: Canclini Vittorio
Tanácsos: Canclini Mauro
A fenti igazolások alapján átlátható szervezetnek minősíthető a C-TESILE KFT. Javasoljuk a
Kft levelében jelzett hasonló feltételek alapján új bérleti szerződés megkötését 2 évre, 2015.
január 1-től 2016. december 31-ig. A bérleti díj vonatkozásában mérlegelhető az elmúlt két
év inflációjának figyelembe vétele (2013-ban: 1,7 %, 2014. január – október -0,1 %), de ezt a
csekély mértékre való tekintettel nem javasoljuk.
Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul Szentgotthárd
Város Önkormányzata és a C-TESILE KFT 1056 Budapest, Váci utca 81. közt 2012.
december 17-n létrejött, szentgotthárdi 1404 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd,
Hunyadi u. 27. szám alatti ingatlanon található hátsó épületre vonatkozó Bérleti szerződés
változatlan feltételekkel, további két évre, 2016. december 31-ig történő
meghosszabbításához.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul Szentgotthárd
Város Önkormányzata és a C-TESILE KFT 1056 Budapest, Váci utca 81. közt 2012.
december 17-n létrejött, szentgotthárdi 1404 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd,
Hunyadi u. 27. szám alatti ingatlanon található hátsó épületre vonatkozó Bérleti szerződés
további két évre, 2016. december 31-ig történő meghosszabbításához az alábbi feltételekkel:
…………………………………………………………………………………………………
……..
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem járul hozzá
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a C-TESILE KFT 1056 Budapest, Váci utca 81. közt
2012. december 17-n létrejött, szentgotthárdi 1404 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd,
Hunyadi u. 27. szám alatti ingatlanon található hátsó épületre vonatkozó Bérleti szerződés
változatlan feltételekkel, további két évre, 2016. december 31-ig történő
meghosszabbításához.
Határidő a közlésre azonnal, 1. és 2. pontban szerződéskötésre 2015. január 1.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2014. december 2.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1.sz. melléklet:

2.sz. melléklet:

3.sz.melléklet:

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. december 17.-i ülésére
Tárgy: 6/2014.(II.27) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület !
A 2014.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Ebből: személyi jutt.
180 e/Ft
munkaa.terh.jár.
50 e/Ft
Járóbetegek gyógyító gondozása
Ebből: személyi jutt.
65 e/Ft
munkaa.terh.jár.
17 e/Ft
Fogorvosi alapellátás
Ebből: személyi jutt.
11 e/Ft
munkaa.terh.jár.
3 e/Ft
Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
Ebből: személyi jutt.
47 e/Ft
munkaa.terh.jár.
13 e/Ft
Egészségügyi laboratóriumi szolg.
Ebből: személyi jutt.
68 e/Ft
munkaa.terh.jár.
18 e/Ft
Képalkotó diagnosztika.
Ebből: személyi jutt.
5 e/Ft
munkaa.terh.jár.
1 e/Ft
Fizikoterápiás szolgáltatás
Ebből: személyi jutt.
10 e/Ft
munkaa.terh.jár.
3 e/Ft
Család- és nővédelmi egészségü.gond
Ebből: személyi jutt.
78 e/Ft
munkaa.terh.jár.
21 e/Ft
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Ebből: személyi jutt.
44 e/Ft
munkaa.terh.jár.
12 e/Ft
Móra F. Városi Könyvtár
Ebből: személyi jutt.
138 e/Ft
munkaa.terh.jár.
38 e/Ft
Közös Önkormányzati Hivatal
Önkorm.igazg.tevékenysége
Ebből: személyi jutt.
382 e/Ft
munkaa.terh.jár.
103 e/Ft
Adó kiszabása, beszedése, adóell.

230 e/Ft

82 e/Ft

14 e/Ft

60 e/Ft

86 e/Ft

6 e/Ft

13 e/Ft

99 e/Ft

56 e/Ft

176 e/Ft

485 e/Ft

95 e/Ft

Ebből: személyi jutt.
75 e/Ft
munkaa.terh.jár.
20 e/Ft
Közterület rendjének fenntartása
Ebből: személyi jutt.
68 e/Ft
munkaa.terh.jár.
18 e/Ft
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
Egyéb működési célú kiadások áht.-belül
SZEOB
Ebből: Köt.fel.
453 e/Ft
Nem köt.f.
447 e/Ft
Városi Gondozási Központ
Ebből: Köt.fel.
436 e/Ft
Nem köt.f.
198 e/Ft
Családsegítő és gyermekj. Sz.
Működési céltartalék
Fedezete: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
Ebből kötelező fel
1 482 e/Ft
Nem kötelező fel. 1 208 e/Ft
Működési céltartalék /kerekítési kül./
Fedezete: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
2. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék
Működési céltartalék
Fedezete: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
Ebből kötelező fel
903 e/Ft
Nem kötelező fel.
721 e/Ft
Visszafizetési kötelezettség
Központi költségvetési befizetések /dologi kiadás/
Fedezete: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
Ebből kötelező fel
54 e/Ft

86 e/Ft

900 e/Ft

634 e/Ft

298 e/Ft
- 630 e/Ft
2 690 e/Ft

1 e/Ft
1 e/Ft

1 624 e/Ft
1 624 e/Ft

54 e/Ft
54 e/Ft

3. A 2013.évi CCXXX Tv. 2.sz. mellékletében egyes jövedelempótló támogatások
Kiadási pótelőirányzat
-Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (év végi elszámolás)
- Sztg-i Közös Önkormányzati Hivatal
Rendszeres szociális segély (Ellátottak pénzbeni juttatása)
- 6 526 e/Ft
Rendszeres szociális segély
- 3.154 e/Ft
Foglalkozt.hely.tám.
- 3.372 e/Ft
Lakásfenntartási tám. norm.a. (Ellátottak pénzbeni juttatása.)
- 1 210 e/Ft
- Önkormányzat
Adósságkezelési támogatás (Ellátottak pénzbeni juttatása.)
166 e/Ft
Ebből: Adósságkez. Támogatás
149 e/Ft
Személyes szab. Korl.tám.
14 e/Ft
Adósságkez.önrész
3 e/Ft
Önkormányzati segély (Ellátottak pénzbeni juttatása.)
- 3 e/ft
Fedezete: Egyéb működési célú központi támogatás.
- 7 573 e/Ft
Ebből kötelező fel
- 7 739 e/Ft
Nem kötelező fel.
166 e/Ft

4. A 2013.évi CCXXX. tv. IX. fejezet terhére biztosított pótelőirányzat
Kiadási pótelőirányzat
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek”
Város és községgazd. (dologi kiadás)
Fedezete: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
5. A 2013.évi CCXXX. tv.3.sz. mellékletében központosított előirányzat
terhére biztosított pótelőirányzat
Kiadási pótelőirányzat
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári diákétkeztetés
Működési céltartalék /2013. évi pénzmaradvány/
Fedezete: Működési célú központosított támogatások

360 e/Ft
360 e/Ft

58 e/Ft
58 e/Ft

6. Rendsz. gyermekvédelmi támogatás /Erzsébet utalvány/
Egyéb működ.c.tám.áht-belül /kötelező fel/

708 e/Ft
708 e/Ft

7. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
Város és községg.
Ebből: Egyéb.műk.c.tám.áll.h.kív. 100 e/Ft
Versenysport-tevékenység tám. /Nem kö.fel/
Fedezetük: Általános tartalék zárolás /Polgármesteri keret/

100 e/Ft
100 e/Ft
- 200 e/Ft

8. Önkormányzati Erőforrások és Külkapcs. Bizottsága terhére előir.átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
Város és községg.
150 e/Ft
Ebből: Egyéb.műk.c.tám.áll.h.kív. 150 e/Ft
Iskolai diáksport tev és támogatása
200 e/Ft
Ebből: Egyéb.műk.c.tám.áll.h.kív. 200 e/Ft
Fedezetük: Közműv.tev.és támogatás
- 350 e/Ft
Ebből: Egyéb.műk.c.tám.áll.h.kív. - 350 e/Ft
9. Képviselő-testületi határozatok
Kiadási pótelőirányzat
- 187/2014 sz.határozat Gotthard Therm Kft. Tőke emelés
Meglévő részesedés növelés /beruházási kiadás/
116 173 e/Ft
Fedezete: Működési kölcsön visszatérülés
96 173 e/Ft
Felhalmozási kölcsön visszatérülés
20 000 e/Ft
- 228/2014 sz.határozat Gotthard Therm Kft. Tagi kölcsön nyújtás belső ei. rend.
Felh.c.kölcsön Gotthárd Therm Kft
5 425 e/Ft
Műk.c.kölcsön Gotthárd Therm Kft
- 5 425 e/Ft
- 233/2014. sz határozat VAS megyei Területi Prima Díj támogatása
Város és községg.
250 e/Ft
Ebből: Egyéb.műk.c.tám.áll.h.kív. 250 e/Ft
Fedezete Működési céltartalék Szociális pótlék
- 250 e/Ft
- 270/2014. sz. határozat Horgász Egyesület LEADER pályázat önrész
Horgász Egyesület felhalm.c.tám.
124 e/Ft
Fedezete általános tartalék
- 124 e/Ft

- 282/2014.sz. határozat I.sz. gyermek háziorvosi körzet eszköz vásárlás
Egészségügyi müszer, gép beszerzés /beruházás/
2 000 e/Ft
Fedezete: Fejlesztési céltartalék pályázati alap
- 2 000 e/Ft
- 119/2014 sz határozat Iskolabútorok beszerzése és iskola felújítások
Oktatási intézmények fenntartása /dologi kiadás/
- 1017 e/Ft
Iskolabútor beszerzés /beruházás/
1 017 e/Ft
10. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
- Civil alap
Ebből dologi kiadás
20 e/Ft
Egy.műk.c.tám. áht-kívülre 999 e/Ft
Fedezete Működési céltartalékcivil alap
- Intézményi karbantartások
Önkormányzat
Oktatási intézmények fenntartás /dologi kiadás/
Közös Önkormányzati Hivatal
Önkorm.igazg.tev. /dologi kiadás/
Fedezetük: Működési céltartalék /intézményi karbantartások/ zárolás
- Diákfoglalkoztatás
Működési céltart. Közcélú fogl. Dologi
Móra F. Városi Könyvtár Munkaa.terh.jár/
Rendelőintézet
Járóbeteg szakellátás /Munkaa.terh.jár./
- Garancia és kezességváll. Gotthard.Therm Kft.
Fedezetük 2013. évi pénzmaradvány
11. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat
módosítása
a./ Önkormányzat
- Telekértékesítéshez kapcs. Áfa
Dologi kiadás Fizetendő Áfa
Kiszámlázott Áfa
- Fordított Áfa rendezés
Önkorm.ing., bérl. Felújítása /önk.lakás/
Ebből: dologi kiadás
3 686 e/Ft
Felújítás
- 3 686 e/Ft
Mozi épület belső átalakítás
Ebből: dologi kiadás
2 837 e/Ft
Felújítás
- 2 837 e/Ft
- Zöldterület kezelés
Ebből: dologi kiadás
532 e/Ft
Egyéb műk.c.tám.áht.kív - 532 e/Ft
- Önkormányzati segélyek köztemetés
Ebből: dologi kiadás
154 e/Ft
Ellátottak pénzb.jutt.
- 154 e/Ft
- Közműv.tev.és tám.
Ebből: dologi kiadás
- 10 e/Ft
Személyi jutt.
10 e/Ft

1 019 e/Ft

- 1 019 e/Ft

572 e/Ft
244 e/Ft
- 816 e/Ft
- 22 e/Ft
1 e/Ft
21 e/Ft
13 519 e/Ft
- 13 519 e/Ft

6 288 e/Ft
6 288 e/Ft

- Máriaújfalu szenyvízhál.ép. /dologi k. fizetendő Áfa/
Fedezetük Intézményi müködési bevétel /kiszámlázott Áfa/
b./Közös Önkormányzati Hivatal
- Önkormányzati Képviselő választás költségei
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcs.tev.
Ebből : személyi jutt.
2 233 e/Ft
munkaa.terh.jár.
620 e/Ft
dologi kiadás
562 e/Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev. áh-on belülről
- Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl.
Ebből : személyi jutt.
566 e/Ft
munkaa.terh.j.
95 e/Ft
Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.alapoktól
- ÁROP pályázatból térítés
Ebből : személyi jutt.
1 089 e/Ft
munkaa.terh.j.
294 e/Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.önk.
c./ Móra F. Városi Könyvtár
- Könyvtár /Könyvtári szolg./diákm.tám.
Ebből : személyi juttat.
2 e/Ft
Fedezete: Egy. működési bevétel kp. kv. szervtől
- Könyvtár /Könyvtári szolg./NAV SZJA 1%
Ebből : dologi kiad.
29 e/Ft
Fedezete: Egy. működési bevétel kp. kv. szervtől
d./ Rendelőintézet
- Járóbeteg gyógyító szakellátás /közcélú és diákm. Tám/.
Ebből : személyi jutt.
345 e/Ft
munkaa.terh.j.
36 e/Ft
Fedezete: Egy. működési bevétel kp. kv. szervtől
- Járóbeteg gyógyító szakellátás /választás átlagbér tér./
Ebből : személyi jutt.
20 e/Ft
munkaa.terh.j.
5 e/Ft
Fedezete: Egy. működési bevétel Önkormányzattól

129 e/Ft
129 e/Ft

3 415 e/Ft

3 415 e/Ft
661 e/Ft

661 e/Ft
1 383 e/Ft

1 383 e/Ft

2 e/Ft
2 e/Ft
29 e/Ft
29 e/Ft

381 e/Ft

381 e/Ft
25 e/Ft

25 e/Ft

14 A Képviselő-testület 218/2014 és a 232/2014 számú határozata alapján a 2014.évi
költségvetésről szóló 6/2014.(II.27.) ÖKT rendelet 9 §-ával jóváhagyott költségvetési szervek
létszámkerete a csatolt 10.sz. melléklet szerint módosul.
15. A 6/2014.(II.27.) ÖKT rendelet 3.§.(10) jóváhagyott a költségvetés bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a csatolt 14.sz.melléklet
szerint módosul.
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.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot
A jogalkotás elmaradásának esetén: a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi
előírásokkal.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2013. évi költségvetés
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.
Szentgotthárd, 2014. szeptember 15

Dr Dancsecs Zsolt
Jegyző

1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…..(…) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II.27.)
önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 3.195.558 e/Ft-ban, azaz hárommilliárd-egyszázkilencvenötmillióötszázötvennyolcezer forintban,
b) bevételi főösszegét 3.195.558 e/Ft azaz, hárommilliárd-egyszázkilencvenötmillióötszázötvennyolcezer forintban,
állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § (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
1.949.931 e/Ft
a) intézményi működési bevételek:
195.737 e/Ft,
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele
1.160.950 e/Ft
c) Működési támogatások:
325.377 e/Ft
d) Egyéb működési bevételek:
267.867 e/Ft
(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
b) Felhalmozási támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek
(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.
(5) Költségvetési bevételek összesen:

407.573 e/Ft
131.714 e/Ft
2.790 e/Ft.
273.069 e/Ft
128 517 e/Ft
2.486.021 e/Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 709.537 e/Ft
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:
709.537 e/Ft
aa) működési pénzmaradvány
141 738 e/Ft,
ab) felhalmozási pénzmaradvány
567.799 e/Ft.

(7) Finanszírozási bevételek összesen:

709.537 e/Ft”

3.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a) működési kiadások előirányzatra
1.596.961 e/Ft-ot,
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
1.369.047 e/Ft-ot,;
c) támogatások kölcsönök nyújtására
92 344 e/Ft-ot,
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
134.476 e/Ft-ot,
e) hiteltörlesztésre
2.730 e/Ft-ot
határoz meg.”
4.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) személyi juttatások előirányzata
328.327 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
91.748 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
707.817 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
441.628 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
379.568 e/Ft
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre
58.176 e/Ft
dc) elvonások és befizetések
3.884 e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
27 441 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata összesen:
1 596 961 e/Ft.
(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez
2.257 e/Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete 381 e/Ft,
ab) katasztrófa alap
1.000 e/Ft,
ac) általános tartalék
876 e/Ft;
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 132.219 e/Ft összegben, az alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék:
56.287 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék:
75.932 e/Ft.
(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a) Civil Alap
260 e/Ft
b) Pályázati alap Működési
1 000 e/Ft
c) Intézménykarbantartás
0 e/Ft
d) Pannon Kapu rendezv.
0 e/Ft
e) Környzetvédelmi alap
1.000 e/Ft
f) Közcélú fogl.dologi
313 e/Ft
g) Közcélú fogl.pályázati önrész
1.100 e/Ft
h) TDM idegenfor.marketing kts
1.000 e/Ft

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
(5) A
meg:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Városi rend.Szentgotthárdi csa
0 e/Ft
Polgármester végkielégítés, járulékok 1 840 e/Ft
Ügyeleti ellátás
10 000 e/Ft
Bérkompenzáció
0 e/Ft
Pénzmaradvány
17 552 e/Ft
Szociális pótlék /szabad keret/
6 150 e/Ft
E-útdíj
49 e/Ft
Bevételi többlet
16 023 e/Ft
(3) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik
Pályázati alap
3 000 e/Ft
Gotthard Therm Kft. Óvadék kez.
0 e/Ft
Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz 46.404 e/Ft
Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz
El nem ismert
1 500 e/Ft
Gondozóház ép.felújítás
6 400 e/Ft
Bölcsőde udvar, vizesblokk
0 e/Ft
Térfigyelő kamerarendszer
5 000 e/Ft
Gimnázium díszudvar
0 e/Ft
MSE gyakorlópálya
2 500 e/Ft
Rendelőintézet ultrahankészülék
0 e/Ft
Tekepálya felújítás
0 e/Ft
Farkasfa kultúrház felúj.
6 000 e/Ft
Bevételi többlet
5 128 e/Ft

(6) A céltartalékban tervezett 132.219 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a) A 5.§ (4) bekezdés (a-p) testületi döntés alapján
b) A 5.§ (5) bekezdés a),(e-m) testületi döntés alapján
c) A 5.§ (5) bekezdés c) és d) pályázat elnyerésekor
d) A 5.§ (5) bekezdés b) a banki kötelezés szerint”
5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi
feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen
325 377 e/Ft működési célú központi támogatásban, 2 790 e/Ft egyéb felhalmozási célú
központi támogatásban részesül.”
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Kihirdetve:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§.
A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-,
változásával foglalkozik.
2.§.
A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi.
3.§.
A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, támogatások-,
kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként.
4.§
A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként,
valamint a tartalék változását mutatja be.
5.§.
Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére
Tárgy: SZMSZ módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati választásokat követően szükségessé vált az SZMSZ átfogó felülvizsgálata
és módosítása. Mint az a rendelet-módosítás tervezetének elkészítése során kiderült, SZMSZünk több helyen is szabályoz olyan viszonyokat, amit központi jogszabály már rendez, illetve
a hivatkozásokban is több pontatlanságot orvosolni kell. Ezen kívül néhány időközben
megváltozott elnevezést (pl. bizottság neve, hivatal megnevezése) is pontosítani kell. Továbbá
polgármester úr két ügyben tett javaslatot a hatályos szervezeti és működési szabályzat
módosítására. Az egyik javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának új módon való
szervezése, a másik pedig a közmeghallgatáson felszólalók hozzászólásainál időkeretének
megállapítása.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását. A tervezett rendeletmódosításnak nincs jelentős gazdasági, költségvetési
hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A
jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt
okok indokolják. A jogalkotás elmaradása esetén jogbizonytalanság keletkezhet, mely a
felügyeleti szervek eljárását vonhatja maga után. A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Szentgotthárd, 2014. december 10.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.

melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) 3-4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A polgármester, a Közös Önkormányzati Hivatal, a jegyző, a Közös Önkormányzati
Hivatal Közterület felügyelete Szentgotthárd, Szentgotthárd Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete Szentgotthárd hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar
Köztársaság címere van, a köríven pedig a következő felirat olvasható:
a) Szentgotthárd Város Polgármestere,
b) Szentgotthárd Város Jegyzője,
c) Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal,
d) Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület felügyelet,
e) Szentgotthárd Városi Önkormányzat Képviselőtestülete Szentgotthárd,
és valamennyi pecséten található pecsétazonosító sorszám.
4. § (1) A polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és a helyi
ünnepeket méltó módon megünnepelhesse.
(2) A város ünnepei:
a) Szent Gotthárd napja – május 5.,
b) a szentgotthárdi csata évfordulója - augusztus 1. és
c) Szentgotthárd várossá nyilvánításának évfordulója - augusztus 20.”
2. § (1) Az SZMSZ 28. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Tanácskozási joggal meghívottak:)
„d) a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke.”
(2) Az SZMSZ 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A képviselő-testületi ülés eseményeinek kép- és hanganyagát az önkormányzat
elkészíti és hozzáférhetővé teszi a média erre igényt tartó képviselői számára is. Az
ülésteremben csak közvetítésnek nem minősülő mozgóképfelvétel készíthető, az ülés
rendjének zavarása nélkül.”
3. § Az SZMSZ 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. § (1) A határozatképes képviselő-testület megállapítja az ülés napirendi pontjainak
sorrendjét, vagyis a tárgysorozatot. A meghívóban közölt tárgysorozat tárgyában a
képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.
(2) Amennyiben a meghívóban szereplő napirend tárgysorozatból történő levételét
javasolják, akkor először ezt a javaslatot kell szavazásra feltenni.
(3) Amennyiben a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására tesznek javaslatot,
akkor az esetleges tárgysorozatról történő levételt követően erről kell szavazni.
(4) Nem lehet a rendes képviselő-testületi ülés tárgysorozatából kihagyni és mindig az
első napirendi pontként kell elfogadni a polgármester két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját és a jegyző jelentését a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról.
(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti módosító javaslatot először az ülés elnöke, majd
bármely képviselő tehet. A javaslatot mindig indokolni kell.
(6) A tárgysorozat megszavazásakor az egyes napirendi javaslat módosító indítványait a
javaslatot tevők sorrendjében kell szavaztatni. Amennyiben több képviselő is tett
módosító indítványt, akkor ezek közül először a korábban tett javaslatról kell szavazni.
(7) Új napirend felvétele a (2)-(6) bekezdésben foglalt döntések meghozatala után
sürgősségi indítványként lehetséges.”
4. § Az SZMSZ 35. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az ülés elnöke a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez további, vagy ismételt
hozzászóló nem jelentkezik, vagy a testület egyszerű szótöbbséggel a vita folytatását az
ülés elnökének javaslatára mellőzi. A képviselő-testületi ülésen a közös önkormányzati
hivatal részéről jelenlévő meghívottakon kívüli tanácskozási joggal megjelentek az ülés
napirendjéhez kapcsolódva véleményt nyilváníthatnak és kérdést tehetnek fel, ha ehhez a
képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozzájárul. A hozzászólási igényt az ülés
elnökéhez vagy bármely képviselőhöz kell jelezni. A képviselő köteles a jelzést azonnal
továbbítani az ülés elnökéhez."
5. § Az SZMSZ 42. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Titkos szavazáskor minden szavazásra jogosult képviselő-testületi tag borítékot és
olyan szavazócédulát kap, amelyen az eldöntendő kérdés olvasható, alatta pedig egy
sorban a következő három válaszlehetőség van feltüntetve: "igen", "nem", "tartózkodom".
Mindhárom válaszlehetőség alatt található egy-egy szavazásra szolgáló kör. A szavazásra
jogosult képviselő-testületi tagnak a döntését félreérthetetlenül kell jelölnie a válaszához
tartozó körbe rajzolt egymást metsző két vonallal (X vagy + jellel). Ezt követően a
szavazócédulát borítékba kell helyezni. A szavazócédulát tartalmazó borítékot a
szavazóurnába kell helyezni, melyet előzetesen a szavazatszámláló bizottság tagjai
ellenőriztek és lezártak.”
6. § Az SZMSZ 45-48. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„45. § (1) A 44. § (6) bekezdésében említett társadalmi egyeztetés formája a
hivatal.szentgotthard.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) megadott elérhetőségen
keresztül biztosított véleményezés.
(2) A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetet legkésőbb a képviselő-testület tagjainak
történő megküldéssel egyidejűleg a honlapon a „Rendelettervezetek véleményezése”

menüpontban közzé kell tenni. A tervezettel együtt általában közzé kell tenni a hozzá
tartozó előterjesztés szövegét, benne a jogalkotásról szóló törvényben meghatározott
indokolást és előzetes hatásvizsgálat összefoglalóját.
(3) A polghiv@szentgotthard.hu elektronikus levélcímen, melyet a honlapon külön is fel
kell tüntetni, a soron következő képviselő-testületi ülést megelőző első bizottsági ülés
napján 8 óráig bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából
közzétett tervezetről. Kivételes esetben a jegyző ettől eltérő, ennél hosszabb időtartamot
is meghatározhat.
(4) A név és szentgotthárdi lakcím vagy szentgotthárdi székhely vagy szentgotthárdi
telephely feltüntetése nélkül beérkezett véleményeket, valamint a nem valós
szentgotthárdi címmel érkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.
(5) A jegyző a véleményező nevét, elektronikus levélcímét és lakcímét vagy székhelyét
vagy telephelyét – a 46. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló elkészítése céljából –
legkésőbb a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet Képviselő-testület általi
megtárgyalását követő napig kezeli, azt rajta kívül csak a Képviselő-testület tagjai
tekinthetik meg.
(6) A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt vélelem szerint az
(5) bekezdésben foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. Erről a
véleményezőt a honlapon tájékoztatni kell.
46. § (1) A jegyző mérlegeli a beérkezett véleményeket, és azokról, valamint az elutasított
vélemények esetében az elutasítás indokairól összefoglalót készít, amit a képviselőtestületi ülésen az adott napirendi pont elején, a bizottságok javaslatait követően ismertet.
(2) A beérkezett vélemények kapcsán a véleményezők felé a jegyzőt egyedi válaszadási
kötelezettség nem terheli.
(3) A beérkezett véleményeket a képviselő-testület tagja részére kérésére hozzáférhetővé
kell tenni.
47. § (1) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg.
(2) A rendelet végén külön is fel kell tüntetni a kihirdetés napját, melyet a jegyző
aláírásával hitelesít.
(3) Az önkormányzati rendeleteket külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően –
folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni.
48. § (1) Az elfogadott önkormányzati rendelet kihirdetése az önkormányzat hivatalos
közlönyében való közzététellel történhet meg. Ezen túlmenően a rendelet szövegét a
Közös Önkormányzati Hivatal emeleti folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán is ki kell
függeszteni. A rendeleteket meg kell jeleníteni az önkormányzat hivatalos honlapján, és
legalább a főbb részeit közölni kell a tájékoztatási eszközök (pl. sajtó, Városi Televízió
stb.) útján.
(2) A hatályos önkormányzati rendeletek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.
(3) A hatályos önkormányzati rendeletek a Közös Önkormányzati Hivatalban munkaidő
alatt is megtekinthetők.”
7. § Az SZMSZ 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. § (1) Az ideiglenes bizottság megalakításáról rendelkező határozatnak tartalmaznia
kell:
a) a bizottság alakításának célját és konkrét feladatát;

b) az elnök és a bizottsági tagok nevét;
c) a feladat elvégzésére megállapított határidőt, vagy feltételt.
(2) Az ideiglenes bizottság működésének belső szabályait – figyelemmel az SZMSZ-ben
foglalt rendelkezésekre – első (alakuló) ülésén állapítja meg.
(3) Az ideiglenes bizottság feladatának elvégzése után munkájáról köteles a Képviselőtestületnek írásban beszámolni. Amennyiben a Képviselő-testület az elkészített jelentést
elfogadja, a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása megszűnik.”
8. § Az SZMSZ 71. § (1) bekezdés f)-h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő köteles:)
„f) mind közéleti szereplése, mind magánéleti tevékenysége során példamutató,
erkölcsileg feddhetetlen magatartást tanúsítani;
g) állampolgári kötelezettségeit példamutatóan teljesíteni.”
9. § Az SZMSZ 79. §-a a következő (8)-(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A közmeghallgatáson a felszólalás időtartama személyenként legfeljebb 5 perc, ismételt
felszólalás esetén 1 perc.
(9) Amennyiben az elhangzott javaslat, kérdés megválaszolására a közmeghallgatáson nem
kerül sort, az írásos válasz megtörténtéről és a válaszról a soron következő képviselőtestületi ülésen a jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet.”
10. § Az SZMSZ 90. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„90. § A kötelezett vagyonnyilatkozatába történő betekintést a betekintési nyilvántartáson
kell dokumentálni. A betekintési nyilvántartáson fel kell tüntetni a betekintés időpontját,
a betekintő nevét, lakcímét, a betekintésre jogosult saját kezű aláírását.”
11. § Az SZMSZ 91. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló
bizottság felhívásának átvételét a kötelezett aláírásával igazolja. A felhíváshoz csatolt
adatlapon a kötelezett tájékoztatja a bizottságot az azonosító adatokról. A bizottság
elnöke elismervényben igazolja az adatlap átvételét.”
12. § Az SZMSZ 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"94. § (1) A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett saját személyére vonatkozó nyilvántartási
száma a 2002/2006-os önkormányzati ciklustól folyamatosan képződik, az újból
megválasztott képviselő-testületi tag - a polgármestert is beleértve - a régi számán
szerepel tovább, a képviselő-testület új tagjai pedig az utolsó kiadott számtól kezdődően
folyamatosan számozva kapják meg nyilvántartási számukat.
(2) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnését követően az egykori kötelezett
nyilvántartási száma újból nem használható fel.
(3) A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettel közös háztartásban élő házas- vagy élettársának
nyilvántartási száma „x.1”, ahol az „x” a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett
nyilvántartási száma.
(4) A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettel közös háztartásban élő első gyermekre
vonatkozó nyilvántartási szám „x.2”, ahol az „x” a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett

nyilvántartási száma. A második, harmadik stb. gyermekre vonatkozó nyilvántartási
szám utolsó számjegye a gyermekek számától függően folyamatosan eggyel nő."
13. § Az SZMSZ 95. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„95. § E rendelet alkalmazása során a személyes érintettségre vonatkozó rendelkezések
alkalmazásában hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben
meghatározott közeli hozzátartozót kell érteni.”
14. § Az SZMSZ
a) 10. § (2) bekezdésében a „11. § (2) és (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „9. § (2)(3) bekezdésében”,
b) 17. §-ában a „Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás” szövegrész
helyébe a „Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás”,
c) 18. § (1) bekezdésében a „Szentgotthárdi Többcélú Kistérségi Társulás” szövegrész
helyébe a „Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás”,
d) 19. § (1) bekezdésében a „nagyterme” szövegrész helyébe a „Robert Leeb terme”,
e) 21. § (5) bekezdésében az „(1) és (5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1) és (4)
bekezdésben”,
f) 33. § (2) bekezdésében a „26. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „22. § (2)
bekezdésében”, az „SZMSZ 58. § (1) bekezdésének előírásai” szövegrész helyébe az „55.
§ (1) bekezdésének előírásai”,
g) 37. § (3) bekezdés a) pontjában a „39. § (7) bekezdésben” szövegrész helyébe a „35. §
(7) bekezdésében”,
h) 37. § (7) bekezdésében az „az SZMSZ 24. §-ának előírásai” szövegrész helyébe a „20. §
előírásai”,
i) 38. § (3) bekezdésében az „Mötv. 50.§ foglalt ügyeken túl” szövegrész helyébe az
„Mötv-ben foglalt ügyeken túl”,
j) 42. § (3) bekezdésében a „Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság” szövegrészek
helyébe a „Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság”,
k) 43. § (6) bekezdésében az „az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvényben” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben”, az „irodája”
szövegrész helyébe a „csoportja”,
l) 51. § (1) bekezdésében a „három példányban” szövegrész helyébe a „két példányban”,
m) 56. § (1) bekezdésében a „3. melléklete” szövegrész helyébe a „2. melléklete”,
n) 57. § (1) bekezdésében a „Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság” szövegrész
helyébe a „Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság”,
o) 57. § (3) bekezdésében az „58. § (6) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe az „55.
§ (6) bekezdés a) pontjában”,
p) 59. § (4) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös
Önkormányzati Hivatal”,
q) 60. § (7) bekezdés f) pontjában az „elnök írja alá” szövegrész helyébe az „elnök és a
városrészi önkormányzat egyik tagja írja alá”,
r) 67. § (2) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Közös
Önkormányzati Hivatal”,
s) 74. § (2) bekezdésében az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben”,
t) 77. § (1) bekezdés g) pontjában a „Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot”
szövegrész helyébe a „Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottságot”,

u) 87. § (1) bekezdésében a „Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság” szövegrész
helyébe a „Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság”,
szöveg lép.
15. § Hatályát veszti az SZMSZ
a) 12. § (2) bekezdése,
b) 20. § (5) bekezdése,
c) 37. § (6) bekezdésében az „a Városi Televízió munkatársai és kamerái és” szövegrész,
d) 38. § (3) bekezdésének a)-b) pontja,
e) 39. §-a,
f) 40. § (7) bekezdésében a „43. § szerinti, ” szövegrész,
g) 50. § (3) bekezdésében az „az aljegyző, a Közös Önkormányzati Hivatal vezetője
helyett a jegyző vagy” szövegrész,
h) 53. § (1) bekezdés b) pontja,
i) 53. § (4) bekezdése,
j) 55. § (6) bekezdés d) pontja,
k) 60. § (9) bekezdése,
l) 62. § (1) bekezdés a)-b) pontja,
m) 71. § (1) bekezdés a) pontja,
n) 74. § (5) bekezdésében az „az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat igazgatója és”
szövegrész,
o) 76. § (1) bekezdése,
p) 77. § (4) bekezdése,
q) 56. Érdekegyeztetés rendszere alcíme,
r) 91. § (1) bekezdése,
s) 91. § (13) bekezdése,
t) 93. § (3) bekezdése,
u) 96. § (1) bekezdés c) pontja.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. év
december hó ….. -i ülésén fogadta el.
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Szentgotthárd, 2014. december … . nap

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás:
1. §-hoz: Hibás volt a paragrafuson belüli tagolás (pontok betűjelei). A tartalom nem változik.
2. §-hoz: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 105. § (2) bekezdése
kimondja, hogy "(2) A települési nemzetiségi önkormányzat elnöke a települési
önkormányzat képviselő-testületi, közgyűlési és bizottsági ülésén tanácskozási joggal vesz
részt. (...)". Ennek megfelelően az ülésekre jelenleg is meghívót kapnak a nemzetiségi
önkormányzatok elnökei. A törvénynek megfelelően kialakult gyakorlat kerül így be az
SZMSZ-be a (2) bekezdés új ponttal való kiegészítésével. Az (5) bekezdés
újraszabályozásával hatályon kívül kerül az a rendelkezés, hogy a nyilvános testületi
üléseket a Városi Televízió élőben közvetítheti, és tiltja közvetítésre szánt mozgókép
készítését az ülésen.
3. §-hoz: Hibás volt a paragrafuson belüli tagolás (bekezdések számozása). A tartalom nem
változik.
4. §-hoz: A módosítás azt a célt szolgálja, hogy a testületi ülésre szakértőként tanácskozási
meghívott közös önkormányzati hivatalhoz tartozó munkatársak hozzászólása előtt ne
kelljen megszavaztatni a képviselő-testületet.
5. §-hoz: A titkos szavazás lebonyolítására szolgáló szavazócédula formai követelményeit
pontosítja.
6. §-hoz: Egyrészt korrigálja a jelenleg hatályos rendelet téves paragrafus számozását,
másrészt korrigál egy SZMSZ-en belüli hibás utalást (rossz paragrafus számra utal) és
egy törvényre való hibás utalást (már hatályon kívül helyezett törvényre utal).
7. §-hoz: Az 58. § bekezdéseinek számozása hibás volt, ezt kell korrigálni, a tartalom nem
változik.
8. §-hoz: Hibás volt a felsorolás pontozása, a tartalom nem változik.
9. §-hoz: A közmeghallgatáson való hozzászólás időtartamát korlátozza, valamint biztosítja,
hogy a képviselő-testület akkor is megismerje a közmeghallgatáson feltett kérdésre a
választ, ha az nem rögtön a közmeghallgatáson szóban hangzik el, hanem tizenöt napon
belül írásban kapja meg a kérdező.
10. §-hoz: A 90. § jelenleg hatályos rendelkezései közül az (1) és (2) bekezdést az Mötv. 39.
§-a szabályozza.
11. §-hoz: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ának megfelelően a 91. § (9)
bekezdéséből kimaradnak az Mötv. 39. § (5) bekezdésében rögzített szabályok.
12.

§-hoz: A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos nyilvántartást a 2002/2006-os
önkormányzati ciklus óta vezetjük (ez a jelenleg hatályos SZMSZ-ben tévesen
2010/2014-esként szerepel). Azóta folyamatos a számozás, az újraválasztott képviselőtestületi tagok (a polgármestert is ideértve) az előző ciklusban kapott nyilvántartási
számot viszik tovább. A kiesett tag nyilvántartási száma újra már nem osztható ki, többet

már nem használható fel. Rendezi a § továbbá a közös háztartásban élő házas- vagy
élettárs és gyermek kódszámát.
13. §-hoz: Az Mötv. 39. § (3) bekezdésének megfelelően értelmezi a személyes érintettség
esetében a (közeli) hozzátartozó fogalmát.
14. §-hoz: A szövegcserés módosítás az SZMSZ 10. § (2) bekezdésében, 21. § (5)
bekezdésében, 33. § (2) bekezdésében és 43. § (6) bekezdésében egy-egy elírást, illetve
rossz jogszabályhelyre való utalást orvosol, a 17. §-ban és a 18. § (1) bekezdésében a
Társulás jelenleg hatályos elnevezését, 19. § (1) bekezdésében a képviselő-testületi ülés
helyszínét pontosítja. Az i) pont indoka, hogy a Mötv-ben nem csak az 50. § tartalmaz
minősített többséget igénylő döntéshozatalt, de pl. az 55. § (1) bekezdése vagy a 70. § (1)
bekezdése is. A j) pont és az n) pont indoka, hogy a 42. § (3) bekezdésében és az 57. § (1)
bekezdésében módosítani szükséges a bizottság megnevezését. Az l) pont indoka, hogy a
jegyzőkönyveket immár csak digitálisan kell a Kormányhivatal felé megküldeni, papír
alapon nem, így eggyel kevesebb eredeti példányra van szükség. A q) pont indoka, hogy
a városrészi önkormányzatok esetében a bizottságokra vonatkozó szabályt kell
alkalmazni a jegyzőkönyvezésnél az Mötv. 62. § (4) bekezdése szerint. A további
módosítások a hivatal, az önkormányzati törvény és az egyik bizottság megjelölését
javítja ki a jogszabály szövegében.
15. §-hoz: A 12. § (2) bekezdése a nemzetiségek jogairól szóló törvény 105. § (2) bekezdését,
a 20. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-ában foglalt szabályt, a 38. § (3) bekezdésének
a) pontja az Mötv. 55. § (1) bekezdését, b) pontja az Mötv. 70. § (1) bekezdésében foglalt
szabályt, míg a 39. § az Mötv. 49. § (1) bekezdésének egyik rendelkezését ismétli, amit a
jogalkotásról szóló törvény 3. §-a tilt. A mozgókép készítésének a tilalma indokolja a c)
pontot. A Városi Televízió munkatársai meghívottként részt vehetnek az ülésen, külön
nevesíteni nem szükséges őket. Az f) pont egy téves jogszabályhelyre való felesleges
utalást korrigál. A h) pont indoka, hogy a jegyzőkönyveket immár csak digitálisan kell a
Kormányhivatal felé megküldeni, papír alapon nem. Az i) pont indoka, hogy az ülésről
készült hangfelvétel az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet alapján nem selejtezhető, így annak megőrzési
idejét nem lehet 5 évre korlátozni. A j) pont indoka, hogy az Mötv. írja elő a bizottsági
ülésről jegyzőkönyv készítését, annak aláírásának módját, Kormányhivatalnak való
megküldését. A k) pont indoka, hogy az SZMSZ-nek nincs 4. melléklete, illetve a
részönkormányzatok feladatait tartalmazó melléklete. Az l) pont indoka, hogy a
nemzetiségek jogairól szóló törvény 105. § (2) bekezdése mondja ki, hogy a nemzetiségi
önkormányzat elnöke tanácskozási joggal vesz részt a települési önkormányzat
képviselő-testületi és bizottsági ülésén, ez tehát az SZMSZ-ben nem szabályozható. Az
m) pont indoka, hogy az Mötv. 32. § (2) bekezdés i) pontja alapján köteles a képviselő a
testületi ülésen megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali eljárásában
részt venni. Az o) pont indoka, hogy az Mötv. 74. § (2) bekezdése mondja ki, hogy az
alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. A p) pont indoka, hogy az
Mötv. 81. § (4) bekezdése szabályozza a polgármester egyetértési jogát a jegyző bizonyos
munkáltatói jogai gyakorlásánál. A q) pont indoka, hogy az alcímben szereplő
érdekegyeztető fórumok már nem működnek. Az r) pont indoka, hogy az Mötv. 39. § (4)
bekezdése mondja ki, hogy a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az s) pont indoka, hogy
az Mötv. 39. § (4) bekezdése már szabályozza, hogy a vagyonnyilatkozat-vizsgáló

bizottság az eljárása eredményéről tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselőtestületet. A t) pont indoka, hogy az Mötv. 39. § (3) bekezdése szabályozza azt, hogy az
azonosító adatokba és a hozzátartozói nyilatkozatokba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló
bizottság tekinthet be, ellenőrzés céljából. Az u) pont indoka, hogy nincs az SZMSZ-ben
a városrészi önkormányzatok feladat- és hatásköreit tartalmazó 3. melléklet.
16. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére
Tárgy: Sztg. 0167/71 hrsz-ú ingatlan megszerzése
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények
A szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 5 ha 7900 m2 területű, 212.09 AK értékű, magyar állam
tulajdonában és az NFA kezelésében lévő kert, rét és közforgalom elől el nem zárt magánút
megnevezésű ingatlant jelenleg „id. Pochán Miklós kertbarátok egyesülete” (képviseli:
Simon Miklósné) használja.
A terület a Rába jobb partján helyezkedik el a Wesselényi út folytatásában, Vízmű után
(helyszínrajz 1.sz. melléklet) . A terület kb. 70-100 család részére biztosít kiskertet. Az
ingatlan szomszédságában lévő földterületek is az Önkormányzat tulajdonában vannak,
melyeket ugyancsak számos szentgotthárdi lakos használ kiskertként.
A probléma
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv. (továbbiakban:
földforgalmi tv.) jelenleg nem ad lehetőséget arra, hogy az NFA a jövőben is haszonbérbe
adja az egyesület részére a fenti ingatlant.
Földforgalmi törvény ide vonatkozó rendelkezései:
38. § (1) A föld tulajdonosa, haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvező (e
fejezetben a továbbiakban együtt: használatba adó) a föld használatát, hasznosítását az e
törvényben meghatározott természetes személy, valamint jogi személy javára haszonbérlet,
feles bérlet, részesművelés, illetve szívességi földhasználat jogcímén engedheti át az e
törvényben meghatározott módon és mértékben.
40. § (1) A 38. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímeken alapuló földhasználat jogát (e
fejezetben a továbbiakban együtt: földhasználati jogosultság) - a (2)-(5) bekezdésben
meghatározott esetek kivételével - földműves és mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti
meg.
(2) Az erdőbirtokossági társulat a tagjai tulajdonában és haszonélvezetében álló erdőnek
minősülő föld földhasználati jogosultságát megszerezheti.
(3) Haszonbérlet címén
a) az agrárágazathoz tartozó köznevelési feladatot ellátó intézmény,
b) az agrárágazathoz tartozó felsőoktatási intézmény
az alapító okiratában vagy jogszabályban meghatározott, oktatási vagy tudományos kutatási

alapfeladatát szolgáló föld használatát megszerezheti.
4) Haszonbérlet címén a föld használatát a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi
személye oktatási, szociális, vagy gazdasági tevékenység végzése céljából megszerezheti.
(5) Tanya földhasználati jogosultságát földművesnek nem minősülő természetes személy,
illetve mezőgazdasági termelőszervezetnek nem minősülő jogi személy - ide nem értve a 41.
§-ban meghatározott jogi személyeket - is megszerezheti.
41. § Nem szerezhet földhasználati jogosultságot
a) olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható
szervezetnek;
b) a nyilvánosan működő részvénytársaság.
42. § (1) A földhasználati jogosultság megszerzésének feltétele - ide nem értve a 40. § (2)-(5)
bekezdésében foglalt eseteket -, hogy a földhasználati jogosultságot szerző fél a
földhasználati jogosultság átengedéséről szóló szerződésben (a továbbiakban együtt:
földhasználati szerződés), illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba
foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a
40. § (1)-(4) bekezdésében, valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek, a föld használatát
másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási
kötelezettségének.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül a használat átengedésének az, ha a
földhasználati jogosultságot szerző fél
a) a föld használatát
aa) földművesnek minősülő közeli hozzátartozója, vagy
ab) a legalább 25%-ban a tulajdonában, vagy a közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban
a tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet
javára engedi át,
b) társult erdőgazdálkodást folytat, vagy
c) vetőmagtermeléshez szükséges terület biztosítása céljából engedi át a használatot más
személy részére.
(3) A földhasználati jogosultság további feltétele, hogy a szerző fél a földhasználati
jogosultság átengedéséről szóló szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba
vagy közokiratba foglaltan nyilatkozzon arról, hogy nincs jogerősen megállapított és fennálló
földhasználati díjtartozása.

Tehát egyik kardinális pont az ingatlan megszerzése.
A probléma megoldása/1. variáció:
Huszár Gábor polgármester személyes találkozó keretében egyeztetett NFA Vas Megyei
Osztályán Árvay Imre osztályvezetővel, aki a szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú ingatlan
megszerzésére a terület csere lehetőségében látja a megoldást, illetve ezt Ők is támogatni
fogják a központi szerv felé.
A fentiek alapján az önkormányzat közvetlenül nem tudná megvásárolni az ingatlant, ill.
csak meghatározott célra, viszont az NFA-val az értékarányos földcsere lehetséges megoldás
lenne.
Földforgalmi Tv. a termőföld megszerzését az alábbiak szerint szabályozza:
10. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes
személy és tagállami állampolgár szerezheti meg.
(2) A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár - a

(3) bekezdésben meghatározott személyek kivételével - akkor szerezheti meg a föld
tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld
területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha földművesnek nem minősülő
belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár a tulajdonjogot átruházó személy
közeli hozzátartozója.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott tulajdonszerzési jogosultság mértékének
megállapításánál a területnagyság mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon
nyilvántartott művelés alól kivett terület (alrészlet) területnagyságát is be kell számítani.
11. § (1) A 10. §-ban foglaltaktól eltérően, a föld tulajdonjogát - a Nemzeti Földalapról
szóló törvényben meghatározott földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése, valamint
közfoglalkozás, illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében - az állam, valamint a
(2) bekezdésben meghatározott jogi személy is megszerezheti a (2) bekezdésben
meghatározott esetekben és feltételekkel.
(2) A föld tulajdonjogát
a) a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye tartási, életjáradéki, gondozási,
ajándékozási szerződés alapján, valamint végintézkedéssel,
b) jelzálog-hitelintézet a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvényben foglalt
korlátozásokkal és időtartamra,
c) a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat a fővárosban a fővárosi kerületi
önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) közfoglalkoztatás és
településfejlesztés céljára szerezheti meg.
12. § (1) A föld tulajdonjogát csere jogcímén akkor lehet megszerezni, ha a
csereszerződésben a felek a föld tulajdonjogának kölcsönös átruházására vállalnak
kötelezettséget és
a) a csere tárgyát képező egyik földrészlet az azt megszerző cserepartnernek a már
tulajdonában álló földrészletével azonos településen fekszik, vagy
b) a cserepartnerek
ba) egyike helyben lakónak minősül, vagy
bb) egyikének lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a
településen van, amelynek közigazgatási határa a csere tárgyát képező föld fekvése szerinti
település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton
legfeljebb 20 km távolságra van.
(2) A föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve
annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni.
A probléma megoldása – 2. variáció:
Időközben ígéretet kaptunk V. Németh Zsolt Államtitkártól, területünk országgyűlési
képviselőjétől, hogy ezekben a napokban a törvény módosítását kezdeményezi a
minisztérium és lehetővé teszi ez, hogy az önkormányzat közvetlenül, csereterületek
biztosítása nélkül megkaphassa a területet a Magyar Államtól. Ez majd lényegesen
leegyszerűsíti az eljárást de a jelen előtejesztés elkészítésekor még nem áll rendelkezésünkre
információ arról hogy mi lett a parlamenti döntés illetve elemezni kell, hogy az esetleges
módosítás összességében milyen változást jelent.
Mostani információink szerint további törvénymódosítások nélkül mindkét variáció
alkalmazása esetén a földterület megszerzését követően a jelenlegi szabályozás alapján az
Önkormányzat sem adhatja a kertbarátok egyesület részére haszonbérbe a területet – erre
tehát majd megoldást kell találni, de legalább egy kis időt nyerünk. Fontos lenne olyan

jogszabálymódosítás is, ami alapján az ilyen jellegű, kert művelési ágú ingatlanok
egyesületek részére is használatba adhatók legyenek.
Csere esetén:
Abban az esetben ha a fent vázolt 1. módon rendeződhetne csak a probléma, a területcserére
a termőföld művelési ágú, kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanok jöhetnek szóba.
Az értékarányos földcserére felajánlott ingatlanok köre melyek az alábbiak
Erdő, külterület, korlátozottan forgalomképes

Önkormányzati tulajdon 1/1
Srsz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

összterület
m2

Hrsz.
___070/_19/_/
___070/_22/_/
___075/__2/_/
__0402/___/_/
__0412/___/_/
__0413/___/_/
__0422/___/_/
__0425/___/_/
__0427/___/_/
__0440/___/_/
__0807/_47/_/

12 __0835/__9/_/

1694 m2
1709 m2
328 m2
1270 m2
1256 m2
1324 m2
2251 m2
726 m2
6896 m2
2962 m2
2952 m2

Elhelyezkedés
Hársas Tó és Zsida
között
Sztg. Zrínyi u. vége
R.füzes Északra
R.füzes- Jakabháza
között Északra
Sztg-Rábafüzes Észak

Rábafüzes Észak-Határ
Sztg-Farkasfa
Rábatótfalu-Tégalgyár
2186 m2 mögött

Külterület, Szántó művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok
Srsz
.
1
2

Hrsz.

műv.ág:

__0722/_36/_
/
__0792/_40/_
/

szántó
(1)
szántó
(1)

terület
AK szántó
(m2)
2005

Elhelyezkedés

1.83
Sztg-Farkasfa

2022

0.63

Külterület, LEGELŐ művelési ágú, 1/1 Önkormányzati tulajdonú
ingatlan

1

Műv.ág
AK
Hrsz.
műv.ág: területe
legelő
m2
__0390/___/_/ legelő (3) 2961 0.62

2

__0392/___/_/ legelő (3)

Srsz.

950

0.33

Elhelyezkedés

Rábafüzes-Jakabh. közt Észak

Külterület, VEGYES MŰVELÉSI ÁGÚ 1/1
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok
Srsz.

Hrsz Összterül
.
et

Elhelyezkedés

Műv.ág

1

0395

5560 m2

szántó és erdő

2

0444/2

1.1767 m2

rét és erdő

Rábafüzes-Jakabh.
közt Észak
Sztg-Rábafüzes Határ
(Észak)

Helyszínrajzok 2. sz. melléklet.
Ezen területek együtt 5 ha 0819 m2, szemben az NFA-s terület 5 ha 7900 m2-vel…
Amennyiben ezen ingatlanok valamilyen okból mégsem elegendőek, illetve nem felelnének
meg az NFA részére, akkor további felajánlásként még szóba jöhet a Sztg-Jakabháza részen
lévő 0564 hrsz-ú legelő, szántó, kivett anyaggödör megnevezésű, 1 ha 8564 m2 területű
ingatlan (helyszínrajz 3. sz. melléklet), és a Sztg-Rábafüzes határátkelő melletti, jelen ülés
másik előterjesztés részét képező ingatlanok is (helszínrajz: 4.sz. melléklet):
- 0232/31 hrsz-ú, 5000 m2 területű, szántó művelési ágú, 13,05 AK értékű,
- 0232/32 hrsz-ú, 5000 m2 területű, szántó művelési ágú, 13,05 AK értékű
- 0232/33 hrsz-ú, 2 ha 9235 m2, területű, szántó művelési ágú, 97,49 AK értékű
Ezen ingatlanokról illetve jellegükről a „Sztg. 0444/2, 0232/31, 0232/32, 0232/33 hrsz-ú
külterületi ingatlan értékesítése” tárgyú előterjesztésben részletesen írtunk, ezen ingatlanok
(vagy egy részének) felajánlása meggondolandó.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a Magyar
Állam tulajdonában és NFA kezelésében lévő szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 5 ha 7900 m2
területű, 212,09 Ak értékű, kert, rét és közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű,
ingatlan megszerzését akként, hogy az Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonába kerülhessen. A Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert az
ezzel kapcsolatos eljárásra.
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a Magyar
Állam tulajdonában és NFA kezelésében lévő szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 5 ha 7900 m2
területű, 212,09 Ak értékű, kert, rét és közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű,
ingatlan megszerzését akként, hogy cserébe Szentgotthárd Város Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező ingatlanokat ajánl fel a Magyar Állam javára. A Képviselő-testület
felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert az ezzel kapcsolatos eljárásra. Elsődlegesen
cserére felkínált ingatlanok:
Település
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd

Hrsz.
070/19
070/22
075/2
0402

műv.ág:
Erdő
Erdő
Erdő
Erdő

terület:
1694 m2
1709 m2
328 m2
1270 m2

Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Szentgotthárd

0412
0413
0422
0425
0427
0440
0807/47
0835/9
0722/36
0792/40
0390
0392
0395
0444/2

Erdő
Erdő
Erdő
Erdő
Erdő
Erdő
Erdő
Erdő
szántó
szántó
legelő
legelő
szántó és
erdő

1256 m2
1324 m2
2251 m2
726 m2
6896 m2
2962 m2
2952 m2
2186 m2
2005 m2
2022 m2
2961 m2
950 m2

rét és erdő

11767
m2

5560 m2

Másodlagosan
cserére felkínált
ingatlan:
- Szentgotthárd, 0564 hrsz-ú, legelő, szántó, kivett anyaggödör megnevezésű, 1 ha 8564
m2 ingatlan
Harmadlagosan felkínált ingatlanok:
- - 0232/31 hrsz-ú, 5000 m2 területű, szántó művelési ágú,
- - 0232/32 hrsz-ú, 5000 m2 területű, szántó művelési ágú,
- - 0232/33 hrsz-ú, 2 ha 9235 m2, területű, szántó művelési ágú,
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Magyar
Állam tulajdonában és NFA kezelésében lévő szentgotthárdi 0167/71 hrsz-ú, 5 ha 7900 m2
területű, 212,09 Ak értékű, kert, rét és közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű,
ingatlan megszerzését
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Huszár Gábor polgármester, Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt
főtanácsos
Szentgotthárd, 2014. december 5.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1.sz. melléklet:

2.sz. melléklet:

3.sz. melléklet:

4.sz.melléklet:

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére.
Tárgy : Eladási ár meghatározása (2855.hrsz-ú ingatlan.)
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 276/2014. számú határozatával hozzájárult a szentgotthárdi 2855 hrsz-ú,
501 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 arányban Önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan értékbecslés alapján történő értékesítéséhez. (Térkép 1. sz.
melléklet)
Az ingatlan értékbecslését a Mohl Kft-vel elkészíttettük (2.sz. melléklet), amely szerint az
értékesítés alapjául szolgáló forgalmi értéke 316.632.-Ft (632.-Ft/m2),
Az értékbecslés költsége 26.000.-Ft, amelyet a vételárban érvényesíteni kell!

Az ingatlan vételára összesen : 342.632.- Ft.
Az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: 125.000.-Ft
Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy az ingatlanra vonatkozóan vizsgáltuk, hogy az eladási
árat ÁFA terheli-e. Az építéshatóságtól kapott tájékoztatás alapján az ingatlan nem minősül
építési teleknek, így ÁFA nem terheli.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény :
„86. § (1) Mentes az adó alól:
j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak
a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését,
amelynek
ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy
jb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély
jogerőre emelkedése vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel
hallgatással történő tudomásul vétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év;
k) a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész)
értékesítését;
259.§
7. építési telek: az olyan
a) telek, amely beépítésre szánt területen fekszik, az építési szabályoknak megfelelően
kialakított, a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre
vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott
magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül
megközelíthető, és amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00
m, továbbá amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak,
b) telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál
(építési terület) és amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak. "
Építés hatóság állásfoglalása:
„A Szentgotthárd 2855. hrsz-ú telek vonatkozásában fenti feltételek közül egy teljesül: a
telek beépítésre szánt területen fekszik.
Tehát, az Áfa tv. értelmében a Szentgotthárd 2855. hrsz-ú telek, nem építési telek.”
A vagyonrendeletünk értelmében -25.- M/Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt
versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben
szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-ben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri

Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell
a hirdetményt közzétenni.
A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint:
(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4)
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog
illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a
földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti
meg.
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint
meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5
millió ft!!!)
5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával
szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés
részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni
elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés
személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény
feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
…
13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet
részére lehet.
Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor mivel a terület értéke
5.000.000.alatt van, így a Magyar Államot képviselő szervezetnek nem kell nyilatkoznia.

Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező szentgotthárdi 2855 hrsz-ú, 501 m2 alapterületű, beépítetlen terület
megnevezésű ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati
rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra az
Előterjesztés 3. számú melléklete szerinti feltételekkel.
Az eladási ár ………………...- Ft + ÁFA,
Ajánlatok beérkezési határideje: 2015. január 14.
Határidő a közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2014. december 4.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1.sz. melléklet:

2.sz.melléklet:

3.sz. melléklet:
A szentgotthárdi 2855 hrsz-ú, 501 m2 területű ingatlan értékesítésének feltételei:
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 10 %-a a bánatpénz A vételi szándék
bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az
Önkormányzat OTP Bank NYRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára
és az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a
többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat
nélkül visszafizetésre kerül.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2015. januári testületi ülés.
Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.
Az adás-vételi szerződés elkészítésének, és a vételár egy összegben történő befizetésének
végső határideje a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül. A határidő elmulasztása
jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve ha a beérkezett
ajánlat(ok) nem értékelhető(k).

JELENTÉS
a Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról

I. Lejárt határidejű határozatok:
115/2011. számú képviselő-testületi határozat 2/c. pontja
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és a Honismereti Klub a legutóbbi tájékoztató óta eltelt
időszakban aktívan dolgozott, több helytörténeti-honismereti vonatkozású tevékenységet
végzett el, melyről az alábbi beszámolóban olvashat a T. Képviselő-testület.

Honismereti Klub
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
Tárgy: Beszámoló a Honismereti Klub 2014. évi tevékenységéről
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970
Tisztelt Képviselő-testület!

A Honismereti klub 2014-ben is aktívan dolgozott. Tevékenységét a szentgotthárdi csata 350.
évfordulója alkalmából a kiállítás megszervezése és a Csatakönyv anyagainak összeállítása
jelentette. Kevesebb energiát tudott fordítani a Selyemgyár történetének kutatására, amelyből
2015-ben készül majd kiállítás.
Kiállítás a szentgotthárdi csata 350. évfordulója alkalmából
A Honismereti Klub 2013 őszén terv készített a kiállításhoz kapcsolódó tevékenységekről.

Még ősszel elindult az anyaggyűjtés: dokumentumok, filmek, hanganyagok, események
A csata előzményének, lefolyásának, következményének feldolgozásával kapcsolatos
kutatómunka és anyaggyűjtés eredményeit a klubtagok időről
időre megismerték, megbeszélték.
A klubtagok részt vettek a májusban rendezett konferencián, és az előadások anyagát
hasznosították a kiállítás megrendezésekor.
Pályázatot nyújtott be a múzeum egy digitális terepasztal elkészíttetésére a Nemzeti Kulturális
Alaphoz, amely forrás hiányában nem nyert, a képviselő-testület azonban megszavazta rá az
összeget. A könyvtár szerződést kötött az InnoTeq Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó
Kft.-vel a terepasztal elkészítésére.
A kiállítás leglátványosabb eleme a digitális terepasztal volt. A klubtagok készítették el a
tartalmakat: az animációhoz teljes részletességgel a csata eseményeinek leírását, illusztrációk
hozzárendelését, kvíz kérdéseket a gyerekeknek, Tudástár névvel interaktív képes lexikont,
amely fogalmakat, személyeket, földrajzi helyeket és kronológiát tartalmazott. Ezt egészítette
ki egy médiatár, amely egyelőre hanganyagot tartalmaz: Csuk Ferenc A szentgotthárdi csata
című versét egy középiskolás diák előadásában.
A terepasztalon kívül korabeli térképvázlatok, a csatában résztvevő személyekről készült
metszeteket, a Fotóklub által a mai helyszínen készített fotók is szerepeltek a kiállításon.
A kiállítás megnyitója 2014. július 31-én, a történelmi napok előestéjén volt a színház
aulájában. A kiállítás három hétig volt látható. A történelmi napok alatt 600 látogatója volt.
A kiállításhoz prospektus is készült négy nyelven.
Tervezzük állandó kiállítás megvalósítását a múzeum emeletén.
Csatakönyv
Az önkormányzat a csatáról színes képeskönyvet készül megjelentetni, amelynek
megvalósításához kérte a Honismereti Klub közreműködését. A májusi kétnapos konferencián
elhangzott előadások , Négyesi Lajos tanulmánya az Ottendorf-metszetről, Csuk Ferenc verse,
illetve a Tudástár szerkesztett anyaga is része lesz a kötetnek, amelynek összerendezéséből a
klubtagok is jelentős részt magukra vállaltak.
Selyemgyár
Tavasz óta folyik a selyemgyári anyagok (dokumentumok, fotók, relíkviák) összegyűjtése,
digitalizálása. Olyan személyeket keresnek fel a klubtagok, akik a selyemgyárban dolgoztak, s
emlékekkel, dokumentumokkal rendelkeznek. Az anyagot a könyvtár helyismereti
gyűjteményében digitalizálják, gyűjtik, hogy tavasszal kiállítás készülhessen belőle.
Szentgotthárd, 2014. december 7.
Tisztelettel:
Molnár Piroska
Honismereti Klub

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Két ülés között történtek
2014. december
Városüzemeltetés:
építéshatósági csoport
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, lakás építésére, bontására kiadott engedélyek száma:
Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel
tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.):
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel
tudomásul vételi eljárások száma:
Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma:
Építésrendészeti eljárások száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:

1
1
0
0
2
1
0
2
0

Két ülés között történtek
2014. december



A Képviselő-testület döntésének megfelelően megrendeltük a forgalomtechnikai tükrök
kihelyezését. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



Szentgotthárd város területén mobil traffipaxok kihelyezésének jogi lehetőségéről
tájékoztatást kértünk a Körmendi Rendőrkapitányságtól.



Árajánlatot kértünk a Mentőállomáshoz a mentőautók kihajtását érzékelő, illetve kihajtás
jelzésére szolgáló sárga villogó berendezések telepítéséről. Árajánlattételre felkért
szervezet: FOR-VID Forgalomtechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.



Megállapodást kötöttünk a Szentgotthárd, Hunyadi J. utca 27. szám alatt lévő
kollégiumnál a 375,00 m2 felületű belső út helyreállítására, illetve 80,00 fm hosszúságú

zárt-csapadékcsatorna építésére. Teljesítési határidő: 2014. december 31. Kivitelező:
Projekt & Bau Kft.


Megállapodást kötöttünk a Szentgotthárd, József A. utca 1273. hrsz.-ú önkormányzati
ingatlanon (volt tekéző területe) 500 m2-es kőzuzalékos burkolatú felület kialakítására.
Teljesítési határidő: 2014. december 31. Kivitelező: Projekt & Bau Kft.



A Máriaújfalui sportöltözőnél a közvetlen beázásokat okozó hullámlemez cseréje
megtörtént, a beázással jelenleg nem érintett bejárat fölötti kis tetőrészen a hullámlemezek
cseréje pedig még folyamatban van. A javításhoz szükséges anyagokat (szálcement
hullámpala, rögzítő elemek) az önkormányzat biztosította. A kivitelezést a Máriaújfaluért
Egyesület végezte/végzi.



A Szentgotthárd Kethelyi mezőben eddig feltárt csapadékvíz-elvezetési problémák
elhárítása megtörtént, illetve folyamatban van (Mikes K. utca – Duxler utca. – Vakarcs K.
u. – Felsőmező utca – Mathiász A. utca – Tóth Árpád utca – III. Béla király utca).
Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Ezzel párhuzamosan folyik ezen a területen is a meglévő
csapadékvíz-elvezető rendszer felülvizsgálata, illetve új alternatív vízelvezetési irány(ok)
tervezése. Tervező: Linakron Kft. Zalaegerszeg

Pénzügyek:
Költségvetési feladatok:
Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások
alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.
Elszámolási számla egyenlege november 1-én: 492.289.195,- Ft
Bevételek november 1- november 30.:
31.913.568 ,- Ft
Kiadások november 1- november 30.:
- 198.239.198 ,- Ft
Elszámolási számla egyenlege november 30-án 326.063.565,- Ft.
A mai napon (2014. december 5-én) egyenlegünk: 270.942.288 Ft. Várható bevételeink a
helyi iparűzési adó feltöltés. Nagyobb kifizetéséink: üzletrész vásárlása
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk nincs.
Beszámolók, jelentések:
- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
- 2014. havi ÁFA bevallások
- 2014. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó
- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése: PM info, jelentés, Mérlegjelentés,

-

A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva
önkormányzat, Társulás, önkormányzati és társulási intézmények, valamint a
nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
Segélyek, foglalkoztatási támogatások igénylése, kifizetése- elszámolása
Ágazati pótlékok igénylése
Gazdasági társaságok felmérése
Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt)
2015. évi költségvetési rendelet módosítás

Adóhatósági munka:
2014. évi III. negyedéves IFA bevallások feldolgozása, felszólítások kiküldése a bevallást
nem adó adóalanyok részére.
Inkasszó benyújtása határidőre nem teljesített fizetési kötelezettség esetében.
Bejelentkezési kötelezettséget elmulasztó egyéni vállalkozók (szentgotthárdi székhellyel,
telephellyel rendelkező) adatainak megkérése a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalától (KEK KH) ellenőrzés céljából.
NAV-tól adóazonosító jel megkérése
magánszemélyek gépjárműadó tartozásának
végrehajtási eljárás megindításához.
Az aktuális havi gépjármű változásokról határozatok kiküldése.
Gépjárműadó bevétel államot megillető részének rendezése.
A parkolóbérlethez igazolások kiadása.
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 iparűzési adóra bejelentkezők és a megszűnt
vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.
Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő
ügyfeleknek, valamint a talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.
A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóértékbizonyítványok
kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala
folyamatosan történik.
Önkormányzati. és Térségi Erőforrások :
EMLÉKEZTETŐ
TURISZTIKAI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ MUNKACSOPORT
2014. december 08., 9.00 óra-i üléséről
RÉSZT VETTEK: Molnár Piroska, Dr. Simon Margit, Nagy Rita, Poszavecz Hegedűs Katalin, Kiss Éva,
Károly Andrea, Domiter Judit, Szép Renáta, Dr. Gábor László, Dr. Dancsecs Zsolt

I.

AKTUÁLIS TEENDŐK (KIADVÁNYOK, PROJEKTEK)

-

CSATAKÖNYV: 400 oldalas kiadvány, külön munkacsoport dolgozik rajta, a szöveges
részek lassan teljesen összeállnak. A következő egyeztetés január elején lesz, ahol a kiadó
képviselője is részt vesz. Koordinálja: a Hivatal.

-

Szentgotthárd DVD:
tervezett menüpontok:

repi ajándék,

összeállítása

a

csata-könyvvel párhuzamosan,

Városfilm koncerttel, városi kisfilm, Történelmi Napok fotói, Csuk

Ferenc mű – hangoskönyv, Tudástár, digitális terepasztal anyagai, stb. Koordinálja: a Hivatal.
-

LEADER: A pályázat nyert, ennek keretében a pavilonok, füstüveg táblák, csatatábla,
verhető

érme,

zászlók

megrendelése/elkészítése/beszerzése

már

megrendelés

alatt.

Koordinálja: a Hivatal,illetve a zászlók esetén: Kardosné K. Márta.
-

SZENTGOTTHÁRD FILM: A filmet Budapesten is bemutattuk, készül a DVD, illetve a film
felkerül a honlapra is. Koordinálja: Hivatal.

-

ÖNKORMÁNYZATI HONLAP: Új önkormányzati honlap készül, amely várhatóan január
elején lesz elérhető, megújult design-nal és oldalválasztóval. Feltesszük a 24 város projekt
intelligens városnéző alkalmazását is, illetve az Önk. által készítetett panorámafotós városnéző
alkalmazást. Koordinálja: a Hivatal.

-

MOZI PROJEKT: A mozi kiváló eredményeket produkál, 2000 fő érdeklődik havonta
nemcsak a premierfilmek, hanem a társművészetek (pl.: Vatikáni Múzeum, Queen koncert,
stb.) iránt is. Cél a város kulturális életébe közösségi színtérként való bekapcsolódás.
December 8-án 101 éves a mozi, ezért különleges ünnepi hónap a mostani, december 10-én
lesz a Swing című film premierje közönségtalálkozóval egybekötve, amelyen részt vesz
Csákányi Eszter és a rendező, Fazekas Csaba is. Koordinálja: SZET Kft.

-

HADIÖSVÉNY:

Szintén

LEADER

pályázati

támogatásból,

a

kialakításra

vonatkozó

egyeztetések már folyamatban, 2015. január végén folytatódnak az egyeztetések és maga a
kialakítás. Koordinálja: a Hivatal.
-

MÚZEUM

„KÖLTÖZTETÉS”

–

CSATA

KIÁLLÍTÁS:

részben

LEADER

pályázati

támogatásból, kölcsönszerződés / ügyintézés folyamatban. Hivatal ás a MFVK egyeztet a héten
erről. Koordinálja: Hivatal / MFVK.
-

„SMARTFACE” PROJEKT: A Hivatal tárgyalt egy céggel, amely kedvező áron dolgozná ki a
városi nevezetességek QR kódjait. Ezzel kapcsolatban a Pannon Kapu Kulturális Egyesület
mostantól a Látogatóközpontba érkezőktől adatokat gyűjt az okostelefonok, QR kódok
használatáról. További tájékoztatás a decemberi testületi ülésen. Koordinálja: a Hivatal.

-

INTELLIGENS VÁROSNÉZÉS: Ez a 24 város projekt keretein belül már működik. A térkép
hibás, a Szent Imre templom rossz helyen van jelölve, mely hibát ki kell javíttatni. Az
elérhetőséget a PKKE átküldi a Hivatalnak is. Koordinálja: PKKE.

-

KILÁTÓ: A kiadvány szerkesztése folyamatban van, várható megjelenése 2015. januárfebruár. Az elkészült szöveges anyagokat – még a fordítást megelőzően - a TDM megküldi a
Hivatal részére, hogy azokat az érintettek átolvashassák, korrigálhassák még a fordítás előtt.
Koordinálja: TDM.

-

VÁROSI RENDEZVÉNYEK 2015. FLYER: Az idei évihez hasonló éves rendezvényi
kiadványt kell készíteni, továbbá a honlapokra is fel kell tölteni. Koordinálja: a Hivatal.

II. A 2015. ÉVI RENDEZVÉNYTERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA

-

A

2015.

évben

tervezett

rendezvényekről

2014.

december

15-ig

vázlatos

tájékoztatót állít össze és e-mailen, szerkszthető formában megküldi a Hivatalnak:
 Szentgotthárdi Civil Fórum
 városrészi önkormányzatok
 SZET Szentgotthárdi. Kft.
 Pannon Kapu Kulturális Egyesület
 TDM
 Gotthárd-Therm Kft.
 Szentgotthárdi Városi Sportegyesülettől (VSE)
 intézmények
A Hivatal összegzi a megküldött rendezvényeket és elektronikusan az érintettek által
hozzáférhető

(Google)

rendezvénytervet

készít

JAVASLATOK/VÉLEMÉNYEK

kitölthető

oszloppal. A következő, január eleji Munkacsoport ülésen egyeztetés.
-

NAGYOBB RENDEZVÉNYEK vonatkozásában a főbb elképzelésekről:


Tavaszköszöntő Fesztivál:

A PKKE szervezi, fontosabb programok már elkészültek.


Gotthárd Napja:

Programot kell kitalálni, esetleg selyemgyári kiállítás (áprilisban évforduló) + fazekas kiállítás.


Ifjúsági nap(ok):

Új sport és ifjúsági ügyintézőt is bevonni a szervezésbe.


Városházi Esték:

Összekapcsolható a Széll Kálmán emlékévvel?


Hopplá Fesztivál:

PKKE a facebookon szavazást ír ki a fellépőkre vonatkozóan.


Templom megáldásának évfordulója:

Augusztus 07., de az 1úton zarándoknap augusztus. 22-én lesz. Erről később egyeztetni kell.


Augusztus 20.

A szentgotthárdi és körmendi fúvósok közös koncertre készülnek.


EUROVELO

Jövőre több tartalom kell, későbbi egyeztetések – sport- és ifjúsági referens.


Zöld Szentgotthárd

Tervezett időpont 2015. szeptember 12. Konkrét programok, tematika a későbbiekben.


Halloween

PKKE


Karácsonyi rendezvények 2015.

PKKE

-

KIEMELT RENDEZVÉNYEK:


SZÉLL KÁLMÁN EMLÉKÉV

Gasztony, 1843. június 8. – Rátót, 1915. augusztus 16.  Ebben az időszakban
lehetnének „Széll Kálmán Napok”, együtt Rönökkel és Gasztonnyal, koszorúzás,
fotókiállítás, Krúdy-est, tudományos emlékülés, ösztöndíjasok előadásai, bál a századelő
jegyében, kávéházi beszélgetések, stb. – feladat: ötletelés.


SZERELMESEK FESZTIVÁLJA – 2015. július 3-5.
-

Részletesen kidolgozott programtervezet a mellélelt táblázatok szerint.

-

Szervezés: Hivatal, PKKE, SZET KFT., TDM a mellékelt táblázat szerint. Koordiná: a
Hivatal.

-

Fő előadók közül az R-GO-t a Hivatal leköti.

-

A tervezett „Férfi és nő” zenés, színpadi produkció technikai igényeit a PKKE felméri

-

A TDM, illetve a Fürdő javaslatait kérjük, hogy miként lehet a rendezvényt (vagy

és egyezteti a Hivatallal – a produkció lekötése ennek függvényében történik.
más rendezvényt) vonzóvá tenni a külföldi turisták számára is.


TÖRTÉNELMI NAPOK – 2015. július 31. – augusztus 2.
-

PKKE szervezi, még nincsenek konkrét programok. Fő fellépőket mielőbb lekötni:
péntek este a Csík Zenekar, vasárnap egy populárisabb együttes, pl.: Hooligans,
Gringo Star. A PKKE a Csík Zenekart azonnal lefoglalja (ezt az Önk. finanszírozza),
a többiekről érdeklődik ár és leköthetőség szempontjából. További egyeztetések és
tervezés: folyamatban.

III.

IDEGENFORGALMI CSELEKVÉSI TERV / KONCEPCIÓ:

A Hivatal koordinálásával a sportturisztikai ágazaton a VSE elnöke, az új sport- és ifjúsági referens
bevonásával már dolgozik. A Hivatal újra megküldi az Idegenforgalmi Koncepciót, illetve a
Cselekvési Tervet az érintettek részére, ezt követően a TDM, a Gotthárd-Therm Kft, a PKKE, a
SZET Szentgotthárdi Kft. és a VSE 2015. január 06-ig megküldi elképzeléseit / javaslatait a
Cselekvési Tervhez. A javaslatokat / elképzeléseket a Munkacsoport a januári ülésén megtárgyalja
– az érintettek (lásd: fentebb) meghívásával.
---

A

következő

egyeztetés

várható

időpontja:

2015.

január

08.,

csütörtök,

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Robert Leeb terem.

III. Tájékoztatók:

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2014. október havi információs jelentése

9.00

óra.,

2014. szeptember 21 – 2014. október 20.
Munkaerő-piaci helyzet
Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 353 fő, 44 fővel több, mint az előző
időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 5,5 %.
Belépők száma (90 fő) az előző időszakhoz képest 23 fővel nőtt. Feldolgozóipar (23 fő);
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (7 fő); közigazgatás (6 fő); kereskedelem,
gépjárműjavítás (5 fő); mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (4 fő). A többi ágazatból
jellemzően 1-3 fős beáramlás volt. Nincs adat, illetve területen kívüli szervezetből 33 fő
érkezett. A tavalyi év azonos időszakában 33 fős többlet beáramlás volt
(közfoglalkoztatásból, illetve feldolgozóiparból).
Kilépők száma 47 fő, 45 fővel kevesebb, mint az előző időszakban (akkor volt egy
közfoglalkoztatásos kiáramlás). 14 fő helyezkedett el a nyílt munkaerő-piacon. 10 fő
közfoglalkoztatásban helyezkedett el. 4 főt képzésbe vontunk. 17 fő egyéb kilépési ok.
Együttműködés hiánya miatt 1 főt zártunk ki. A tavalyi év azonos időszakában kb. 170 fővel
több volt az álláskereső, ezért az elhelyezkedések száma is nagyobb volt.
Bejelentett álláshelyek száma 94 fő, az előző időszakhoz képest 4 fővel csökkent. Legtöbb
álláshely a közigazgatásból érkezett, 35 fő (közfoglalkoztatás). Szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás, pénzügyi, biztosítási tevékenység, oktatás (8-8 fő); mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat (7 fő); Építőipar, ingatlanügyletek, adminisztratív és szolgáltatást
támogató tevékenység (6-6 fő). A többi ágazatból 3 és 2 fős álláshelyek érkeztek. A
támogatott álláshelyek száma: 59 fő.
Álláskeresők létszámadatai
Szentgotthárd
2014.05.20 2014.06.20 2014.07.20 2014.08.20 2014.09.20 2014.10.20
és kistérsége
Álláskeresők
aránya a
gazdaságilag
7,4
5,6
5,5
5,2
4,8
5,5
aktív
népességen
belül (%)*
Regisztrált
munkanélküliek
és
471
357
353
334
309
353
nyilvántartott
álláskeresők
(fő)
- változás az
előző havi
45,4
-24,2
-1,1
-5,4
-7,5
14,2
adatokhoz képest
(%)
Ebből:
pályakezdő
munkanélküliek
31
27
30
30
32
32
és
nyilvántartott

pályakezdő
álláskeresők
(fő)
- változás az
előző havi
adatokhoz képest
(%)
Rendszeres
szociális
segélyben
részesülő
munkanélküliek
(fő)
Tartósan (egy
éven túl) reg.
munkanélküli**
Tartós
munkanélküli
arány (%)
Álláskeresési
járadék (fő)
Álláskeresési
segély (fő)
Foglalkoztatás
helyettesítő
támogatás (fő)

29,2

-12,9

11,1

0,0

6,7

0,0

7

5

5

4

4

4

81

64

64

62

57

57

17,2

17,9

18,1

18,6

18,4

16,1

61

54

57

54

48

52

16

17

21

21

20

23

94

61

59

54

46

52

IV. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük
és ha szükséges korrigáljuk.
Rendeletek felülvizsgálata:

-

A 38/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet : a 2014. évi költségvetési rendelet
módosítására a
mostani Képviselő-testületi ülésen kerül sor, a 2013. évi értelemszerűen változtatást
nem igényel.

-

A 39/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet : a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a települési folyékony hulladék összegyűjtéséről , elszállításáról
és ártalommentes elhelyezéséről szóló rendelet módosítása változtatást nem igényel.

-

A 40/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet : a szentgotthárdi településképi
bejelentési eljárás szabályozásáról szóló rendelet módosítást nem igényel.

-

A 41/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet : a Szentgotthárd Város helyi építési
szabályzatának, valamint szabályozási tervének egységes szövegéről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet változtatást nem
igényel.

V. Válasz képviselői felvetésekre
Válasz képviselői felvetésekre
2014. november
Labritz Béla : A Hunyadi u temető utáni szakaszán (Mogersdorfi u) a kidölt, összetört
kandeláber helyreállítását megrendeltük
Huszár Gábor : Az országzászló melletti kandeláber „helyre billentését” megrendeltük
Dömötör Sándor :
- A kollégium udvarán levő út javítását megrendeltük, a kivitelezés folyamatban van
- A Baross Gábor utcai lámpák javítását ismételten megrendeltük
- A Zsida patak kimosódott rézsüjének javítására a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
figyelmét felhívtuk
- A Rózsa Ferenc utca „Bánfi” háznál levő szakaszán található megdölt akácfák kivágását a
SZET kft-től megrendeltük.
- A Fenyvesalja u 6 előtti rézsű helyreállítását a SZET kft-től megrendeltük
- A Honvéd utcai KRESZ szerinti parkolás betartását a közterület felügyelőkkel
ellenőriztetjük
- A városközponti hiányzó utcanévtáblák kirakása folyamatban van. A Radnóti utcai névtábla
kihelyezése is megtörtént a Zöldmező utcai kereszteződéshez. A Kertvárosi u-i kereszteződéshez is táblát fog kihelyezni a SZET kft.
- A közterületeken levő padok begyűjtését a SZET kft-től megrendeltük
- Lábodi Gábor : A Vas-megyei KLIK kezelésében levő Hunyadi úti kollégium
kerítésjavítását a SZET kft-től megrendeltük.

- A kollégium udvarán a szemét összeszedésére az üzemeltető figyelmét felhívtuk
Dr Sütő Ferenc : A Máriaújfalui u (7455 Öriszentpéter – Máriaújfalu ök. u) kátyúzását a
közút-kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt végezte. Figyelmüket felhívjuk a nem megfelelő
minőségű munkára.
A Makk 7-es vendéglő előtti parkolási helyzetet felülvizsgáljuk.
Dr Harragh László : A Szent Erzsébet utcából való gépjármű kihajtást akadályozó bokrok
nyesését a SZET kft-től megrendeltük.
Szentgotthárd, 2014.december 10.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

VII. Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2014. december 08.-án

CÍME

SzentgotthárdFarkasfa
településrész
ivóvízminőségjavítása

KIÍRÓ

KEOP-2009-1.3.0
Ivóvízminőségjavítása

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

A kivitelezés befejeződött. Záró
kifizetés megtörtént. Záró
Elnyert
Elszámolható
beszámoló benyújtva,
támogatás:
költségek –
hiánypótlása megtörtént! A
132/2009.
1F:
nettó:
módosított vízjogi üzemeltetési
179/2010.
1.374.450,- Ft ÁFA (25 %):
1F:1.617.000,engedély jogerős.
2F:
1F: 404.250,2F: 30.450.000,Fenntarthatósági Terv
27.405.000,2F:
elkészítésére árajánlatot
Ft
7.612.500,kértünk a BFH Európa Kft-től.
1F: 242.550,2F:
3.045.000,-

SzentgotthárdFarkasfa
165/2012.
településrész
Belügyminisztérium
182/2012.
ívóvízminőségjavítása
EU-Önerő Alap
Svájci-magyar
Együttműködési
Szentgotthárd-Luzern
Program
energiaváros projekt Testvértelepülési és
Partnerségi
Pályázati Alap

ELNYERT
ÖSSZEG

57/2011.

3.045.000,- Ft

3.045.000,- Ft

Nyert!

20.000.000,- Ft

18.000.000,Ft

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént. Záró
projektjelentés benyújtása
folyamatban.

2.000.000,Ft

CÍME

KIÍRÓ
NYDOP-4.1.1/B-112011-0006

Rába szentgotthárdi
szakasz árvízvédelmi
fejlesztése

Vízügyi
Igazgatósággal
konzorciumi
pályázat

ELNYERT
SAJÁT ERŐ
ÖSSZEG
Igényelt
támogatás
Önkormányza
Önk.
önk.:
t:
projektrész: 117.103.547,13.011.505,Ft
130.115.053,Vízügy:
Teljes:
0,304.702.173,Teljes:
Ft
317.713.678,-

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

268/2011.

MEGJEGYZÉS

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént.

CÍME

KIÍRÓ

Konzorciumi
pályázat:
konzorcium vezetőSzentgotthárd
tagok: Vasi Volán,
Gysev, Alsószölnök,
Felsőszölnök,
Szentgotthárd térségi
Kétvögy,
közösségi közlekedés
SzakonyfaluKonzor
fejlesztése
ciumi pályázat:
NYDOP-3.2.1/B-12
konzorcium vezetőSzentgotthárd
tagok: Vasi Volán,
Gysev, Alsószölnök,
Felsőszölnök,
Kétvögy,
Szakonyfalu

Helyi hő, és
villamosenergia-igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
KEOP-20124.10.0/A.-Széchenyi
István Általános
Iskola

Önkormányzati
intézmények
megújuló
energiával
(napelem) való
ellátása

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

20/2013.

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

A szentgotthárdi
projektrész kivitelezésére
vonatkozóan beszerzési
eljárást folytattunk le.
Nyertes kivitelező: UTPLAN
’95 Kft. Teljesítési
határideje: 2014. 11. 18. A
0,kivitelezés a szerződésnek
El nem
megfelelő ütemben halad. A
215.598.919 Ft 198.365.124Ft számolható
Vasi Volán a közbeszerzési
költség a Vasi eljárást saját projektrészére
Volán
vonatkozóan
finanszírozása
előreláthatólag 2014.
által valósul december végén indítja el.
meg.
2. számú kifizetési kérelem
beadásra került. A
támogatási szerződés
módosítási kérelme
benyújtásra kerül, az új
teljesítési határidő 2015.
június 30, elfogadása
folyamatban.

28/2013.
44.702.019,-

44.702.019,-

7.888.590,-

Kivitelezés befejeződött,
Kifizetési igénylést
benyújtottuk. Helyszíni
ellenőrzés megtörtént.

CÍME

KIÍRÓ

Helyi hő, és
villamosenergia-igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
KEOP-20124.10.0/A.-SZEOB
Óvoda+Bölcsőde

Önkormányzati
intézmények
megújuló
energiával
(napelem) való
ellátása

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

28/2013.

24.132.178,-

8.000.000,-

Leader- Radnóti úti
gyermek kalandpark

LEADER

134/2013

ELNYERT
ÖSSZEG

24.132.178,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

4.258.620,-

Kivitelezés befejeződött,
Záró kifizetés megtörtént.

Nyert! Játékeszközök
telepítése befejeződött,
minősítési okirat
megérkezett. Kifizetési
kérelem hiánypótlása
megtörtént. Átadó
ünnepség megtörtént.
2.160.000,2014. október 22-én záró
helyszíni ellenőrzésre került
sor, melynek során
elfogadták az ellenőrzés
során vizsgált
dokumentumokat,
játszóeszközöket.

CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

1.289.050,-

Leader- Hársas-tó
Információs táblák

Leader

-

LEADEREgyüttműködés a
béke nevében
(Vasvárral)

MVH 57/2013.
(III.22.)
Közleménye

-

0,-

25 000 000,-

0,-

MEGJEGYZÉS
Nyert! Kivitelezés egy része
megtörtént. Kifizetési
kérelem hiánypótlása
megtörtént. A táblák
legyártásra kerültek,
ezeknek a kihelyezéséhez
szükséges anyagbeszerzés
a képviselőtestület által
támogatást nyert a 11.26-i
ülésen. A táblák kihelyezése
folyamatban a Horgász
Egyesület által. Átadó
ünnepségre 2015. tavaszán
fog sor kerülni.
A pályázat részben
támogatást nyert. A
megvalósítás folyamatban.
Kifizetési kérelem
folyamatban.

CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ÁROP 1.A.5-2013
„Önkormányzati
szervezetfejlesztés
megvalósítása
Szentgotthárdon”

Államreform
Operatív Program

160/2013.

21 999 956,-

Leader gyógynövény

Leader

-

25 000 000,-

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

231/2012.
KEOP-1.2.0/09-11111/2013.
2013-0040
192/2013.

A hátrányos
helyzetűek társadalmi
Miniszterelnökség
integrációjának új
ÁROP-1.A.3-2014esélyei a
2014-0050
Szentgotthárdi
Járásban

252/2014.

364.093.650,-

22.000.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

21.999.956,Ft

SAJÁT ERŐ

0,-

0,-

307.689.938,- 56.403.712,-

0,-

MEGJEGYZÉS
Elkészült tanulmányok:
Támogató infrastruktúra és
szerződéses kapcsolatok
vizsgálata, Feladat ellátási
és finanszírozási modell,
Költségcsökkentés –
hatékonyságnövelés,
Intézményirányítás.
További tanulmányok
elkészítése folyamatban. A
projekt befejezési
határideje: 2014. 12. 31.
Nyomonkövetési jelentés
elkészítése folyamatban.
Pályázat egy része nyert
csak. Könyv, illetve a kisfilm
elkészül,de az üvegház
nem.
1477/2014. (VIII.27.)
Korm.hat. alapján a projekt
KEHOP finanszírozásban
részesül.
2014. november 6-i nappal
a Közreműködő Szervezet a
pályázatot befogadta és
tartalmi ellenőrzésre
bocsájtotta.

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok
helyzete 2014. december 08.-án
CÍME
Lelki egészség
megőrzése

KIÍRÓ
SzlovéniaMagyarország
2007-2013

A
támogató
szolgáltatás
és
a
közösségi
ellátások
finanszírozásának
rendjéről
szóló
NRSZH
191/2008.
(VII.30)
Kormányrendelet
alapján benyújtott
Támogató Szolgálat
pályázat

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
165/2008.
Önk.

174.908.-euro
8.550.000.Ft/év

43/2011

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

A projekt megvalósult, záró
jelentés beadásra került. A
8.744.-euro
projekt
elszámolása
folyamatban van.

nyert
8.550.000.Ft/év

-

Szerződéskötés
megtörtént
Megvalósítás szakasza
2012-2014 évekre befogadást
nyert

CÍME

KIÍRÓ

A
támogató
szolgáltatás
és
a
közösségi
ellátások
finanszírozásának
rendjéről
szóló
191/2008.
(VII.30) NRSZH
Kormányrendelet
alapján benyújtott
a Pszichiátriai betegek
közösségi ellátása
szolgáltatás pályázat
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
NRSZH
pályázat
„NYDOP-5.1.1/B11

SZEOB Tótágas
Bölcsőde felújítása

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
8.000.000.Ft/év

ELNYERT
ÖSSZEG
8.000.000.Ft/év

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Szerződéskötés megtörtént
Megvalósítás szakasza
43/2011

2012-2014 évekre befogadást
nyert

68/2009.

Szociális
alapszolgáltatások
47/2011. TT
és gyermekjóléti
határozat
alapellátások
infrastrukturális
fejlesztése”

2.600.000.Ft/év

87.940.705.-

2.600.000.Ft/év
-

2013.
június
befejeződött.

30-án

Kivitelezés
befejeződött.
Műszaki átadás-átvétel: 2013.
10% + az
november 15-én zajlott le.
óvodai feladat Ünnepélyes
projektzáró
79.146.634.
ellátási hely
rendezvény: 2013. december
-Ft
felújításának 11-én.
Záró
beszámoló
költségeinek benyújtásra került, elbírálása
100%-a
folyamatban. Záró helyszíni
ellenőrzés megtörtént március
13-án.

CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
-

Egészségre nevelő és
69/2012. KT
szemléletformáló
határozat
életmódprogramok a
TÁMOP-6.1.2/11/3
Szentgotthárdi
20/2012. TT
kistérségben
határozat

ELNYERT
ÖSSZEG
-

SAJÁT ERŐ

100%
támogatási
intenzitású

MEGJEGYZÉS
Nyert!
Támogatási szerződéskötés
megkötésre került március 3án. Programok megvalósítása
folyamatosan történik.
Konzorcium partnerként
veszünk részt a projektben,
november utolsó hetében a 2.
kifizetési kérelmünk is
benyújtásra került.
Partnertalálkozó is lezajlott
december 2-án, ahol az eddig
elért eredmények kerültek
bemutatásra.

Beszámoló
a Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére
Tárgy: Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A
vállalkozásokba a testület által delegált felügyelő bizottsági illetve ellenőrző
testületi tagok beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok
ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok
munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Minden év végén áttekintjük a Szentgotthárd Város Önkormányzatának részvételével
működő gazdasági vállalkozásaink, közalapítványok,alapítványok erdőgazdálkodó
egész évi tevékenységét. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően tehát a 2014.
évben is beszámolót kértünk az érintettektől és a felügyelői bizottsági tagoktól illetve
elnöktől valamint az alapítványok ellenőrző testületeitől is.
A 2014. évben a gazdasági társaságaink vonatkozásában a tavalyi évhez hasonló erős
kontrollt működtetünk, hiszen valamennyi, önkormányzatunk által alapított
vállalkozástól havi rendszerességgel kérünk gazdasági – pénzügyi információkat, így
tehát rendszeresen értesülünk a vállalkozások helyzetéről.
Mostani beszámolási kötelezettségének minden megkeresett eleget tett.
A mellékletben együtt láthatunk minden vállalkozást, társadalmi szervezetet,
felügyelő bizottságot, ellenőrző testületet, amelyek önkormányzatunk érdekeltségi
körébe sorolhatók.
A vállalkozásainknál a Gotthárd –Therm Kft.-nél, a SZET Kft.-nél és az Ipari
Park Kft.-nél a létszám csökkent a tavalyihoz képest, viszont a Vasívíz Zrt.-nél
nőtt a foglalkoztatottak száma, a Régióhő Kft.-nél pedig ez nem változott.
Az Ipari Park Kft . ingatlan értékesítésből a tárgyévben sem realizált árbevételt.
A negatív előjelű üzemi eredményt nagymértékben az egyéb ráfordítások között
elszámolt telekadó és késedelmi pótlék rontotta ( 35 492 e. Ft)
Fentiek miatt a társaság tartozásállománya 61 millió Forinttal megnőtt.
Jelenleg tárgyalások folynak az Önkormányzattal a tulajdonosi szerkezet
változásával kapcsolatban.
A Régióhő Kft. korszerűsítést hajtott végre Szentgotthárdon: 2 kazánház
rekonstrukciója, a régi távhő vezetékek cseréje, 3 új hő központ, felügyeleti rendszer
készült el.
A beruházással összefüggésben átmeneti pénzügyi nehézségeik keletkeztek.

Megoldására folyószámla hitel felvételére, szükség szerinti felhasználására került
sor. Tagi kölcsönt is igénybe vettek, de azt nagy részben visszafizették.
A fejlesztés eredményeképpen nőtt a KFT. vagyona. A kisebb primer energia
felhasználás révén Szentgotthárdon várhatóan legalább 10 %-kal csökken a
gázköltség.
A Gotthárd-Therm Kft.- nek ez évben történt fürdő fejlesztések vendég számban
emelkedést eredményezett, de ez árbevétel növekedést számottevően nem, melyhez
hozzájárult még az év során biztosított kedvezmények is. . A napi vendégszámból
a fürdő működtetése nem lehetséges tulajdonosi támogatás nélkül, a hotel 2013.
áprilistól való zárva tartása okozta árbevétel kiesés a napi vendégekből nem
pótolható!
A VASIVÍZ Víz –és Csatornamű Zrt . likviditása jelenleg rendezett, a
szolgáltatá tevékenységhez kapcsolódó rész-számlázási rendszernek köszönhetően
a bevételek viszonylag egyenletesek, amelyekből fedezni tudták kiadásaikat.
A SZET Szentgotthárdi Kft. -nél május hónapban törzstőke emelés történt,
12.000.000,- Ft – ot gépvásárlásra, 6.325.000,- 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8. szám
alatti telephelyen tárolt törmelékek elszállítására használták fel. A szeptemberi
törzstőke emelést 18.236.000,- Ft összegben hajtottak végre.
November hónapban a 9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 57. szám alatti sporttelep,
futballpálya, illetve tekéző üzemeltetését vették át, tevékenység bővülésre került sor.
Várható mérleg szerinti eredménye pozitív lesz.
Az önkormányzattal való kapcsolatukat alapvetően megfelelőnek, konstruktívnak
értékelik, sőt több cég esetében példaértékű. Egyes cégekkel napi munkakapcsolatban
vagyunk.
Egy Kft. jelezte csak , hogy időnként az információ áramlása lehetne gördülékenyebb
is.
Az önkormányzat közreműködésével létrejött civil szervezetek és alapítványok
munkájukkal megkísérlik az önkormányzat tevékenységét segíteni (pl.
Szentgotthárdért Közalapítvány), illetve van olyan szervezet is, amely
Szentgotthárdon fontosnak ítélt cél elérésére jött létre és ehhez csatlakozott
alapítóként az önkormányzat (pl. Brenner János Emlékhely Alapítvány). Van aki
városi közfeladatokat támogat. (Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány) vagy
intézményen belül támogatja bevételeiből a tanulóit.( Alapítvány Szentgotthárd
Szakképzéséért )
Éves
erdőgazdálkodói feladatairól,tevékenységéről adott beszámolót az
erdőgazdálkodó.

Beszámoltak az egyes önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok felügyelő
bizottsági elnöke illetve tagjai is a végzett munkájukról illetve két közalapítvány
Ellenőrző Testülete
Összességében egy teljes képet kaptunk a beszámolók alapján a szervek
tevékenységéről.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
-a SZET Szentgotthárdi KFT, a Régióhő Kft., az Ipari Park Kft., a Gotthárd-Therm
Kft., a Vasivíz ZRt.,
- a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a
Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, az Alapítvány Szentgotthárd
Szakképzéséért ;
- Szentgotthárd város erdőgazdálkodója;
- a Vasivíz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának
tagja, Gotthárd-Therm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke
- a Szentgotthárdért Közalapítvány, a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány
Ellenőrző Testülete
2014. évi munkájáról szóló melléklet szerinti beszámolóit elfogadja.
Köszönetét fejezi ki valamennyi beszámolót készítőnek az egész évi munkájáért és a
hatékony, jó együttműködésre 2015. évben is számít.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2014. december 4.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

ELÕTERJESZTÉS
a Képviselő- testület 2014. december 17.-i ülésére.
Tárgy: 2015. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
Tisztelt Képviselő-testület !
Mellékelten előterjesztem Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi Képviselő-testületi
és állandó bizottsági munkaterveit.
A munkatervekre javaslatot kértünk a terület Országgyűlési Képviselőjétől, képviselőktől, külső
bizottsági tagoktól. nemzetiségi önkormányzatoktól, önkormányzati és kistérségi
intézményeinktől, a törzskartól.
Szép számmal kaptunk javaslatot a képviselőktől, bizottsági tagoktól és a törzskartól. A
munkatervbe mindig azok a fő napirendi pontok kerülnek amelyek valamely az önkormányzat
munkáját érintő nagyobb területet tekinti át, azt átfogóan újragondolja, újraszabályozza vagy
csak beszámoltatja az érintetteket a korábbi döntések végrehajtásáról. Nem a munkatervbe
kerülnek a folyamatosan végzett munkák de zekről is folyamatosan beszámol a polgármester
illetve a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló jelentésben a Közös
Önkormányzati Hivatal.
A beérkezett javaslatokat amennyire lehetett figyelembe vettük a munkaterv készítésénél is, de az
éves munkavégzésünk során is. Amelyik javaslat tehát nem szerepel a munkatervben, az attól
még ellátandó feladat lehet 2015-ben. Tapasztalat, hogy 3-4 –esetleg egyszerűbb napirendi
pontok esetén legfeljebb öt napirendnél többet fő napirendi pontként elfogadni nem érdemes
hiszen ezek megfelelő színvonalú előkészítésére, körbejárására van igazán kapacitás.
A mellékletnek része a 2015. januári terv is, ezt azonban a kialakult gyakorlatnak megfelelően
már egy évvel ezelőtt elfogadtuk – annak érdekében, hogy ne a következő évi munkaterv
decemberi elfogadása után kelljen szembesülni több hetes előkészítést igénylő január közepére
már esedékes feladatokkal, elegendő idő maradjon a következő januári előterjesztések
előkészítésére. Ugyanezért szerepeltetjük a munkatervben már a 2016. januári programot is.
Ugyanakkor most is van olyan napirend amit viszont most javaslunk felvenni még a tavaly
decemberben már elfogadott 2015. januári napirendek mellé. A feladat 2015-ben is olyan soknak
és széleskörűnek tűnik, hogy azok torlódásának elkerülése végett javasoljuk az idegenforgalmi
témájúakat már januárra kitűzni.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a munkatervek elfogadását.
Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.évi munkatervét és az
Önkormányzat állandó bizottságainak 2015. évi munkaterveit.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.évi munkatervét és
az állandó bizottságok 2015. évi munkaterveit az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
...............................................................................................
Határidő:azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2014. december 3.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
2015.ÉVI
MUNKATERVE

I.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évben kiemelt figyelmet fordít:
- az önkormányzati és nemzetiségi törvényből adódó feladatok végrehajtására.
- az intézmények működése kapcsán kiépített kontrollrendszer hatékony működtetésére, ennek
segítségével az ellenőrzés erősítésére,
- A civil szervezetekkel való együttműködés erősítésére.
- Az idegenforgalom fejlesztésére.
- az önkormányzat feladatainak szakszerű ellátására – ennek érdekében kontrollrendszer
működtetésére.
- a belső ellenőrzési vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésének figyelemmel
kísérése.
- a környezetvédelem, az energiatakarékosság, energiahatékonyság erősítésére, a fenntartható
fejlődés városi programjának működtetésére.

- a hely kulturális és történelmi értékek feltárására és erősítésére.
- a térségi és külkapcsolatok eredményes fenntartására.

II.
A képviselőtestület ülései és azok napirendje:
2015. január 28.
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetése.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Képviselő-testület állandó Bizottságai
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
A napirend előterjesztésének határideje: 2015.január 19.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Vezető
2.)Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2015. január 19.
A napirend elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
Vezetője
3.) Beszámoló a TDM 2014. évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az
Egyesület 2015. évi munkatervéről.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
TDM
A napirend előterjesztésének határideje: 2015.január 19.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője
4.) Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Tervének 2015-2017. évre történő
elfogadása.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2015.január 19.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője

2015. február 25.
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Képviselő-testület állandó Bizottságai
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
A napirendet véleményezi: Pénzügyi , Városüzemeltetési és Jogi Bizottság
A napirend előterjesztésének határideje: 2015..február 16.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Vezető
2.) Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2014. évi tevékenységéről,
valamint tájékoztató az Egyesület 2015. évi munkatervéről.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület működésének vizsgálata – különös tekintettel a
szakmai kérdésekre. Az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
aktualizálása . A Művelődés Ház lehetőségei kulturális és civil szintéren.
Tájékoztató a 2015. évi városi rendezvénytervről.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
Pannon Kapu Kulturális Egyesület
A napirend előterjesztésének határideje: 2015.február 16.
A napirend elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője
3.) Közművelődési koncepció felülvizsgálata.
Előadó: polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2015. február 16.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző
2015. március 25.
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának négy éves társadalmi – gazdasági
programja.
Előadó: Polgármester
2.) Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2014. évi
munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2015. évben.
2015.évi cselekvési terv elfogadása, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket

támogató alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Szentgotthárdi Civil Fórum
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2015. március 16.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások
Vezetője
3.) Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről.
Helyi Értéktár létrehozásának tapasztalatai.
Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett munkáról.
Előadó: Jegyző
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2015. március 16.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások
Vezetője
4.) Az intézmények közép- és hosszú távú karbantartási, állagmegóvási, felújítási
tervezése.
Előadó: Városüzemeltető Vezető
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Városüzemeltetés
A napirend előterjesztésének határideje: 2015. március 16.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Városüzemeltető Vezető
2015. április 29.
1.)A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer-fogyasztás elleni
fellépés tapasztalatai. Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesz:
Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse
Polgárőr Egyesület Szentgotthárd
Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége
Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság (a napirend előzetes megtárgyalásával)
Közterület-felügyelők
Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi Területi Szervezete

Rendelőintézet
Pannon Kapu Kulturális Egyesület
A napirend előterjesztésének határideje: 2015.április 20.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző
2.) Az Egészségügyi Koncepció felülvizsgálata és módosítása.
Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről, EFI működésének tapasztalatai.
Előadó: polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
Rendelőintézet Szentgotthárd
A napirend előterjesztésének határideje: 2015. április 20.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások
Vezetője
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének zárszámadása.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Pénzügyi , Városüzemeltetési és Jogi Bizottság
Könyvvizsgáló
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi , Városüzemeltetési és Jogi Bizottság
Könyvvizsgáló
A napirend előterjesztésének határideje: 2015. április 20.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Vezető
2015. május 27.
1.)A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése.
Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások
új lakások építésének lehetőségeiről.
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés
tapasztalatairól. A Rábakethelyi volt határőrlaktanyában bérlakások kialakításának
lehetősége.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Városüzemeltetés
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság
A napirend előterjesztésének határideje:2015.május 18.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző
2.) Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.

Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
A napirend elkészítésének határideje: 2015. május 18.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások
Vezetője
3.)Értékelés az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai
ellátásáról.
Előadó: Jegyző
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
A napirend elkészítésének határideje: 2015. május 18.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző
4.)Beszámoló Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójáról és Cselekvési Tervének
megvalósulásáról. Városi Ifjúsági önkormányzat létrehozatala, lehetséges közösségi
tér kialakítása a város fiataljainak részére.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. május 18.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
2015. június 24.
1.) Az Önkormányzat által fenntartott Köznevelési intézmények beszámolója a
2014/2015-ös tanév tapasztalatairól.
A működtetés ésszerűsítése, lehetőségek számbavétele. A feladatellátásban
a Klikk-kel való együttműködés lehetőségeinek vizsgálata
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Köznevelési intézményvezetők
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2015. június 15.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások
Vezetője
2.) Közterületek gondozása, a város egész területét átfogó stratégia kidolgozása.
Előadó: Polgármester

A napirend előkészítésében részt vesznek:
Városüzemeltetés
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság
A napirend előterjesztésének határideje: 2015. június 15.
A napirend elkészítéséért felelős: Városüzemeltető Vezető

2015. július ülésszünet.
2015. augusztus 26.
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Pénzügyi , Városüzemeltetési és Jogi Bizottság
Könyvvizsgáló
Pénzügyi Csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2015.augusztus 17.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Vezető
2.)Sportkoncepció felülvizsgálata. A városi sport és ifjúsági referens munkájáról
beszámoló. Beszámoló a sportszervezetekben folyó tevékenységről, a városban
működő sportszervezetek beszámolói alapján –sport finanszírozás áttekintése.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
A napirend előterjesztésének határideje:2015.augusztus 17.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző
3.)Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv
végrehajtásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó: polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Intézmények
Szociális tanácsnok
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (elsősorban a települési
esélyegyenlőségi referens)
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. augusztus 17.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: hatósági és koordinációs vezető
4.)Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól –
különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól.

Előadó: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Gondozási Központ
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. augusztus 17.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

2015..szeptember 30.
1.) Beszámoló a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Vállalkozó felnőtt háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok
Rendelőintézet
ÁNTSZ (felkérésre)
Szakfelügyelő főorvosok (felkérésre)
Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető
A napirend előterjesztésének határideje: 2015.szeptember 21.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető
2.) Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös
tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra. lakossági visszajelzésekre.
A környezetvédelmi program felülvizsgálata.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Városüzemeltetés
Az előterjesztés határideje: 2015. szeptember 21.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Városüzemeltető Vezető
3.) Beszámoló a közétkeztetés ellátásának tapasztalatairól.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Az előterjesztés határideje: 2015. szeptember 21.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző
2015. október 28.
1.) Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.

Előadó: jegyző
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal irodái
A napirend előterjesztésének határideje: 2015. október 19.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, hatósági részért a hatósági és
koordinációs vezető
2.)Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási
irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek.
Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek, erdők hasznosításáról.
Előadó: Városüzemeltető vezető
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Városüzemeltetés
Pénzügyi Csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2015.október 19.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Városüzemeltető Vezető
3.) A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.
Előadó: Városüzemeltető Vezető
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Városüzemeltetés
A napirend előterjesztésének határideje: 2015. október 19.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Városüzemeltető Vezető

2015. november 25.
1.) Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2015. évi
Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről és a
2016. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról.
Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei- energia koncepció
kidolgozása. Város Közvilágítási helyzetének áttekintése.
Előadó: Városüzemeltető Vezető

A napirend előkészítésében részt vesznek:
Városüzemeltetés
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság
A napirend előterjesztésének határideje: 2015. november 16.
A napirend elkészítéséért felelős: Városüzemeltető Vezető

2.) Jelentés a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról. A program
pontjainak felülvizsgálata, frissítése.
Előadó: Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság elnöke
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
A napirend előterjesztésének határideje: 2015. november 16.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság
elnöke
3.) Beszámoló a gazdaságfejlesztési program állásáról.
Előadó: polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
A napirend előterjesztésének határideje: 2015. november 16.
A napirend elkészítéséért felelős: Jegyző
2015. december 16.

1.)

Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A
vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tagok,
Ellenőrző testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról.
Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok
munkájáról.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati vállalkozások, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok
Erdőgazdálkodó
Közalapítványok, Alapítványok
Hatósági és Koordinációs Csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2015.december 7.
A napirend elkészítéséért felelős: Jegyző
2.) 2016. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Képviselő-testület tagjai
Képviselő-testület állandó bizottságai
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
A napirend előterjesztésének határideje: 2015.december 7.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző

3.)

Beszámoló a 2015.évi közbeszerzésekről.
Előadó: Városüzemeltető Vezető
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Városüzemeltetés
Pénzügyi , Városüzemeltetési és Jogi Bizottság
A napirend előterjesztésének határideje: 2015. december 7.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Városüzemeltető Vezető

4.) Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2015. évi tevékenységéről.
Előadó: polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Városrészi önkormányzatok vezetői
A napirend előterjesztésének határideje: 2015. december 7.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
2016. január 27.
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Képviselő-testület állandó bizottságai
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
A napirend előterjesztésének határideje:2016. január 18.
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Vezető
2.) Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.
Előadó: Polgármester
A napirend előkészítésében részt vesznek:
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
A napirend előterjesztésének határideje: 2016. január 18.
A napirend elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport
Vezetője

III.
A Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzései
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzéseit a Szentgotthárd Város
Önkormányzata által alkalmazott belső ellenőri munkaterv illetve az éves hatósági ellenőrzési
terv tartalmazza.
IV.

A Képviselő-testület a jogszabályi felhatalmazás és kötelezés alapján, valamint a helyi
társadalmi viszonyok rendezésére rendeletet alkot, illetve a jogszabályi változásoknak
megfelelően rendeleteit felülvizsgálja és módosítja.
A rendelet elkészítésében közreműködnek:
Képviselő-testület illetékes állandó bizottságai
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal illetékes irodái
Határidő: jogszabály szerinti
Képviselő-testület határozata , illetve indítványa szerinti.
A rendelet előterjesztéséért felelős: Jegyző
Szentgotthárd, 2014. december 3.
Huszár Gábor
polgármester

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI , VÁROSÜZEMELTETÉSI és JOGI BIZOTTSÁGÁNAK
2015. évi
MUNKATERVE
A Pénzügyi , Városüzemeltetési és Jogi Bizottság a Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok, napirendek
előkészítésében, előterjesztések véleményezésében, ellenőrzésében vesz részt, illetve tárgyalja
meg a következő témákat:
2015 .január 27.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. január 19.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető
Napirend megtárgyalásával:

1.) Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. január 19.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és térségi Erőforrások Vezetője
2015 .február 24.
Napirend előkészítésében való részvétellel, véleményezéssel:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. február 16.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető

2015. március 24.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2014. évi
munkáról, tapasztalatokról,további együttműködési lehetőségek a 2015. évben.
2015.évi cselekvési terv elfogadása, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket
támogató alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015.március 16.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője
2.)

Az intézmények közép- és hosszú távú karbantartási, állagmegóvási, felújítási
tervezése.
Előadó: Városüzemeltető Vezető
Határidő:2015. március 16.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltető Vezető

2015. április 28.
-Napirend előkészítésében való részvétellel, véleményezéssel:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének zárszámadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015.április 20.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető

- Napirend megtárgyalásával:
1.)A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer-fogyasztás elleni
fellépés tapasztalatai. Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015.április 20.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2015 .május 26.
- Napirend megtárgyalásával, javaslattétellel:
1.) Kitüntetési javaslat a „ „Szentgotthárd Közszolgálatáért” díjra.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. május 18.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője

- Napirend megtárgyalásával:
1.) A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése.
Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások
új lakások építésének lehetőségeiről.
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés
tapasztalatairól. A Rábakethelyi volt határőrlaktanyában bérlakások kialakításának
lehetősége.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015.május 18.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2015 .június 23.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Közterületek gondozása, a város egész területét átfogó stratégia kidolgozása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015.június 15.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltető Vezető
2015. július
Ülésszünet
2015. augusztus 25.
- Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Polgármester

Határidő: 2015. augusztus 17.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető
2015. szeptember 29.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös
tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra. lakossági visszajelzésekre.
A környezetvédelmi program felülvizsgálata.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. szeptember 21.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltető Vezető
- Ellenőrzéssel:
1.)Pénzkezelési Szabályzat megtartásának, a bizonylati rend és a bizonylati
fegyelem érvényesítésének ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban.
Határidő: 2015. szeptember 21.
Felelős: elkészítéséért, Pénzügyi , Városüzemeltetési és Jogi Bizottság elnöke
Az ellenőrzésben részt vesz:Pénzügyi , Városüzemeltetési és Jogi Bizottság két
tagja
2015. október 27.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.
Előadó: jegyző
Határidő: 2015.október 19.
Felelős: elkészítéséért: jegyző, hatósági részért a hatósági és
koordinációs vezető
2.) Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási
irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek.
Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek, erdők hasznosításáról.
Előadó: Városüzemeltető Vezető
Határidő: 2015.október 19.
Felelős: elkészítéséért:Városüzemeltető Vezető
3.) A közlekedés helyzete.
Előadó: Városüzemeltető Vezető
Határidő: 2015.október 19.
Felelős: elkészítéséért:Városüzemeltető Vezető
-

Tájékoztató megtárgyalásával:

1.) Beszámoló a 2015.évi adóhatósági munkáról.
Előadó: Pénzügyi Vezető
Határidő: 2015. október 19.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető
2015. november 24.
-Napirend megtárgyalásával:
1.) Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2015. évi
Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről és a 2016. évi Energiaracionalizálási
Programterv javaslatáról.
Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei- energia koncepció
kidolgozása. Város Közvilágítási helyzetének áttekintése.
Előadó: Városüzemeltető Vezető
Határidő: 2015.november 16.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltető Vezető
2.)

Jelentés a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról. A program
pontjainak felülvizsgálata, frissítése.
Előadó: Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság elnöke
Határidő: 2015.november 16.
Felelős: elkészítéséért: Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság elnöke

3.)

Beszámoló a gazdaságfejlesztési program állásáról.
Előadó: polgármester
Határidő: 2015.november 16.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző

2015. december 15.
- Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.)2016.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. december 7.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2.)Beszámoló a 2015.évi közbeszerzésekről.
Előadó: Városüzemeltető Vezető

Határidő: 2015. december 7.
Felelős:elkészítéséért: Városüzemeltető Vezető
- Napirend megtárgyalásával:
1.)Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról.
A vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő Bizottsági elnökök és tag
Ellenőrző testület beszámolója . Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról.
Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. december 7.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2.) Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2015. évi tevékenységéről.
Előadó: polgármester
Határidő: 2015. december 7.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2016. január 26.
-Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetése.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2016.január 18.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető
- Napirend megtárgyalásával:
1.)Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2016.január 18.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és térségi Erőforrások Vezetője

Szentgotthárd, 2014.december 8.
Kardosné Kovács Márta
bizottsági elnök

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ESZKÖZKEZELŐ ÖNKORMÁNYZATI BIZOTTSÁGÁNAK
2015. évi
MUNKATERVE
Az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság a Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok, napirendek
előkészítésében, előterjesztések előterjesztésében vesz részt,továbbá átruházott hatáskörben
dönt lakás ügyekben illetve tárgyalja meg a következő témákat:
2015 .január 26.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. január 19.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető
2015 .február 23.
Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. február 16.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető

2015. március 23.
- Napirend megtárgyalásával:
1.)

Az intézmények közép- és hosszú távú karbantartási, állagmegóvási, felújítási

tervezése.
Előadó: Városüzemeltető Vezető
Határidő:2015. március 16.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltető Vezető
2015. április 27.
-Napirend megtárgyalásával:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének zárszámadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015.április 20.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető
2015 .május 26.
- Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.) A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése.
Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások
új lakások építésének lehetőségeiről.
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés
tapasztalatairól. A Rábakethelyi volt határőrlaktanyában bérlakások kialakításának
lehetősége.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015.május 18.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző

2015 .június 22.
- Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.) Közterületek gondozása, a város egész területét átfogó stratégia kidolgozása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015.június 15.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltető Vezető
2015. július
Ülésszünet
2015. augusztus 24.

- Napirend megtárgyalásával:
2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. augusztus 17.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető
2015. szeptember 28.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös
tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra. lakossági visszajelzésekre.
A környezetvédelmi program felülvizsgálata.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. szeptember 21.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltető Vezető
2015. október 26.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.
Előadó: jegyző
Határidő: 2015.október 19.
Felelős: elkészítéséért: jegyző, hatósági részért a hatósági és
koordinációs vezető
2.) Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási
irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek.
Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek, erdők hasznosításáról.
Előadó: Városüzemeltető Vezető
Határidő: 2015.október 19.
Felelős: elkészítéséért:Városüzemeltető Vezető
3.) A közlekedés helyzete.
Előadó: Városüzemeltető Vezető
Határidő: 2015.október 19.
Felelős: elkészítéséért:Városüzemeltető Vezető

2015. november 23.
- Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.)Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2015. évi
Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről és a 2016. évi Energiaracionalizálási

Programterv javaslatáról.
Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei- energia koncepció
kidolgozása. Város Közvilágítási helyzetének áttekintése.
Előadó: Városüzemeltető Vezető
Határidő: 2015.november 16.
Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltető Vezető
- Napirend előkészítésében való részvétellel és előterjesztéssel:

1.)

Jelentés a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról. A program
pontjainak felülvizsgálata, frissítése.
Előadó: Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság elnöke
Határidő: 2015.november 16.
Felelős: elkészítéséért: Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság elnöke

- Napirend megtárgyalásával:
1.)

Beszámoló a gazdaságfejlesztési program állásáról.
Előadó: polgármester
Határidő: 2015.november 16.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző

2015. december 14.
- Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.)2016.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. december 7.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
- Napirend megtárgyalásával:
1.)Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról.
A vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő Bizottsági elnökök és tag
Ellenőrző testület beszámolója . Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról.
Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. december 7.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2.) Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2015. évi tevékenységéről.

Előadó: polgármester
Határidő: 2015. december 7.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző

2016. január 25.
-Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetése.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2016.január 18.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető
Szentgotthárd, 2014.december 8.
Virányi Balázs
bizottsági elnök

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI ERŐFORRÁSOK és KÜLKAPCSOLATOK
BIZOTTSÁGÁNAK
2015.ÉVI
MUNKATERVE
Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága a Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok,
napirendek előkészítésében vesz részt, kér tájékoztatást a következő témákról, továbbá
átruházott hatáskörben dönt a városi sportegyesületek költségvetési összegeinek elosztásáról,
külkapcsolati keret felosztásáról, elbírálja a Bursa Hungarica pályázatokat.
2015 .január 26.
- Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetése.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. január 19.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető
- Napirend megtárgyalásával:
1.)Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. január 19..
- Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője
2.) Beszámoló a TDM 2014. évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az
Egyesület 2015. évi munkatervéről.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015.január 19.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője

3.) Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Tervének 2015-2017. évre történő
elfogadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015.január 19.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője
2015. február 23.
- Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. február 16.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2014. évi tevékenységéről,
valamint tájékoztató az Egyesület 2015. évi munkatervéről.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület működésének vizsgálata – különös tekintettel a
szakmai kérdésekre. Az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
aktualizálása . A Művelődés Ház lehetőségei kulturális és civil szintéren.
Tájékoztató a 2015. évi városi rendezvénytervről.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015.február 16.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője
Közművelődési koncepció felülvizsgálata.

2.)

Előadó: polgármester
Határidő: 2015.február 16.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője
2015. március 23.
-

Napirend megtárgyalásával:

1.) Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2014. évi
munkáról, tapasztalatokról,további együttműködési lehetőségek a 2015. évben.
2015.évi cselekvési terv elfogadása, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket
támogató alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.

Előadó: Polgármester
Határidő: 2015.március 16.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője
2.) Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről.
Helyi Értéktár létrehozásának tapasztalatai.
Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett munkáról.
Előadó: jegyző
Határidő: 2015.március 16.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője

3.) 2015. évi sporttámogatás elosztása.
Előadó: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője
Határidő: 2015. március 16.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője

2015. április 27.
-

Napirend megtárgyalásával:
1.) A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer-fogyasztás elleni
fellépés tapasztalatai. Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása.
Előadó: polgármester
Határidő: 2015. április 20.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
2.) Az Egészségügyi Koncepció felülvizsgálata és módosítása.
Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről, EFI működésének tapasztalatai.
Előadó: polgármester
Határidő: 2015. április 20.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének
zárszámadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. április 20.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető

2015. május 26.
- Napirend megtárgyalásával, javaslattétellel:
1.) Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális

Ellátásáért” , a „Szentgotthárd Közoktatásáért” és a „Szentgotthárd Testnevelési és
Sport”díjakra.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. május 18.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője
-

Napirend megtárgyalásával:
1.) Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.
Előadó: polgármester
Határidő: 2015.május 18.
Felelős: az elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője
2.) Értékelés az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai
ellátásáról.
Előadó: Jegyző
Határidő: 2015.május 18.
Felelős: az elkészítéséért: Jegyző
4.) Beszámoló Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójáról és Cselekvési Tervének
megvalósulásáról. Városi Ifjúsági önkormányzat létrehozatala, lehetséges közösségi
tér kialakítása a város fiataljainak részére.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015.május 18.
Felelős: az elkészítéséért: Jegyző

2015. június 22.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények beszámolója a
2014/2015-ös tanév tapasztalatairól.
A működtetés ésszerűsítése, lehetőségek számbavétele. A feladatellátásban
a KLIK-kel való együttműködés lehetőségeinek vizsgálata.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015.június 15.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője
2015. július ülésszünet
2015 .augusztus 24.
- Napirend megtárgyalásával:
1.)Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Polgármester

Határidő: 2015. augusztus 17.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető
2.) Sportkoncepció felülvizsgálata. A városi sport és ifjúsági referens munkájáról
beszámoló. Beszámoló a sportszervezetekben folyó tevékenységről, a városban
működő sportszervezetek beszámolói alapján –sport finanszírozás áttekintése.
Előadó: Polgármester
Határidő:2015.augusztus 17.
Felelős:elkészítéséért: Jegyző
3.) Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv
végrehajtásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó: polgármester
Határidő:2015.augusztus 17.
Felelős:elkészítéséért: hatósági és koordinációs vezető
4.) Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól –
különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól.
Előadó: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető
Határidő:2015.augusztus 17.
Felelős:elkészítéséért: Jegyző
2015. szeptember 28.
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Beszámoló a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. szeptember 21.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető
2.) Beszámoló a közétkeztetés ellátásának tapasztalatairól.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. szeptember 21.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző

2015. október 26.

- Napirend megtárgyalásával:
1.) Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.
Előadó: jegyző
Határidő: 2015. október 19.
Felelős: elkészítéséért: jegyző, hatósági részért a hatósági és
koordinációs vezető

2015 .november 23.
- Napirend megtárgyalásával és döntéshozatallal:
1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.
Előadó: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője
Határidő: 2015. november 16.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője
- Napirend megtárgyalásával:
1.) Jelentés a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról.
A program pontjainak felülvizsgálata,frissítése.
Előadó: Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság elnöke
Határidő: 2015.november 16.
Felelős: elkészítéséért: Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság elnöke

2015. december 14.
-Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.) 2016.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015.december 7.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző
- Napirend megtárgyalásával:
1.)Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról.
A vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő Bizottsági elnökök és tag,
Ellenőrző testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról.
Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2015. december 7.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző

2.) Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2015. évi tevékenységéről.
Előadó: polgármester
Határidő: 2015. december 7.
Felelős: elkészítéséért: Jegyző

2016. január 25.
-Napirend előkészítésében való részvétellel:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2016. január 18.
Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető
- Napirend megtárgyalásával:
1.)Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.
Előadó: Polgármester
Határidő: 2016. január 18.
Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője

Szentgotthárd, 2014. december 8.
Dr.Haragh László
bizottság elnöke

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére
Tárgy:

I. Beszámoló a 2014. évi közbeszerzésekről
II. Közbeszerzési Szabályzatok, illetve a közbeszerzési törvény hatálya alá nem
tartozó belső szabályzatunk módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Beszámoló a 2014. évi közbeszerzésekről

Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (Kbt.) 6.§ (1) b) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá. A Kbt. szerint kell
eljárni az Önkormányzatnak a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket visszterhes szerződés
megkötése céljából köteles lefolytatni a törvényben meghatározott tárgyú és értékű
beszerzések magvalósítása során.
2014. évben a közbeszerzési értékhatárok az előző évhez képest nem változtak, amennyiben a
beszerzés becsült (nettó) értéke elérte árubeszerzés esetében a 8.000 e/Ft-t, építési beruházás
esetében 15.000 e/Ft-t, szolgáltatás megrendelése esetében a 8.000 e/Ft-t, építési koncesszió
esetében a 100 millió Ft-ot, szolgáltatási koncesszió esetében a 25 millió Ft-ot - köteles volt a
Kbt. hatálya alá tartozó ajánlatkérő közbeszerzési eljárást lebonyolítani. A becsült érték
megállapításánál az ajánlatkérőnek figyelembe kell vennie az egybeszámítás szabályait is.
Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2014-ben lefolytatott közbeszerzési
eljárásai:
1. Közétkeztetés megismételt eljárás (még 2013. év végén indult eljárás)
A közétkeztetés tárgyában 2013. év végén megismételt közbeszerzési eljárás kiírására
került sor, mivel Közbeszerzési Döntőbizottság a 2013. májusában indított eljárást
lezáró döntésünket megsemmisítette és új eljárást lezáró döntésre kötelezete az
önkormányzatot, amely alapján a Közbeszerzési Bizottság a 2013. májusában indított
eljárást eredménytelenné nyilvánította. A megismételt eljárás a Kézbeszerzési Értesítő
151. számában 23653/2013. iktatási számon jelent meg. Az eljárás sikeres és
eredményes volt. A nyertes ajánlattevővel, a JustFood Kft.-vel 2014. február 17-én
kötöttük meg a 2018. július 31-ig tartó vállalkozói szerződést. Az eljárás eredményéről
szóló tájékoztató 2014. március 17-én 3784/2014. iktatási számon jelent meg a
Közbeszerzési Értesítőben. A szerződés teljesítése folyamatos.
2. Hétközi és hétvégi központi orvosi ügyelet ellátása Szentgotthárdon és térségében
A fenti tárgyú szolgáltatás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő hirdetménnyel induló
tárgyalásos közbeszerzési eljárást írt ki. Az eljárást megindító felhívás 2014. március
26-án 5068/2014. iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Az eljárás
sikeres és eredményes volt. A nyertes ajánlattevővel, a Morrow Medical Zrt.-vel 2014.
június 30-án kötöttük meg a 60 hónapos határozott időtartamra szóló szolgáltatási
szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2014. június 30-án 11164/2014.
iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A szolgáltatás ellátásának
megkezdése hamarosan elkezdődik, a szerződés teljesítése folyamatos.
3. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0001, Önkormányzati szervezetfejlesztés megvalósítása
Szentgotthárdon című projekthez kapcsolódó szakértői szolgáltatás ellátása
A fenti tárgyú szolgáltatás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő hirdetmény nélküli,
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást írt ki. Az eljárást megindító felhívás felkért
ajánlattevők részére történő közvetlen kiküldésre 2014. február 06-án került sor. Az
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eljárás sikeres és eredményes volt. A nyertes ajánlattevővel, a Hungaro Support Kft.vel 2014. március 31-én kötöttük meg 2014. december 31. teljesítési határidejű
szolgáltatási szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2014. április 23-án
7254/2014. iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A szerződés
teljesítése folyamatban van.
Új négysávos tekepálya leszállítása és teljes körű telepítése
A fenti tárgyú árubeszerzés beszerzése tárgyában az ajánlatkérő hirdetmény nélküli,
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást írt ki. Az eljárást megindító felhívás felkért
ajánlattevők részére történő közvetlen kiküldésre 2014. április 11-én került sor. Az
eljárás sikeres és eredményes volt. A nyertes ajánlattevővel, a Bowling Instal Kft.-vel
2014. május 28-án kötöttük meg a szerződéskötéstől számított 60 napos teljesítésű
határidejű szállítói szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2014. június
13-án 10871/2014. iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A
szerződésszerű teljesítésről szóló tájékoztatót 2014. október 13-án jelentettük meg a
Közbeszerzési Adatbázisban.
Csákányi László Filmszínház épület belső átalakítása, felújítása
A fenti tárgyú építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő hirdetmény
nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást írt ki. Az eljárást megindító felhívás felkért
ajánlattevők részére történő közvetlen kiküldésre 2014. április 15-én került sor. Az
eljárás sikeres és eredményes volt. A nyertes ajánlattevővel, a Cseke Kft.-vel 2014.
június 10-én kötöttük meg a 2014. augusztus 31. teljesítésű határidejű vállalkozói
szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2014. június 18-án 11484/2014.
iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A kisebb hibák kijavítása
folyamatban van. A beruházással érintett létesítmény rendeltetésszerű használatát nem
akadályozó kisebb hibák kijavítása folyamatban van.
Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2014.
A fenti tárgyú építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő hirdetmény
nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást írt ki. Az eljárást megindító felhívás felkért
ajánlattevők részére történő közvetlen kiküldésre 2014. május 10-én került sor. Az
eljárás sikeres és eredményes volt. A nyertes ajánlattevővel, a UTPLAN Kft.-vel 2014.
június 26-án kötöttük meg a vállalkozói szerződést. Az eljárás eredményéről szóló
tájékoztató 2014. július 14-én 13588/2014. iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési
Értesítőben. A műszaki ellenőr 2014. november 24-én igazolta a szerződésszerű
teljesítést. A beruházással érintett létesítmények rendeltetésszerű használatát nem
akadályozó kisebb hibák, illetve a teljesítést akadályozó tényezők miatti elmaradt
munkák teljesítési határidejét 2014. május 15-ben határozta meg. A szerződésszerű
teljesítésről szóló tájékoztatót 2014. december 03-án jelentettük meg a Közbeszerzési
Adatbázisban.
Szentgotthárd-Rábatótfalu városrészi temetőben új ravatalozó építés kivitelezési
munkái
A fenti tárgyú építési beruházás beszerzése tárgyában az ajánlatkérő hirdetmény
nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást írt ki. Az eljárást megindító felhívás felkért
ajánlattevők részére történő közvetlen kiküldésre 2014. május 10-én került sor. Az
eljárás sikeres és eredményes volt. A nyertes ajánlattevővel, a Cseke Kft.-vel 2014.
július 10-én kötöttük meg a 2014. november 24. teljesítésű határidejű vállalkozói
szerződést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2014. július 18-án 14270/2014.
iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A rendkívül csapadékos
időjárás miatt a teljesítési határidőt 2014. decenber 31-re módosítottuk. A szerződés
módosításáról szóló tájékoztató 2014. december 03-án 25146/2014. iktatási számon
jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A szerződés teljesítése folyamatban van.

8. Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
működtetésben
lévő
oktatási
intézményekbe iskolabútorok leszállítása
A fenti tárgyú árubeszerzés beszerzése tárgyában az ajánlatkérő hirdetmény nélküli,
tárgyalásos közbeszerzési eljárást írt ki. Az eljárást megindító felhívás felkért
ajánlattevők részére történő közvetlen kiküldésre 2014. június 26-án került sor. Az
eljárás sikeres és eredményes volt. A nyertes ajánlattevővel, az ALEX Fémbútor Kft.vel 2014. július 23-án kötöttük meg a 2014. szeptember 15. teljesítésű határidejű
megállapodást. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2014. augusztus 08-án
15989/2014. iktatási számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A
szerződésszerű teljesítésről szóló tájékoztatót 2014. október 13-án jelentettük meg a
Közbeszerzési Adatbázisban.
9. Térfigyelő rendszer kiépítése Szentgotthárdon
A fenti tárgyú árubeszerzés beszerzése tárgyában az ajánlatkérő hirdetmény nélküli,
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást írt ki. Az eljárást megindító felhívás felkért
ajánlattevők részére történő közvetlen kiküldésre 2014. szeptember 26-án került sor.
Az eljárás sikeres és eredményes volt. A nyertes ajánlattevővel, a T-Systems
Magyarország Zrt.-vel 2014. november 24-én kötöttük meg vállalkozói szerződést.
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót 2014. december 05-én küldtük meg
megjelentetésre a Közbeszerzési értesítőbe. A szerződés teljesítése folyamatban van..
10. Máriaújfalu szennyvíz előkészítő munkái
Az előkészítő munkálatokkal – projekt menedzsmenttel, műszaki ellenőrzéssel,
tájékoztatás, nyilvánossággal, vizíközmű vagyon értékeléssel - kapcsolatos
közbeszerzési eljárások, a kivitelezésre irányuló építési beruházáson kívüli eljárást, az
előkészítő munkálatok közbeszerzési eljárásait 2014. szeptember 16-án megindítottuk.
Az ezekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a támogatási szerződés megkötését
követően kerülhet sor.
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnak 2014-ben nem volt közbeszerzési
eljárása.
A fenti közbeszerzésekkel kapcsolatban Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Bizottsága 15 ülést tartott, amelyen 26 db határozatot hozott.
Az Önkormányzat a Kbt. hatálya alán nem tartozó beszerzésekre vonatkozó helyi beszerzési
szabályzata értelmében a nettó 2.000,- eFt-ot meghaladó beszerzések esetén az eljárás
lezárásával kapcsolatos döntést is a Közbeszerzési Bizottság hozza meg. Ennek a szabálynak
az értelmében a Közbeszerzési Bizottság 10 db, a közbeszerzési törvény hatálya alán nem
tartozó beszerzések esetében hozta meg az eljárást lezáró döntéseket, amelyekkel
kapcsolatban 11 db határozatot hozott.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni
szíveskedjen!
II. Közbeszerzési, illetve beszerzési szabályzatok módosítása
A Kbt. 22. § (1) bekezdése rendelkezik az ajánlatkérők közbeszerzési szabályzat készítési
kötelezettségéről. Hivatkozott rendelkezés értelmében:
„(1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba
bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai
dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen
meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy
testületeket.”

Közbeszerzési szabályzattal mind az Önkormányzat, mind pedig a Hivatal rendelkezik,
azonban azt véleményünk szerint módosítani szükséges.
A könnyebb áttekinthetőség érdekében a teljes szabályzatot mellékeljük mindkét ajánlatkérő
esetében, a hatályon kívül helyezésre javasolt szövegrészeket áthúzással, a beemelésre
javasolt szöveget piros színnel jelöltük. (1. és 2. melléklet)
A 6. számú melléklet a Szabályzat A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzésekről. Ez a szabályzat azt tartalmazza,
hogy a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél 1.500.000.- Ft értékhatár felett már
minden esetben legalább három ajánlat bekérését követően beszerzési munkacsoport
összehívásával lehet csak döntést hozni. Ezt az értékhatárt két évvel ezelőtt módosította a
Képviselő-testület, mivel az eredeti – szolgáltatás, illetve árubeszerzés esetén 500.000,- Ft,
építési beruházás esetén 700.000,- Ft – értékhatárok megállapítására, több mint 10 évvel
azelőtt került sor.
Ennek a közbeszerzési törvény hatálya alán nem tartozó beszerzésekre vonatkozó helyi
beszerzési szabályzat értelmében a nettó 2.000,- eFt-ot meghaladó beszerzések esetén az
eljárás lezárásával kapcsolatos döntést viszont a jelenlegi szabályozás szerint már a
Közbeszerzési Bizottság hozza meg. A két évvel ezelőtti beszerzési eljárás értékhatár (1,5
mFt) emelése nem lett összhangba hozva a ezzel a 2,00 mFt-os értékhatárral. Ez azt
eredményezte, hogy a Beszerzési Munkacsoport éves szinten már csak két-három alkalommal
ülésezik, a Közbeszerzési Bizottságra tevődnek át az ezen viszonylag kisebb értékű
beszerzésekben való döntések is. A Bizottság összehívása időcsúszást eredményez, kisebb
súlyú döntésekre emiatt várni kell amit a felgyorsult világban a potenciális ajánlattevők
többször is szóvá tettek mondván, hogy nem tudnak várni egy ilyen kisebb összeg miatti
bizottsági döntésre mert amíg várnak addig más piaci megrendelőknél nem tudnak
megrendelést elvállalni. Amikor meg kiderül, hogy nem ők nyerték el a szentgotthárdi munkát
többszörösen is kár éri őket. Emiatt többször is volt, hogy erre hivatkozással nem adtak
ajánlatot, így azután csak kevesebb és esetlegesen rosszabb ajánlat közül választhattunk.
Mindezek miatt javasoljuk ezt az értékhatárt is megemelni. (3. számú melléklet)
Határozati javaslat
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzata, 2014. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Doncsecz András közbeszerzési referens
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Közbeszerzési szabályzatát az Előterjesztés 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja/ a
következő módosításaival hagyja jóvá ……………………………….
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési szabályzatát az Előterjesztés 2. sz. melléklete
szerint
jóváhagyja/
a
következő
módosításaival
hagyja
jóvá
……………………………….
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szóló
Szabályzatot az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint jóváhagyja/ a követekző
kiegészítésekkel hagyja jóvá: …………………..
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Szentgotthárd, 2014. december 05.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

