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E L Ő T E R J E S Z T É S      
a Képviselő-testület 2009. április 29-i ülésére

Tárgy: Játékvár Óvoda Minőségirányítási Programjának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Játékvár  Óvoda  Szentgotthárd  névváltozása,  és  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
1992. XXXIII. törvény módosítása, valamint  „A közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. 
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” tárgyú 138/1992. (X. 8.) 
Korm.  rendeletet  módosító 323/2008 (XII.  29.)  Korm.  rendelet miatt  szükségessé  vált  az 
Intézményi Minőségirányítási Program felülvizsgálata és módosítása.

− A dokumentumban az intézmény neve - Játékvár Óvoda Szentgotthárd - aktualizálásra 
került, kivéve a névváltozást megelőzően hozott fenntartói határozatok, nevelőtestületi 
döntések hivatkozásait.

− A közalkalmazottak jogállásáról  szóló módosított  1992. XXXIII.  törvény, valamint  a 
138/1992 (X. 8.)  Kormányrendelet  „A közalkalmazottakról  szóló 1992. évi  XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” 8. § (1) bekezdése értelmében a 
Minőségirányítási  Programban a  teljesítményértékelési  szempontok mellett  meg kell 
állapítani  az  egyes  szempontok  értékelésekor  adható  maximális  pontszámokat,  a 
minősítés szabályait.

− Az  alkalmazás  gyakorlati  tapasztalatait  figyelembe  véve  az  alkalmazottak 
teljesítményértékelési eszközrendszeréről az alkalmazotti  közösség, és a szülők általi 
kérdőívek kikerülnek.

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a változásokat.

Ennek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt Minőségirányítási 
Program  4.  fejezetének  az  alkalmazottak  ellenőrzésére,  mérésére,  értékelésére, 
teljesítményértékelésére minősítésére vonatkozó módosításokat jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 
Játékvár Óvoda Szentgotthárd Minőségirányító Programjának módosított  változatát  az 1. 
számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: azonnal
Felels: Kovács Tiborné óvodavezető

Szentgotthárd, 2009. április 14.

Viniczay  Tibor
Ellenjegyzem:Dr. Dancsecs Zsolt jegyző                                         Polgármester
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Ügyiratszám: 98/2009.

Tárgy: Az intézményi minőségirányítási program aktualizálásának, módosításának 
jóváhagyási kérelme.

Címzett: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

Tisztelt Társulási Tanács!

A  Játékvár  Óvoda  Szentgotthárd  intézményi  minőségirányítási  programjának  (IMIP) 
módosítását, jóváhagyási kérelemmel ezúton nyújtom be Tisztelt Fenntartónknak.

Az IMIP aktualizálásának, módosításának indokai:
1. Aktualizálás: az óvoda nevének megváltozása.
2. Módosítás:  A  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  XXXIII.  törvény 

módosítása,  valamint  a  323/2008.(XII.29.)  Kormányrendelettel  módosított 
végrehajtási rendelet változásai.

AKTUALIZÁLÁS
• Ahol az IMIP - ban az intézmény régi neve (Városi Óvoda Szentgotthárd) szerepel, 

ott  aktualizáltuk  a  Játékvár  Óvoda  Szentgotthárd  névre,  kivéve  a  névváltozást 
megelőzően hozott fenntartói határozatok, nevelőtestületi döntések hivatkozásait.

MÓDOSÍTÁS
• A módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. r. 8. § 

/1/ bekezdése értelmében az IMIP - ban a teljesítményértékelési szempontok mellett 
meg  kell  állapítani  az  egyes  szempontok  értékelésekor  adható  maximális 
pontszámokat, a minősítés szabályait.

• A közoktatásról szóló törvény módosítása.
• Az intézmény  minőségügyi  tanácsának  módosítási  javaslatát  az  óvodavezetéssel 

egyeztetve,  a  nevelőtestület  elfogadta.  Nevezetesen:  a  2004-ben  elkészített, 
elfogadott IMIP 2007. évi, s jelen módosításait követően, s az alkalmazás gyakorlati 
tapasztalatait  figyelembe  véve,  az  alkalmazottak  teljesítményértékelési 
eszközrendszeréről a kollégák, s a szülők általi kérdőíveket, (melyek mindig egy-
egy megnevezett dolgozó megítélésére vonatkoztak) kiemeljük. Tesszük ezt azért is, 
mert  az  óvoda  dolgozóinak  munkájáról,  személyiségéről  a  partneri  elégedett-
vizsgálatok kérdőíven visszajelzéseket kapunk.

Kérem  a  Tisztelt  Fenntartót,  hogy  a  mellékelt  intézményi  minőségirányítási  program 
4. fejezetének  az  alkalmazottak  ellenőrzésére,  mérésére,  értékelésére, 
teljesítményértékelésére, minősítésére vonatkozó módosítását jóváhagyni szíveskedjék.

Szentgotthárd, 2009. 04. 02.

Tisztelettel:

Kovács Tiborné
óvodavezető



E L Ő T E R J E S Z T S      
A Képviselő-testület 2009. április 29-i ülésére

Tárgy: 2008. évi Országos kompetenciamérés eredményeinek elismerése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1993. évi LXXIX. tv. 99.§ (4), (5) bekezdései által elrendelt 2007/2008. tanévi Országos 
kompetenciamérés  az  oktatási  és  kulturális  miniszter  2007/2008.  tanév  rendjéről  szóló 
19/2007. (III.23.) OKM rendeletben meghatározottak szerint 2008. május 30-án megtörtént.

A mérés  eredményeiről  az  elmúlt  időszakban  kaptak  tájékoztatást  a  mérésben  résztvevő 
intézmények és fenntartóik is.
Az említett  rendelkezés  értelmében a  méréseket  4.,  6.,  8.,  és  a  10.  évfolyamokon kellett 
megszervezni minden tanuló részvételével matematikából és szövegértésből.

A SZOI Széchenyi István Általános Iskola 8. évfolyamán szövegértésből, a SZOI Vörösmarty 
Mihály Gimnázium 6. 8. és 10. évfolyamokon szövegértésből, és matematikából kimagasló 
eredményt teljesítettek a tanulók. (1. sz. melléklet).
A  SZOI  Arany  János  Általános  Iskolában  és  a  III.  Béla  Szakképző  Iskolában  a 
kompetenciamérés országos átlagát nem érték el.

A Képviselő-testület  2007.  januári  testületi  ülésén  tárgyalta  és  a  4/2007.sz.  határozattal 
elfogadta  az  Önkormányzati  Minőségirányítási  Program  felülvizsgálatát,  amely  program 
II. 4. e.) pontja az alábbiakat tartalmazza:
„Eredményességi jutalom-rendszer bevezetése az általános alapkészségek és ismeretek 
tanításában különösen kiemelkedő pedagógusok számára.
Iskoláinktól  elvárjuk,  hogy  különösen  az  általános  és  alapkészségek  ismereteinek  és  
készségeinek az elsajátíttatásában jeleskedjenek.  Ezért,  amely iskola az országos standard  
mérésekben igazoltan a kisvárosi és az adott iskolatípusnak megfelelő országos átlag felett  
legalább 6 %-kal magasabb teljesítményt ér el (a teljesítmény az abszolút és a hozzáadott  
érték átlaga), annak az adott osztályt tanító pedagógusát egyszeri jutalomban részesítjük. A  
jutalmazási  rendszerünkkel  a  tanulók  mindegyikére  kiterjedő,  az  alapkészségek  általános 
fejlesztését szolgáló ösztönzést kívánunk bevezetni.”

A fent megállapítottak alapján javasoljuk, hogy a SZOI Széchenyi István Általános Iskola 
pedagógusai  közül  Háziné  Molnár  Magdolna,  valamint  a  SZOI  Vörösmarty  Mihály 
Gimnázium pedagógusai közül Ernstné Molnár Valéria, Gyécsek Andrea, Horváth Zsuzsanna, 
Mátyás  Anna és  Medgyes  Szilvia  a  Képviselő-testülettől  jutalomban részesüljön,  amelyet 
ünnepélyes keretek között a Városi Pedagógus Napon lenne a legcélszerűbb átadni.

Kérem a Tisztelt Testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.



Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzati 
Minőségirányítási Program II/4. e.) pontjában meghatározottak alapján a 2008. évi Országos 
Kompetenciamérésen  elért  kimagasló  eredményekért  a  SZOI  Széchenyi  István  Általános 
Iskola pedagógusai közül Háziné Molnár Magdolnát valamint a SZOI Vörösmarty Mihály 
Gimnázium  pedagógusai  közül  Ernstné  Molnár  Valériát,  Gyécsek  Andreát,  Horváth 
Zsuzsannát, Mátyás Annát és Medgyes Szilviát kimagasló munkájuk elismeréseként egyszeri 
jutalomban részesíti a költségvetésben elkülönített kitüntetési keret terhére.

A jutalom összege: bruttó ……………Ft/fő.
A jutalom átadására a Városi Pedagógus Napon kerül sor.

Határidő: 2008. Városi Pedagógus Nap
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

Pénzes Tibor igazgató

Szentgotthárd, 2009. április 20.

Viniczay  Tibor
Polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. sz. melléklet

Iktatószám: 38 /2009

Polgármesteri Hivatal
9970 Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.

 Tárgy: kérelem juttatások kifizetésére

Tisztelt Hivatal!

Néhány  nappal  ezelőtt  nyilvánosságra  kerültek  a  2008.  évi  országos  kompetenciamérés 
eredményei a matematika és szövegértés kompetenciaterületekről.
A Szentgotthárdi Oktatási Intézmény tekintetében ezen a mérésen a következő eredmények 
születtek:

Intézmény átlaga Kisvárosok átlaga Eltérés a kisvárosi 
átlaghoz (ált. isk.)/ 
kis gimnáziumok 
átlagához (10. évf.) 
képest

SZOI Arany J. Tagint. 
6. évf. matematika

489 480 +2 %

SZOI Arany J. Tagint. 
6. évf. szövegértés

522 500  +4 %

SZOI Széchenyi I. 
Tagint. 6. évf. 
matematika

448 480 -7 %

SZOI Széchenyi I. 
Tagint. 6. évf. 
szövegértés

493 500 -1 %

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnázium 6. évf. 
matematika

548 480 +14 %

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnázium 6. évf. 
szövegértés

607 500 +21 %

SZOI Arany J. Tagint. 
8. évf. matematika

497 478 +4 %

SZOI Arany J. Tagint. 
8. évf. szövegértés

502 485 + 3  %

SZOI Széchenyi I. 
Tagint. 8. évf. 
matematika

480 478 0 %

SZOI Széchenyi I. 
Tagint. 8. évf. 
szövegértés

520 485 + 7 %

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnázium 8. évf. 
matematika

509 478 + 6%

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnázium 8. évf. 
szövegértés

562 485 + 16 %

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnázium 10. évf. 
matematika- 8 évf. 
gimn.

577 579 0 %



SZOI Vörösmarty M. 
Gimnázium 10. évf. 
szövegértés- 8 évf. 
gimn.

598 582 + 3 %

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnázium 10. évf. 
matematika- 4 évf. 
gimn.

553 510 + 8 %

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnázium 10. évf. 
szövegértés- 4 évf. 
gimn.

576 530 + 9 %

A vastagon szedett sorok eredményei (+6 %, vagy afölött) alapján az alábbi kollégák 
(érintett  szaktanárok)  jogosultak  az  Önkormányzati  Minőségirányítási  Programban 
(ÖMIP) rögzített feltételek szerinti juttatásokra:

Ernstné Molnár Valéria
Gyécsek Andrea
Háziné Molnár Magdolna
Horváth Zsuzsanna
Mátyás Anna
Medgyes Szilvia

Szentgotthárd, 2009. április 15.

                              Köszönettel:

Pénzes Tibor
   igazgató



6. osztály Matematika
.

A fenntartók átlageredményeinek összehasonlítása

Átlageredmények és konfidencia-intervallumok
Az Önök átlaga 494 (478; 509)
Országos átlag 499 (498; 499)
Községi általános iskola 472 (471; 473)
Városi általános iskola 492 (491; 492)
Megyeszékhelyi általános iskola 520 (519; 521)
Budapesti általános iskola 524 (522; 525)
8 évf. gimnáziumok átlaga 580 (578; 581)
Az Önök városi általános iskoláiban 473 (454; 488)
Az Önök 8 évfolyamos gimnáziumaiban 548 (529; 567)



6. osztály szövegértés

A fenntartók átlageredményeinek összehasonlítása

Átlageredmények és konfidencia-intervallumok
Az Önök átlaga 538 (524; 553)
Országos átlag 519 (519; 520)
Községi általános iskola 490 (489; 491)
Városi általános iskola 514 (513; 515)
Megyeszékhelyi általános iskola 541 (541; 542)
Budapesti általános iskola 547 (546; 548)
8 évf. gimnáziumok átlaga 597 (596; 599)
Az Önök városi általános iskoláiban 511 (492; 527)
Az Önök 8 évfolyamos gimnáziumaiban 607 (589; 626)



8. osztály matematika

A fenntartók átlageredményeinek összehasonlítása

Átlageredmények és konfidencia-intervallumok
Az Önök átlaga 493 (524; 553)
Országos átlag 497 (497; 498)
Községi általános iskola 473 (472; 474)
Városi általános iskola 485 (485; 486)
Megyeszékhelyi általános iskola 511 (510; 512)
Budapesti általános iskola 512 (511; 513)
8 évf. gimnáziumok átlaga 575 (573; 577)
6. évf. gimnáziumok átlaga 569 (568; 571)
Az Önök városi általános iskoláiban 487 (475; 500)
Az Önök 8 évfolyamos gimnáziumaiban 509 (488; 530)



8. o. Szövegértés

A fenntartók átlageredményeinek összehasonlítása

Átlageredmények és konfidencia-intervallumok
Az Önök átlaga 526 (516; 538)
Országos átlag 508 (506; 506)
Községi általános iskola 478 (477; 479)
Városi általános iskola 496 (495; 496)
Megyeszékhelyi általános iskola 520 (519; 521)
Budapesti általános iskola 524 (523; 525)
8 évf. gimnáziumok átlaga 583 (582; 585)
6. évf. gimnáziumok átlaga 578 (577; 580)
Az Önök városi általános iskoláiban 513 (499; 526)
Az Önök 8 évfolyamos gimnáziumaiban 562 (548; 580)



10. o. matematika

A fenntartók átlageredményeinek összehasonlítása

Átlageredmények és konfidencia-intervallumok
Az Önök átlaga 562 (553; 574)
Országos átlag 490 (489; 490)
8 évf. gimnáziumok átlaga 588 (586; 590)
6. évf. gimnáziumok átlaga 581 (579; 583)
4. évf. gimnáziumok átlaga 534 (533; 534)
Szakközépiskolák átlaga 484 (484; 485)
Szakiskolák átlaga 399 (398; 400)
Az Önök városi általános iskoláiban 577 (554; 599)
Az Önök 8 évfolyamos gimnáziumaiban 553 (541; 565)



10. o. Szövegértés

A fenntartók átlageredményeinek összehasonlítása

Átlageredmények és konfidencia-intervallumok
Az Önök átlaga 584 (572; 598)
Országos átlag 497 (497; 497)
8 évf. gimnáziumok átlaga 589 (587; 591)
6. évf. gimnáziumok átlaga 583 (582; 585)
4. évf. gimnáziumok átlaga 551 (551; 552)
Szakközépiskolák átlaga 491 (491; 492)
Szakiskolák átlaga 393 (392; 394)
Az Önök városi általános iskoláiban 598 (577; 620)
Az Önök 8 évfolyamos gimnáziumaiban 576 (559; 592)

Megjegyzés:
Konfidencia-intervallum a valószínűségi intervallum, az induktív statisztika eszköze: ha mintából becsülünk, sosem 
tudjuk a pontos értéket, a teljes sokaság felmérése igen drága dolog. A konfidencia-intervallum adott szignifikancia-
szinten: a becsült változó alsó és felső korlátja.
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Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2009. április 29-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zárva tartása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója a mellékelt kérelemmel (1. sz. melléklet) 
fordul a Tisztelt Képviselő-testület felé.

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi  Könyvtár 2009. június 22. és 26., valamint 
augusztus 24. és 29.  között  egy-egy hetes napközbeni  olvasótábort  szervez  8-12 
éves  gyerekeknek.  Ezen  időszakokban  a  gyermekrészlegben  a  foglalkozások 
zavartalan lebonyolítása miatt a kölcsönzés részlegesen szünetel. A többi részleg 
változatlan nyitva tartással üzemel. 

A takarítási és a számítógépes hálózat-karbantartási munkák elvégzése, valamint a 
közkönyvtárak  nyitva  tartási  gyakorlata  miatt  idén  nyáron  is  csökkentett  nyitva 
tartást  terveznek  2009. július 27-től  augusztus  14-ig:  mind  a  felnőtt,  mind  a 
gyermekrészleg csak délutáni nyitva tartással üzemel hétfőtől péntekig 14 és 17 óra 
között.  Dokumentumkölcsönzésre,  folyóirat-olvasásra,  számítógépes 
szolgáltatásokra, fénymásolásra a nyitva tartás alatt lehetőséget biztosítanak. Így a 
könyvtárosok szabadsága is kiadható, a szolgáltatások nem szünetelnek, a nyári 
nagytakarítás és a számítógépek karbantartása is maradéktalanul elvégezhető az 
Igazgató szerint. 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és 
tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Móra  Ferenc 
Városi Könyvtár kérelmét támogatja, engedélyezi 2009. július 27-től augusztus 
14-ig mind a felnőtt, mind a gyermekrészleg részleges zárva tartását azzal, hogy 
ezen időszak alatt az intézmény hétfőtől  péntekig 14-17 óráig tart nyitva. Az 
olvasók tájékoztatásáról az intézmény igazgatója köteles gondoskodni.

Határidő: azonnal
Felelős:    Molnár Piroska igazgató

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Móra  Ferenc 
Városi Könyvtár kérelmét nem támogatja, és nem engedélyezi a nyári részleges 
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zárva tartást.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős:    Molnár Piroska igazgató

Szentgotthárd, 2009. április 10.
               Viniczay  Tibor
               polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. sz. melléklet

Móra Ferenc Városi Könyvtár
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
9970
Tel.: 94/380-113, 94/554-128
Fax: 94/554-129
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu

Tárgy: A könyvtár nyári nyitva tartása

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970

Tisztelt Képviselő-testület!

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár 2009. június 22. és 26., valamint augusztus 
24.  és  29.  között  egy-egy hetes  napközbeni  olvasótábort  szervez  8-12  éves  gyerekeknek. 
Augusztus 29-e szombati munkanap, így az augusztusi táborba hat napra jelentkezhetnek a 
gyerekek. Ezalatt az idő alatt a gyermekrészlegben a foglalkozások zavartalan lebonyolítása 
miatt a kölcsönzés részlegesen szünetel. A többi részleg változatlan nyitva tartással üzemel.
A több éves, nyári időszakra vonatkozó forgalmi adatok, valamint a közkönyvtárak nyitva 
tartási gyakorlata alapján július-augusztus hónapban a könyvtár hétfőtől péntekig tart nyitva. 
A takarítási és karbantartási munkák elvégzése miatt idén nyáron is tervezünk három hétre 
délelőtti  zárva  tartást.  2009.  július  27-től  augusztus  14-ig  mind  a  felnőtt,  mind  a 
gyermekrészleg csak délutáni nyitva tartással üzemel hétfőtől péntekig 14 és 17 óra között. 
Dokumentumkölcsönzésre, folyóirat-olvasásra, számítógépes szolgáltatásokra, fénymásolásra 
a nyitva tartás alatt teljes körűen lehetőséget biztosítunk. Így a könyvtárosok szabadsága is 
kiadható,  a  szolgáltatások  nem  szünetelnek,  a  nyári  nagytakarítás  és  a  karbantartás 
maradéktalanul elvégezhető.

Kérem, szíveskedjenek a nyitva tartás módosításához hozzájárulni.

Szentgotthárd, 2009. április 9.

Köszönettel:

Molnár Piroska
könyvtárigazgató
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2009. április 29-i ülésére

Tárgy: Költségvetési szervek felülvizsgálata, alapító okiratok módosítása

Tisztelet Képviselő-testület!

Az  Országgyűlés  az  államháztartási  rendszer  megújítása  keretében  a  közpénzek 
felhasználásának  átláthatóbbá,  hatékonyabbá  tétele,  és  a  költségvetési  gazdálkodás 
modernizálásának megalapozása céljából megalkotta a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt (továbbiakban Kt.). 
A Kt. 2009. január 1-én lépett hatályba azzal, hogy a jogállási szabályokat 2009. január 1-től 
kell  alkalmazni,  a  gazdálkodásra  vonatkozó  szabályok  pedig  2010.  január  1-től  lépnek 
hatályba. 
A Kt.  44.§ (4) bekezdése értelmében a  költségvetési  szerv alapító  (irányító)  szerve  2009. 
május 15-ig köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az 
irányítása alá tartozó költségvetési szerv, az általa vagy az irányítása alá tartózó költségvetési 
szerv  által  alapított,  ill.  részvételével  működő  és  vagyonkezelésébe  tartozó  gazdálkodó 
szervezet (így különösen közhasznú társaság, gazdasági társaság), valamint az e társaság által 
továbbalapított  gazdálkodó  szervezet  tekintetében.  Amennyiben  a  felülvizsgálat 
eredményeként a további működés 2009. július 1. után is indokolt, a költségvetési szervek 
tekintetében el kell végezni a Kt. szerinti besorolást és módosítani kell az alapító okiratot 
ennek megfelelően 2009. június 1-ig.

I. Felülvizsgálat szervezeti szempontból

Szentgotthárd Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek:
• Polgármesteri  Hivatal  Szentgotthárd  (Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  11.)  –  helyi 

önkormányzatok igazgatási tevékenysége
• III.  Béla  Szakképző  Iskola  (Szentgotthárd,  Honvéd  u.  10.)  –  szakmai  középfokú 

oktatás
• Rendelőintézet Szentgotthárd (Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.) – Járóbeteg ellátás
• Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  (Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  2.)  –  könyvtári, 

közművelődési tevékenység
• Szentgotthárdi  Integrált  Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (Szentgotthárd,  Széll  K. tér  1.)  – alapfokú oktatás,  gimnáziumi oktatás, 
alapfokú művészetoktatás zeneművészeti és képzőművészeti ágon

• Játékvár Óvoda (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.) – óvodai nevelés
• Városi Gondozási Központ (Szentgotthárd, Arany J. u. 1.) – szociális alapellátás (házi 

segítségnyújtás, szociális étkeztetés)
• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7.) – szociális 

alapellátás (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás)

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  által  közfeladat  ellátása  érdekében  alapított  
közalapítvány:
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• Tótágas Közalapítvány (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.) - bölcsődei ellátás.

Szentgotthárd Város Önkormányzata által közfeladat ellátása érdekében alapított gazdálkodó 
szervezet:

• Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  (Szentgotthárd,  Füzesi  u.  8.)  – 
településgazdálkodási, üzemeltetési tevékenység.

A  fentiekben  felsorolt  költségvetési  szervek,  közalapítvány  és  gazdálkodó  szervezet 
tekintetében a Kt. előírásait figyelembe véve szervezeti átalakítást nem javasolunk – tehát 
költségvetési  szervből  közalapítvánnyá,  vagy gazdálkodó szervezetté,  ill.  közalapítványból 
költségvetési  szervvé,  továbbá  gazdálkodó  szervezetből  költségvetési  szervvé  –  ezen 
szervezetek működése 2009. július 1. után is a jelenlegi szervezeti formában indokolt.
(A Tótágas Közalapítvány, valamint az Önkormányzati  Közszolgáltató Vállalt  tekintetében 
további felülvizsgálati kötelezettség 2011. január 1-től terheli majd az alapítót.)

II. Alapító Okiratok módosítása

A költségvetési szervek esetében, ahogy azt az előterjesztés bevezetőjében is jeleztük el kell 
végezni azok Kt. szerinti besorolását és módosítani szükséges az alapító okiratát 2009. június 
1-ig.
A Kt. szabályozza, és pontosan meghatározza 

• a költségvetési szervek típusait, 
• a  besorolás  szempontjait,  és  rögzíti,  hogy  az  így  besorolt  intézmények 

tevékenységének jellege- (közhatalmi, vagy közszolgáltató költségvetési szerv), és
• a feladatellátáshoz gyakorolt  funkciói szerinti meghatározását (önállóan működő és  

gazdálkodó költségvetési szerv, vagy önállóan működő költségvetési szerv). 
• az alapító szerv és irányító szerv fogalmát.

Mindezeknek az alapító okiratban kötelezően szerepeltetni kell. A törvény rendelkezéseinek 
megfelelően szükséges tehát valamennyi intézmény vonatkozásában a besorolást elvégezni, és 
az alapító okiratban ezen adatokat feltüntetni.

Lényegesen változott 
• a Kt. alapján a gazdálkodási jogkör szabályozása, 
• pontosításra  került  az  alaptevékenység,  kisegítő  tevékenység,  valamint  kiegészítő  

tevékenység fogalma is, ezek az intézmények módosított alapító okiratában már a Kt. 
által használt fogalmi meghatározások alapján kerültek megjelölésre.

A  módosított  alapító  okiratok  kialakítása  során  figyelembe  vettük  a  Kt.  4.§-ában 
meghatározott, az alapító okiratok tartalmi előírásaira vonatkozó szabályozást is. 

A Kt.-hez  kapcsolódóan  módosításra  került  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló 
217/1998.(XII.30.)  Korm.  rendelet  (Ámr.)  is.   A  módosított  Ámr.  165.§  (8)  bekezdése 
értelmében  a  pénzügyminiszter  8008/2008.  PM  számon  tájékoztatót  adott  ki  az 
államháztartási szakfeladatok új rendjéről. Ezen tájékoztatóban megjelölt új szakfeladat 
számokat az Ámr. 171.§ (1) bekezdése értelmében csak a 2010. évi költségvetés tervezésekor 
kell  alkalmazni,  azonban ugyanezen szakasz  (2)  bekezdése  értelmében az  erre  vonatkozó 
alapító okirat módosítást legkésőbb 2009. szeptember 30. napjáig el kell végezni.
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A szakfeladat számok módosítását a Kt. által előírt módosítással egyidejűleg elvégeztük. A 
módosított  alapító  okiratok  -  az  előírásoknak  megfelelően  -  tartalmazzák  mind  a  2009. 
december 31. napjáig, mind a 2010. január 1. napjától alkalmazandó szakfeladatokat.

A költségvetési szervek felülvizsgálatával egyidejűleg az intézmények besorolását, ill. ennek 
megfelelően az alapító okiratok módosítását először – a jelenlegi Képviselő-testületi ülésre - 
az Önkormányzat által alapított, de a Társulás által fenntartott intézmények esetén végeztük 
el. (Az önkormányzati fenntartású intézményekkel a következő testületi ülésen foglalkozunk.)

Kérem  a  T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  tárgyában  dönteni 
szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2008.  évi  CV.  törvény 
előírására  tekintettel  felülvizsgálta  az  Önkormányzat  által  közfeladat  ellátása  érdekében 
alapított költségvetési szerveket, közalapítványt és gazdálkodó szervezetet és azokat továbbra 
is a jelenlegi szervezeti formában kívánja működtetni.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

2.a.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratát  az  1.  sz.  melléklet 
szerint jóváhagyja.
2.b.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Városi  Gondozási 
Központ  Alapító  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratát  a  2.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
2.c.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Játékvár Óvoda egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
2.d.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Oktatási 
Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 4. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Intézményvezetők
 

Szentgotthárd, 2009. április 21.

Viniczay Tibor
  Polgármester

Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt 
                              Jegyző
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1. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd intézmény számára  az államháztartásról 
szóló,  többször  módosított   1992.  évi  XXXVIII.  törvény  88.§-ában  foglaltak 
alapján,  az  1990.  évi  LXV.   tv.  9.§  (4)  bekezdése,  valamint  a  helyi 
önkormányzatok társulásairól  és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 
9.§-a,  és  a  települési  önkormányzatok  többcélú  kistérségi  társulásáról  szóló 
2004.  évi  CVII.  tv.  rendelkezései  alapján,  egységes  szerkezetben az  alábbi 
alapító okiratot adja ki:

1.) A költségvetési szerv:
1.1 Neve: Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálat Szentgotthárd
1.2 Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos út 7.
1.3 Alapító  szerve:  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-

testülete (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
1.4 Irányító  szerv(einek)  neve,  székhelye:  Szentgotthárd  Város  és 

Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  (9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

1.5 Alapító  jogokkal  felruházott  irányító  szerv(ek)  neve,  székhelye: 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  (9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

1.6 Alapítás dátuma: 1998. december 17.
1.7 Alapítást elrendelő határozat: 87/1998.(III.12.)
1.8 Az intézmény jogállása:  jogi személyként működő többcélú kistérségi 

társulási költségvetési szerv
1.9 Működési területe: 

a.) a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatok esetében 
a Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe,

b.) a  nem  foglalkozatott  személyek  beilleszkedésének  elősegítése 
szolgáltatás  tekintetében  a  Szentgotthárdi  kistérség  közigazgatási 
területe, 

c.) az  a.)  és  b.)  pontokhoz  nem  tartozó  szolgáltatások  tekintetében 
kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területe 

2.) Az  intézmény  által  ellátott  közfeladat:  szociális,  gyermek-  és 
ifjúságvédelmi feladat

3.)Az intézmény besorolása:
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3.1. Tevékenységének  jellege  szempontjából  (típusa):   Közszolgáltató 
költségvetési szerv, közintézmény
3.2. Feladatellátáshoz gyakorolt  funkció szerint  (gazdálkodási  jogkör): 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját 
költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az 
alaptevékenységét  önállóan  látja  el  azzal,  hogy  a  pénzügyi,  gazdálkodási, 
számviteli  feladatait  a szentgotthárdi Polgármesteri  Hivatal  látja el  az irányító 
szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.

4. Az intézmény alaptevékenysége: életvezetési nehézségek elhárításának és 
feloldásának  elősegítése,  segítségnyújtás  szociális  problémák  miatt 
veszélyeztetett, ill. krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak. 

4.1.  Alaptevékenység  TEÁOR:  8899  Máshová  nem  sorolható  egyéb  szociális 
ellátás bentlakás nélkül

4.2. Szakágazat száma és megnevezése:
  889 900 M. n. s. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4.3. Szakfeladat száma, megnevezése:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:

853244 Családsegítés: 
az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának elősegítése;
segítségnyújtás  szociális  problémák  miatt  veszélyeztetett,  ill. 

krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak;
 családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásra javaslat 

készítése és segítségnyújtás,
 a  szociális  szolgáltatások  koordinálása  a  kliensek  problémájának 

megoldása érdekében;
 a működési  területen  élő  lakosság szociális  helyzetének figyelemmel 

kísérése  és  a  nagy  gyakorisággal  elõforduló  problémák  jelzése  az 
illetékes szerveknek;

 a  szükséges,  de  a  működési  területen  nem  létező  szolgáltatások 
bevezetésének kezdeményezése;

 együttműködés  más  intézményekkel,  társadalmi  szervezetekkel, 
csoportokkal,

 nem foglalkozatott személyek beilleszkedését segítő szolgáltatás.

            Gyermekjóléti szolgáltatás:
 a  gyermek  testi,  lelki  egészségének,  családban  történő  nevelésének 

segítése;
 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,
 a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
 a családból kiemelt gyermek visszahelyezése;
 a veszélyeztetettséget észlelő és jelző hatékony információs rendszer 

működtetése,
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853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások: 
Helyettes szülői hálózat:
Helyettes szülői hálózat működtetésével biztosítja a családban élő 
gyermek   
Átmeneti  gondozását,  nevelését.  E  szolgáltatást  a  helyettes  szülő 
saját háztartásában biztosítja.                             

4.4.) Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
Szakfeladat száma és megnevezése:

  853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás:
Adósságkezelési szolgáltatás:
Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott tartozások enyhítését, 
a lakhatást elősegítő, adósságkezelési tanácsadást nyújtó szolgáltatás.

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:
889924 Családsegítés 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
882201 Adósságkezelési szolgáltatás

4.5.Az  intézmény  kiegészítő  tevékenységébe  tartozó  szakfeladataok: 
nincs.

4.6.  Az  intézmény  vállalkozási  és  kisegítő  tevékenysége:  nem  végez 
vállalkozási és kisegítő tevékenységet.

5.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezetőjét a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás 
elnöke gyakorolja.

6.)  Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási 
jogviszony(ok) megjelölése:  a foglalkoztatás közalkalmazotti  jogviszonyban 
történik.

7.) Szervezeti és Működési Szabályzat:
Az  Alapító  Okiratban  foglaltakat  az  Intézmény  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatában kell részletezni, melyet az Irányító szerv hagy jóvá.

8.) Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó.

Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2009. június 01.

Szentgotthárd, 2009. ……………………..

22



                                                                                         polgármester

2. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló 
dokumentumok  alapján  az  1970. évben  Községi  Közös  Tanács 
Szentgotthárd  által létesített /alapított/  Öregek Napközi Otthona  /alapítási 
név/  Városi Gondozási Központ /jelenlegi név/ intézmény számára az 1991. 
évi  XCI.  törvény  16.§.(3)  bekezdés  előírásai  szerint  elvégzett  felülvizsgálat 
alapján  az  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  88.§.  (3)  bekezdés  szerint  tartalmi 
követelményeknek  megfelelően  a  .../2009.  számú  határozatával  az  alábbi, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv:
1.1 Neve: Városi Gondozási Központ /1/
1.2 Székhelye: Szentgotthárd, Arany J.u.1.sz.

 egységei:  Gondozóház,  Szentgotthárd,  Arany  J.u.3.  (a  Gondozóház 
2009. június 30. időponttal megszűnik)

1.3 Az intézmény alapító szerve: Községi közös Tanács Szentgotthárd, Széll 
Kálmán tér 11.

1.4 Alapítói  jogokkal  felruházott  irányító  szerv(ek)  neve,  székhelye: 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

1.5 Irányító  szerv(einek)  neve,  székhelye:  Szentgotthárd  Város  és 
Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  (9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

1.6 Az intézmény alapításának időpontja: 1970.
1.7 Az intézmény jogállása:  jogi személyként működő többcélú kistérségi 

tásrulási költségvetési szerv
1.8 Mûködési területe: Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe

2. Az intézmény által ellátott közfeladat: szociális alapellátás

4.)Az intézmény besorolása:
3.1.  Tevékenységének  jellege  szempontjából  (típusa):   Közszolgáltató 
költségvetési szerv, közintézmény
3.2. Feladatellátáshoz gyakorolt  funkció szerint  (gazdálkodási  jogkör): 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját 
költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az 
alaptevékenységét  önállóan  látja  el  azzal,  hogy  a  pénzügyi,  gazdálkodási, 
számviteli  feladatait  a szentgotthárdi Polgármesteri  Hivatal  látja el  az irányító 
szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.
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4. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok:
4.1.  Alaptevékenység TEÁOR:  8810  idősek,  fogyatékosok  szociális  ellátása 
bentlakás nélkül
4.2 Szakágazat száma és megnevezése /2/:

881000: idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

Kötelező (k) és önként vállalt (ö) feladatként ellátandó tevékenysége:

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:
Szakfeladat száma és megnevezése:
853266: nappali szociális ellátás 
853233: házi segítségnyújtás

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
853255: szociális étkeztetés 
853181: átmeneti elhelyezést biztosító ellátások (2009. június 30-ig)
853288: egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
552411: munkahelyi vendéglátás

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:

889922 Házi segítségnyújtás
889921 Szociális étkeztetés
889925 Támogató szolgálat
562917 Munkahelyi étkeztetés
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889926 Közösségi szolgáltatások
881011 Idősek nappali ellátása

Az  intézmény  a  házi  segítségnyújtás,  a  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás,  a  támogató  szolgálat  és  a  közösségi  pszichiátria 
szakfeladatot a Szentgotthárdi kistérség területén, a többi szakfeladatot 
csak Szentgotthárd Város közigazgatási területén látja el.

4.3.  Az  intézmény  kiegészítő  tevékenységébe  tartozó  szakfeladatok: 
nincs.

4.4.  Az  intézmény  vállalkozási  és  kisegítő  tevékenysége:  nem  végez 
vállalkozási és kisegítő tevékenységet.

5. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsa pályázat  útján  nevezi  ki, az  egyéb munkáltatói 
jogkört a Társulás elnöke gyakorolja.

6. Az intézmény képviseletére jogosultak /2/:
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     Az intézmény vezetője, távollétében a vezető helyettes.

7.  Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási 
jogviszony(ok) megjelölése:  a foglalkoztatás közalkalmazotti  jogviszonyban 
történik.

Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2009. június 01.

Szentgotthárd, 2009.…………………….
  
..............................

                                                                                        polgármester

3. sz. melléklet

A L A P Í T Ó  O K I R A T

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján az  1892. évben Szentgotthárd Község Képviselő-
testülete (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) által alapított Községi Óvoda / 
alapításkori  név  /  Játékvár  Óvoda  /  jelenlegi  név  /  intézmény  számára, 
melynek 2009. július 01. napjától tagintézménye Rönök Község Önkormányzata 
által 1992. évben alapított Óvoda, jelenlegi név Rönöki Kerekerdő Óvoda - az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében 
foglaltak alapján az alábbi, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv:
1.1. Neve: Játékvár Óvoda Szentgotthárd
1.2. Székhelye: Szentgotthárd, Kossuth L. u 14.

Tagintézménye:  Szentgotthárd,  Tótfalusi  u.  145.  (a tótfalusi  úti 
tagintézmény 2009. szeptember 01. időponttól telephely)

1.3. Tagóvodája  (2009.  július  01.  időponttól): Játékvár  Óvoda 
Rönöki Kerekerdő Tagóvodája, 9954 Rönök, Petőfi S. u. 16. 

1.4. Alapítás időpontja: 1892.
1.5. Alapító  szerve: Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 

Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
1.6.    Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Szentgotthárd Város és 

Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  (9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

1.7.    Alapító  jogokkal  felruházott  irányító  szerv(ek)  neve, 
székhelye: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testület 
(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

1.8. Az  intézmény  jogállása:  jogi  személyként  működő  többcélú 
kistérségi társulási költségvetési szerv
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1.9. Működési területe: Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe
1.10. Intézmény típusa: óvoda
1.11 OM azonosító: 036456

2. Az intézmény által ellátott közfeladat: óvodai nevelés

3. Az intézmény besorolása:
3.1.  Tevékenységének  jellege  szempontjából  (típusa):   Közszolgáltató 
költségvetési szerv, közintézmény
3.2. Feladatellátáshoz gyakorolt  funkció szerint (gazdálkodási  jogkör): 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját 
költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az 
alaptevékenységét  önállóan  látja  el  azzal,  hogy  a  pénzügyi,  gazdálkodási, 
számviteli  feladatait  a szentgotthárdi Polgármesteri  Hivatal  látja el  az irányító 
szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.

4. Alaptevékenysége, feladata:
Az óvoda három éves kortól az iskolába jutáshoz szükséges fejlettség eléréséig – 
ha jogszabály másképp nem rendelkezik – legfeljebb nyolc  éves korig nevelő 
intézmény.  Az óvoda nevelési  programjának megfelelően felelős  a  gyermekek 
testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a gyermekközösség kialakulásáért. 
Az óvodai nevelés, során ellátja a nemzetiségi kisebbséghez tartozó gyermekek 
óvodai nevelését, továbbá 
• a beszédfogyatékos gyermekek nevelését, logopédiai foglalkozását;
• az  integráltan  nevelhető  hallássérült  gyermekek  nevelését,  s  fejlesztését 

utazó szakemberrel.
• Csoportok száma:

Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.     11
Szentgotthárd, Tótfalusi u. 145. 1
Rönök, Petőfi S. u. 16.                   1 (2009. július 01. időponttól)

Tagozatai: a  szlovén  és  német  nemzetiségi  kisebbséghez  tartozók  óvodai 
nevelése.

A  feladat  ellátásához  az  óvodának  rendelkezésre  állnak  a  székhelyén  és  a 
tagintézményénél lévő ingatlanok:
a./ Kossuth L. u. 14.
b./ Tótfalusi u. 145.
c./ Rönök, Petőfi S. u. 16 (2009. július 01. időponttól)

Az  óvoda  a  rendelkezésére  álló  vagyontárgyakat  (ingatlanok,  nyilvántartott 
állóeszközök nevelő feladatainak ellátásához szabadon használhatja.

Maximálisan felvehető gyermekek száma: 310
Szentgotthárd: 260 fő
Tagintézmény 25 fő
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Rönöki tagóvoda  25 fő (2009. július 01. időponttól)

4.1. Alaptevékenység TEÁOR száma: 8510 Óvodai nevelés

4.2. Szakfeladat száma, megnevezése:
Kötelező(k) és önként vállalt(ö) feladatként ellátandó tevékenysége:
Szakágazat száma és megnevezése /1/:

851020: óvodai nevelés (k)

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:

Szakfeladat száma és megnevezése:
801115: óvodai nevelés
801126: sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
552312: óvodai intézményi közétkeztetés
805212: pedagógiai szakszolgálat
552411: Munkahelyi vendéglátás

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok száma és megnevezése:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:
851011 Óvodai nevelés
851012 Sajátos nev. igényű gyerm. Óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
882119 Óvodáztatási támogatás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés

4.3.  Az  intézmény  kiegészítő  tevékenységébe  tartozó  szakfeladatok: 
nincs.

4.4.  Az  intézmény  vállalkozási  és  kisegítő  tevékenysége:  nem  végez 
vállalkozási és kisegítő tevékenységet.

5. Feladatellátást szolgáló vagyon
A Játékvár  Óvoda  területei  és  épületei:  a  szentgotthárdi  1024/2.  hrsz.  és  a 
szentgotthárdi  3890.  hrsz.  alatt  vannak  nyilvántartva.  A  Kossuth  L.  u.  14. 
területe 1,2252 ha, a Tótfalusi u. 145. területe 0,0462 ha.
A körmendi  Földhivatalnál  a  rönöki  36/2 helyrajzi  számú bejegyzett  épülettel 
ellátott 1997m2 nagyságú belterületi ingatlan az alapító önkormányzat tulajdonát 
képezi, ennek karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik. 

6. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsa pályázat  útján  nevezi  ki,  az  egyéb munkáltatói 
jogkört a Társulás elnöke gyakorolja.
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7.  Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási 
jogviszony(ok) megjelölése:  a foglalkoztatás közalkalmazotti  jogviszonyban 
történik.

8. Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az óvoda képviseletét külső szervek felé az óvodavezető önállóan látja el. Ezt a 
jogkörét  esetenként  meghatalmazással,  vagy  külön  aláírási  jogosultság 
megállapításával átruházhatja. Az óvodavezetőt tartós akadályoztatása esetén az 
általános vezető helyettes helyettesíti.

Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2009. június 01.

Szentgotthárd, 2009. …………………….

                                                                               ………………………..
                                                                                 polgármester

4. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 
37. §. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. 
§. (3) bekezdésében foglaltak alapján 2005. július 1. napi hatállyal 

 az 1894-ben Szentgotthárd Nagyközség Képviselő testülete által alapított 
Római  Katolikus  Elemi  Iskola  –  majd  Arany  János  Általános  Iskola 
Szentgotthárd, 

 az 1985-ben a Városi Tanács által létesített 2. számú Általános Iskola - 
majd Széchenyi István Általános Iskola Szentgotthárd, 

 az  1893.  évben  Szentgotthárd  Nagyközség  Képviselő  testülete  által 
alapított  Magyar  Királyi  Államgimnázium,  majd  Vörösmarty  Mihály 
Gimnázium Szentgotthárd 

 és az 1981-ben a Nagyközségi Közös Tanács Szentgotthárd által alapított 
Állami Zeneiskola – majd Takács Jenő Zeneiskola 

integrálásával  az  1993.  évi  LXXIX.  Tv.  33.§  (4)  bekezdése  szerinti  közös 
igazgatású  közoktatási  intézményt  hozott  létre,  mely  intézmény  a  felsorolt 
intézmények jogutódja. A közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és 
szakmai  tekintetben  önálló  intézményegységek  keretében  különböző  típusú 
közoktatási intézmények feladatait látja el.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  integrált 
intézményegység  fenntartói  jogait  és  kötelezettségeit  az  59/2005.  sz.  ÖKT. 
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határozat alapján elfogadott és 2005. április 28-án aláírt Társulási Megállapodás 
alapján - 2005. július 01. időponttól - a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsára ruházta át. 

Az  intézmény  2009.  július  01.  időponttól  olyan  közös  igazgatású  közoktatási 
intézményként  működik  tovább,  amely  magában  foglal  egy  egységes  iskolai 
intézményegységet és az összetett iskolára vonatkozó előírások szerint magában 
foglal egy alapfokú művészetoktatási intézményegységet is. Az egységes iskolai 
intézményegység ellátja  az óvodai  nevelést,  az  általános iskolai  képzést  és  a 
gimnáziumi  képzést.  Az  1991.  június  20-án,  Magyarlak  és  Csörötnek  Község 
Önkormányzata  által  alapított  Magyarlak-Csörötnek  Általános  Iskola  és 
Óvoda intézmény  2009.  július  01.  időponttól  a  SZOI  egységes  iskolai 
intézményegységének tagintézményeként működik tovább.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  ezen  intézmény 
vonatkozásában a …/2009. számú határozatával az alábbi, egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot adja ki:

1.  A költségvetési szerv 2009. június 30. időpontig:
Neve:  Szentgotthárdi  Integrált  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
Rövidített neve: Szentgotthárdi Oktatási Intézmény
Székhelye: Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
A  szervezeti  és  szakmai  szempontból  önálló  intézményegységként 
működő tagintézményei (telephelyei):

• Vörösmarty  Mihály  Gimnázium  Intézményegység, 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.

• Széchenyi  István  5-8.  Évfolyamos  Tagintézmény, 
Szentgotthárd, Füzesi u. 7.

• Arany  János  1-4.  Évfolyamos  Tagintézmény,  Szentgotthárd, 
Arany János u. 2.

• Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység  
• (Rövidített neve: Takács Jenő Zeneiskola), Szentgotthárd, Deák 

Ferenc u. 1.
Tagintézménye:  Magyarlaki  Tagintézmény,  Magyarak, 
Kossuth Lajos u. 236.

A költségvetési szerv2009. július 01. időponttól:
Neve:  Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola,  Gimnázium és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (SZOI)
Rövidített neve: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
A  szervezeti  és  szakmai  szempontból  önálló  intézményegységként 
működő tagintézményei (telephelyei):

• Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty 
Mihály Gimnáziuma, Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
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• Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási  Intézmény Általános 
Iskolájának  Széchenyi  István  5-8.  Évfolyama, 
Szentgotthárd, Füzesi u. 7.

• Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási  Intézmény Általános 
Iskolájának  Arany  János  1-4.  Évfolyama,  Szentgotthárd, 
Arany János u. 2.

• Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak 
- Csörötnek Általános Iskolája és Óvodája (tagintézmény)

- általános  iskola  telephelye:  Magyarlak,  Kossuth  u. 
236.

- óvodai telephelyei:
 Magyarlak, Temető u. 1.
 Csörötnek, Vasúti u. 16.

• Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Takács 
Jenő  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézményegysége 
(Rövidített  neve:  Takács  Jenő Zeneiskola),  Szentgotthárd, 
Deák Ferenc u. 1.

 telephelye: Magyarak, Kossuth u. 236.
OM azonosító: 200627

2.  Alapító  szerve:  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
Alapítás időpontja: 2005. 07.01.
Az alapítást elrendelő határozat száma: 52/2005.

3.  Irányító  szerv(einek)  neve,  székhelye:  Szentgotthárd  Város  és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (9970 Szentgotthárd, 
Széll Kálmán tér 11.)

4.  Alapító  jogokkal  felruházott  irányító  szerv(ek)  neve,  székhelye: 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  (9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

5. Működési területe: Szentgotthárdi kistérség területe

6. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, 
amely magában foglal egy egységes iskolai intézményegységet és magában 
foglal  egy  alapfokú  művészetoktatási  intézményegységet  is. Az egységes 
iskolai  intézményegység  ellátja  az  óvodai  nevelést,  az  általános  iskolai 
képzést és a gimnáziumi képzést.

7. Tagozat megnevezése:
-  nappali;
- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás;
- sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  általános  iskolai 

nevelése és oktatása;
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8. Évfolyamok száma: 
- általános iskola: 8 évfolyam
- gimnázium  : 4 (9-12. évfolyam)

1+4 (9-13. évfolyam nyelvi előkészítő évfolyammal)
(5-12. évfolyam)

- alapfokú művészetoktatási intézmény:   
- zeneművészeti ág:         12 évfolyam
- képző- és művészeti ág:   8 évfolyam

9. Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatás

10. Az intézmény besorolása:
10.1.  Tevékenységének  jellege  szempontjából  (típusa):   Közszolgáltató 
költségvetési szerv, közintézmény
10.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör): 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját 
költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az 
alaptevékenységét  önállóan  látja  el  azzal,  hogy  a  pénzügyi,  gazdálkodási, 
számviteli  feladatait  a szentgotthárdi Polgármesteri  Hivatal  látja el  az irányító 
szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.

11.  Az intézmény tevékenysége:
11.1. Alaptevékenység TEÁOR száma: 8520 Alapfokú oktatás
11.2. Szakágazat száma és megnevezése: 852010 alapfokú oktatás
Kötelező (k) és önként (ö) vállalt önkormányzati feladatként ellátandó 
tevékenysége: 

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:

802 144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
804 028 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
805 410 pedagógiai szakmai szolgáltatás
801 214 általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (magyar 

német két tanítási nyelvű oktatás)
801 225 sajátos  nevelési  igényű tanulók  nappali  rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása
801 236 általános iskolai felnőttoktatás
801 313 alapfokú művészetoktatás
552 323 iskolai intézményi közétkeztetés
805 113 napközi  otthoni  és  tanulószobai  foglalkozás  (szorgalmi 

időben)
526 915 egyéb nem bolti  kiskereskedelem (tanulók tankönyvvel való 

ellátása)
2009. július 01. időponttól:
801 115 óvodai nevelés
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801 126 sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai  nevelése: 
magatartási zavar, figyelemzavar, tanulási nehézség.

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok száma és megnevezése:

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:

853111 Nappai rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam)
853113 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű 

gimnáziumi oktatása (9-13.évfolyam)
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4.évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8.évfolyam)
852012 Sajátos  nevelési  igényű  általános  iskolai  tanulók  nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)
852022 Sajátos  nevelési  igényű  általános  iskolai  tanulók  nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
852013 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)
852023 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú  művészetoktatás  képző-  és  iparművészeti, 

táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4.évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8.évfolyam)
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nev. igényű gyerm. óvodai nevelése, ellátása
882119 Óvodáztatási támogatás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés

11.3.  Az  intézmény  kiegészítő  tevékenységébe  tartozó  szakfeladatok: 
nincs.

11.4.  Az  intézmény  vállalkozási  és  kisegítő  tevékenysége:  nem  végez 
vállalkozási és kisegítő tevékenységet.
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11.5. Ellátandó tevékenysége, feladata:
Az intézmény közös igazgatású közoktatási intézmény, amely az alábbi 
feladatokat látja el:

11.5.1. Gimnáziumi nevelés és oktatás keretében:
- Gimnáziumi képzés, amely általános műveltséget megalapozó , 

valamint  érettségi  vizsgára  és  felsőfokú  iskolai  tanulmányok 
megkezdésre és a munkába állásra felkészítő nevelés és oktatás 
.A  gimnáziumi  nevelést  és  oktatást  az  ötödik  ill.  a  kilencedik 
évfolyamon  kezdi  és  a  tizenkettedik  ill.  tizenharmadik 
évfolyammal fejezi be. Egy osztályban a kilencedik évfolyamon 
idegen nyelvből intenzív nyelvi képzés folyik.

- Ellátja  a  szlovén  és  német  nemzetiségi  kisebbségi  nyelv 
oktatását.

11.5.2. Általános iskolai nevelés és oktatás keretében:
- Biztosítja  az  általános  iskolai  nevelést  és  oktatást,  ennek 

keretében felkészíti  a  tanulókat az alapfokú iskolai  végzettség 
megszerzésére.  A  nappali  rendszerű  általános  műveltséget 
megalapozó  iskolai  oktatás  során  emelt  szintű  testnevelési, 
német  nyelvi  és  nemzetiségi  nyelvi  (német,  szlovén)  képzés 
illetve magyar német két tanítási nyelvű oktatás folyik. 

- A  tanulók  részére  napközi  otthonos,  iskolaotthonos  és 
tanulószobai ellátást biztosít.

- Ellátja  a  beszédfogyatékos,  halláskárosult  az  enyhe  értelmi 
fogyatékos  és  a  pszichés  fejlődési  zavar  miatt  a  tanulási 
folyamatban  tartósan  és  súlyosan  akadályozott  gyermekek 
nevelését  és  oktatását,  otthoni  ellátás  keretében  különleges 
gondozást biztosít. A Kt. 121.§-a értelmében a más fogyatékos 
tanulókkal  a  törvényben  meghatározott  óraszámban 
fejlesztőpedagógus foglalkozik.

- Iskolai könyvtárat működtet.
- Igény esetén felnőttoktatást is végez.
- Etnikai nevelés – oktatás megszervezése

11.5.3. Alapfokú művészetoktatás keretében:
- Az  alapfokú  művészetoktatás  zeneművészeti  ágában  alapfokú 

nevelést  és  oktatást  biztosít  az  alábbi  tanszakokon:  furulya, 
fuvola, oboa. Klarinét, fagott, szaxofon, kürt, tenorkürt, bariton, 
trombita, harsona, tuba, ütő, gitár, zongora, orgona, harmonika, 
szintetizátor, szintetizátor-keybord,- számítógépes zene, brácsa, 
hegedű,  gordonka,  nagybőgő,  magánének,  szolfézs, 
kamarazene.

- Megalapozza  a  művészeti  kifejező  készségeket,  ill.  előkészít, 
felkészít a szakirányú továbbtanulásra.
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- Az  alapfokú  művészetoktatás  képző-  és  iparművészet  ágában 
alapfokú  nevelést  és  oktatást  biztosít  az  alábbi  tanszakokon: 
vizuális  alapismeretek,  grafika,  bőrműves,  kerámia, 
kézművesség, textil, tűzzománc készítő szakok

11.6.Maximálisan felvehető tanulólétszám:
- gimnázium: 400 fő
- általános iskola:

 nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó képzés: 1040 
fő

 sajátos  nevelést  igénylő  tanulók  nappali  rendszerű  általános 
műveltséget megalapozó iskolai oktatása: 50 fő

 alapfokú művészetoktatás: 265 fő
 képző-iparművészeti ágban 140 fő
 Óvodai létszám. Magyarlak 25 fő, Csörötnek 30 fő (2009. július 01. 

időponttól tagintézmény).

11.7. A feladatellátást szolgáló vagyon:
11.7.1. A gimnázium területe és épülete: a 1332. sz. tulajdoni lapon, az 
1376. hrsz. alatt van nyilvántartva.
11.7.2. Az általános iskolák területei és épületei: a 1072. hrsz. és a 7/2. 
hrsz.  alatt  vannak  nyilvántartva  (általános  iskolák  épülete 
tornateremmel, tornacsarnokkal).
11.7.3.  A magyarlaki csörötneki általános iskola és óvoda területei és 
épületei:  500/3 hrsz.  a  245.  hrsz.  és  a  455/1  hrsz.  alatt  vannak 
nyilvántartva (2009. július 01. időponttól tagintézmény).
11.7.4. A  zeneiskola  a  szentgotthárdi  1320.  hrsz.  alatt  van 
nyilvántartva.  A  telephelynek  otthont  adó  -  Magyarlak-  Csörötnek 
tulajdonában lévő, Magyarlak, Kossuth L. u. 236. sz. alatti  – ingatlan, 
valamint  annak  felszereléseinek  ingyenes  használata  megállapodás 
alapján történik. 
Az  intézmény  a  feladatellátáshoz  szükséges  ingatlanokat,  így  a 
tornacsarnokot,  tornatermet,  tantermeket  egy  évnél  nem  hosszabb 
időtartamra bérbe adhatja, ha ez nem akadályozza a nevelési-oktatási 
intézményben folyó munkát. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont 
nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni.

12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény igazgatóját a Társulási Tanács meghatározott időtartamra bízza 
meg  nyilvános  pályázati  eljárás  útján,  az  egyéb  munkáltatói  jogkört  a 
Társulás elnöke gyakorolja.
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13.  Az intézmény képviselete:
Az intézményt, mint jogi személyt az igazgató vagy az általa megbízott személy 
képviselheti.

14.  Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási 
jogviszony(ok) megjelölése:  a foglalkoztatás közalkalmazotti  jogviszonyban 
történik.

Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2009. június 01.

Szentgotthárd, 2009. …………...
Polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. április 29-i ülésére

Tárgy:  Városi  televízióval  kötött  együttműködési  megállapodás  módosítása;  a  kht. 
átalakítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. február 25-i ülésen meghozott 28/2009. számú határozat 2. pontjában a Képviselő-
testület  egyetértett  a  Városi  televízió  és  Kábelüzemeltető  Kht.  ügyvezetőjének  szakmai 
koncepciójában foglaltakkal  (9.  sz.  melléklet).  Az  Önkormányzat  és  a  VTV.  Kht.  közötti 
kommunikációs együttműködési programmal kapcsolatos megállapodás módosításának akkor 
előterjesztett változatát azonban nem támogatta, hanem a határozat 4. pontjában döntött arról, 
hogy  a  szerződést  az  áprilisi  képviselő-testületi  ülésen  tárgyalja  meg  úgy,  hogy  az 
előterjesztés  előkészítésében az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottság  is 
vegyen részt. Addig pedig a Polgármesteri Hivatal illetékes irodája és a Kht felelős vezetője 
közötti egyeztetést javasolt.

A határozat 5. pontjában a Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a VTV Kht. 2009. július 
1-jétől  nonprofit  kft.  társasági formába alakuljon át,  egyúttal  felkérte a Kht. ügyvezetőjét, 
hogy az átalakuláshoz szükséges okiratokat és a társasági szerződés módosítását az áprilisi 
képviselő-testületi ülésre készítse elő.

1. A Kommunikációs együttműködési program

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárd Városi televízió és Kábelüzemeltető 
Kht.  között  2007.  évben  megkötött  „Megállapodás  Kommunikációs  együttműködési 
programról”  című  megállapodást  annak  idején  a  VTV  Kht  kezdeményezte,  a  javaslatot 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  jónak  tartotta  és  végül  egy  verzióját  elfogadta.  A 
megállapodás szabályozza egy önkormányzat  és egy városi  televízió mint kommunikációs 
szolgáltató  feladatait  a  kommunikáció  területén.  Ilyen  megállapodások  léteznek  más 
önkormányzatok és más városi televíziók között is. Ezek kereteket adhatnak egy hosszú távú, 
együttműködésen alapuló kapcsolatnak, melyben az önkormányzat célja és érdeke a lakosság, 
a választópolgárok felé közérdekű információk közlése, hírek eljuttatása, az önkormányzat 
életének a bemutatása. Ezen feladat teljesítése során a médium, a közvetítő a Városi televízió, 
ami  egyébként  többféle  jogi  formában  is  létezhet,  lehet  akár  közhasznú  társaság  is.  Az 
önkormányzat  szempontjából  a  lényeg,  hogy  az  információk,  a  közlendők  eljussanak  a 
címzettekhez, azokhoz, akiknek az információkat szánják.
Itt egy szolgáltatásról van szó, amit az önkormányzat vásárolhat egy szolgáltatótól – ebben az 
esetben az önkormányzat fizet a szolgáltatónak egy összeget, vagy megoldhatja olyan módon 
is, hogy szervezetet hoz létre e feladat teljesítésére. Szentgotthárdon ezt az utat választottuk: 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  egy  100  %-ban  önkormányzati  tulajdonú  cége 
segítségével oldja meg ezt a feladatot. 
A kommunikációs megállapodás  dokumentumnak a Gotthárd TV által javasolt módosításait 
(3. sz. mellékletben pirosan, aláhúzottan szedve), illetve ezzel együtt magát a dokumentumot 
(jelenleg hatályban lévő: 2. sz. melléklet) az Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi és Sport 
Bizottság két külső tagja véleményezte.
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1.1. A Gotthárd Tv javaslatai (3. sz. melléklet):

Az alábbiakban a  Gotthárd Tv által  megküldött  dokumentumból  kiemeltük a  javaslataival 
érintett pontokat (dőlten, aláhúzva szedetten a bekerülő új elemek):

a)  A Megállapodás  3.1.  pontjának  (A képviselő-testületi  ülés  megjelenései)  első  mondata 
helyébe a következő mondat kerüljön:
„A Gotthárd Tv minden nyilvános képviselő-testületi  ülést  lehetőségeihez mérten élőben 
vagy   felvételről   közvetít.”

b) A Megállapodás 3.3.  pontja (A polgármester,  az alpolgármesterek és az önkormányzati 
képviselők megjelenései) alatti rendelkezések a következőkre módosuljanak:
„A városi ünnepségekről, hivatalos és protokolláris rendezvényekről a Gotthárd Tv –   anyagi   
lehetőségeihez  mérten  – tájékoztatja  a  nézőket.  A hivatalos  nemzeti  és  városi  ünnepek 
alkalmával  a  polgármester  vagy  az  őt  helyettesítő  alpolgármesterek  beszédeit  közvetíti, 
vagy tudósításban idéz belőle.”

c) A Megállapodás 4.2. pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lépjen:
„Ha anyagi lehetőségei engedik, rendszeresen készít gyermek- és ifjúsági műsorokat.”

d) A Megállapodás 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépjenek:
„4.3. A Gotthárd Tv az Országos Rádió és Televízió Testülettel kötött szerződése szerinti 
napi  24  órában  sugároz  műsort.  Amennyiben  ennek  anyagi  fedezetét  önkormányzati  
támogatással, pályázati vagy más úton biztosítani tudja, akkor     a Gotthárd Tv heti egy, de 
évente legalább 48 (a nyári szabadságolási időszakokra, illetve előre nem látható technikai, 
műszaki  okok  előfordulásának  lehetőségére  gondolva),  minimum  tizenöt  perces  új 
Híradóval jelentkezik, amit a hét minden napján legalább egyszer, több híradó esetében a 
következő híradóig naponta legalább egyszer megismétel.  Anyagi forrás hiányában havi  
kettő, de évente legalább 20, minimum 12 perces Híradóval jelentkezik a Gotthárd Tv.”

e) A Megállapodás 4.4. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lépjen:
„A Gotthárd Tv – szintén a finanszírozás megléte esetén – legalább heti rendszerességgel, 
ellentétes  esetben  havi  két  alkalommal új,  minimum  húszperces  magazinműsorral 
(Kerekasztal, Sportolók a kamera előtt stb.) jelentkezik a város lakosságának érdeklődésére 
számot tartó témákban, a témában illetékes személy(ek) részvételével.”

f) A Megállapodás 4.5. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lépjen:
„Hetente három alkalommal (kedden, szerdán, vasárnap) – támogatás hiányában hetente két  
napon – jelentkezik önállóan szerkesztett műsorfolyammal.”

g) A Megállapodás a következő rendelkezéssel egészüljön ki:
„6.3. A Polgármesteri Hivatal EU-integrációs és pályázatíró csoportja figyelemmel kíséri a 
helyi televíziók számára kiírt pályázati lehetőségeket, ezekről rendszeresen tájékoztatja a 
Gotthárd  Tv  munkatársait,  és  igény  esetén,  szükség  szerint  segítséget  nyújt  a  pályázat 
megírása kapcsán.”

h) A Megállapodás egészüljön ki az alábbi pontokkal:
„7.5. Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben nem tud anyagi támogatást biztosítani a 
Gotthárd Tv-nek, akkor ezt tudatja a közvéleménnyel, hogy ezzel félreérthető helyzeteket 
előzzön meg, és ez a feladat ne a Gotthárd Tv-re háruljon. Ennek megjelenési formája a 
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határozat  testületi  ülésen történő ismertetésén kívül  a  városi  weblapon,  helyi  és  megyei 
újságban, illetve a televízió képernyőjén lenne célszerű.” (Figyelem! Az 1. sz. mellékletben 
ez pontosítva.)
„7.6.  Az  Önkormányzat  a  városban  történő  jelentősebb  beruházások,  közbeszerzések 
megtörténtekor szem előtt tartja saját cége, a Gotthárd Tv érdekeit, és szorgalmazza, hogy a 
győztes  pályázók,  beruházók  Gotthárd  Tv-től  műsoridőt  vásárolva  ismertessék  meg 
magukat, vagy projektjüket a helyiekkel.
7.7.  A  városi  rendezvényeken,  illetve  intézményekben  az  önkormányzat  díjmentesen 
megjelenési  felületet  biztosít  a  Gotthárd  Tv-nek,  mint  szolgáltatónak,  továbbá  mint 
reklámkészítőnek és reklámhordozónak.
7.8. Az Önkormányzat közvetítői szerepet vállal a Gotthárd Tv és a kistérség tanács, illetve 
annak  tagönkormányzatai  között,  hogy  ők  is  támogassák  a  Gotthárd  Tv-t  az  amúgy  is 
városhatárokon túl mutató feladatainak elvégzésében.”

i) A Megállapodás záró rendelkezései egészüljenek ki az alábbi ponttal:
„Amennyiben  az  Önkormányzat  nem  tud  anyagi  támogatást  biztosítani  a  Gotthárd  Tv 
számára, abban az esetben arra az időszakra nem kérheti számon a televízió által vállalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.”

1.2. Szalainé Kiss Edina a következő megjegyzéseket tette (4. sz. melléklet):

a) Véleménye szerint a 3.3. pont kapcsán egyértelműen szabályozni kellene, hogy a városi 
ünnepségeket a Gotthárd TV felveszi-e teljes terjedelmében, vagy csak részleteiben, illetve, 
hogy a színházból ezeket élőben közvetítik-e. Bántónak találta, hogy míg az október 23-i 
ünnepséget  nem  is  rögzítették,  addig  a  március  15-i  ünnepséget  élőben  sugározták  és 
többször  meg  is  ismételték.  Ez  véleménye  szerint  a  diákok,  tanárok,  szülők  körében 
konfliktusokra adott, adhat alkalmat.

b) A Gotthárd Tv által javasolt 8.4. pontot nem emelné a megállapodásba, mivel az magának a 
szerződésnek a létét tenné kérdésessé, hiszen az önkormányzat idei költségvetéséből nem 
kapott támogatást a Gotthárd Tv. Egyébként pedig szinte minden pontnál, műsornál amúgy 
is javasolja a Gotthárd Tv a feltételes módot, az anyagi feltételekre hivatkozva.

1.3. Csukly Gergely észrevételei a következők voltak (5. sz. melléklet):

a) Abból indult ki, hogy a Kht. a város tulajdonában levő cég, s mint ilyen, alapvető elvárás 
vele szemben, hogy próbáljon meg színvonalasan, gazdaságosan, sőt lehetőleg nyereségesen 
működni. Amennyiben ez a vállalkozás nyereséges, nyilvánvalóan a megtermelt többlet a 
minőségi szolgáltatás fejlesztésére fordítandó. Ebből kiindulva az  a tény, hogy a város nem 
részesíti  költségvetési  támogatásban  a  Gotthárd  Tv-t,  önmagában  még  nem  feltétlenül 
jelenti azt, hogy a Kht. cserébe csökkenti a szolgáltatásait. 
Ugyanakkor furcsának találja, hogy szerződésben rögzítsünk nem biztosítható támogatást, 
illetve cserébe nem teljesíthető szolgáltatásokat. 

 b)  Amennyiben  a  szerződésben  megjelenő  elvárások  (pl.  képviselő-testületi  ülések, 
rendezvények  élő  közvetítése,  műsorszolgáltatás  ideje  stb.)  az  önkormányzat  részéről 
merültek  fel,  azok teljesíthetősége  véleménye  szerint  valóban a  Kht.  anyagi  helyzetétől 
függ.
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Ennek megfelelően elfogadhatónak tartja azokat a kitételeket, hogy "amennyiben az anyagi 
lehetőségek  erre  lehetőséget  teremtenek".  Ugyanakkor  a  támogatásnak  a  megvalósulása 
szerinte nem helytálló feltétel a szerződésben. Megjegyzi,  hogy a támogatás rögzítését nem 
is találja szükségesnek, hiszen ha a Kht. nagyon eredményesen és nagyon jól dolgozik (tehát 
jelentős, forintban mérhető pozitívumot ér el), ebben az esetben az önkormányzat akkor sem 
feltétlenül  biztosítana  neki  támogatást,  ha  erre  egyébként  a  város  anyagi  helyzete 
lehetőséget teremtene.

 

1.4. Néhány javaslat a februári anyagból:

a) A Megállapodás 7.1. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosuljon:
„Az Önkormányzat a Kommunikációs Együttműködési Program keretében évente támogatást 
nyújthat a Gotthárd Tv közcélú tevékenysége elősegítésére.” 

b) A Megállapodás 7.2. pontjának jelenlegi tartalma („A televízió kiegyensúlyozott működése 
érdekében az önkormányzat a támogatás volumenét a 2008. évtől 3 évre előre határozza meg, 
de  a  konkrét  összegről  évente  dönt  a  képviselő-testület.”)  és  a  7.3.  pont  első  mondata 
(„Tárgyévben  a  költségvetés  elfogadásáig  az  előző  költségvetési  év  azonos  időszakában 
megvalósult támogatást folyósítja az önkormányzat.”) kerüljön törlésre.

c) A Megállapodás 7.3. pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lépjen:
„Az Önkormányzat az éves     költségvetésében és külön határozatában jóváhagyott   támogatást 
négy  részletben,  negyedévente,  a  negyedévet  követő  hó  15-ig  utalja  a  Gotthárd  Tv 
számlájára.”

d) A Megállapodás 8.3. pontjának első („Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2007. évi támogatás 
mértéke  5.000  e/Ft.”)  és  harmadik  mondta  („A Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  évente  a 
támogatás nyújtásakor a Megállapodásnak ezt a pontját módosítják.”) kerüljön törlésre.

1.5. Összegzés:

Aki a fentieket végigolvasta és elolvasta az előterjesztés mellékleteit is, az láthatja, hogy a 
jelenlegi kommunikációs megállapodás a jelenlegi formájában valóban nem maradhat fenn. 
Az  is  látható,  hogy  amit  a  kht.  ügyvezetője  javasol,  az  alapjaiban  kérdőjelezi  meg  a 
megállapodás fenntarthatóságát, hiszen egy megállapodás esetén az abban foglaltak szerint 
kell a szolgáltatásokat teljesíteni – mindenféle további feltétel bekövetkezésétől függetlenül. 
Ha a vállalásokat biztosan nem lehet teljesíteni, akkor nem szabad megállapodást kötni. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzat létrejötte körüli időszakban a lakosság 
tájékoztatása érdekében kezdett bele a helyi televíziózásba. A cél ezzel akkor is az volt, mint 
ma: információ közlése a lakosság felé a város életéről, az önkormányzat munkájáról. Ehhez 
műsorokat kell készíteni, ennek vannak költségei, nagyobb része a kiadás és kisebb része a 
bevfétel. A kábelszolgáltatás ettől eltérően több bevételt és nyereséget is hozó szolgáltatás. A 
két  tevékenységet  egy  szervezet  látja  el,  így  a  nyereséges  tevékenység  bevételei 
finanszírozzák  a  nem nyereséges  műsorkészítést.  Szentgotthárd  város  Önkormányzata  így 
szervezte meg a televíziós kommunikációs szolgáltatását: olyan szervezetet hozott létre, ami 
bevételeiből kigazdálkodhatja a kevésbé nyereséges televíziózás költségeit. Az is egyértelmű, 
hogy csak addig szabad nyújtózkodni ebben is, amíg a takaró ér. Azaz: nem lehet a kht-tól 
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többet  követelni  a  városi  televíziózás  területén,  mint  amennyinek  a  költségeit  a  saját 
bevételeiből ki tudja gazdálkodni.

Ennek  megfelelően  tisztább  viszonyokat  kell  teremteni!  Nem  lehet  a  100%-ban 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  gazdasági  társaság  vezetőjét  abba  a  helyzetbe  hozni, 
amelyben szerepzavarba  kerül,  arra  kényszerül,  hogy teljesíthetetlen  feltételekhez  kösse  a 
szervezet által ellátandó egyik alapfeladat teljesítését. Nem lehet őt abba a helyzetbe hozni, 
amikor  olyan  szerepbe  kényszerül,  mintha  az  általa  vezetett  társaság  az  önkormányzattól 
független, külső, profitorientált vállalkozás lenne, aminek ha nem fizetnek egy általa nyújtott 
szolgáltatásért, akkor nem is szolgáltat többé. Nem szerencsés az ügyvezetőt olyan helyzetbe 
hozni, amelyben megállapodásról kell alkudnia az általa vezetett cég saját tulajdonosával, és 
nem lehet őt olyan helyzetbe hozni, amikor végül olyan városi televíziót kell vizionálnia, ami 
támogatás hiányában nem is városi televízió többé.

Javasoljuk annak tudatosítását az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező társasággal, hogy 
mit  várunk  el  a  vtv-től.  Ehhez  javaslatunk  szerint  nem  szerződést  kell  kötni  a  saját 
társaságunkkal  –  azaz  teljesíthetetlen  kommunikációs  megállapodásra  egyszerűen  nincs 
szükség!  Ehelyett  javaslunk  a  kommunikációs  megállapodásból  néhány  pontot  a  most 
elfogadandó, nonprofit kft-t létrehozó Alapító Okiratba átemelni. Javasoljuk továbbá, hogy 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  fogadjon  el  egy  „Kommunikációs 
kötelezettségvállalást”  Szentgotthárd  lakossága  felé,  ami  tartalmazza  a  Városi  televízión 
keresztül  felvállalt  minimális  kommunikációs  szolgáltatási  szintet.  Ez  a  dokumentum 
tartalmazza a legfontosabb, meg nem változtatható és mindenképpen teljesítendő feladatokat 
– amelyek teljesítésére tartja fenn az önkormányzat a Városi televízióját. Ennek az egyoldalú 
dokumentumnak  a  Képviselő-testület  általi  elfogadásával  feleslegessé  válik  a  Városi 
televízióval megállapodás kötése. 
Az Alapító Okiratba beemelendő részeket és a Kommunikációs kötelezettségvállalás tartalmát 
a  6.  sz.  melléklet  tartalmazza.  Az egyes  rendelkezések után zárójelben olvasható,  hogy a 
jelenleg hatályos együttműködési program melyik pontjából alakítottuk ki.

2. A kht. átalakítása:

A jogszabályi  változások  következtében  a  2009-es  év  folyamán  sort  kell  keríteni  a  Kht. 
nonprofit  kft-vé  történő  átalakítására.  Ezen  átalakítás  az  alapító  okirat  módosításával 
megoldható.

Ennek megfelelően az alapító okiratban módosítani kell többek között a cég cégnevét.
 
Módosítást igényel továbbá az, hogy 2006. július 1. napjától új gazdasági társaságokról szóló 
törvény lépett hatályba, és a törvény hatályba léptető rendelkezései kötelezővé teszik, hogy a 
2006. július 1-jén már bejegyzett társaságok a 2006. július 1-jét követő első legfőbb szervi 
ülésükön, de legkésőbb 2007. szeptember 1. napjáig kötelesek meghozni azokat a döntéseket, 
amelyek révén az alapító okiratuk, működésük az új előírásokhoz igazodik. Az említettekre 
tekintettel több helyen szükséges az alapító okirat módosítása. Jelenleg az alapító okiratot a 
mellékelt tervezetben csak ott módosítottuk, ahol ezt a jogszabály kötelezővé teszi, illetőleg 
ahol az új jogszabályi rendelkezés felülírja a korábbi jogszabályszöveget. 
 
Igaz  ugyan,  hogy  2009.  március  1-jétől  a  cégjegyzék  a  TEÁOR-számokat  nem  fogja 
tartalmazni,  ugyanakkor  az  APEH a  továbbiakban  is  kérni  fogja  a  Statisztikai  Hivatallal 
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együtt,  így  az  alapító  okiratban  a  TEÁOR  2003  szerinti  tevékenységek  TEÁOR  2008 
tevékenységre történő átsorolása  is  szükségessé vált.  Ennek megfelelően az alapító  okirat 
mellékelt tervezetében már feltüntetésre kerültek a 2008-as TEÁOR számok.
 
Szükség  van  továbbá  a  Képviselő-testület  részéről  a  korábban  a  felügyelő  bizottság,  a 
könyvvizsgáló,  illetőleg az  ügyvezető  tekintetében elfogadott  266/2007,  21/2009,  22/2009 
számú Képviselő-testületi határozatok, illetőleg a jelen alapító okirat-módosítás tekintetében 
is egy olyan határozatra, amely felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezen változtatásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.
 
A 7.  sz.  melléklet  tartalmazza  az  alapító  okirat  ügyvezető  igazgató  úr  által  megküldött 
módosítási  javaslatait,  a  8.  sz.  melléklet  pedig  a  mostani  és  az  eddigi  módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot (illetve annak tervezetét – a határozati javaslat 3. 
pontját nem figyelembe véve), amelyben a változtatott részek vastagon, aláhúzottan és dőlt 
betűs szedéssel vannak feltűntetve.
 
Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  alapító  okirat  módosítását  elfogadni 
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  6.  számú 
mellékletének  II.  pontja  szerinti  tartalommal  elfogadja  a  „Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  Kommunikációs  kötelezettségvállalása  a  városi  televíziózás 
kapcsán” című dokumentumot. 
Ezzel egyidejűleg a 2007. évben a Szentgotthárd Városi televízió és Kábelüzemeltető Kht-vel 
közösen megalkotott és elfogadott Kommunikációs együttműködési programot megszünteti.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  és  a 
Szentgotthárd Városi  televízió és  Kábelüzemeltető Kht.  között  fennálló,  kommunikációs 
együttműködési  programról  szóló  megállapodás  módosítását  az  1.  sz.  melléklet  szerint 
elfogadja. /VAGY: az 1. sz. melléklethez képest az alábbi eltérésekkel fogadja el:
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  most  elfogadott  módosításokkal 
egységes  szerkezetbe  foglalt  új  megállapodás-tervezet  aláírására  és  a  tervezet  aláírás 
céljából  történő megküldésére a  Szentgotthárd Városi  televízió és Kábelüzemeltető Kht. 
ügyvezető igazgatója részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  Dékány István ügyvezető igazgató

3. A Szentgottháes Váeos Önkormányzatának Képviselő-testülete a nonprofit kft-t létrehozó 
Alapító Okiratba beemeli az előterjesztés 6. számú mellékletének I. pontjában foglaltakat.
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4.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  Városi 
Televízió és Kábel-üzemeltető Közhasznú Társaság alapító okiratának az előterjesztés 7. 
sz. mellékletében foglalt módosítását elfogadja.

5.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  Városi 
Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű Társaságnak a  felügyelő 
bizottság,  a  könyvvizsgáló,  valamint  az  ügyvezető  tekintetében  korábban  elfogadott 
266/2007.,  21/2009.  és  22/2009.  számú  Képviselő-testületi  határozatokkal,  illetőleg  a 
most elfogadott alapító okirat módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
elfogadja,  aláírására  a  polgármestert  felhatalmazza. A  módosítás  cégbírósági 
nyilvántartásba  vétele  iránti  eljárás  kezdeményezésére  és  lefolytatására  a  Képviselő-
testület felhívja az ügyvezetőt.

Határidő 3-5. pontra: azonnal
Felelős 3-5. pontra: Viniczay Tibor polgármester

Dékány István ügyvezető igazgató

Szentgotthárd, 2009. április 20.

Viniczay Tibor
  polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. sz. melléklet

A Kommunikációs együttműködési programról
szóló megállapodás módosítása

1.)  A Megállapodás 3.1.  pontjának (A képviselő-testületi  ülés  megjelenései)  első mondata 
helyébe a következő mondat kerül:
„A Gotthárd Tv minden nyilvános képviselő-testületi ülést lehetőségeihez mérten élőben vagy 
felvételről közvetít.”

2.) A Megállapodás 3.3. pontja (A polgármester, az alpolgármesterek és az önkormányzati 
képviselők megjelenései) alatti rendelkezések a következőkre módosulnak:
„A városi ünnepségekről, hivatalos és protokolláris rendezvényekről a Gotthárd Tv – anyagi 
lehetőségeihez  mérten – felvételről /  VAGY: élőben tájékoztatja  a  nézőket,  a  program 
részleteinek /  VAGY: teljes  terjedelmének közreadásával.  A hivatalos  nemzeti  és  városi 
ünnepek  alkalmával  a  polgármester  vagy  az  őt  helyettesítő  alpolgármesterek  beszédeit 
közvetíti, vagy tudósításban idéz belőle.”

3.) A Megállapodás 4.2. pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Ha anyagi lehetőségei engedik, rendszeresen készít gyermek- és ifjúsági műsorokat.”

4.) A Megállapodás 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4.3. A Gotthárd Tv az Országos Rádió és Televízió Testülettel kötött szerződése szerinti napi 
24 órában sugároz műsort. Amennyiben ennek anyagi fedezetét önkormányzati támogatással,  
pályázati vagy más úton biztosítani tudja, akkor a Gotthárd Tv heti egy, de évente legalább 48 
(a  nyári  szabadságolási  időszakokra,  illetve  előre  nem  látható  technikai,  műszaki  okok 
előfordulásának lehetőségére gondolva),  minimum tizenöt  perces új  Híradóval  jelentkezik, 
amit  a  hét  minden  napján  legalább  egyszer,  több  híradó  esetében  a  következő  híradóig 
naponta legalább egyszer megismétel. Anyagi forrás hiányában havi kettő, de évente legalább 
20, minimum 12 perces Híradóval jelentkezik a Gotthárd Tv.”

5.) A Megállapodás 4.4. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Gotthárd Tv  – szintén a finanszírozás megléte esetén – legalább heti rendszerességgel, 
ellentétes  esetben  havi  két  alkalommal új,  minimum  húszperces  magazinműsorral 
(Kerekasztal, Sportolók a kamera előtt stb.) jelentkezik a város lakosságának érdeklődésére 
számot tartó témákban, a témában illetékes személy(ek) részvételével.”

6.)  Megállapodás 4.5. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hetente három alkalommal (kedden, szerdán, vasárnap) – támogatás hiányában hetente két  
napon – jelentkezik önállóan szerkesztett műsorfolyammal.”

7.) A Megállapodás a következő rendelkezéssel egészül ki:
„6.3. A Polgármesteri Hivatal EU-integrációs és pályázatíró csoportja figyelemmel kíséri a 
helyi  televíziók  számára  kiírt  pályázati  lehetőségeket,  ezekről  rendszeresen  tájékoztja  a 
Gotthárd  Tv  munkatársait,  és  igény  esetén,  szükség  szerint  segítséget  nyújt  a  pályázat 
megírása kapcsán.”

8.) A Megállapodás 7.1. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
„Az Önkormányzat a Kommunikációs Együttműködési Program keretében évente támogatást 
nyújthat a Gotthárd Tv közcélú tevékenysége elősegítésére.” 
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9.) A Megállapodás 7.2. pontjának jelenlegi tartalma és a 7.3. pont első mondata törlendő.

10.) A Megállapodás 7.3. pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat az éves költségvetésében és külön határozatában jóváhagyott támogatást 
négy  részletben,  negyedévente,  a  negyedévet  követő  hó  15-ig  utalja  a  Gotthárd  Tv 
számlájára.”

11.) A Megállapodás kiegészül az alábbi pontokkal:
„7.5. Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben nem tud anyagi támogatást biztosítani a 
Gotthárd Tv-nek, akkor ezt tudatja a közvéleménnyel. Ennek megjelenési formája a határozat 
testületi ülésen történő ismertetésén és az Önkormányzati Értesítőben történő kiadásán kívül a 
városi weblapon történő megjelentetése, továbbá a Gotthárd Tv képújságának, a helyi és a 
megyei újság szerkesztőségének történő megküldése.
7.6.  Az  Önkormányzat  a  városban  történő  jelentősebb  beruházások,  közbeszerzések 
megtörténtekor szem előtt tartja saját cége, a Gotthárd Tv érdekeit, és szorgalmazza, hogy a 
győztes pályázók, beruházók Gotthárd Tv-től műsoridőt vásárolva ismertessék meg magukat, 
illetve projektjüket a helyiekkel.
7.7.  A  városi  rendezvényeken,  illetve  intézményekben  az  önkormányzat  díjmentesen 
megjelenési  felületet  biztosít  a  Gotthárd  Tv-nek,  mint  szolgáltatónak,  továbbá  mint 
reklámkészítőnek és reklámhordozónak.
7.8. Az Önkormányzat közvetítő szerepet vállal a Gotthárd Tv és a kistérségi tanács, illetve 
annak tagönkormányzatai között, hogy ők is támogassák a Gotthárd Tv-t a városhatárokon túl 
mutató feladatainak elvégzésében.”

12.) A Megállapodás 8.3. pontjának első és harmadik mondta törlendő.

13.) A Megállapodás záró rendelkezései kiegészülnek az alábbi ponttal:
„Amennyiben  az  Önkormányzat  nem  tud  anyagi  támogatást  biztosítani  a  Gotthárd  Tv 
számára,  abban az  esetben  arra  az  időszakra  nem kérheti  számon a  televízió  által  vállalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.”
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2. sz. melléklet

Megállapodás
Kommunikációs együttműködési programról

(jelenleg hatályos szöveg)

mely egyrészről létrejött
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata (a  továbbiakban:  Önkormányzat  -  képviselő: 
Viniczay Tibor polgármester)
 
másrészről 
a  Szentgotthárd Városi televízió és Kábelüzemeltető Kht. (a továbbiakban Gotthárd Tv - 
képviselő: Dékány István ügyvezető igazgató)
között az alulírott napon, az alábbiakban írt feltételekkel:

1. A program célja

1.1.  A  Program  célja,  hogy  az  Önkormányzat  és  a  szentgotthárdi  polgárok  közötti 
kapcsolatban a televíziós kommunikáció az alábbi elvek szerint valósuljon meg: 

a.) A Gotthárd Tv komplex,  egységes médiumként vállaljon szerepet a város közéletében, 
hiteles interaktív kommunikációs csatornaként váljon hivatkozási ponttá a közélet és a kultúra 
kérdéseiben a városlakók és az üzleti szféra számára.

b.)  A  Gotthárd  Tv  a  televíziós  technika  felhasználásával  folytasson  értékmegőrző 
tevékenységet azzal, hogy archiválja a város történéseit, közéleti személyiségeiről, kulturális 
eseményeiről készült műsorait.

c.) Az Önkormányzat részéről a nagyobb horderejű, a lakosok többségét érintő döntések előtt, 
széleskörű társadalmi vitának kell nyilvánosságot adni.

d.)  A  program  célja,  hogy  az  együttműködés  kereteinek  megállapításával  szavatolja  a 
Gotthárd Tv műsorkészítési szuverenitását.

e.) A Kommunikációs együttműködési program megvalósítása során a felek a rádiózásról és 
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben írtakat betartják.

1.2. Az Önkormányzat feladatai:
A program céljainak megvalósítása érdekében az Önkormányzatnak, a tisztségviselőknek, a 
bizottságoknak  és  a  szakértőknek  időben  és  folyamatosan  információval  kell  ellátnia  a 
szerkesztőséget a  bizottságokhoz és a Polgármesteri  Hivatalhoz beérkező,  a közvéleményt 
érintő témákról.

1.3. A Gotthárd Tv feladatai:
A televíziónak a műsorszerkezettel lehetőséget kell adni a nézőknek, hogy a vita közben is 
megismerje a tényeket és bekapcsolódjon a probléma feltárásába.
A Gotthárd Tv nemcsak az események követésével és azok archiválásával szolgálja a helyi 
kommunikációt, hanem aktívan vegyen részt a közéletben, időben és érzékenyen reagáljon a 
szentgotthárdi polgárokat érintő kérdésekre.
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Közhasznú információ közlésével rendszeresen tájékoztassa a városlakókat.

2.A program időtartama

A program  2007.  május  1-jével  indul  és  ezt  követően  folyamatos.  A felek  kölcsönösen 
megállapodnak abban, hogy a programot minden év február 28-áig felülvizsgálják és elvégzik 
a szükséges korrekciót.

3. A program garantált televíziós műsorfelületei

 3.1. A képviselő-testületi ülés megjelenései

A Gotthárd Tv minden nyilvános képviselő-testületi ülést felvételről közvetít. A közvetítés 
során  a  megszólaló  képviselők  nevét  felirattal  látja  el.  A napirendek  tárgyalása  során  a 
napirend  címét  a  jegyzőkönyvvezető  által  biztosítottak  szerint  megjeleníti.  Az  egyes 
napirendek utáni szavazások eredményét - szavazati arányok és egyes esetekben név szerint is 
- megjeleníti. 
A Gotthárd Tv az ülést legalább egy alkalommal ismétli.
A Gotthárd  Tv  nem szerkeszti,  nem vágja  és  nem módosítja  az  ülésről  készült  műsort. 
Kifogás ill. észrevétel esetén a Polgári Törvénykönyvben leírtak szerint jár el.

3.2. A Polgármesteri Hivatal megjelenései

A Polgármesteri Hivatal  sajtótájékoztatóiról  a Gotthárd Tv tudósítást  közöl. Minden olyan 
műsorban, ahol a hivatal tevékenysége, vagy dolgozói megszólíttatnak, a televízió helyet ad a 
nyílt párbeszédnek az érintett felek között.
A Polgármesteri Hivatal véleményét a jegyző ill. az általa felhatalmazott köztisztviselők, az 
egyes szakterületekért felelős irodavezetők képviselik a Gotthárd Tv műsoraiban.

3.3. A polgármester, az alpolgármesterek és az önkormányzati képviselők megjelenései

A városi ünnepségekről, hivatalos és protokolláris rendezvényekről a Gotthárd Tv tájékoztatja 
a  nézőket.  A hivatalos  nemzeti  és  városi  ünnepek  alkalmával  a  polgármester  vagy  az  őt 
helyettesítő alpolgármesterek beszédeit közvetíti, vagy tudósításban idéz belőle.

4. A Gotthárd Tv műsora

4.1.  A program 1.)  pontjában megfogalmazott  elvek szerint a felek megállapodnak abban, 
hogy a Gotthárd Tv saját készítésű, vagy másoktól átvett és maga által műsorba szerkesztett 
műsorszámaiban legalább 51 %-os arányban szerepelnek közszolgálati műsorszámok.

4.2. A Gotthárd Tv műsorában a város kulturális, oktatási és tudományos értékeit felmutató 
műsorszámok  mellett  megjelennek  a  szentgotthárdiak  mindennapi  életvitelét  segítő,  a 
városlakók  jogi  és  közéleti  tájékozódását  szolgáló,  az  egészséges  életmódot,  a 
környezetvédelmet,  a  természet-  és  tájvédelmet,  a  közbiztonságot  és  a  helyi  közlekedés-
biztonságot  elősegítő  ismereteket  terjesztő  műsorszámok.  A Gotthárd  Tv  vállalja  a  helyi 
gazdasági szféra résztvevőinek, folyamatainak bemutatását. Lehetőséget biztosít a vallási és 
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kisebbségi vélemények megszólalására, valamint bemutatja a Szentgotthárdon élő, súlyosan 
hátrányos helyzetű csoportok életét. Külön program szerint foglalkozik a város sportéletével. 
Rendszeresen készít gyermek- és ifjúsági műsorokat.

4.3. A Gotthárd Tv az Országos Rádió és Televízió Testülettel kötött szerződése szerinti napi 
24  órában  sugároz  műsort.  A  Gotthárd  Tv  heti  egy,  de  évente  legalább  48  (a  nyári 
szabadságolási  időszakokra,  illetve  előre  nem  látható  technikai,  műszaki  okok 
előfordulásának lehetőségére gondolva), minimum tizenöt perces  új Híradóval jelentkezik, 
amit  a  hét  minden  napján  legalább  egyszer,  több  híradó  esetében  a  következő  híradóig 
naponta legalább egyszer megismétel.

4.4. A Gotthárd Tv legalább heti rendszerességgel új, minimum húszperces magazinműsorral 
(Kerekasztal, Sportolók a kamera előtt stb.) jelentkezik a város lakosságának érdeklődésére 
számot tartó témákban, a témában illetékes személy(ek) részvételével. A műsort a következő, 
új magazinműsor sugárzásáig legalább egy alkalommal megismétli.

4.5. Hetente három alkalommal (kedden, szerdán, vasárnap) jelentkezik önállóan szerkesztett 
műsorfolyammal.  A  híreket  internetes  portálján  legalább  heti  rendszerességgel,  de 
folyamatosan frissíti.

4.6. A Gotthárd Tv archívuma - gyors regisztrációt követően - szintén internetes oldalán bárki 
számára elérhető.

4.7. A Gotthárd Tv folyamatosan részt vesz az Önkormányzat által létrehozott Gotthárdpress 
rendszerben, ennek keretében a hozzá eljutó híreket a Gotthárdpress rendelkezésére bocsátja 
és igénybe veszi annak szolgáltatásait. 

4.8. Az Önkormányzat kijelöli  azt a felelőst,  aki a tisztségviselők programjáról,  a készülő 
rendeletekről,  a  meghozott  önkormányzati  határozatokról  folyamatosan  és  rendszeresen 
tájékoztatja kommunikációs partnerét, segítséget nyújt az adott témához értő önkormányzati 
szakember  felkutatásában,  koordinálja  a  hivatali  munkatársak  televíziós  megjelenését, 
alkalmanként szóvivői feladatot lát el, megszervezi a városi sajtótájékoztatókat.

4.9.  A Szerződő  felek  a  saját  honlapjaikon  kölcsönösen  felhívják  a  figyelmet  a  másik 
Szerződő Fél honlapjára, a közvetlen átjárhatóságot biztosítják.

4.10.  A  Gotthárd  Tv  képújság  és  a  teletext  szolgáltatásában  megjelenő  információkat 
folyamatosan frissíti. A képújság és a teletext szolgáltatásait az önkormányzat és a televízió 
között  létrejött  megbízási  szerződés  alapján  az  önkormányzat  rendelkezésére  bocsátja,  az 
önkormányzati információk közzététele érdekében.

4.11.  A Kommunikációs  együttműködési  program semmilyen módon nem jogosítja  fel  az 
Önkormányzatot, annak tisztségviselőit, képviselőit a Gotthárd Tv műsorának formai és/vagy 
tartalmi elemeinek befolyásolására.

5. Gazdasági kapcsolat
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5.1.  A  Gotthárd  Tv  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  tulajdona,  a  tulajdonosi 
jogosítványokat a képviselő-testület, ill. átruházott hatáskörben a Polgármester gyakorolja. A 
Gotthárd Tv gazdálkodását háromtagú felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló ellenőrzi.

5.2.  A Gotthárd  Tv  ügyvezetője  minden  év  január  31-ig  átadja  szakmai  koncepcióját  az 
önkormányzat szakmai bizottságainak. A bizottságok előzetesen megvitatják azt, és javaslatot 
tesznek a képviselő-testületnek a finanszírozásra. A Gotthárd Tv végleges számviteli mérlegét 
minden év július 30-ig a képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra.

6. Szakmai kapcsolat

6.1.A  Kommunikációs  Együttműködési  Program  teljesülését  az  Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi és Sport Bizottság (továbbiakban Bizottság) kíséri figyelemmel. A Bizottság 
ellátja a szükséges szakmai koordinációt, hogy a program megvalósulhasson.

6.2. A Gotthárd Tv ügyvezetője minden év január 31-ig beszámolót készít a Bizottságnak az 
előző évi műsorszolgáltatási tevékenységről, amiben részletesen számot ad az önkormányzati 
támogatás felhasználásáról  is.  A beszámolóban értékeli  a  Kommunikációs  együttműködési 
program megvalósulását.  A Bizottság megtárgyalja  a  beszámolót,  majd a  Gotthárd Tv-vel 
közösen elvégzik a program szükséges szakmai korrekcióját. Ennek alapján tesz javaslatot a 
Bizottság a képviselő testület számára a Gotthárd Tv támogatására. A televízióval kapcsolatos 
operatív teendők ellátásával az önkormányzat a Jogi és Koordinációs Irodát bízza meg.

7. Támogatás

7.1.  Az  Önkormányzat  a  Kommunikációs  Együttműködési  Program  keretében  évente 
rendszeresen  támogatja  a  Gotthárd  Tv  közcélú  tevékenységét.  A  támogatás  mértékét 
költségvetésében határozza meg, de a támogatásról elkülönült határozatot hoz „vissza nem 
térítendő  támogatás  közcélú  tevékenységgel  kapcsolatos  költségek,  ráfordítások  fedezete” 
címen.
A támogatás mértékére a Gotthárd Tv üzleti terve és beszámolója alapján tesznek javaslatot a 
szakmai bizottságok.

7.2.  A  televízió  kiegyensúlyozott  működése  érdekében  az  önkormányzat  a  támogatás 
volumenét a 2008. évtől 3 évre előre határozza meg, de a konkrét összegről évente dönt a 
képviselő-testület.
 
7.3.Tárgyévben a  költségvetés  elfogadásáig az előző  költségvetési  év azonos időszakában 
megvalósult támogatást folyósítja az önkormányzat. 
Az Önkormányzat a támogatást negyedévente, a negyedévet követő hó 15-ig utalja a Gotthárd 
Tv  számlájára.  A  Gotthárd  Tv  a  támogatást  kizárólag  a  jelen  Megállapodás  szerinti 
Kommunikációs együttműködési programban írtak megvalósítására használhatja fel.

7.4.  Az  önkormányzat  a  program  keretében  vállalja,  hogy  a  Gotthárd  Tv  számára  a 
működéshez alkalmas épületet biztosítja.

8. Záró rendelkezések
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8.1. A Kommunikációs együttműködési program megvalósulásáért az aláíró felek egymás felé 
kölcsönösen felelősséggel tartoznak. A programtól csak közös megegyezéssel térhetnek el.

8.2.  Az Önkormányzat a  Megállapodástól elállhat,  ha a  jelen Megállapodásban  rögzített 
feltételek bármelyikét a Gotthárd Tv nem teljesíti vagy nem megfelelően teljesíti. Az elállást 
írásban jelenti be. Ilyen esetben az adott évre nyújtott  támogatási összeg még ki nem fizetett 
részét jogosult visszatartani az Önkormányzat.

8.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2007. évi támogatás mértéke 5.000 e/Ft.
Jelen szerződést az Önkormányzat  képviselő-testületének jóváhagyásával kizárólag írásban 
lehet  módosítani.  A  Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  évente  a  támogatás  nyújtásakor  a 
Megállapodásnak ezt a pontját módosítják.

8.4. A szerződő felek az itt nem említett kérdésekben a Ptk. előírásait tekintik irányadónak. 

8.5. A Szerződő felek jelen szerződést, annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szentgotthárd, 2007. május 17.

Viniczay Tibor Dékány István
polgármester igazgató
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3. sz. melléklet

Megállapodás
Kommunikációs együttműködési programról

(Gotthárd Tv javaslata)

mely egyrészről létrejött
Szentgotthárd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat - képviseli: Viniczay 
Tibor polgármester)
másrészről
a  Szentgotthárd  Városi  televízió  és  Kábelüzemeltet  Kht.  (a  továbbiakban  Gotthárd  Tv 
-képviselő: Dékány István ügyvezető igazgató) között az alulírott napon, az alábbiakban írt 
feltételekkel:

1. A program célja

1.1. A Program célja, hogy az Önkormányzat és a szentgotthárdi polgárok közötti 
kapcsolatban a televíziós kommunikáció az alábbi elvek szerint valósuljon meg: 
a.) A Gotthárd Tv komplex,  egységes médiumként vállaljon szerepet a város közéletében, 
hiteles interaktív kommunikációs csatornaként váljon hivatkozási ponttá a közélet és a kultúra 
kérdéseiben a városlakók és az üzleti szféra számára.
b.)  A  Gotthárd  Tv  a  televíziós  technika  felhasználásával  folytasson  értékmegőrző 
tevékenységet azzal, hogy archiválja a város történéseit, közéleti személyiségeiről, kulturális 
eseményeiről készült műsorait.
c.) Az Önkormányzat részéről a nagyobb horderejű, a lakosok többségét érint döntések előtt, 
széleskörű társadalmi vitának kell nyilvánosságot adni.
d.)  A  program  célja,  hogy  az  együttműködés  kereteinek  megállapításával  szavatolja  a 
Gotthárd Tv műsorkészítési szuverenitását.
e.) A Kommunikációs együttműködési program megvalósítása során a felek a rádiózásról és 
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben írtakat betartják.

1.2. Az Önkormányzat feladatai:
A program céljainak megvalósítása érdekében az Önkormányzatnak, a tisztségviselőknek, a 
bizottságoknak  és  a  szakértőknek  időben  és  folyamatosan  információval  kell  ellátnia  a 
szerkesztőséget a  bizottságokhoz és a Polgármesteri  Hivatalhoz beérkező,  a közvéleményt 
érintő témákról.

1.3. A Gotthárd Tv feladatai:
A televíziónak a műsorszerkezettel lehetőséget kell adni a nézőknek, hogy a vita közben is 
megismerje a tényeket és bekapcsolódjon a probléma feltárásába.
A Gotthárd Tv nemcsak az események követésével és azok archiválásával szolgálja a helyi 
kommunikációt, hanem aktívan vegyen részt a közéletben, időben és érzékenyen reagáljon a 
szentgotthárdi polgárokat érintő kérdésekre.
Közhasznú információ közlésével rendszeresen tájékoztassa a városlakókat.

2.A program időtartama
A program  2007.  május  1-jével  indul  és  ezt  követően  folyamatos.  A felek  kölcsönösen 
megállapodnak abban, hogy a programot minden év február 28-áig felülvizsgálják és elvégzik 
a szükséges korrekciót.
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3. A program garantált televíziós műsorfelületei

3.1. A képviselő-testületi ülés megjelenései
A Gotthárd Tv minden nyilvános képviselő-testületi ülést –  lehetőségeihez mérten élőben – 
vagy felvételről közvetít. A közvetítés során a megszólaló képviselők nevét felirattal látja el. A 
napirendek tárgyalása során a napirend címét a jegyzőkönyvvezető által biztosítottak szerint 
megjeleníti. Az egyes napirendek utáni szavazások eredményét - szavazati arányok és egyes 
esetekben név szerint is - megjeleníti.
A Gotthárd Tv az ülést legalább egy alkalommal ismétli.
A Gotthárd Tv nem szerkeszti, nem vágja, és nem módosítja az ülésről készült műsort.
Kifogás, ill. észrevétel esetén a Polgári Törvénykönyvben leírtak szerint jár el.

3.2. A Polgármesteri Hivatal megjelenései
A Polgármesteri Hivatal  sajtótájékoztatóiról  a Gotthárd Tv tudósítást  közöl. Minden olyan 
műsorban, ahol a hivatal tevékenysége, vagy dolgozói megszólíttatnak, a televízió helyet ad a 
nyílt párbeszédnek az érintett felek között.
A Polgármesteri Hivatal véleményét a jegyző, ill. az általa felhatalmazott köztisztviselők, az 
egyes szakterületekért felelős irodavezetők képviselik a Gotthárd Tv műsoraiban.

3.3. A polgármester, az alpolgármesterek és az önkormányzati képviselők megjelenései
A városi ünnepségekről, hivatalos és protokolláris rendezvényekről a Gotthárd Tv  –    anyagi   
lehetőségeihez  mérten    –    tájékoztatja  a  nézőket.  A hivatalos  nemzeti  és  városi  ünnepek 
alkalmával a polgármester vagy az őt helyettesítő alpolgármesterek beszédeit közvetíti, vagy 
tudósításban idéz belőle.

4. A Gotthárd Tv műsora

4.1.  A program 1.)  pontjában megfogalmazott  elvek szerint a felek megállapodnak abban, 
hogy a Gotthárd Tv saját készítésű, vagy másoktól átvett és maga által műsorba szerkesztett 
műsorszámaiban legalább 51 %-os arányban szerepelnek közszolgálati műsorszámok.

4.2. A Gotthárd Tv műsorában a város kulturális, oktatási és tudományos értékeit felmutató 
műsorszámok  mellett  megjelennek  a  szentgotthárdiak  mindennapi  életvitelét  segítő,  a 
városlakók  jogi  és  közéleti  tájékozódását  szolgáló,  az  egészséges  életmódot,  a 
környezetvédelmet,  a  természet-  és  tájvédelmet,  a  közbiztonságot  és  a  helyi 
közlekedésbiztonságot elősegítő ismereteket terjeszt műsorszámok. A Gotthárd Tv vállalja a 
helyi  gazdasági  szféra  résztvevőinek,  folyamatainak  bemutatását.  Lehetőséget  biztosít  a 
vallási és kisebbségi vélemények megszólalására, valamint bemutatja a Szentgotthárdon élő, 
súlyosan  hátrányos  helyzet  csoportok  életét.  Külön  program  szerint  foglalkozik  a  város 
sportéletével.
Ha anyagi lehetőségei engedik, akkor rendszeresen készít gyermek- és ifjúsági műsorokat.

4.3. A Gotthárd Tv az Országos Rádió és Televízió Testülettel kötött szerződése szerinti napi 
24 órában sugároz műsort. Amennyiben ennek anyagi fedezetét önkormányzati támogatással, 
pályázati, vagy más úton biztosítani tudja, akkor a Gotthárd Tv heti egy, de évente legalább 48 
(a  nyári  szabadságolási  időszakokra,  illetve  előre  nem  látható  technikai,  műszaki  okok 
előfordulásának lehetőségére gondolva),  minimum tizenöt  perces új  Híradóval  jelentkezik, 
amit  a  hét  minden  napján  legalább  egyszer,  több  híradó  esetében  a  következő  híradóig 
naponta legalább egyszer megismétel. Anyagi forrás hiányában havi kettő, de évente legalább 
20, minimum 12 perces Híradóval jelentkezik a Gotthárd Tv.

51



4.4. A Gotthárd Tv –   szintén a finanszírozás megléte esetén –   legalább heti rendszerességgel, 
ellentétes  esetben  havi  két  alkalommal új,  minimum  húszperces  magazinműsorral 
(Kerekasztal, Sportolók a kamera előtt stb.) jelentkezik a város lakosságának érdeklődésére 
számot tartó témákban, a témában illetékes személy(ek) részvételével. A műsort a következő, 
új magazinműsor sugárzásáig legalább egy alkalommal megismétli.

4.5. Hetente három alkalommal (kedden, szerdán, vasárnap) jelentkezik önállóan szerkesztett 
műsorfolyammal.  Támogatás  hiányában  hetente  két  napon  .   A híreket  internetes  portálján 
legalább heti rendszerességgel, de folyamatosan frissíti.

4.6. A Gotthárd Tv archívuma - gyors regisztrációt követően - szintén internetes oldalán bárki 
számára elérhető.

4.7. A Gotthárd Tv folyamatosan részt vesz az Önkormányzat által létrehozott Gotthárdpress 
rendszerben, ennek keretében a hozzá eljutó híreket a Gotthárdpress rendelkezésére bocsátja 
és igénybe veszi annak szolgáltatásait.

4.8. Az Önkormányzat kijelöli  azt a felelőst,  aki a tisztségviselők programjáról,  a készülő 
rendeletekről,  a  meghozott  önkormányzati  határozatokról  folyamatosan  és  rendszeresen 
tájékoztatja kommunikációs partnerét, segítséget nyújt az adott témához ért önkormányzati 
szakember  felkutatásában,  koordinálja  a  hivatali  munkatársak  televíziós  megjelenését, 
alkalmanként szóvivői feladatot lát el, megszervezi a városi sajtótájékoztatókat.

4.9. A Szerződ felek a saját honlapjaikon kölcsönösen felhívják a figyelmet a másik Szerződ 
Fél honlapjára, a közvetlen átjárhatóságot biztosítják.

4.10.  A  Gotthárd  Tv  képújság  és  a  teletext  szolgáltatásában  megjelenő  információkat 
folyamatosan frissíti. A képújság és a teletext szolgáltatásait az önkormányzat és a televízió 
között  létrejött  megbízási  szerződés  alapján  az  önkormányzat  rendelkezésére  bocsátja,  az 
önkormányzati információk közzététele érdekében.

4.11.  A Kommunikációs  együttműködési  program semmilyen módon nem jogosítja  fel  az 
Önkormányzatot, annak tisztségviselőit, képviselőit a Gotthárd Tv műsorának formai és/vagy 
tartalmi elemeinek befolyásolására.

5. Gazdasági kapcsolat

5.1.  A  Gotthárd  Tv  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  tulajdona,  a  tulajdonosi 
jogosítványokat a képviselő-testület, ill. átruházott hatáskörben a Polgármester gyakorolja. A 
Gotthárd Tv gazdálkodását háromtagú felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló ellenőrzi.

5.2.  A Gotthárd  Tv  ügyvezetője  minden  év  január  31-ig  átadja  szakmai  koncepcióját  az 
önkormányzat szakmai bizottságainak. A bizottságok előzetesen megvitatják azt, és javaslatot 
tesznek a képviselő-testületnek a finanszírozásra. A Gotthárd Tv végleges számviteli mérlegét 
minden év július 30-ig a képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra.

6. Szakmai kapcsolat
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6.1.A  Kommunikációs  Együttműködési  Program  teljesülését  az  Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi és Sport Bizottság (továbbiakban Bizottság) kíséri figyelemmel. A Bizottság 
ellátja a szükséges szakmai koordinációt, hogy a program megvalósulhasson.

6.2. A Gotthárd Tv ügyvezetője minden év január 31-ig beszámolót készít a Bizottságnak az 
előző évi műsorszolgáltatási tevékenységről, amiben részletesen számot ad az önkormányzati 
támogatás felhasználásáról  is.  A beszámolóban értékeli  a  Kommunikációs  együttműködési 
program megvalósulását.  A Bizottság megtárgyalja  a  beszámolót,  majd a  Gotthárd Tv-vel 
közösen elvégzik a program szükséges szakmai korrekcióját. Ennek alapján tesz javaslatot a 
Bizottság a képvisel testület számára a Gotthárd Tv támogatására. A televízióval kapcsolatos 
operatív teendők ellátásával az önkormányzat a Jogi és Koordinációs Irodát bízza meg.

6.3.  A Polgármesteri  Hivatal  EU-integrációs és pályázatíró  csoportja  figyelemmel kíséri  a 
helyi  televíziók  számára  kiírt  pályázati  lehetőségeket,  ezekről  rendszeresen  tájékoztatja  a 
Gotthárd  Tv  munkatársait,  és  igény  esetén,  szükség  szerint  segítséget  nyújt  a  pályázat 
megírása kapcsán.

7. Támogatás

7.1.  Az  Önkormányzat  a  Kommunikációs  Együttműködési  Program  keretében  évente 
rendszeresen  támogatja  a  Gotthárd  Tv  közcélú  tevékenységét.  A  támogatás  mértékét 
költségvetésében határozza meg,  de a  támogatásról  elkülönült  határozatot  hoz  vissza nem 
térítendő  támogatás  közcélú  tevékenységgel  kapcsolatos  költségek,  ráfordítások  fedezete 
címen.
A támogatás mértékére a Gotthárd Tv üzleti terve és beszámolója alapján tesznek javaslatot a 
szakmai bizottságok.

7.2.  A  televízió  kiegyensúlyozott  működése  érdekében  az  önkormányzat  a  támogatás 
volumenét a 2008. évtől 3 évre előre határozza meg, de a konkrét összegről évente dönt a 
képviselő-testület.

7.3. Tárgyévben a költségvetés elfogadásáig az előző költségvetési év azonos időszakában 
megvalósult támogatást folyósítja az önkormányzat.
Az Önkormányzat a támogatást negyedévente, a negyedévet követ hó 15-ig utalja a Gotthárd 
Tv  számlájára.  A  Gotthárd  Tv  a  támogatást  kizárólag  a  jelen  Megállapodás  szerinti 
Kommunikációs együttműködési programban írtak megvalósítására használhatja fel. 

7.4.  Az  önkormányzat  a  program  keretében  vállalja,  hogy  a  Gotthárd  Tv  számára  a 
működéshez alkalmas épületet biztosítja.

7.5.  Az Önkormányzat  vállalja,  hogy amenyiben nem tud anyagi  támogatást  biztosítani  a 
Gotthárd Tv-nek,  akkor  ezt  tudatja  a  közvéleménnyel,  hogy ezzel  félreérthető helyzeteket 
előzzön meg,  és ez a  feladat  ne a  Gotthárd Tv-re  háruljon.  Ennek megjelenési  formája a 
határozat  testületi  ülésen  történő  ismertetésén  kívül  a  városi  weblapon,  helyi  és  megyei 
újságban, illetve a televízió képernyőjén lenne célszerű.

7.6.  Az  Önkormányzat  a  városban  történő  jelentősebb  beruházások,  közbeszerzések 
megtörténtekor szem előtt tartja saját cége, a Gotthárd Tv érdekeit, és szorgalmazza, hogy a 
győztes pályázók, beruházók Gotthárd Tv-től műsoridőt vásárolva ismertessék meg magukat, 
vagy projektjüket a helyiekkel.
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7.7.  A  városi  rendezvényeken,  illetve  intézményekben  az  önkormányzat  díjmentesen 
megjelenési  felületet  biztosít  a  Gotthárd  Tv-nek,  mint  szolgáltatónak,  továbbá  mint 
reklámkészítőnek és reklámhordozónak.

7.8. Az Önkormányzat közvetítői szerepet vállal a Gotthárd Tv és a kistérség tanács, illetve 
annak  tagönkormányzatai  között,  hogy  ők  is  támogassák  a  Gotthárd  Tv-t  az  amúgy  is 
városhatárokon túl mutató feladatainak elvégzésében.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kommunikációs együttműködési program megvalósulásáért az aláíró felek egymás felé 
kölcsönösen felelősséggel tartoznak. A programtól csak közös megegyezéssel térhetnek el. 

8.2.  Az  Önkormányzat  a  Megállapodástól  elállhat,  ha  a  jelen  Megállapodásban  rögzített 
feltételek bármelyikét a Gotthárd Tv nem teljesíti, vagy nem megfelel en teljesíti. Az elállást 
írásban jelenti be. Ilyen esetben az adott évre nyújtott támogatási összeg még ki nem fizetett 
részét jogosult visszatartani az Önkormányzat.

8.3. Szerződ Felek rögzítik, hogy a 2007. évi támogatás mértéke 5.000 e/Ft.
Jelen szerződést az Önkormányzat  képviselő-testületének jóváhagyásával kizárólag írásban 
lehet  módosítani.  A  Szerződ  felek  rögzítik,  hogy  évente  a  támogatás  nyújtásakor  a 
Megállapodásnak ezt a pontját módosítják.

8.4.  Amennyiben az  Önkormányzat  nem tud  anyagi  támogatást  biztosítani  a  Gotthárd Tv 
számára,  abban az  esetben  arra  az  időszakra  nem kérheti  számon a  televízió  által  vállalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítését, hiszen az eddigi műsorstruktúra és adásmennyiség 
megtartása ennek hiányában bizonytalan.

8.5. A szerződő felek az itt nem említett kérdésekben a Ptk. előírásait tekintik irányadónak.

8.6. A Szerződő felek jelen szerződést, annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szentgotthárd, 2009. április 30.

....................................... .......................................
Viniczay Tibor Dékány István
 polgármester       igazgató
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4. sz. melléklet

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 7. 

Polgármesteri Hivatal 
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 
 Dr. Krajczár Róbert 
Irodavezető Úr 

Tisztelt Irodavezető Úr! 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és Szentgotthárd Városi televízió és Kábelüzemeltető 
Kht.  között  kötendő  Kommunikációs  Együttműködési  programhoz  a  következő 
megjegyzéseket tenném: 3.3. ponthoz : 
Egyértelműen  szabályozni  kellene,  hogy  a  városi  ünnepségeket  felveszik-e  teljes 
terjedelmében,  vagy csak részleteiben,  illetve,  hogy a színházból  ezeket  közvetítik élőben 
vagy sem. Szerintem bántó volt,  hogy az  október  23-ai  ünnepséget  nem is  rögzítették,  a 
március  15-ei  ünnepséget  pedig  élőben  sugározták,  és  többször  meg  is  ismételték.  Ez  a 
diákok, tanárok, szülők körében konfliktusokra adott, adhat alkalmat. 
8.4. Ezt a pontot kivenném, hiszen ez az egész szerződés létét teszi kérdésessé, hiszen mint 
tudjuk  az  idei  év  költségvetéséből  nem kapott  támogatást  a  TV.  Ráadásul  szinte  minden 
pontnál, műsornál ott szerepel a feltételes mód, anyagi támogatásra hivatkozva. 

Szentgotthárd, 2009-03-31

Tisztelettel: Szalainé Kiss Edina
             elnök
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5. sz. melléklet

Tisztelt Irodavezető Úr!
 
A  Városi  televízió  szerződésével  kapcsolatban  nem  könnyű  állást  foglalni  a  szerződés 
tervezetében található módosítások kapcsán. 
Én abból indulok ki,  hogy a Televízió Kht. mindenképpen a város tulajdonában levő cég. 
Mind  ilyen  felé  alapvető  elvárás,  hogy  próbáljon  meg  színvonalasan,  gazdaságosan,  sőt 
lehetőleg nyereségesen működni. Amennyiben ez a vállalkozás nyereséges, nyilvánvalóan a 
megtermelt többlet a minőségi szolgáltatás fejlesztésére fordítandó. 
Ebből kiindulva az  a tény, hogy a város nem részesíti költségvetési támogatásban, önmagán 
belül nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Kht. cserébe csökkenti a szolgáltatásait. 
Ugyanakkor furcsának találom, hogy szerződésben rögzítsünk nem biztosítható támogatást, 
cserébe nem teljesíthető szolgáltatásokat. 
 
Nem ismerjük  a  tényt,  hogy a  szolgáltatásban  megjelenő elvárások melyik  oldal  részéről 
merültek fel (pl.  képviselőtestületi ülések, rendezvények élő közvetítése, műsorszolgáltatás 
ideje stb.), de ha ez a város részéről merült fel, azok teljesíthetősége valóban a Kht. anyagi 
helyzetétől függ. 
 
Ennek megfeleően elfogadhatónak tartom azokat a kitételeket, hogy "amennyiben az anyagi 
lehetőségek  erre  lehetőséget  teremtenek",  ugyanakkor  a  támogatásnak  a  megvalósulása 
véleményem szerint nem helytálló feltétel a szerződésben. Bár meg kell, hogy jegyezzem,  
hogy  a  támogatás  rögzítését  sem  találom  szükségesnek,  hiszen  ha  a  Kht.  nagyon 
eredményesen és nagyon jól dolgozik, (tehát jelentős forintban mérthető pozítivumot ér el) az 
önkormányzat akkor sem biztosítana neki támogatást,  ha erre  egyébként  az önkormányzat 
anyagi helyzete lehetőséget biztosítana. 
 
Üdvözlettel: Csukly Gergely
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6. sz. melléklet

I. Az Alapító Okiratba átemelendő részek:

-  A Gotthárd Tv saját  készítésű,  vagy másoktól  átvett  és  maga által  műsorba szerkesztett 
műsorszámaiban legalább 51 %-os arányban szerepelnek közszolgálati műsorszámok. /4.1. 
pont/

- A Gotthárd Tv az Országos Rádió és Televízió Testülettel kötött szerződése szerinti napi 24 
órában sugároz műsort. /4.3. pont 1. mondata/

- A városi televízió a televíziós technika felhasználásával folytat értékmegőrző tevékenységet 
azzal, hogy archiválja a város történéseit, közéleti személyiségeiről, kulturális eseményeiről 
készült műsorait. /1.1. b.) pont/

-  A Gotthárd Tv műsorában a  város  kulturális,  oktatási  és  tudományos értékeit  felmutató 
műsorszámok mellett  meg kell jelennie a szentgotthárdiak mindennapi életvitelét  segítő,  a 
városlakók  jogi  és  közéleti  tájékozódását  szolgáló,  az  egészséges  életmódot,  a 
környezetvédelmet,  a  természet-  és  tájvédelmet,  a  közbiztonságot  és  a  helyi  közlekedés-
biztonságot  elősegítő  ismereteket  terjesztő  műsorszámok,  a  helyi  gazdasági  szféra 
résztvevőinek, folyamatainak bemutatása. Lehetőséget kell biztosítani a vallási és kisebbségi 
vélemények megszólalására, valamint bemutatja a Szentgotthárdon élő, súlyosan hátrányos 
helyzetű  csoportok  életét.  Külön  program  szerint  foglalkozik  a  város  sportéletével. 
Rendszeresen készít gyermek- és ifjúsági műsorokat. /4.2. pont/

II. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Kommunikációs Kötelezettségvállalása a 
városi televíziózás kapcsán:

- Szentgotthárd Város Önkormányzata városi televíziót működtet, ami egy kommunikációs 
eszközként funkcionálva a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben írtak 
alapján  működik.  Ennek  segítségével  hoz  nyilvánosságra  közérdekű  információkat, 
önkormányzati információkat, a város életét és céljait bemutató információkat a televíziózás 
eszközeivel.  Az  Önkormányzat  a  városi  televízión  keresztül  közhasznú  információk 
közlésével rendszeresen tájékoztatja a városlakókat.

-  A városi  televízió  komplex,  egységes  médium  a  város  közéletében,  hiteles  interaktív 
kommunikációs eszköz a közélet és a kultúra kérdéseiben a városlakók és az üzleti szféra 
számára.  /1.1.  a.)  pont/  A Városi  televízió  közszolgálati  televízióként  műsorokat  készít, 
teletext  szolgáltatást  biztosít,  internetes  honlapot  működtet  melyen  keresztül  is  elérhetők 
televíziós szolgáltatások.

-  Az Önkormányzat időben és folyamatosan információval látja el  a szerkesztőséget. /1.2. 
pont/

- A Városi televízió a Képviselő-testület üléseiről legalább összefoglalót készít, amit sugároz, 
majd legalább egy alkalommal megismétel. /3.1. pont/
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- Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján sajtóanyagot készít, amit a Városi televízión 
keresztül eljuttat a lakossághoz. /3.2. pont 1. mondata/

-  A városi  ünnepségekről,  hivatalos  és  protokolláris  rendezvényekről  a  városi  televízió 
tájékoztatja a nézőket. 

-  A városi  televízió  heti  rendszerességgel  Híradóval  jelentkezik,  amit  legalább  egyszer 
megismétel. /4.3. pont 2. mondata/

- A városi televízió az anyagi lehetőségektől függően magazinműsorral jelentkezik a város 
lakosságának érdeklődésére számot tartó témákban. /4.4. pont/

-  A  városi  televízió  hetente  legalább  két  napon  jelentkezik  önállóan  szerkesztett 
műsorfolyammal. 

- A városi televízió az önkormányzati híreket internetes portálján folyamatosan frissíti. /4.5. 
pont/

-  A városi  televízió  archívuma  internetes  portálján  keresztül  –   regisztrációt  követően  – 
elérhető. /4.6. pont/

- A városi televízió folyamatosan részt vesz a Gotthárdpress rendszerben. /4.7. pont/

-  A  városi  televízió  képújságában  és  teletext  szolgáltatásában  megjelenő  információkat 
folyamatosan frissíti. /4.10. pont 1. mondata/
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7. sz. melléklet
A l a p í t ó     o k i r a t    m ó d o s í t á s a

Jelen  alapító  okirat  módosítás  aláírója  a  Szentgotthárd  Városi  Televízió  és  Kábel-üzemeltető 
Közhasznú Társaság alapító okiratát a ……………………. sz. számú alapítói határozata alapján a 
következők szerint módosítja.

1./ Az alapító okirat alábbi pontjai e módosítással érintett (dőlt kövér, aláhúzott szedéssel kiemelt) 
szövegrészekkel kiegészítve a következőképp módosulnak:

- Az Alapító Okirat preambuluma következők szerint módosul:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  Városi  Kábeltelevízió  és  kábelhálózat  üzemeltetésére  a 
gazdasági  társaságokról  szóló  2006.  évi  IV  törvény  alapján  NONPROFIT  KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT alapít.
A létrejött  kft  saját  készítésű,  vagy  másoktól  átvett  és  maga  által  műsorba  szerkesztett  
műsorszámaiban legalább 51 %-os arányban szerepelnek közszolgálati műsorszámok; 
az Országos Rádió és Televízió Testülettel kötött szerződése szerinti napi 24 órában sugároz 
műsort. 
A kft  mint  városi  televízió  a  televíziós  technika  felhasználásával  folytat  értékmegőrző  
tevékenységet azzal, hogy archiválja a város történéseit, közéleti személyiségeiről, kulturális  
eseményeiről  készült  műsorait;  műsorában  a  város  kulturális,  oktatási  és  tudományos  
értékeit  felmutató  műsorszámok  mellett  megjeleníti  a  szentgotthárdiak  mindennapi 
életvitelét  segítő,  a  városlakók  jogi  és  közéleti  tájékozódását  szolgáló,  az  egészséges  
életmódot,  a környezetvédelmet,  a természet-  és tájvédelmet,  a közbiztonságot és a helyi  
közlekedés-biztonságot  elősegítő  ismereteket  terjesztő  műsorszámokat,  a  helyi  gazdasági  
szféra résztvevőinek, folyamatainak bemutatását. Lehetőséget biztosít a vallási és kisebbségi  
vélemények megszólalására, valamint bemutatja a Szentgotthárdon élő, súlyosan hátrányos  
helyzetű csoportok életét. Foglalkozik a város sportéletével. Rendszeresen készít gyermek-  
és ifjúsági műsorokat. 

- Az Alapító Okirat I. fejezet 1. pontja a következők szerint módosul:

1./ A társaság cégneve:

„Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”
Rövidített neve: „Szentgotthárd Városi Televízió Nonprofit Kft.

- Az Alapító Okirat I. fejezet 4. pontja a következők szerint módosul:

4./ A társaság tevékenységi köre a TEAOR szerint:
 
A társaság fő tevékenysége:   6110 Vezetékes távközlés  

a./ közhasznú tevékenység
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ÚJ TEÁOR-OK
 5911  Film-, video-, televízióműsor-gyártás
 5912  Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel 

utómunkálatai
 5920  Hangfelvétel készítése, kiadása
 5913  Film-, video- és televízióprogram terjesztése
 5911  Film-, videó, televízióműsor-gyártás
 5920  Hangfelvétel készítése, kiadása
 6010  Rádióműsor-szolgáltatás
 6020  Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
 7990  Egyéb foglalás
 8552  Kulturális képzés
 9001  Előadó-művészet
 9002  Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
 9329  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 6010  Rádióműsor-szolgáltatás
 6020  Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
 6110  Vezetékes távközlés
 6120  Vezeték nélküli távközlés
 6190  Egyéb távközlés

b./ Üzletszerű gazdasági tevékenység:

 7311  Reklámügynöki tevékenység
 7312  Médiareklám
 6391  Hírügynökségi tevékenység
 7420  Fényképészet
 9003  Alkotóművészet
 7990  Egyéb foglalás
 9002  Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
 9004  Művészeti létesítmények működtetése
 7420  Fényképészet
 4742  Telekommunikációs termék kiskereskedelme
 4778  Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 1812  Nyomás (kivéve: napilap)

A Kft.  a  tevékenységi  körébe  tartozó  tevékenységet  csak  akkor  kezdheti  meg  és  folytathatja,  ha 
alkalmazottai  között  a  tevékenység  folytatásához  előírt  képesítési  követelményekkel  rendelkező 
személy van.

Ha a tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez, bejelentéshez, vagy egyéb előíráshoz 
köti,  a  társaság  tevékenységét  csak  az  engedély  bejelentés,  vagy  egyéb  előírásban  meghatározott 
feltétel teljesítésének időpontjától kezdheti meg, illetve folytathatja.
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- Az Alapító Okirat II. fejezet 8. pontja a következők szerint módosul:

8./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának törzsbetétje és esedékessége
17.610.000,- Ft
Ebből pénzbeli betét 12.400.000,- Ft
Nem pénzbeli betét   5.210.000,- Ft

Alapító  a  törzsbetétjét  teljes  egészében az  alapító  okirat  aláírásának  napján  a  Kft. rendelkezésére 
bocsátja.

-  Az  Alapító  Okirat  III.  fejezet  11.  pontja  a  következők  szerint 
módosul:

11./ A társaságnál, mint egyszemélyes társaság a Gt. 168.§. alapján taggyűlés nem működik, hatáskörét 
az alapító gyakorolja.

-  Az  Alapító  Okirat  IV.  fejezet  13.  pontja  a  következők  szerint 
módosul:

13./ Ügyvezető:

a./ A társaságnak egy ügyvezetője van:
Név:Dékány István 9970 Szentgotthárd, Toldi Miklós u. 13.
Anyja neve: Fitos Margit

b./ Az ügyvezető megbízatása  5 évre, 2014. február 28 napjáig szól.
Az ügyvezetőt az alapító választja.

- Az Alapító Okirat IV. fejezet 15. és 16. pontja a következők szerint 
módosul:

15./ Felügyelő bizottság
A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik.
Név: Kissné Köles Erika                             9970 Szentgotthárd, Vakarcs K. u. 46.  

Anyja neve:   B  ajzek Mária
Név: Doncsecz Gábor                                  9970 Szentgotthárd, Vadvirág u. 21.  

Anyja neve  :   Libricz Erzsébet
Név: Tóth Imre                                            9963 Magyarlak, Arany J. u. 11.  

Anyja neve: Laczó Mária

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 5 évig tart, 2012. október 31. napjáig.
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16./ Könyvvizsgáló:
A társaság könyvvizsgálója:
Név: Szám-adó Könyvvizsgáló Kft.
Cég székhelye:9700 Szombathely, Welther K.u. 28.
A cég cégjegyzékszáma:  18-09-101009
A könyvvizsgálatért felelős személy neve:Szegedi László

Anyja neve:   Z  ettler Rózsa
Lakcíme:9700 Szombathely, Bodányi Ödön u. 16.

A könyvvizsgáló megbízatása 2014. február 28. napjáig szól.

2./ Az alapító az alapító okirat e módosítással nem érintett  szövegrészeit  – beleértve a módosított 
pontok egyéb rendelkezéseit is – változatlan tartalommal hagyja hatályban.

3./ E módosítás cégbírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárás kezdeményezésére és lefolytatására a 
társaság alapítója felhívja az ügyvezetőt.

Az  alapító  egyebet  szabályozni  nem  kívánt,  az  okirat  rendelkezései 
Szentgotthárd  Város  képviselő  testülete  …………………………..  számú 
határozatán alapulnak. A képviselő testület felhatalmazta a polgármestert annak 
aláírására.

Szentgotthárd, 2009. április
Szentgotthárd Város Önkormányzata képviseletében:

……………………………………………..
Viniczay Tibor
polgármester
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8. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetben – tervezet)

Szentgotthárd Város Önkormányzata a Városi Kábeltelevízió és kábelhálózat üzemeltetésére a 
gazdasági  társaságokról  szóló 2006.  évi  IV törvény alapján  NONPROFIT KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT alapít. 
A létrejött  kft  saját  készítésű,  vagy  másoktól  átvett  és  maga  által  műsorba  szerkesztett  
műsorszámaiban legalább 51 %-os arányban szerepelnek közszolgálati műsorszámok; 
az Országos Rádió és Televízió Testülettel kötött szerződése szerinti napi 24 órában sugároz 
műsort.
A kft  mint  városi  televízió  a  televíziós  technika  felhasználásával  folytat  értékmegőrző  
tevékenységet azzal, hogy archiválja a város történéseit, közéleti személyiségeiről, kulturális  
eseményeiről  készült  műsorait;  műsorában  a  város  kulturális,  oktatási  és  tudományos  
értékeit  felmutató  műsorszámok  mellett  megjeleníti  a  szentgotthárdiak  mindennapi 
életvitelét  segítő,  a  városlakók  jogi  és  közéleti  tájékozódását  szolgáló,  az  egészséges  
életmódot,  a környezetvédelmet,  a természet-  és tájvédelmet,  a közbiztonságot és a helyi  
közlekedés-biztonságot  elősegítő  ismereteket  terjesztő  műsorszámokat,  a  helyi  gazdasági  
szféra résztvevőinek, folyamatainak bemutatását. Lehetőséget biztosít a vallási és kisebbségi  
vélemények megszólalására, valamint bemutatja a Szentgotthárdon élő, súlyosan hátrányos  
helyzetű csoportok életét. Foglalkozik a város sportéletével. Rendszeresen készít gyermek-  
és ifjúsági műsorokat. 

I.

Általános adatok

1./ A társaság cégneve:

„Szentgotthárd  Városi  Televízió  és  Kábelüzemeltető  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság”
Rövidített neve: „Szentgotthárd Városi Televízió Nonprofit Kft.

2./ A társaság székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 6.
Alapító határozat száma: 42/1998

4./ A társaság tevékenységi köre a TEAOR szerint:
 
A társaság fő tevékenysége: 6110 Vezetékes távközlés

a./ közhasznú tevékenység

ÚJ TEÁOR-OK
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 5911  Film-, video-, televízióműsor-gyártás
 5912  Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel 

utómunkálatai
 5920  Hangfelvétel készítése, kiadása
 5913  Film-, video- és televízióprogram terjesztése
 5911  Film-, videó, televízióműsor-gyártás
 5920  Hangfelvétel készítése, kiadása
 6010  Rádióműsor-szolgáltatás
 6020  Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
 7990  Egyéb foglalás
 8552  Kulturális képzés
 9001  Előadó-művészet
 9002  Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
 9329  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység
 6010  Rádióműsor-szolgáltatás
 6020  Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
 6110  Vezetékes távközlés
 6120  Vezeték nélküli távközlés
 6190  Egyéb távközlés

b./ Üzletszerű gazdasági tevékenység:

 7311  Reklámügynöki tevékenység
 7312  Médiareklám
 6391  Hírügynökségi tevékenység
 7420  Fényképészet
 9003  Alkotóművészet
 7990  Egyéb foglalás
 9002  Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
 9004  Művészeti létesítmények működtetése
 7420  Fényképészet
 4742  Telekommunikációs termék kiskereskedelme
 4778  Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 1812  Nyomás (kivéve: napilap)

A Kft. a tevékenységi körébe tartozó tevékenységet csak akkor kezdheti meg és folytathatja, 
ha  alkalmazottai  között  a  tevékenység  folytatásához  előírt  képesítési  követelményekkel 
rendelkező személy van.

Ha a  tevékenység  folytatását  jogszabály  hatósági  engedélyhez,  bejelentéshez,  vagy egyéb 
előíráshoz köti, a társaság tevékenységét csak az engedély bejelentés, vagy egyéb előírásban 
meghatározott feltétel teljesítésének időpontjától kezdheti meg, illetve folytathatja.

5./ A társaság működésének időtartama:
Az alapító a társaságot  határozatlan időre alapítja,  tevékenységét 1998. március 1.  napján 
kezdi meg.

6./ A társaság üzleti éve:
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A társaság első üzleti éve 1998. március 1-től 1998. december 31. napjáig tart, egyébként a 
társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

II.

A társaság törzstőkéje

7./ A társaság törzstőkéje 17.610.000,- Ft
Amelyből
a./ 12.400.000,- Ft pénzbeli betét
b./   5.210.000,- Ft nem pénzbeli betét,
amelynek részletes felsorolását a könyvvizsgáló által ellenjegyzett apportlista tartalmazza.

8./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának törzsbetétje és esedékessége 17.610.000,- Ft
Ebből pénzbeli betét 12.400.000,- Ft
Nem pénzbeli betét   5.210.000,- Ft

Alapító  a  törzsbetétjét  teljes  egészében  az  alapító  okirat  aláírásának  napján  a  Kft. 
rendelkezésére bocsátja.

III.
A társaság és a tag közötti jogviszony

9./ Pótbefizetés
Alapító az esetleges veszteségek pótlására pótbefizetési kötelezettséget nem vállal.

10./ Alapító egyéb vagyoni értékű szolgáltatása:
Az alapító törzsbetétje szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás 
/mellékszolgáltatás/ teljesítésére kötelezettséget nem vállal.

11./ A társaságnál, mint egyszemélyes társaság a Gt. 168.§. alapján taggyűlés nem működik, 
hatáskörét az alapító gyakorolja.

12./ A társaság éves gazdálkodási eredményének megállapítása, a tagok részesedése az 
eredményből:

A társaság köteles az üzleti év végén mérleget, illetve eredmény-kimutatást készíteni.
A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel.

IV.

A társaság ügyvezetője, a felügyelőbizottság, könyvvizsgáló

13./ Ügyvezető:

a./ A társaságnak egy ügyvezetője van:
Név:Dékány István 9970 Szentgotthárd, Toldi Miklós u. 13.
Anyja neve: Fitos Margit
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b./ Az ügyvezető megbízatása  5 évre, 2014. február 28 napjáig szól.
Az ügyvezetőt az alapító választja.

14./ A társaság cégjegyzése:
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy a kézzel előírt cégnév alá az 
ügyvezető önállóan írja alá a teljes nevét, hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

15./ Felügyelő bizottság
A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik.
Név: Kissné Köles Erika                        9970 Szentgotthárd, Vakarcs K. u. 46.  

Anyja neve:   B  ajzek Mária
Név: Doncsecz Gábor                            9970 Szentgotthárd, Vadvirág u. 21.  

Anyja neve: Libricz Erzsébet
Név: Tóth Imre                                       9963 Magyarlak, Arany J. u. 11.  

Anyja neve: Laczó Mária

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 5 évig tart, 2012. október 31. napjáig.

16./ Könyvvizsgáló:
A társaság könyvvizsgálója:
Név: Szám-adó Könyvvizsgáló Kft.
Cég székhelye:9700 Szombathely, Welther K.u. 28.
A cég cégjegyzékszáma:  18-09-101009
A könyvvizsgálatért felelős személy neve:Szegedi László

Anyja neve:   Z  ettler Rózsa
Lakcíme:9700 Szombathely, Bodányi Ödön u. 16.

A könyvvizsgáló megbízatása 2014. február 28. napjáig szól.

V.
Egyéb meghatározások

17./ A társaság alapítója tudomásul veszi, hogy jelen alapító okiratot az aláírástól számított 30 
napon belül az ügyvezető köteles a Vas Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz nyilvántartás 
és közzététel végett benyújtani.
Ugyancsak tudomása van arról, hogy jelen okirat csak írásban módosítható, és a módosítást 
szintén 30 napon belül ugyancsak be kell jelenteni a Cégbírósághoz.

18./  A jelen  szerződésben  nem szabályozott  kérdésekben  a  gazdasági  társaságokról  szóló 
2006. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a Rádiózásról és 
a  Televíziózásról  szóló  1996.  évi  I.  törvény  rendelkezései  és  a  gazdasági  társaságok 
gazdálkodását szabályozó hatályos jogszabályok az irányadók.

Jelen alapító okiratot Szentgotthárd Város Önkormányzat képviselő testülete ………………
… számú határozatával jóváhagyta, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

Szentgotthárd, 2009. április 
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…………………………………………
Viniczay Tibor polgármester

Megjegyzés:  a  képviselő-testület  …………………….  sz.  határozatával  módosított  és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat.
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ELŐTERJESZTÉS
A képviselő-testület 2009. április 29-i  ülésére

Tárgy : Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  
             Társulás alapításával összefüggő döntésekre

Tisztelt Képviselő-testület!
       
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  247/2008.  számú  képviselő-testületi  határozatában 
döntött a  Nyugat - dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 
(a  továbbiakban:  Társulás) való csatlakozásról.  2009. 01.  28-án az Alapító Okirat  aláírása 
megtörtént, a Társulás törzskönyvi nyilvántartásba vétele azonban a megváltozott jogszabályi 
előírások  miatt,  az  aláírt  dokumentumok  alapján  nem  vált   lehetségessé.  Ezért  a 
nyilvántartásba  vétel érdekében, a 2009. 01. 01-től érvényes jogszabályok szerint az Alapító 
Okirat módosítása szükséges a csatolt mellékleteknek megfelelően. 

Előzmények: 
A Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  szervezése 
2008.  évben  kezdődött  az  akkor  hatályos  jogszabályoknak  megfelelő  dokumentumok,  a 
Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási 
Megállapodást  tartalmazó  Alapító  Okirat,  a  projekt  javaslat,  valamint  az  önkormányzati 
határozatok  tervezetének elkészítésével.  Az önkormányzati  társuláshoz  történő  csatlakozás 
érdekében  Szombathely  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  2008.  szeptember  hónapban 
megküldte  az érintett  193 településnek a  dokumentumokat  és ezzel  egyidejűleg a társulás 
szervezésével megbízott Technoplus Kft. megkezdte a települések kistérségenkénti összevont 
tájékoztatását is. 

2008. év decemberéig a megkeresett települések közül 129 jelezte csatlakozási szándékát és 
többségükben - a társulni kívánó települések összlakosságának mintegy 80 %-a - meghozta 
határozatát.  Ezért  2008. decemberében célszerűnek látszott az addig még végleges döntést 
nem  hozó  többi  önkormányzat  figyelmének  újbóli  felhívása  a  csatlakozás  lehetőségére, 
elsősorban  azért,  hogy  a  társulni  szándékozó  önkormányzatok  a  későbbiekben  szükséges 
bonyolult jogi-adminisztratív eljárások nélkül csatlakozhassanak. 

Az  előkészítő-szervező  munkát  követően,  az  ismételten  megkeresett  települések 
határozatainak  meghozatala  után,  2009.  január  28-án  129 Vas  megyei  település  –  köztük 
településünk is – aláírta a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodását tartalmazó Alapító Okiratát. 

2009. január 1-től több, 2008. december hónapban kihirdetett, az önkormányzati társulásokat 
is érintő jogszabály lépett hatályba a következők szerint: a költségvetési szervek jogállásáról 
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998.  (XII.30.)  Korm.  rendelet  módosításáról  szóló  327/2008.  (XII.30.)  Korm. 
rendelet,  a  Magyar  Köztársaság  2009.  évi  költségvetését  megalapozó  egyes  törvények 
módosításáról szóló 2008. LXXXII. törvény. 
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A  Magyar  Államkincstár  Nyugat-dunántúli  Regionális  Igazgatóságának  Területi 
Államháztartási  Irodája  felé  a  Társulás  törzskönyvi  nyilvántartásba  vételének 
kezdeményezése  során  nyilvánvalóvá  vált,  hogy  –  függetlenül  attól,  hogy  a  csatlakozott 
települések  döntő  hányada  a  2008  évben  meghozta  a  határozatát  az  akkor  hatályos 
jogszabályoknak  megfelelően  -  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodást tartalmazó Alapító Okiratának befogadása, 
illetve  a  társulás  törzskönyvi  nyilvántartásba  vétele  a  megváltozott  jogszabályi  előírások 
miatt, az aláírt dokumentumok alapján nem lehetséges.

A fentiek alapján a 2009. 01. 01-től hatályos jogszabályok értelmében a társult települések 
által elfogadott és aláírt Társulási Megállapodást tartalmazó Alapító Okiratot módosítottuk az 
alábbiak szerint:

• A Társulás Alapító Okirata és a Társulási Megállapodás két különálló dokumentumba 
került a módosult jogszabályoknak megfelelő alpontok és fogalmak beillesztésével.

• A Társulási Megállapodás a hatályos jogszabályoknak megfelelő rendelkezések szerint 
módosult,  de  az  együttműködésre,  a  vagyonra,  díjpolitikára,  belső  szervezeti 
rendszerre,  képviseletre,  a  társulásra  átruházott  feladat  és  hatáskörre,  a  tagsági 
jogviszonyra vonatkozó rendelkezések alapvető elemei változatlanul maradtak.

• A Társulás  jogállása  a  települések  által  aláírt  Társulási  Megállapodást  tartalmazó 
Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően önállóan működő és gazdálkodó, jogi 
személyiségű költségvetési szerv. 

• A Társulás irányító, döntéshozó szerve a 9 tagból álló Társulási Tanács. A Társulási 
Tanács  tagjainak  megválasztásra,  a  tagok szavazatai  arányára  vonatkozóan  a  jelen 
előterjesztéshez mellékelt  dokumentumok nem tartalmaznak változást  a  települések 
által  már  elfogadott  Társulási  Megállapodást  tartalmazó  Alapító  Okiratában 
foglaltakhoz képest.  A határozati  javaslat  értelmében ismételten  kérjük  a  Társulási 
Tanácsba delegált tagként Labritz Béla személyét megerősíteni.

• Az Önkormányzatunk által fizetendő alapító vagyonrész (40 Ft/fő) és a fizetendő éves 
hozzájárulás összértéke (2009. évben 300,-Ft/év/fő, 2010-től 600,-Ft/év/fő) azonos a 
költségvetési  rendeletben  előirányzott  összeggel.  A  Társulási  megállapodás 
tervezetének V/1. pontja tartalmazza az összérték bontását: 2009 évben 200,- Ft/év/fő 
beruházási  önrész  és  100,-  Ft/év/fő működési  hozzájárulás,  együtt  összesen  300,-
Ft/év/fő,  2010-től  beruházási  önrész  és  működési  hozzájárulás  összege,  együtt 
összesen  600,-Ft/év/fő. Az  előterjesztéshez  csatolt  megállapodás  a  2009.  évre 
vonatkozóan  végleges  pénzeszköz  átadás  formájában  rendezi  a  Társulás  és 
Önkormányzatunk között az éves hozzájárulás kifizetést.

Az  Alapító  Okirat  és  a  Társulási  Megállapodás  módosított  dokumentumait  a  társult 
települések  önkormányzatai  minősített  többségű  határozattal  kell  elfogadják,  majd  ezt 
követően mindkét dokumentumot alá kell írni. A dokumentumok aláírást követően az Alapító 
Okiratot és a Társulási Megállapodást meg kell küldeni a MÁK Nyugat-dunántúli Regionális 
Igazgatósága  Vas-megyei  Területi  Államháztartási  Irodájának,  ahol  törzskönyvi 
nyilvántartásba veszik a Társulást.

Tisztelt Képviselő-testületet!
Kérem  az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
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Határozati javaslat

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Nyugat-dunántúli  Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. 

2./ A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.

3/  Szentgotthárd Város Képviselő  testülete  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati  Társulás  a  jogszabályi  változások  miatt  átdolgozott  Társulási  Megállapodását  az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

4./ A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

5./ Szentgotthárd Város Képviselő testülete Labritz Bélat delegálja a Társulási Tanácsba.

6./  Szentgotthárd Város Képviselő testülete a 40,-Ft/fő alapító vagyont,  valamint 2009. évre 200,- 
Ft/év/fő beruházási önrészt és 100,- Ft/év/fő működési hozzájárulást,  összesen 300,-Ft/év/fő, 2010. 
évtől a beruházási önrész és működési hozzájárulás összegét, összesen 600,-Ft/év/fő hozzájárulást a 
költségvetési rendeleteiben biztosítja

Határidő: 1./ azonnal
2./ 2009. 04. 30.
3./ azonnal
4./ 2009. 04. 30.
5./ azonnal
6./ a költségvetési rendeletek készítésekor

 
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
                          Dr Dancsecs Zsolt jegyző
                          Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
                          Fekete Tamás műszaki irodavezető
                         
Szentgotthárd, 2009. 04. 17.
                                                          
                                                                                                      Viniczay Tibor   
                                                                                                       polgármester
Ellenjegyzem :
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1. számú melléklet : alapító okirat

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 

ALAPÍTÓ OKIRAT

1



NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ALAPÍTÓ OKIRATA

Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy 
a  Magyar  Köztársaság  Alkotmánya  44/A.§  (1)  bekezdés  h)  pontjában,  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, a 
helyi  önkormányzatok társulásairól  és együttműködéséről szóló 1997. évi  CXXXV. 
törvény  (Ttv.)  16.  §-ában  meghatározott  társulási  jog,  az  államháztartásról  szóló 
1992. évi  XXXVIII törvény 88. § - 90. § alapján, valamint a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi  CV. törvény 2. § (3) bekezdés b) 
pontja  alapján  Szombathely  és  Vas  megye  települései  hulladékgazdálkodási 
feladatainak ellátására, valamint az ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap 
létrehozása  érdekében,  mint  közös  cél  megvalósítására  és  a  közös 
érdekérvényesítés  elősegítése  jegyében  a  Nyugat-dunántúli  Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulást  megalakítják  és  Alapító  okiratát  a 
2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek. előírásai szerint az alábbi tartalommal adják ki:

1.) A költségvetési szerv (Társulás) neve:

        Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Idegen nyelvű elnevezése:

Assotiation of Municipalities for Solid Waste Management of West-transdanubian Region

2.) A költségvetési szerv (Társulás) székhelye:

 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2. 

3.) A költségvetési szerv (Társulás) alapítói:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Acsád Község Önkormányzata
9746 Acsád, Béke u. 10.

Alsóújlak Község Önkormányzata
9842 Alsóújlak, Csurgó u. 15/a

Bajánsenye Község Önkormányzata
9944 Bajánsenye, Vörösmarty u. 13/a

Balogunyom Község Önkormányzata
9771 Balogunyom, Rákóczi u. 3.
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Bejcgyertyános Község Önkormányzata
9683 Bejcgyertyános, Szabadság u. 14

Bozsok Község Önkormányzata
9727 Bozsok, Rákóczi u. 142.

Bozzai Község Önkormányzata
9752 Bozzai, Fő u. 30.

Bucsu Község Önkormányzata
9792 Bucsu, Rohonci u. 2.

Bük Város Önkormányzata
9737 Bük, Széchenyi u. 44.

Cák Község Önkormányzata
9725 Cák, Petőfi u. 31.

Csákánydoroszló Község Önkormányzata
9919 Csákánydoroszló, Fő u. 39.

Csánig Község Önkormányzata
9654 Csánig, Petőfi u. 2.

Csehimindszent Község Önkormányzata
9834 Csehimindszent, Fő utca 43.

Csempeszkopács Község Önkormányzata
9764 Csempeszkopács, Rákóczi u. 35.

Csipkerek Község Önkormányzata
9836 Csipkerek, Dózsa u. 2.

Csörötnek Község Önkormányzata
9962 Csörötnek, Vasúti u. 5.

Daraboshegy Község Önkormányzata
9917 Daraboshegy, Fő u. 23.

Dozmat Község Önkormányzata
9791 Dozmat, Fuimei u. 28.

Döbörhegy Község Önkormányzata
9914 Döbörhegy, Fő u. 60.

Döröske Község Önkormányzata
9913 Döröske, Fő u. 30.
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Egervölgy Község Önkormányzata
9684 Egervölgy, Kossuth u. 105/b

Egyházashollós Község Önkormányzata
9781 Egyházashollós, Kossuth u. 11.

Egyházasrádóc Község Önkormányzata
9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 91.

Felsőcsatár Község Önkormányzata
9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74.

Felsőjánosfa Község Önkormányzata
9934 Felsőjánosfa, Kossuth u. 35.

Felsőmarác Község Önkormányzata
9918 Felsőmarác, Fő út 100.

Gasztony Község Önkormányzata
9952 Gasztony, Fő u. 39.

Gencsapáti Község Önkormányzata
9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 229.

Gersekarát Község Önkormányzata
9813 Gersekarát, Béke u. 2.

Gyanógeregye Község Önkormányzata
9774 Gyanógeregye, Petőfi S. u. 54.

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata
9723 Gyöngyösfalu, Ady E. u. 18.

Halastó Község Önkormányzata
9814 Halastó, Somogyi B. u. 3.

Halogy Község Önkormányzata
9917 Halogy, Petőfi u. 42.

Harasztifalu Község Önkormányzata
9784 Harasztifalu, Fő u. 23.

Hegyháthodász Község Önkormányzata
9915 Hegyháthodász, Kossuth u. 36.

Hegyhátsál Község Önkormányzata
9915 Hegyhátsál, Fő u. 4.
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Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata
9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 39.

Hegyhátszentmárton Község Önkormányzata
9931 Hegyhátszentmárton, Fő u. 5.

Horvátzsidány Község Önkormányzata
9733 Horvátzsidány, Csepregi u. 5.

Ispánk Község Önkormányzata
9941 Ispánk, Keleti szer 28.

Ivánc Község Önkormányzata
9931 Ivánc, Kossuth u. 119.

Ják Község Önkormányzata
9798 Ják, Kossuth u. 14.

Kám Község Önkormányzata
9841 Kám, Kossuth L. u. 26.

Katafa Község Önkormányzata
9915 Katafa, Kossuth. u. 11.

Kemenespálfa Község Önkormányzata
9544 Kemenespálfa, Damjanich u. 3.

Kemestaródfa Község Önkormányzata
9923 Kemestaródfa, Fő u. 1.

Kenéz Község Önkormányzata
9752 Kenéz, Kossuth u. 39.

Kercaszomor Község Önkormányzata
9945 Kercaszomor, Fő u. 57.

Kerkáskápolna Község Önkormányzata
9944 Kerkáskápolna, Fő u. 52.

Kisrákos Község Önkormányzata
9936 Kisrákos, Fő u. 43.

Kisunyom Község Önkormányzata
9792 Kisunyom, Fő u. 10.

Kiszsidány Község Önkormányzata
9733 Kiszsidány, Fő u. 2.
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Kondorfa Község Önkormányzata
9943 Kondorfa, Alvég 1.

Körmend Város Önkormányzata
9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Kőszeg Város Önkormányzata
9730 Kőszeg, Jurisics M. tér 8.

Kőszegdoroszló Község Önkormányzata
9725 Kőszegdoroszló, Fő u. 34.

Kőszegpaty Község Önkormányzata
9739 Kőszegpaty, Kossuth u. 39.

Kőszegszerdahely Község Önkormányzata
9725 Kőszegszerdahely, Kossuth u. 3.

Lukácsháza Község Önkormányzata
9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2.

Magyarlak Község Önkormányzata
9963 Magyarlak, Kossuth u. 173.

Magyarnádalja Község Önkormányzata
9909 Magyarnádalja, Petőfi u. 29/a

Magyarszecsőd Község Önkormányzata
9912 Magyarszecsőd, Fő u. 1.

Magyarszombatfa Község Önkormányzata
9946 Magyarszombatfa, Fő u. 66.

Megyehíd Község Önkormányzata
9754 Megyehíd, Dózsa u. 10.

Meszlen Község Önkormányzata
9745 Meszlen, Béke u. 41.

Mikosszéplak Község Önkormányzata
9835 Mikosszéplak, Rákóczi u. 88.

Molnaszecsőd Község Önkormányzata
9912 Molnaszecsőd, Petőfi u. 86.

Nádasd Község Önkormányzata
9915 Nádasd, Kossuth L. u. 101.
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Nagygeresd Község Önkormányzata
9664 Nagygeresd, Petőfi S. u. 45.

Nagymizdó Község Önkormányzata
9913 Nagymizdó, Fő u. 33.

Nagyrákos Község Önkormányzata
9938 Nagyrákos, Alsószer 13.

Nárai Község Önkormányzata
9797 Nárai, Petőfi u. 41.

Narda Község Önkormányzata
9793 Narda, Kossuth u. 1.

Nemesbőd Község Önkormányzata
9749 Nemesbőd, Kossuth u. 15.

Nemescsó Község Önkormányzata
9739 Nemescsó, Péterfy S. u. 39.

Nemeskocs Község Önkormányzata
9542 Nemeskocs, Petőfi u. 68.

Nemeskolta Község Önkormányzata
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 65.

Nemesmedves Község Önkormányzata
9953 Nemesmedves, Fő u. 16.

Nemesrempehollós Község Önkormányzata
9782 Nemesrempehollós, Széchenyi u. 14.

Nick Község Önkormányzata
9652 Nick, Rákóczi u. 14.

Nyőgér Község Önkormányzata
9682 Nyőgér, Petőfi u. 15.

Ólmod Község Önkormányzata
9733 Ólmod, Fő u. 25.

Orfalu Község Önkormányzata
9982 Orfalu, Fő u. 51.

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata
9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth Lajos u. 40.
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Őrimagyarósd Község Önkormányzata
9933 Őrimagyarósd, Dózsa György u. 23.

Őriszentpéter Város Önkormányzata
9941 Őriszentpéter, Városszer 106.

Pankasz Község Önkormányzata
9937 Pankasz, Fő u. 64.

Pápoc Község Önkormányzata
9515 Pápoc, Sárvári u. 1.

Pecöl Község Önkormányzata
9754 Pecöl, Széchenyi u. 12.

Perenye Község Önkormányzata
9722 Perenye, Béke u. 34.

Peresznye Község Önkormányzata
9734 Peresznye, Hunyadi u. 2.

Pinkamindszent Község Önkormányzata
9922 Pinkamindszent, Fő u. 98.

Pusztacsó Község Önkormányzata
9739 Pusztacsó, Béke u. 31.

Püspökmolnári Község Önkormányzata
9776 Püspökmolnári, Kossuth Lajos u. 81.

Rábahídvég Község Önkormányzata
9777 Rábahídvég, Bertha György u. 13.

Rábatöttös Község Önkormányzata
9765 Rábatöttös, Jókai u. 2.

Rátót Község Önkormányzata
9951 Rátót, Fő u. 49.

Répcelak Város Önkormányzata
9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38.

Rum Község Önkormányzata
9766 Rum, Béke u. 22.

Sajtoskál Község Önkormányzata
9632 Sajtoskál, Petőfi u. 21.
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Salköveskút Község Önkormányzata
9742 Salköveskút, Március 15. tér 2.

Sé Község Önkormányzata
9791 Sé, Szabadság u. 29.

Sorkifalud Község Önkormányzata
9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30.

Sorkikápolna Község Önkormányzata
9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.

Sorokpolány Község Önkormányzata
9773 Sorokpolány, Fő u. 104.

Söpte Község Önkormányzata
9743 Söpte, Petőfi u. 61.

Szaknyér Község Önkormányzata
9934 Szaknyér, Petőfi u. 5.

Szalafő Község Önkormányzata
9942 Szalafő, Templomszer 24.

Szarvaskend Község Önkormányzata
9913 Szarvaskend, Fő u. 32.

Szemenye Község Önkormányzata
9685 Szemenye, Fő u. 80.

Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Szőce Község Önkormányzata
9935 Szőce, Kölcsey Ferenc 66.

Tanakajd Község Önkormányzata
9762 Tanakajd, Templom u. 24.

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata
9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi F. u. 1.

Telekes Község Önkormányzata
9812 Telekes, Fő u. 2.

Torony Község Önkormányzata
9791 Torony, Rohonci u. 6.

9



Vasalja Község Önkormányzata
9921 Vasalja, Deák F. u. 1.

Vasasszonyfa Község Önkormányzata
9744 Vasasszonyfa, Széchenyi u. 1.

Vasegerszeg Község Önkormányzata
9661 Vasegerszeg, Kossuth u. 95.

Vassurány Község Önkormányzata
9741 Vassurány, Táncsics köz 7.

Vasszécseny Község Önkormányzata
9763 Vasszécseny, Petőfi u. 11.

Vasszilvágy Község Önkormányzata
9747 Vasszilvágy, Rákoczi F. u. 25.

Vát Község Önkormányzata
9748 Vát, Fő u. 6.

Velem Község Önkormányzata
9726 Velem, Rákóczi u. 73.

Velemér Község Önkormányzata
9946 Velemér, Fő u. 56.

Vép Nagyközség Önkormányzata
9751 Vép, Rákóczi u. 8.

Viszák Község Önkormányzata
9932 Viszák, Fő u. 62.

Zsennye Község Önkormányzata
9765 Zsennye, Rákóczi u. 1.

4.) A költségvetési szerv besorolása:

4.1.) A tevékenység jellege szerint:

A 2008. évi CV. tv. 16. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közüzem.

4.2.) A feladat ellátása szerint: 
A 2008. évi CV. tv. 18. § alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
A Társulás az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 
15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  és  a  15.  §  (3)  bekezdése  szerint  az  előirányzatai  feletti 
rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező, a 14. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

5.) A költségvetési szerv (Társulás) irányító szerve:
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A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2) 
bek. a.), d.), f.), g) h.) pontjaiban meghatározott, hatáskörök gyakorlásának tekintetében az 
alapító 129 önkormányzat az alábbiak szerint: 
a)  költségvetési  szerv alapítása,  átalakítása, megszüntetése,  továbbá költségvetési  szerv 
alapító  okiratának  kiadása,  szervezeti  és  működési  szabályzatának  jóváhagyása  (a 
továbbiakban együtt: alapítói jogok),
d)  a  költségvetési  szerv  tevékenységének  szabályszerűségi,  pénzügyi, 
valamint teljesítmény-ellenőrzése,
f) költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése,
g)  jogszabályban  meghatározott  esetekben  a  költségvetési  szerv 
döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása,
h) egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására.

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2) 
bek. b), c.), e.) pontjaiban meghatározott hatáskörök gyakorlásának tekintetében a Nyugat-
dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanács  az 
alábbiak szerint:
b)  a  költségvetési  szerv  vezetőjének  kinevezése  vagy  megbízása, 
felmentése vagy vezetői  megbízásának visszavonása,  a  vele  kapcsolatos 
egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
c) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, 
felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása,
e)  a  fejezetet  irányító  szerv  külön  törvényben  meghatározott,  az 
államháztartás  működésével  és  gazdálkodásával  kapcsolatos  jogainak 
gyakorlása,

6.) A költségvetési szerv (Társulás) közcélú feladatként ellátandó alaptevékenysége:

A Társulás  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  tv.  8.  §  (1)  bekezdésben 
meghatározott köztisztaság és településtisztaság megoldása helyi közszolgáltatási, valamint 
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21.§-ában meghatározott kötelezően 
ellátandó  közszolgáltatási  feladatok  közül  az  itt  felsorolt  feladatokat  az  Alapító  Okirat  8. 
pontjában  meghatározott  működési  (szolgáltatási)  területen  alaptevékenységként, 
feladatvégzési  és ellátási  kötelezettséggel,  az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete 
mellett végzi.

Az alaptevékenység szakágazati besorolása:

Szakágazat száma:            900200
        megnevezése:  Hulladékgyűjtés kezelés
Szakfeladat megnevezése:
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
751922  Önkormányzatok,  valamit  többcélú  kistérségi  társulások 
elszámolásai 
2010. január 1-től alkalmazott szakfeladatok:
382101 Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
841901  Önkormányzatok,  valamit  többcélú  kistérségi  társulások 
elszámolásai

- komplex regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása,
- a térség hulladékgazdálkodási tevékenységének javítását előmozdító együttműködése,
- a  települések  hulladék  gyűjtésének  hasznosításának  és  ártalmatlanításának  javítása, 

kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása,
- a  települések  hulladékgazdálkodásának  javítása  érdekében  a  szükséges  tanulmányok 

elkészíttetése,
- pályázatok elkészítése és benyújtása,
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- a  projekt  menedzselése  az  önkormányzatok  oldaláról,  ennek  megfelelően  a 
lebonyolításban való részvétel,

- a  társult  települések  területén  lévő  bezárt  önkormányzati  tulajdonú  hulladéklerakók 
rekultivációja. 

7.) A költségvetési szerv (Társulás) működési területe:

    A társult önkormányzatok közigazgatási területe.

8.)  A költségvetési szerv (Társulás) vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A Társulás döntéshozó szerve a Ttv. 10 § (1) bekezdés alapján a Társulási 
Tanács.
A Társulási Tanács 9 tagból áll.
A társult  Tagokat a Társulási  Tanácsban az önkormányzatok által  választott 
önkormányzati  képviselők  képviselik,  akik  rendelkeznek  a  Társulási 
Tanácsban  általuk  képviselt  települések  képviselő-testületeinek 
meghatalmazásával.

Az önkormányzatok a delegált képviselőt visszahívhatják.

A képviselő, s az általa képviselt társult önkormányzatok szavazati arányát a 
Tanácsban  a  Ttv.  10  §  (2)  bek.  alapján  az  általa  képviselt  csatlakozó 
települések lakónépesség száma (KSH 2007 év) arányában – mely megfelel a 
költségvetési  hozzájárulásuk  arányának,  –  állapítják  meg  két  tizedesre 
kerekítve % értékben a kerekítés szabályai szerint azzal, hogy a Ttv. 10. § (3) 
bekezdése értelmében egyik Tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint 
50%-ával.

A Társulási  Tanács  döntését  határozattal  hozza  a  Ttv.  13  §  (1)  bek.-nek 
megfelelően.

A Társulási Tanács alakuló ülése tagjai sorából /nyílt szavazással/ elnököt, az 
elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest választ.

A Társulási  Tanács  elnöke  képviseli  a  Társulást.  A Társulási  Tanács  által 
megválasztott  elnök  egyúttal  a  költségvetési  szerv  vezetője.  A  Társulási 
Tanács elnöke távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét 
a Társulás elnökhelyettese látja el.  Az elnök és az elnökhelyettes részletes 
feladat-  és  hatáskörét  a  Társulási  Megállapodás  VII./1.3.  pontja  határozza 
meg.

9.) A költségvetési szerv (Társulás) foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony: 
A Társulás  munkavállalóinak  jogviszonyára  a  közalkalmazottak  jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.  évi  XXXIII.  törvény  végrehajtásáról  a  helyi  önkormányzatok  által 
fenntartott  szolgáltató  feladatokat  ellátó  egyes költségvetési  intézményekről 
szóló 77/1993. (V. 12.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
A Társulás munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási 
Tanács elnöke jogosult. 
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Záradék:
Jelen  Alapító  Okiratot  a  társult  települési  önkormányzatok  az  1.  sz.  mellékletben 
foglalt határozataik alapján fogadták el. 
Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Társult települések határozatai
2. számú melléklet: Szavazati arányok a Társulási Tanácsban

Szombathely, 2009.  …………………

………………………………………
Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

………………………………………
Acsád Község Önkormányzata

………………………………………
Alsóújlak Község Önkormányzata

………………………………………
Bajánsenye Község 

Önkormányzata

………………………………………
Balogunyom Község 

Önkormányzata

………………………………………
Bejcgyertyános Község 

Önkormányzata

………………………………………
Bozsok Község Önkormányzata

………………………………………
Bozzai Község Önkormányzata

………………………………………
Bucsu Község Önkormányzata

………………………………………
Bük Város Önkormányzata

……………………………………… ………………………………………
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Cák Község Önkormányzata Csákánydoroszló Község 
Önkormányzata

………………………………………
Csánig Község Önkormányzata

………………………………………
Csehimindszent Község 

Önkormányzata

………………………………………
Csempeszkopács Község 

Önkormányzata

………………………………………
Csipkerek Község Önkormányzata

………………………………………
Csörötnek Község Önkormányzata

………………………………………
Daraboshegy Község 

Önkormányzata

………………………………………
Dozmat Község Önkormányzata

………………………………………
Döbörhegy Község Önkormányzata

………………………………………
Döröske Község Önkormányzata

………………………………………
Egervölgy Község Önkormányzata

………………………………………
Egyházashollós Község 

Önkormányzata

………………………………………
Egyházasrádóc Község 

Önkormányzata

……………………………………… ………………………………………
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Felsőcsatár Község 
Önkormányzata

Felsőjánosfa Község 
Önkormányzata

………………………………………
Felsőmarác Község 

Önkormányzata

………………………………………
Gasztony Község Önkormányzata

………………………………………
Gencsapáti Község 

Önkormányzata

………………………………………
Gersekarát Község 

Önkormányzata

………………………………………
Gyanógeregye Község 

Önkormányzata

………………………………………
Gyöngyösfalu Község 

Önkormányzata

………………………………………
Halastó Község Önkormányzata

………………………………………
Halogy Község Önkormányzata

………………………………………
Harasztifalu Község 

Önkormányzata

………………………………………
Hegyháthodász Község 

Önkormányzata

………………………………………
Hegyhátsál Község 

Önkormányzata

………………………………………
Hegyhátszentjakab Község 

Önkormányzata
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………………………………………
Hegyhátszentmárton Község 

Önkormányzata

………………………………………
Horvátzsidány Község 

Önkormányzata

………………………………………
Ispánk Község Önkormányzata

………………………………………
Ivánc Község Önkormányzata

………………………………………
Ják Község Önkormányzata

………………………………………
Kám Község Önkormányzata

………………………………………
Katafa Község Önkormányzata

………………………………………
Kemenespálfa Község 

Önkormányzata

………………………………………
Kemestaródfa Község 

Önkormányzata

………………………………………
Kenéz Község Önkormányzata

………………………………………
Kercaszomor Község 

Önkormányzata

………………………………………
Kerkáskápolna Község 

Önkormányzata

………………………………………
Kisrákos Község Önkormányzata

………………………………………
Kisunyom Község Önkormányzata

……………………………………… ………………………………………
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Kiszsidány Község Önkormányzata Kondorfa Község Önkormányzata

………………………………………
Körmend Város Önkormányzata

………………………………………
Kőszeg Város Önkormányzata

………………………………………
Kőszegdoroszló Község 

Önkormányzata

………………………………………
Kőszegpaty Község 

Önkormányzata

………………………………………
Kőszegszerdahely Község 

Önkormányzata

………………………………………
Lukácsháza Község 

Önkormányzata

………………………………………
Magyarlak Község Önkormányzata

………………………………………
Magyarnádalja Község 

Önkormányzata

………………………………………
Magyarszecsőd Község 

Önkormányzata

………………………………………
Magyarszombatfa Község 

Önkormányzata

………………………………………
Megyehíd Község Önkormányzata

………………………………………
Meszlen Község Önkormányzata

………………………………………
Mikosszéplak Község 

………………………………………
Molnaszecsőd Község 
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Önkormányzata Önkormányzata

………………………………………
Nádasd Község Önkormányzata

………………………………………
Nagygeresd Község 

Önkormányzata

………………………………………
Nagymizdó Község 

Önkormányzata

………………………………………
Nagyrákos Község Önkormányzata

………………………………………
Nárai Község Önkormányzata

………………………………………
Narda Község Önkormányzata

………………………………………
Nemesbőd Község Önkormányzata

………………………………………
Nemescsó Község Önkormányzata

………………………………………
Nemeskocs Község 

Önkormányzata

………………………………………
Nemeskolta Község 

Önkormányzata

………………………………………
Nemesmedves Község 

Önkormányzata

………………………………………
Nemesrempehollós Község 

Önkormányzata

………………………………………
Nick Község Önkormányzata

………………………………………
Nyőgér Község Önkormányzata
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………………………………………
Ólmod Község Önkormányzata

………………………………………
Orfalu Község Önkormányzata

………………………………………
Ostffyasszonyfa Község 

Önkormányzata

………………………………………
Őrimagyarósd Község 

Önkormányzata

………………………………………
Őriszentpéter Város 

Önkormányzata

………………………………………
Pankasz Község Önkormányzata

………………………………………
Pápoc Község Önkormányzata

………………………………………
Pecöl Község Önkormányzata

………………………………………
Perenye Község Önkormányzata

………………………………………
Peresznye Község Önkormányzata

………………………………………
Pinkamindszent Község 

Önkormányzata

………………………………………
Pusztacsó Község Önkormányzata

………………………………………
Püspökmolnári Község 

Önkormányzata

………………………………………
Rábahídvég Község 

Önkormányzata

……………………………………… ………………………………………
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Rábatöttös Község Önkormányzata Rátót Község Önkormányzata

………………………………………
Répcelak Város Önkormányzata

………………………………………
Rum Község Önkormányzata

………………………………………
Sajtoskál Község Önkormányzata

………………………………………
Salköveskút Község 

Önkormányzata

………………………………………
Sé Község Önkormányzata

………………………………………
Sorkifalud Község Önkormányzata

………………………………………
Sorkikápolna Község 

Önkormányzata

………………………………………
Sorokpolány Község 

Önkormányzata

………………………………………
Söpte Község Önkormányzata

………………………………………
Szaknyér Község Önkormányzata

………………………………………
Szalafő Község Önkormányzata

………………………………………
Szarvaskend Község 

Önkormányzata

………………………………………
Szemenye Község Önkormányzata

………………………………………
Szentgotthárd Város 

Önkormányzata
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………………………………………
Szőce Község Önkormányzata

………………………………………
Tanakajd Község Önkormányzata

………………………………………
Táplánszentkereszt Község 

Önkormányzata

………………………………………
Telekes Község Önkormányzata

………………………………………
Torony Község Önkormányzata

………………………………………
Vasalja Község Önkormányzata

………………………………………
Vasasszonyfa Község 

Önkormányzata

………………………………………
Vasegerszeg Község 

Önkormányzata

………………………………………
Vassurány Község Önkormányzata

………………………………………
Vasszécseny Község 

Önkormányzata

………………………………………
Vasszilvágy Község 

Önkormányzata

………………………………………
Vát Község Önkormányzata

………………………………………
Velem Község Önkormányzata

………………………………………
Velemér Község Önkormányzata

……………………………………… ………………………………………
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Vép Nagyközség Önkormányzata Viszák Község Önkormányzata

………………………………………
Zsennye Község Önkormányzata

2. számú melléklet : az alapító okirat  1. sz. melléklete

Társult települések határozatai

Jóváhagyó határozatok:

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Jóváhagyó határozat száma
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3. számú melléklet :  az alapító okirat 2. számú melléklete

Szavazati arányok a Társulási Tanácsban

Ssz.
Társulási Tanács tag 

által képviselt 
települések

A képviselt 
települések 

száma

A képviselt 
lakosságszá

m
Szavazati 

arány
Szavazat 

%

1. Szombathely 1 79 534 0,4249 42,49
2. Csákánydoroszló, 

Daraboshegy,  Döbörhegy, 
Döröske,  Egyházashollós, 
Egyházasrádóc,  Halastó, 
Halogy,  Harasztifalu, 
Hegyháthodász, 
Hegyhátsál,  Katafa, 
Kemestaródfa,  Körmend, 
Magyarnádalja, 

23 21 332 0,1140 11,40
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Magyarszecsőd, 
Molnaszecsőd,  Nádasd, 
Nagymizdó, 
Nemesrempehollós, 
Pinkamindszent, 
Szarvaskend, Vasalja

3.

Alsóújlak, 
Csehimindszent, 
Csipkerek,  Egervölgy, 
Gersekarát,  Kám, 
Mikosszéplak, 
Püspökmolnári, 
Rábahídvég,  Szemenye, 
Telekes

11 6 138 0,0329 3,29

4. Bük,  Nagygeresd, 
Sajtoskál 3 4 078 0,0218 2,18

5.

Bozsok,  Cák, 
Gyöngyösfalu, 
Horvátzsidány, Kiszsidány, 
Kőszeg,  Kőszegdoroszló, 
Kőszegpaty, 
Kőszegszerdahely, 
Lukácsháza,  Nemescsó, 
Ólmod,  Peresznye, 
Pusztacsó, Velem

15 17 894 0,0956 9,56

6.

Bajánsenye, Felsőjánosfa, 
Felsőmarác, 
Hegyhátszentjakab, 
Hegyhátszentmárton, 
Ispánk,  Ivánc, 
Kercaszomor, 
Kerkáskápolna,  Kisrákos, 
Kondorfa, 
Magyarszombatfa, 
Nagyrákos, Őrimagyarósd, 
Őriszentpéter,  Pankasz, 
Szaknyér, Szalafő, Szőce, 
Velemér, Viszák

21 6 859 0,0366 3,66

7.
Csörötnek,  Gasztony, 
Magyarlak, 
Nemesmedves,  Orfalu, 
Rátót, Szentgotthárd

7 11 433 0,0611 6,11

8.

Bejcgyertyános,  Csánig, 
Kemenespálfa,  Kenéz, 
megyehíd,  Nemeskocs, 
Nick,  Nyőgér, 
Ostffyasszonyfa,  Pápoc, 
Pecöl,  Répcelak, 
Vasegerszeg

13 8 162 0,0435 4,35
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 9.

Acsád,  Balogunyom, 
Bozzai,  Bucsu, 
Csempeszkopács, 
Dozmat,  Felsőcsatár, 
Gencsapáti, 
Gyanógeregye,  Ják, 
Kisunyom, Meszlen, Nárai, 
Narda,  Nemesbőd, 
Nemeskolta,  Perenye, 
Rábatöttös,  Rum, 
Salköveskút,  Sé, 
Sorkifalud,  Sorkikápolna, 
Sorokpolány,  Söpte, 
Tanakajd, 
Táplánszentkereszt, 
Torony,  Vasasszonyfa, 
Vaskeresztes,  Vassurány, 
Vasszécseny,  Vasszilvágy, 
Vát, Vép, Zsennye

35 31 746 0,1696 16,96

 Összesen 129 187 176 1,0000 100,00
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4. számú melléklet : társulási megállapodás

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
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NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy 
a  Magyar  Köztársaság  Alkotmánya  44/A.  §  (1)  bekezdés  h)  pontjában,  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, a 
helyi  önkormányzatok társulásairól  és együttműködéséről szóló 1997. évi  CXXXV. 
törvény  (Ttv.)  16.  §-ában  meghatározott  társulási  jog,  az  államháztartásról  szóló 
1992. évi  XXXVIII törvény 88. § - 90. § alapján, valamint a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. év CV. törvény (Kt.) 2. § (3) bekezdés b) 
pontja  alapján,  Szombathely  és  Vas  megye  településeinek  hulladékgazdálkodási 
feladatainak ellátására, valamint az ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap 
létrehozása  érdekében,  mint  közös  cél  megvalósítására  és  a  közös 
érdekérvényesítés elősegítése jegyében

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGJAI:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Acsád Község Önkormányzata
9746 Acsád, Béke u. 10.

Alsóújlak Község Önkormányzata
9842 Alsóújlak, Csurgó u. 15/a

Bajánsenye Község Önkormányzata
9944 Bajánsenye, Vörösmarty u. 13/a

Balogunyom Község Önkormányzata
9771 Balogunyom, Rákóczi u. 3.

Bejcgyertyános Község Önkormányzata
9683 Bejcgyertyános, Szabadság u. 14

Bozsok Község Önkormányzata
9727 Bozsok, Rákóczi u. 142.

Bozzai Község Önkormányzata
9752 Bozzai, Fő u. 30.
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Bucsu Község Önkormányzata
9792 Bucsu, Rohonci u. 2.

Bük Város Önkormányzata
9737 Bük, Széchenyi u. 44.

Cák Község Önkormányzata
9725 Cák, Petőfi u. 31.

Csákánydoroszló Község Önkormányzata
9919 Csákánydoroszló, Fő u. 39.

Csánig Község Önkormányzata
9654 Csánig, Petőfi u. 2.

Csehimindszent Község Önkormányzata
9834 Csehimindszent, Fő utca 43.

Csempeszkopács Község Önkormányzata
9764 Csempeszkopács, Rákóczi u. 35.

Csipkerek Község Önkormányzata
9836 Csipkerek, Dózsa u. 2.

Csörötnek Község Önkormányzata
9962 Csörötnek, Vasúti u. 5.

Daraboshegy Község Önkormányzata
9917 Daraboshegy, Fő u. 23.

Dozmat Község Önkormányzata
9791 Dozmat, Fuimei u. 28.

Döbörhegy Község Önkormányzata
9914 Döbörhegy, Fő u. 60.

Döröske Község Önkormányzata
9913 Döröske, Fő u. 30.

Egervölgy Község Önkormányzata
9684 Egervölgy, Kossuth u. 105/b

Egyházashollós Község Önkormányzata
9781 Egyházashollós, Kossuth u. 11.

Egyházasrádóc Község Önkormányzata
9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 91.

28



Felsőcsatár Község Önkormányzata
9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74.

Felsőjánosfa Község Önkormányzata
9934 Felsőjánosfa, Kossuth u. 35.

Felsőmarác Község Önkormányzata
9918 Felsőmarác, Fő út 100.

Gasztony Község Önkormányzata
9952 Gasztony, Fő u. 39.

Gencsapáti Község Önkormányzata
9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 229.

Gersekarát Község Önkormányzata
9813 Gersekarát, Béke u. 2.

Gyanógeregye Község Önkormányzata
9774 Gyanógeregye, Petőfi S. u. 54.

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata
9723 Gyöngyösfalu, Ady E. u. 18.

Halastó Község Önkormányzata
9814 Halastó, Somogyi B. u. 3.

Halogy Község Önkormányzata
9917 Halogy, Petőfi u. 42.

Harasztifalu Község Önkormányzata
9784 Harasztifalu, Fő u. 23.

Hegyháthodász Község Önkormányzata
9915 Hegyháthodász, Kossuth u. 36.

Hegyhátsál Község Önkormányzata
9915 Hegyhátsál, Fő u. 4.

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata
9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 39.

Hegyhátszentmárton Község Önkormányzata
9931 Hegyhátszentmárton, Fő u. 5.

Horvátzsidány Község Önkormányzata
9733 Horvátzsidány, Csepregi u. 5.
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Ispánk Község Önkormányzata
9941 Ispánk, Keleti szer 28.

Ivánc Község Önkormányzata
9931 Ivánc, Kossuth u. 119.

Ják Község Önkormányzata
9798 Ják, Kossuth u. 14.

Kám Község Önkormányzata
9841 Kám, Kossuth L. u. 26.

Katafa Község Önkormányzata
9915 Katafa, Kossuth. u. 11.

Kemenespálfa Község Önkormányzata
9544 Kemenespálfa, Damjanich u. 3.

Kemestaródfa Község Önkormányzata
9923 Kemestaródfa, Fő u. 1.

Kenéz Község Önkormányzata
9752 Kenéz, Kossuth u. 39.

Kercaszomor Község Önkormányzata
9945 Kercaszomor, Fő u. 57.

Kerkáskápolna Község Önkormányzata
9944 Kerkáskápolna, Fő u. 52.

Kisrákos Község Önkormányzata
9936 Kisrákos, Fő u. 43.

Kisunyom Község Önkormányzata
9792 Kisunyom, Fő u. 10.

Kiszsidány Község Önkormányzata
9733 Kiszsidány, Fő u. 2.

Kondorfa Község Önkormányzata
9943 Kondorfa, Alvég 1.

Körmend Város Önkormányzata
9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Kőszeg Város Önkormányzata
9730 Kőszeg, Jurisics M. tér 8.
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Kőszegdoroszló Község Önkormányzata
9725 Kőszegdoroszló, Fő u. 34.

Kőszegpaty Község Önkormányzata
9739 Kőszegpaty, Kossuth u. 39.

Kőszegszerdahely Község Önkormányzata
9725 Kőszegszerdahely, Kossuth u. 3.

Lukácsháza Község Önkormányzata
9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2.

Magyarlak Község Önkormányzata
9963 Magyarlak, Kossuth u. 173.

Magyarnádalja Község Önkormányzata
9909 Magyarnádalja, Petőfi u. 29/a

Magyarszecsőd Község Önkormányzata
9912 Magyarszecsőd, Fő u. 1.

Magyarszombatfa Község Önkormányzata
9946 Magyarszombatfa, Fő u. 66.

Megyehíd Község Önkormányzata
9754 Megyehíd, Dózsa u. 10.

Meszlen Község Önkormányzata
9745 Meszlen, Béke u. 41.

Mikosszéplak Község Önkormányzata
9835 Mikosszéplak, Rákóczi u. 88.

Molnaszecsőd Község Önkormányzata
9912 Molnaszecsőd, Petőfi u. 86.

Nádasd Község Önkormányzata
9915 Nádasd, Kossuth L. u. 101.

Nagygeresd Község Önkormányzata
9664 Nagygeresd, Petőfi S. u. 45.

Nagymizdó Község Önkormányzata
9913 Nagymizdó, Fő u. 33.

Nagyrákos Község Önkormányzata
9938 Nagyrákos, Alsószer 13.
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Nárai Község Önkormányzata
9797 Nárai, Petőfi u. 41.

Narda Község Önkormányzata
9793 Narda, Kossuth u. 1.

Nemesbőd Község Önkormányzata
9749 Nemesbőd, Kossuth u. 15.

Nemescsó Község Önkormányzata
9739 Nemescsó, Péterfy S. u. 39.

Nemeskocs Község Önkormányzata
9542 Nemeskocs, Petőfi u. 68.

Nemeskolta Község Önkormányzata
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 65.

Nemesmedves Község Önkormányzata
9953 Nemesmedves, Fő u. 16.

Nemesrempehollós Község Önkormányzata
9782 Nemesrempehollós, Széchenyi u. 14.

Nick Község Önkormányzata
9652 Nick, Rákóczi u. 14.

Nyőgér Község Önkormányzata
9682 Nyőgér, Petőfi u. 15.

Ólmod Község Önkormányzata
9733 Ólmod, Fő u. 25.

Orfalu Község Önkormányzata
9982 Orfalu, Fő u. 51.

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata
9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth Lajos u. 40.

Őrimagyarósd Község Önkormányzata
9933 Őrimagyarósd, Dózsa György u. 23.

Őriszentpéter Város Önkormányzata
9941 Őriszentpéter, Városszer 106.

Pankasz Község Önkormányzata
9937 Pankasz, Fő u. 64.
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Pápoc Község Önkormányzata
9515 Pápoc, Sárvári u. 1.

Pecöl Község Önkormányzata
9754 Pecöl, Széchenyi u. 12.

Perenye Község Önkormányzata
9722 Perenye, Béke u. 34.

Peresznye Község Önkormányzata
9734 Peresznye, Hunyadi u. 2.

Pinkamindszent Község Önkormányzata
9922 Pinkamindszent, Fő u. 98.

Pusztacsó Község Önkormányzata
9739 Pusztacsó, Béke u. 31.

Püspökmolnári Község Önkormányzata
9776 Püspökmolnári, Kossuth Lajos u. 81.

Rábahídvég Község Önkormányzata
9777 Rábahídvég, Bertha György u. 13.

Rábatöttös Község Önkormányzata
9765 Rábatöttös, Jókai u. 2.

Rátót Község Önkormányzata
9951 Rátót, Fő u. 49.

Répcelak Város Önkormányzata
9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38.

Rum Község Önkormányzata
9766 Rum, Béke u. 22.

Sajtoskál Község Önkormányzata
9632 Sajtoskál, Petőfi u. 21.

Salköveskút Község Önkormányzata
9742 Salköveskút, Március 15. tér 2.

Sé Község Önkormányzata
9791 Sé, Szabadság u. 29.

Sorkifalud Község Önkormányzata
9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30.
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Sorkikápolna Község Önkormányzata
9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.

Sorokpolány Község Önkormányzata
9773 Sorokpolány, Fő u. 104.

Söpte Község Önkormányzata
9743 Söpte, Petőfi u. 61.

Szaknyér Község Önkormányzata
9934 Szaknyér, Petőfi u. 5.

Szalafő Község Önkormányzata
9942 Szalafő, Templomszer 24.

Szarvaskend Község Önkormányzata
9913 Szarvaskend, Fő u. 32.

Szemenye Község Önkormányzata
9685 Szemenye, Fő u. 80.

Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Szőce Község Önkormányzata
9935 Szőce, Kölcsey Ferenc 66.

Tanakajd Község Önkormányzata
9762 Tanakajd, Templom u. 24.

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata
9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi F. u. 1.

Telekes Község Önkormányzata
9812 Telekes, Fő u. 2.

Torony Község Önkormányzata
9791 Torony, Rohonci u. 6.

Vasalja Község Önkormányzata
9921 Vasalja, Deák F. u. 1.

Vasasszonyfa Község Önkormányzata
9744 Vasasszonyfa, Széchenyi u. 1.

Vasegerszeg Község Önkormányzata
9661 Vasegerszeg, Kossuth u. 95.
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Vassurány Község Önkormányzata
9741 Vassurány, Táncsics köz 7.

Vasszécseny Község Önkormányzata
9763 Vasszécseny, Petőfi u. 11.

Vasszilvágy Község Önkormányzata
9747 Vasszilvágy, Rákoczi F. u. 25.

Vát Község Önkormányzata
9748 Vát, Fő u. 6.

Velem Község Önkormányzata
9726 Velem, Rákóczi u. 73.

Velemér Község Önkormányzata
9946 Velemér, Fő u. 56.

Vép Nagyközség Önkormányzata
9751 Vép, Rákóczi u. 8.

Viszák Község Önkormányzata
9932 Viszák, Fő u. 62.

Zsennye Község Önkormányzata
9765 Zsennye, Rákóczi u. 1.
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önkormányzatok,  mint  alapító  tagok  (együttesen  és  a  továbbiakban,  mint  Tagok) 
önálló  jogi  személyiséggel  rendelkező  önkormányzati  társulást  hoznak  létre  és 
biztosítják annak működési feltételeit.

PREAMBULUM

Tagok  jelen  Társulási  megállapodás  aláírásával,  kiemelten  a  Nyugat-Dunántúli 
Regionális  Hulladékgazdálkodási  Rendszer  kiépítése érdekében,  az  Európai  Unió 
pályázati  alapjából  igényelhető  támogatással  kívánnak  komplex,  regionális 
hulladékgazdálkodási  rendszert  létrehozni,  fenntartani  és  üzemeltetni,  a  létrejövő 
Társulás  területén  a  bezárt  települési  szilárdhulladék  lerakók  rekultivációját 
megvalósítani,  valamint  az  ehhez  szükséges  gazdasági,  pénzügyi  és  jogi 
előfeltételeket biztosítani.

Közös  tevékenységüket  olyan  kiemelt  műszaki-,  technikai  színvonalon  és  a 
környezetet védő rendszerben kívánják a Tagok megvalósítani, amely a XXI. század 
infrastrukturális rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt mind a Társulás, mind a 
térségben élő lakosság számára. 

A  fenti  Hulladékgazdálkodási  Rendszer  kialakításához  az  önkormányzatok  nem 
rendelkeznek elegendő saját forrással, ezért a megvalósítás hazai, illetve nemzetközi 
támogatás  igénybevételével  lehetséges.  Tagok  előtt  ismert,  hogy  az  Európai 
Bizottság társfinanszírozás  keretében  jelentős  támogatásban  részesíti  az  Európai 
Unió  tagországait,  így  Magyarországot  is,  illetve  azok  olyan  regionális 
környezetvédelmi beruházási projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák 
teljesítéséhez. 

Tagok saját forrásaik kiegészítése, hulladékgazdálkodási feladataik megfelelő szinten történő ellátása 
céljából  igénybe  kívánják  venni  az  Európai  Unió  támogatásával,  a  Kohéziós  Alap 
társfinanszírozásával,  a  Környezet  és  Energia  Operatív  Program,  vagy  a  projekt  előkészítés  és 
megvalósítás  időszakában  a  támogatási  források  és  pályázatok  változásával  további,  vagy  más 
programok, pályázatok által nyújtott támogatások pénzügyi eszközeit.

A Társulás  tagjai  rögzítik,  hogy  a  jogi  személyiséggel  rendelkező  önkormányzati 
társulásukat  szabad  elhatározásukból,  egyenjogúságuk  tiszteletben  tartásával,  a 
kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint 
helyi önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a Ttv. 16. 
§-a értelmében.

I. ALAPRENDELKEZÉSEK

A társulás neve:        Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási   Önkormányzati 
Társulás

Idegen nyelvű elnevezése: Assotiation of  Municipalities  for  Solid Waste Management  of  West-
transdanubian Region

Székhelye: 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2. 
A társulás bélyegzője:körbélyegző

körben a társulás neve, címe
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A Társulás közcélú feladatként ellátandó alaptevékenysége:
A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésben meghatározott 
köztisztaság  és  településtisztaság  megoldása  helyi  közszolgáltatási,  valamint  a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. §-ában meghatározott kötelezően ellátandó 
közszolgáltatási feladatok közül az itt felsorolt feladatokat a Társulási Megállapodásban meghatározott 
működési (szolgáltatási) területen alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az 
alapítók – 129 önkormányzat – szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.

Az alaptevékenység szakágazati besorolása:

Szakágazat száma:            900200
         megnevezése:  Hulladékgyűjtés kezelés
Szakfeladat megnevezése:
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
751922 Önkormányzatok, valamit többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
2010. január 1-től alkalmazott szakfeladatok:
382101 Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
841901 Önkormányzatok, valamit többcélú kistérségi társulások elszámolásai
A társulás alaptevékenységével kapcsolatos feladatai:

- komplex regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása,
- a térség hulladékgazdálkodási tevékenységének javítását előmozdító együttműködése,
- a  települések  hulladék  gyűjtésének  hasznosításának  és  ártalmatlanításának  javítása, 

kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása,
- a  települések  hulladékgazdálkodásának  javítása  érdekében  a  szükséges  tanulmányok 

elkészíttetése,
- pályázatok elkészítése és benyújtása,
- a  projekt  menedzselése  az  önkormányzatok  oldaláról,  ennek  megfelelően  a 

lebonyolításban való részvétel,
- a  társult  települések  területén  lévő  bezárt  önkormányzati  tulajdonú  hulladéklerakók 

rekultivációja. 

A költségvetési szerv típusa: A 2008. évi CV. törvény 18. § alapján önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. A 2008. évi CV. tv. 16. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közüzem.

Alapítói szervei: az Alapító Okiratot aláíró 129 Önkormányzat.

Irányító szerve: 
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2) 
bek. a.), d.), f.), g) h.) pontjaiban meghatározott, hatáskörök gyakorlásának tekintetében az 
alapító 129 önkormányzat az alábbiak szerint: 
a)  költségvetési  szerv alapítása,  átalakítása, megszüntetése,  továbbá költségvetési  szerv 
alapító  okiratának  kiadása,  szervezeti  és  működési  szabályzatának  jóváhagyása  (a 
továbbiakban együtt: alapítói jogok),
d)  a  költségvetési  szerv  tevékenységének  szabályszerűségi,  pénzügyi, 
valamint teljesítmény-ellenőrzése,
f) költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése,
g)  jogszabályban  meghatározott  esetekben  a  költségvetési  szerv 
döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása,
h) egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására.

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2) 
bek. b), c.), e.) pontjaiban meghatározott hatáskörök gyakorlásának tekintetében a Nyugat-
dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanács  az 
alábbiak szerint:
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b)  a  költségvetési  szerv  vezetőjének  kinevezése  vagy  megbízása, 
felmentése vagy vezetői  megbízásának visszavonása,  a  vele  kapcsolatos 
egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
c) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, 
felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása,
e)  a  fejezetet  irányító  szerv  külön  törvényben  meghatározott,  az 
államháztartás  működésével  és  gazdálkodásával  kapcsolatos  jogainak 
gyakorlása,

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: az Alapító Okirat 8. pontja és jelen Társulási 
Megállapodás VII.1.3. pontja tartalmazza

A Társulás az Alapító Okiratban megjelölt  alaptevékenységen kívül más tevékenységet nem 
végez, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

A Társulás határozatlan időre alakul.
Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

A  helyi  önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködéséről  1997.  évi  CXXXV. 
törvény (a továbbiakban Ttv.) 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a 
Társulás  önálló  jogi  személyiséggel,  önállóan  működő  és  gazdálkodó,  az 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

A  Társulás  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  217/1998.  (XII.  30.) 
kormányrendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja és a 15. § (3) bekezdése szerint az 
előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező, 
a 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv.

A Társulás  gazdálkodási,  pénzügyi,  gazdasági  feladatait  jelen  megállapodásban 
meghatározott  keretek  között,  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  a 
327/2008  (XII.30.)  Kormányrendelettel  módosított  217/1998.  (XII.  30.) 
kormányrendeletben foglaltak szerint látja el. 

A  Társulás  tagjai  alapító  jogkörükben,  képviselő-testületi  határozattal  történt 
felhatalmazásuk  alapján  jelen  megállapodásban  határozzák  meg  a  Társulás 
szervezeti rendszerét.

A  Társulás  nyilvántartásba  vételét  az  alapító  szerv  az  alapító  okirat  kiadásától 
számított nyolc napon belül kérelmezi a Kt. 5. § (2) bek alapján.
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IV. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK
A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI

IV/1. Ezen  társulási  megállapodás  megkötésénél  Tagok  az  Új  Magyarország  Fejlesztési  Terv 
Környezet  és  Energia  Operatív  Program,  KEOP  1.1.1.  „Települési  szilárdhulladékgazdálkodási 
Rendszerek fejlesztése” valamint a KEOP 2.3.0. „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi 
szintű rekultivációs programok elvégzése” pályázati  feltételrendszer és vonatkozó EU-Kohéziós Alap 
támogatási  előírások  mellett  a  hazai  irányadó  jogszabályokat,  különösen  az  Ötv.  és  a  Tt. 
rendelkezéseit  veszik  figyelembe,  azzal,  hogy  az  együttműködési  megállapodások  az  esetleges 
támogatási  programok, pályázati  lehetőségek és előírások változásával,  a társulás célkitűzéseinek 
elérése érdekében továbbra is változatlanul fennáll.

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, az uniós elvek és jogszabályok alkalmazása mellett egy 
teljes  körű,  új  típusú lakossági  tájékoztatási  rendszer  kiépítése  és  alkalmazása  szükséges.  Ezen 
tájékoztatási  rendszer  szervezeti  keretén  belül  megkülönböztetjük  a  településekhez  tartozó 
önkormányzati  feladatot  képező  lakossági  tájékoztatást  –  részletesen  a  megállapodás  XIV. 
fejezetében –,  illetve az adott  településhez,  régióhoz kötődő lakossági civil  szervezetek közvetlen 
bekapcsolását a tájékoztatásba. Az együttműködés céljai között a rendszer kialakítása során alapvető 
kötelezettség a lakosság bevonása a teljes pályázati, beruházási és működtetési folyamatba. 

Tagok megállapodnak abban, hogy a preambulumban rögzített célok elérése érdekében, pályázatot 
nyújtanak be a Környezet és Energia Operatív Program keretében igénybe vehető támogatásra, illetve 
a célkitűzések megvalósítását segítő programok, pályázati lehetőségek esetleges változása esetén 
igénybe vehető egyéb támogatásokra. 

Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer elfogadása 
és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött. 
 
A  társulási  megállapodást  aláíró  Tagok  kijelentik,  hogy  együttes  pályázatuk  sikere  érdekében 
kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó és a helyi önkormányzati érdekekkel nem ütköző, a 
megvalósítást  akadályozó  folyamatot,  cselekményt,  mely  megállapodásuk,  kötelezettségvállalásuk 
megszegéséhez vezetne. 
Így különösen nem szeghetik meg a támogatásra vonatkozóan az Európai Unió előírásait és a hazai, 
a  támogatások  pályázására  és  felhasználására  vonatkozó  előírásokat.  A társulást  alapító  tagok 
kijelentik továbbá, hogy a kapott támogatást az arra előírt sorrendben csak a megjelölt beruházásra 
fordíthatják,  továbbá  eleget  kell  tenniük  a  támogatási  szerződésbe  foglalt  mindennemű,  például 
törlesztési,  adatszolgáltatási,  tájékoztatási,  megőrzési,  fenntartási  kötelezettségeiknek,  továbbá  a 
pénzügyi kötelezettségeik területén működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik.

Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és az itt 
megfogalmazott  érdekprioritást.  Ezen  tevékenységeik,  mint  a  saját  hatáskörben  történő 
jogszabályalkotás  (pl.:  helyi  rendezési  tervek,  szolgalmi  jogok,  belterületbe  vonás,  telekhatár 
módosítás  stb.)  mind  olyan  feladatok,  melyek  nélkülözhetetlenek  a  projekt  végrehajtásához. 
Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési szerződésekre, 
valamint az önkormányzati foglalkoztatás- és árszabályozás-politikára (rendeletekre) is.

IV/2. A társulási megállapodást aláíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása, tagi beruházási 
önerő és működési hozzájárulás biztosítása érdekében kötik meg megállapodásukat, hozzák létre a 
projekt  megvalósítását  biztosító  szervezeteiket.  Működésük  időtartama  alatt,  annak  keretében  a 
közösen létrehozott, illetve a támogatási rendszernek megfelelő közreműködő szervezetek útján az 
alábbi feladatok teljesítését vállalják:

IV/2.1.   Az együttműködési kötelezettség terén:  
− Tagok  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  a  projekt  megvalósítása  érdekében 

kölcsönösen együttműködnek egymással;
− Tagok,  illetve  képviselőik  a  tudomásukra  jutott  információkat  csak  a  projekt 

megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők;
− Kötelezettséget  vállalnak,  hogy  az  érintett  térség  egységes  fejlődését  szem  előtt 

tartva, az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák 
a rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket 
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érintő  joghatályos  döntéseiket  időben  meghozzák,  be-,  illetve  megfizetik  a  vállalt 
pénzügyi  kötelezettségeiket,  valamint  a  támogatási  ütemtervben  rögzített 
részfeladataikat határidőre teljesítik;

− Előre  átgondoltan  felmérik  az  egyes  tagi  önkormányzatok  szerepét,  a 
megállapodásban megfogalmazott  jogokat,  kötelezettségeket,  és elfogadják a jelen 
megállapodásban, az Európai Unió támogatásaira és a hazai  forrásokból nyerhető 
támogatásokra vonatkozó előírásokban foglalt rendelkezéseket;

− Tagok kötelezettséget  vállalnak  a  megvalósuló  projekt  terv  szerinti  üzemeltetésére 
vagy annak biztosítására.

IV/2.2.   Szervezeti, gazdasági, jogi területen:  
− Önálló  terv  (projektek)  közös  kidolgozása  a  társult  önkormányzatok 

hulladékgazdálkodási  feladatainak  ellátására,  valamint  a  bezárt  települési  szilárd 
hulladéklerakók rekultivációjára;

− A rendszer kiépítéséhez és a projektek megvalósításához szükséges pénzügyi alapok 
előteremtése, így különösen az Európai Unió KA programjában való részvétel;

− Tagok  kötelezettséget  vállalnak  a  beruházási  önrész  és  működési  hozzájárulás,  a 
Társulás működésének biztosítására;

− A projekt kidolgoztatása;
− a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
− nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
− közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
− szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása;
− minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
− költségfelosztás elfogadása a települések között;
− szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészíttetése, elfogadása, elfogadtatása;
− tájékoztató,  informáló  lakossági  fórumok  szervezése,  a  közösségtájékoztatás 

dokumentálása,  az  ehhez  szükséges  támogatási  források  felkutatása  és 
megpályázása;

− civil szervezetek bevonása;
− pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
− tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
− építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
− eszközbeszerzési és szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;
− a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás biztosítása;
− a  projekt  megvalósításához  szükséges  adók,  díjak,  illetékek  viselése  (ha  az  nem 

támogatható a KEOP-ból vagy egyéb pályázati forrásból);
− szakértői munka koordinálása;
− monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán.
− a projekt (-ek) végrehajtásához szükséges szerződések, megállapodások előkészítése
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IV/2.3.   Műszaki területen:  

- a  szilárdhulladék  –  mennyiség  és  összetétel  jövőbeli  alakulásának 
felmérése,

- a meglévő felmérések aktualizálása,
- gyűjtési  és  szállítási  rendszer  korszerűsítése,  szállítási  útvonalak 

optimalizálása,
- egységes hulladékgyűjtési rendszer kialakítása,
- szelektív  hulladékgyűjtés  és  hulladékhasznosítás  bevezetése,  illetve 

fejlesztése, hulladékudvarok, hulladékszigetek kialakítása,
- környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelő hulladéklerakók bezárása, 

illetve a bezárt hulladéklerakók rekultivációja,
- válogatómű létesítése,

IV/2.4.   A Társulás az alábbi létesítmények megvalósítását tervezi:   

Jelen megállapodásban vállalt feladatok ellátása során, a Társulás céljainak elérése 
érdekében, Tagok a projekt keretében a folyamatos tervezés és felmérések alapján, 
előreláthatóan az alábbi létesítmények megvalósítását tervezik:

 1 válogatómű,
 a  társult  településeken a  szelektív  hulladékgyűjtés  feltételeinek  kialakítása, 

szelektív  hulladékgyűjtő  szigetek  kialakítása,  meglévő  gyűjtőszigetek 
edényzetének cseréje

 8 hulladékudvar,
 a  társult  települések  közigazgatási  területén  levő  bezárt  települési 

szilárdhulladék-lerakók rekultivációja,
 a  létrehozott  létesítmények  működtetéshez  szükséges  eszközállomány 

beszerzése

Társulás  a  fentiekben  felsorolt  létesítményeket  és  eszközöket  jelentő  műszaki 
tartalommal nyújtja be pályázatát a KEOP 1.1.1 és a KEOP 2.3.0 program keretében 
a  nevezett  program  pályázatai  1.  fordulóra,  amely  műszaki  tartalma  a  végleges 
pályázatot (2. forduló) benyújtva, az 1. forduló eredményétől függően alakul, valamint 
benyújtja  az  egyéb,  a  Társulás  céljainak  megvalósítását  szolgáló  támogatási 
forrásokra.

Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy az Európai Uniós forrásokból, így a Környezet és 
Energia  Operatív  Program  (KEOP)  keretében  is,  a  társulás  alapításának  időpontjában  érvényes 
szabályozás szerint támogatás csak a támogatás iránti  kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett 
beruházásokhoz,  a  támogatási  előírások  szerint  igényelhető.  Egyúttal  nyilatkoznak,  hogy  jelen 
fejezetben részletezett  munkálatok még nem kezdődtek meg. Tagok tudomásul  veszik az európai 
uniós, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális szabályokat. 

V. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

A Társulás  vagyona  a  tulajdonából  áll,  amely  a  Tagok  közös  döntése  alapján  a 
Társulást  megillető  vagyoni  értékű jogokkal  és  a  létrejövő beruházás vagyonával 
egészülhet ki, melyek a Társulás céljának megvalósítását szolgálják.
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Tagok  előzetesen  hozzájárulnak  ahhoz,  hogy  a  projekt  keretében  megépülő 
létesítmények a Társulás tulajdonába kerüljenek, mely Társulás tulajdonosai a tagok 
az  1.  számú melléklet  szerinti  arányban.  A létrejövő  közös  tulajdoni  részarányok 
mértékét,  megoszlásának  kialakítását  a  Tagok  a  beruházáshoz  történő 
hozzájárulásuk arányához igazítják.  A vagyonmegosztást  a  Társulás megszűnése 
esetére a Társulási Megállapodás XIII. fejezete szabályozza. 
Tagok  vállalják  az  ingatlanok  tiszta  jogi  helyzetének  megteremtését,  így 
hozzájárulnak ahhoz,  hogy projekt  keretében megépülő felépítmények a Társulás 
nevére 1/1 tulajdoni arányban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljenek. 

A Társulás pénzeszközeit a Társulás által nyitott bankszámlán kezeli. 

A Társulás pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátásáról a Társulási Tanács elnöke 
gondoskodik, a Társulás megalakulását követően. 

V/1. A Társulás bevételei
a) A Társulás induló vagyonát a Tagok által fizetett vagyoni hozzájárulás képezi. Az 
alapító  vagyon összege a társulási  tag önkormányzatok által,  az adott  település 
lakosszáma alapján fizetett 40 Ft/fő értékek összege. 
2009.  évben  és  a  további  években  tagok  beruházási  önrész  és működési 
hozzájárulás fizetésére  vállalnak  kötelezettséget,  melynek  összege  az  összes 
település csatlakozása esetén 2009. évben együttesen  300 Ft/év/fő, amelyből 200 
Ft/év/fő a beruházási, 100 Ft/év/fő a működési hozzájárulás. 
A beruházási önrész és működési hozzájárulás összege 2010. évtől minimálisan 
600 Ft/év/fő.

Amennyiben  a  Társulás  működési  költségei  előreláthatóan  meghaladják  a 
rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a 
működési  hozzájárulás  mértékének  emelésére  javaslatot  tehet  a  társult 
önkormányzatok képviselő testületeinek, amelyek azt határozattal hagyják jóvá. 

Az  egyes  Tagok  beruházási  önrészének  és  működési  hozzájárulásának  pontos 
mértékét  a Társulási  Tanács a képviselő testületek jóváhagyó határozatai  alapján 
külön határozatban rögzíti.

Tagok  az  önkormányzatok  által  vállalt  alapítói  vagyon  összegét  a  Társulás 
megalakulásától  számított  30.  napon  belül,  a  beruházási  önrész  és  működési 
hozzájárulás  összegét  a  Társulás  megalakulásának  első  évében  a  Társulás 
megalakulását  követő  hónap  utolsó  napjáig,  majd  ezt  követően  folyamatosan, 
minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni.

Az  önkormányzatok  által  a  fejlesztés,  beruházás  vonatkozásban  vállalt  fizetési 
kötelezettség  nem  teljesítése  esetén  a  fizetési  határidőt  követő  15  naptól 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Társulás székhelye szerinti 
önkormányzat  a  helyi  önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködéséről  szóló 
1997.  évi  CXXXV.  törvény  18  §  (2)  bekezdésében  foglaltak  szerint,  azonnali 
beszedési  megbízás  (inkasszó)  benyújtására  jogosult.  Ha  a  székhely  szerinti 
önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállat fizetési kötelezettségének, úgy a 
Társulás Tanács új  székhely  önkormányzat  kijelöléséről  dönthet,  amelyet  egyúttal 
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felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali  beszedési 
megbízást (inkasszót) nyújtson be. 

Tagok a Társulás működési költségeihez szükséges évi működési hozzájárulás és a 
projekt megvalósításához szükséges beruházási önrész (saját erő) összegét saját 
költségvetési rendeleteikben biztosítják.
b) Belföldi és nemzetközi támogatások
A Társulás  bevételét  képezik  a  Társulás  által  pályázott  nemzetközi,  illetve  hazai 
támogatások,  mely  támogatási  összeget  -  Tagok  megállapodása  és  a  vonatkozó 
előírások alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni.
c) Egyéb bevételek

1. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai
2. egyéb pályázati bevételek.

d) a Társulás vállalkozási tevékenységet nem végez

A Társulás  gondoskodik  arról,  hogy  a  Társulás  bevételeit  és  kiadásait  egy  erre 
elkülönített  számlán  nyilvántartsák.  A  Társulás  a  számláról  részletes  kimutatást 
köteles  évente  legalább  egyszer,  minden  tárgyévet  követő  év  január  31  napjáig, 
illetve a Tagok kérelmére bármikor 15 napon belül a Tagok rendelkezésére bocsátani.

A  Társulás  jogszabályszerű  költségvetési  működésének  ellenőrzését  a  Társult 
Települési  Önkormányzatok  végzik.  Ezen  túlmenően  a  Társulási  Tanács  szakmai 
ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is igénybe vehet.

A fentieken túlmenően a Tagok egyéb – a projekt megvalósulásával kapcsolatos – 
vagyontárgyakat a Társulás rendelkezésére bocsáthatják. 

A tagi önkormányzatok Társulásba bevitt/átadott vagyonát a társuló önkormányzat 
vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a Társulás vagyona, arra a Ptk. 
közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A  Társulás  megszűnése,  felmondás  vagy  kizárás  esetén  Tagok  egymással 
elszámolni kötelesek.
A  Társulás  megszűnése,  Tagok  kizárása,  vagy  felmondás  esetére  vonatkozó 
szabályokat a társulási megállapodás XII. és XIII. pontja tartalmazza.

VI. DÍJPOLITIKA

A  megállapodás  IV.  pontjában  megfogalmazott  feladatok  közül  a  működtetés 
gazdasági alapjainak megteremtéséhez, illetve az önkormányzatok közszolgáltatási 
kötelezettségének  ellátásához  Tagok  egységes  díjpolitikát  kívánnak  alkalmazni,  a 
projekt keretében megvalósuló létesítmények és beszerzett eszközök üzemeltetési 
díjainak  a  megállapítására  Tagok  által  kötött  üzemeltetői  szerződések  esetében. 
Ezek szerint az üzemeltetési díj az alábbi három fő tényezőből áll össze:

a. Egységes üzemeltetési és karbantartási költség 
b. Helyi költségek (a települések eltérő adottságát tükrözi)
c. A közművagyonra eső amortizáció
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A közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan, a szennyező fizet 
elvet  és a keletkező hulladék mennyiségét  figyelembe véve kell  meghatározni,  a 
mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

Tagok  jelen  megállapodásban  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  a  projekt 
megvalósulását  követő  közszolgáltatás  igénybevételéhez  –  az  európai  uniós 
követelményrendszerre és a fokozatosság elvére figyelemmel,  továbbá a társulás 
által érintett települések lakosságának arányos teherviselése érdekében – a fentiek 
figyelembe vételével egységes díjpolitikai elveket dolgoznak ki,  és ezen egységes 
díjpolitikai  elvek  alapján  kerül  sor  a  díjtarifa  megállapítására,  melyet  az  egyes 
önkormányzatok saját díjmegállapításuk során kötelező jelleggel kiindulási alapként, 
iránymutatóként alkalmaznak.

Az eltérő adottságokra tekintettel az egységes díjtól való eltérés lehetséges elveit, 
mérőszámait Tagok beépítik egy egységes díjpolitikába.

Tekintettel  arra,  hogy  jelen  megállapodás  keretein  belül  díjmegállapítási  hatáskör 
átadás nem történik, Tagok a fenti, közösen kidolgozandó elvek alapján, az egységes 
díjtarifából  kiindulva  kötelesek  saját  hatáskörükben,  önkormányzati  rendelet 
formában a közszolgáltatási díj megállapítására.

VII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER

VII/1. Társulási Tanács

A Társulás döntéshozó szerve a Ttv. 10. § (1) bekezdés alapján a Társulási Tanács.
A Társulási Tanács 9 tagból áll.
A  társult  Tagokat  a  Társulási  Tanácsban  az  önkormányzatok  által  választott 
önkormányzati  képviselők  képviselik,  akik  rendelkeznek  a  Társulási  Tanácsban 
általuk képviselt települések képviselő-testületeinek meghatalmazásával.

Az önkormányzatok a delegált képviselőt visszahívhatják.

A  képviselő,  s  az  általa  képviselt  társult  önkormányzatok  szavazati  arányát  a 
Tanácsban a Ttv. 10. § (2) bek. alapján az általa képviselt csatlakozó települések 
lakónépesség száma arányában (KSH 2007 év)  –  mely  megfelel  a  költségvetési 
hozzájárulásuk arányának,  –  állapítják meg két  tizedesre kerekítve % értékben a 
kerekítés szabályai szerint azzal, hogy a Ttv. 10. § (3) bekezdése értelmében egyik 
Tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint 50%-ával.

A Társulási Tanács dönt a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai 
által  átruházott,  valamint  a  vonatkozó  jogszabályok  szerint  meghatározott  saját 
feladat- és hatáskörben.

A Társulási Tanács döntését határozattal hozza a Ttv. 13. § (1) bek.-nek megfelelően.

VII/1.1.   Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre:  
a. A  Társulási  Tanács  elnökének,  elnökhelyettesének  a  megválasztása, 

visszahívása, díjazásuk megállapítása,
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b. Javaslat a beruházási önrész és működési hozzájárulás mértékére mely 
javaslat  a  Társulásban  résztvevő  képviselő-testületek  mindegyikének 
minősített többségével hozott döntésével lép hatályba,

c. Tagokat terhelő egyéb kötelezettségre javaslat kidolgozása, mely javaslat 
a  Társulásban  résztvevő  képviselő-testületek  mindegyikének  minősített 
többségével hozott döntésével lép hatályba,

d. A  hatáskörébe  utalt  pénzeszközök  felhasználásáról  döntés,  szükség 
szerint szakértői vélemények figyelembe vételével,

e. Javaslat  Tag  kizárásának  elhatározása,  mely  határozat 
hatálybalépéséhez  a  Társulásban  résztvevő  képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges,

f. Javaslat  Alapító  Okirat  és  Társulási  Megállapodás  módosítása,  mely 
határozat  hatálybalépéséhez  a  Társulásban  résztvevő  képviselő-
testületek  mindegyikének  minősített  többségével  hozott  döntése 
szükségeltetik,

g. Javaslat  Társulás  megszűnésének  elhatározása,  mely  határozat  a 
Társulásban  résztvevő  képviselő-testületek  mindegyikének  minősített 
többségével hozott döntésével lép hatályba,

h. Javaslat  a  Társulás  éves  munkatervének,  költségvetésének,  év  végi 
beszámolójának, éves mérlegének elfogadására,

i. A támogatást biztosító Irányító Hatósággal, Közreműködő szervezettel a 
szerződések megkötése,

j. A megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai 
célok meghatározása,

k. A  projekt  szerinti  célkitűzések  megvalósulásának,  azok  időarányos 
állapotának elemzése és értékelése,

l. A Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg 
állásfoglalás  a  kérdésében,  illetve  a  végrehajtás  során  felmerülő 
problémák körében,

m. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása.

VII/1.2.   A Társulási Tanács működése:  
A Társulási  Tanács megalakultnak  tekinthető,  a  Ttv.  10.  §  (7)  bek.  alapján  ha  a 
tagönkormányzatok  képviselő  testületeinek  mindegyike  jóváhagyta  a  Társulási 
Megállapodást,  megválasztotta  képviselőjét,  és  a  Társulási  Tanács  alakuló  ülése 
kimondta a megalakulását.
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze 
kell  hívni.  A Tanács ülését össze kell  hívni,  ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe 
tartozó  kérdésekben  kell  dönteni,  ha  azt  bármely  Tag  a  napirend  egyidejű 
megjelölésével indítványozza, illetve ha törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva 
azt a törvényességi  ellenőrzésre a vonatkozó jogszabályban feljogosított  szerv ill. 
annak Vezetője kezdeményezi. 

A Tanács első ülésén tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. 

A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a 
napirend összeállításában Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. 
A Tanács  ülését  az  elnök,  akadályoztatása  esetén  az  elnökhelyettes  hívja  össze 
írásban, a napirendi pontok megjelölésével az ülés napját megelőzően legalább 15 
nappal korábban.
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A Társulási Tanács határozatképes, ha azon legalább 5 fő, de legalább a szavazatok 
több mint  felével  rendelkező  képviselők  személyesen  vagy  meghatalmazott  útján 
jelen vannak. 
Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon 
belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni. 

A  Társulás  tagja  eseti  jelleggel  egy  alkalomra  meghatalmazást  adhat  az  általa 
delegált Tag helyettesítésére

A Társulási  Tanács  ülésére  bármely  Tag  indítványozhatja  szakértők  vagy  egyéb 
személyek  meghívását.  Ezen  személyek  az  ülésen  részt  vehetnek,  a  napirendi 
pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik.

A Tanács határozatait  általában egyszerű többséggel hozza, melyhez a jelen lévő 
Társulási Tanács tagok több mint felének szavazata, de legalább a szavazatok több 
mint  50%-a szükséges.  A VII/1.1./  a.,  b.,  c.,  d.,  e.,  f.,  g.,  h.,  i.  pontokban foglalt 
esetekben a leadható összes szavazatok több mint kétharmadával hozott határozat 
szükséges, mely legalább 5 fő, és legalább a szavazatok több mint 66%-a. 
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelező érvényűek. A 
Társulási  Tanács  tagjai  a  Társulási  Tanácsban  hozott  döntésekről  kötelesek  30 
napon belül írásban (elektronikusan, vagy postai úton) tájékoztatni az őket delegáló 
önkormányzatok képviselőtestületeit.

A Társulási Tanács működése során az Ötv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott 
minősített  többségre  vonatkozó  szabályokat  kell  megfelelően  alkalmazni.  E 
tekintetben az  Ötv.  12.  §  (4)  bekezdés szerinti  zárt  ülésre  irányadó szabályok is 
alkalmazandók. 

A  Tanács  üléséről  jegyzőkönyvet  és  jelenléti  ívet  kell  készíteni.  A  jegyzőkönyv 
tartalmazza  az  ülésen  résztvevő  képviselők  és  meghívottak  nevét,  a  tárgyalt 
napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a 
hozott  határozatokat.  A  jegyzőkönyvre  a  képviselő-testületek  üléséről  szóló 
jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a 
Társulási Tanács elnöke és a Tanács által felhatalmazott személy írja alá.

A  Társulási  Tanács  tagjai  az  általuk  képviselt  képviselő-testületeiknek  félévente 
legalább egyszer beszámolnak a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről.

VII/1.3.   A Társulási Tanács elnöke  

Polgármester és alpolgármester elnöki-és elnökhelyettesi tisztséget, figyelemmel az 
Ötv.  33/A.  §  (1)  bekezdés  l)  pontjában  és  a  103.  §.  (2).  bekezdésben  foglalt 
összeférhetetlenségi szabályra, nem tölthet be.
Az elnök megbízatása önkormányzati tisztségének betöltéséig áll fenn.

A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a. képviseli  a  Társulást  és  a  projektet  harmadik  személyekkel  szemben, 

bíróságok és más hatóságok előtt,
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b. a Társulás részére önálló bankszámlát nyit,
c. intézkedik a Magyar Államkincstár  Nyugat-dunántúli  Regionális Igazgatóság 

Területi Államháztartási Irodánál a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránt,
d. irányítja  a  Társulás  gazdálkodását  és  a  projekt  megvalósításának  teljes 

menetét,
e. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
f. gondoskodik  a  Társulás  éves  mérlegének,  vagyonkimutatásának, 

költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről,
g. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
h. ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat,
i. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a 

Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról,
j. ellátja  mindazon  feladatokat,  melyet  a  Társulási  megállapodás,  illetve  a 

Társulási Tanács számára előír,
k. benyújtja  a  KEOP  és  egyéb  lehetséges  pályázatotokat  a  Közreműködő 

Szervezethez,  illetve  ahhoz  a  szervezethez,  amelyet  az  aktuális  pályázati 
kiírás megjelöl,

l. a támogatási szerződést a Társulás nevében aláírja,
m. bármely  kérdésben  észrevétellel  és  kérdéssel  élhet  a  Tagok,  illetve 

képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, tájékoztatást 
kérhet a Társulásban közreműködő bármely érdekeltettől,

n. irányítja a Projekt Irányító Szervezetet (PIU).

A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének 
megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.

Az elnök mint a költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv gazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gyakorolja az ott meghatározott jogokat és 
teljesíti a kötelezettségeket.

Az elnöki megbízatás megszűnik:
- önkormányzati tisztségének megszűnésével,
- a Társulási Tanács által történő visszahívással,
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással.

Az elnök megbízatása megszűnése esetén az elnökhelyettes köteles a megszűnést 
követő  15  napon  belül  a  Társulási  Tanács  ülését  összehívni  az  új  elnök 
megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az elnökhelyettesi  megbízatás 
nem szűnik meg.

A Társulás elnökhelyettesének megválasztására és megbízatásának időtartamára az 
elnökre vonatkozó rendelkezések irányadók.
A  Társulás  elnökhelyettese  az  elnök  munkáját  elősegíti,  illetve  az  elnök 
akadályoztatása esetén őt helyettesíti. 
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VII/2. Projekt Irányító Szervezet

A  Társulás  szervezeti  egységeként  munkaszervezetet,  mely  egyben  a  projekt 
végrehajtó  munkaszervezeteként  a  pályázati  feltételek  szerinti  projekt  irányító 
szervezet is (PIU, Project Implementation Unit), hoz létre. 

A 2008. évi CV. törvény 18. § (1) bekezdése szerint a Társulás önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv, saját költségvetéssel önálló gazdálkodási jogkörrel 
és felelősséggel, alaptevékenységét segítő feladatai ellátását a PIU mint szervezeti 
egység szolgálja.

A PIU feladatai: 
- tájékoztatja Tagokat,
- negyedévente  elkészíti  a  projekttel  kapcsolatos  költségkimutatásokat, 

összesítőket a Tagok számára,
- a havi beszámolási kötelezettségen felül minden különös, halasztást nem tűrő 

alkalommal is köteles költségkimutatást készíteni,
- részt vesz a Társulási Tanács ülésein, egyeztet az önkormányzatokkal,
- jelentést készít a jogszabályi, adózási, gazdasági feltételek megvalósulásáról,
- megszervezi az egyes ülések lebonyolítását,
- kapcsolatot  tart  fenn  a  projektbe  bevont  szakértőkkel,  önkormányzati, 

környezetvédelmi megbízottakkal, valamint a szakhatóságokkal,
- előkészíti az esetleges szerződéseket, a szerződések módosítását,
- összegzi a Tagok munkáját, észrevételeket tesz további szabályozásra.
- a  támogatási  kérelem  előkészítése,  dokumentumok  kidolgoztatása,  ehhez 

javaslattétel  szakértők  szerződtetésére,  ennek  kapcsán  kapcsolattartás  a 
Közreműködő Szervezettel (KvVM Fejlesztési Igazgatóság),

- az engedélyek megszerzése,
- a támogatási kérelem aláírásának és benyújtásának megszervezése,
- a támogatási szerződés aláírásának megszervezése, 
- a  nyilvánosságra  és  tájékoztatásra  vonatkozó  kötelezettségek  teljesítésének 

szervezése,
- a projekt önálló nyilvántartási rendszerének kialakítása, beindítása a vonatkozó 

előírásoknak megfelelően, a rendelkezésre álló rendszerek figyelembevételével
- a közbeszerzési eljárások előkészítése, vállalkozók szerződtetése, 
- a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, szerződéskötés,
- rendszeres  monitoring  jelentések  készítése,  részvétel  a  monitoring  bizottság 

ülésein, napi monitoring végzése,
- a vállalkozók elszámoltatása,
- a munkák átvételének megszervezése,
- jótállási igények érvényesítése,
- a beruházás aktiválásának szervezése,
- vállalkozói szerződések lezárása (pénzügyileg is),
- zárójelentés  készítése,  a  projekt  befejezésének  jelzése  a  Közreműködő 

Szervezet (KvVM Fejlesztési Igazgatóság) felé,
- a projekt dokumentumainak megőrzése, archiválása,
- felkészülés az auditálásra.
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VII/3. Tisztségviselők felelőssége

A  Társulási  megállapodás  átfogja  a  Tagok  teljes  anyagi  felelősségét  a 
megállapodásban  rögzítettek,  illetve  a  hivatkozott  előírások  tekintetében,  de 
hangsúlyozandó a Tagokat képviselő tisztségviselők és képviselőtestületek, illetve a 
Társulási  megállapodásban  kialakított  szervezeti  rendszer  szerinti  tisztségviselők 
személyi felelőssége.

VIII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

A Társulást  harmadik  személyekkel  szemben,  bíróságok  és  más  hatóságok  előtt 
általános  képviseleti  jogkörrel  felruházva  az  elnök  képviseli.  Az  elnök 
akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az elnökhelyettes jogosult.

IX. A TÁRSULÁS IRÁNYÍTÓ SZERVE

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 
8.  § (1)  bekezdés a)  és c)  pontja alapján a Társulás irányító szerve a Társulási 
Tanács.

A irányító szerv köteles az államháztartásról  szóló 1992. évi  XXXVIII.  törvényben, 
valamint  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  a  327/2008  (XII.30.) 
Kormányrendelettel  módosított  217/1998.  (XII.  30.)  kormányrendeletben  foglalt 
kötelezettségének eleget tenni.

X.  TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS 
HATÁSKÖRÖK

A Társulás tagjait képező önkormányzatok a Ttv. 11. § és 20. § (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazással élve, a Társulásra ruházzák át – önkormányzati rendeleteik 
egyidejű módosítása mellett – az alábbi feladat- és hatásköröket:

- a szolgáltatások, kiviteli munkák és eszközbeszerzések pályáztatása és 
szerződések megkötése ,
- jelen megállapodás IV. pontjában foglalt, a Társulás feladatának ellátása, 
az  Európai  Uniós  és  egyéb  támogatások  előírásainak  teljesítése 
érdekében  a  Társulási  Tanácsra  átruházott  valamennyi  feladat-  és 
hatáskör.

XI. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY 
ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

A Társulás  munkavállalóinak  jogviszonyára  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató 
feladatokat  ellátó  egyes  költségvetési  intézményekről  szóló  77/1993.  (V.  12.) 
kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
A Társulás munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács 
elnöke jogosult.
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XII. TAGSÁGI JOGVISZONY

Tagok ezen Társulási  megállapodás elfogadásával  és  aláírásával,  kötelezettséget 
vállaltak  arra  vonatkozóan,  hogy  elfogadják  a  felmondással,  illetve  kizárással 
összefüggő felelősségi szabályokat.

XII/1 A megállapodás felmondása

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a 
beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított 
felmondási  jogukkal  csak  tényleges  és  alapos  indokok  alapján,  a  Társulási 
Tanáccsal,  a  törvényességi  ellenőrzést  ellátó  szervvel  és  a  Közreműködő 
Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.

Amennyiben a beruházás finanszírozásának alapját  képező támogatás elnyerését 
szolgáló pályázat/pályázatok jelen megállapodás aláírásától  számított három éven 
belül  nem  kerülnek  benyújtásra,  illetve  a  projekt  a  pályázati  útmutatóban 
meghatározott  határidőben  nem  valósul  meg,  úgy  Tagok  a  három  év,  illetve  a 
pályázati  útmutatóban meghatározott  határidő letelte után,  ezen okból is  élhetnek 
felmondási jogukkal.
A Társulási megállapodást felmondani csak a naptári év utolsó napjával – december 
31-i hatállyal - lehet. A Ttv. 4. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minősített 
többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban 
köteles meghozni és a Társulás tagjaival közölni. Felmondó Tag a felmondásról szóló 
döntése  meghozatalakor  köteles  figyelembe  venni  a  támogatási  szerződésben 
foglaltakat.
A Társulási  megállapodás  év  közbeni  felmondásához  a  Társulásban  részt  vevő 
képviselő-testületek  mindegyikének  minősített  többséggel  hozott  határozata 
szükséges. Tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy év 
közbeni felmondási jogukkal csak kivételesen, tényleges és alapos indok alapján, a 
Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenőrzést ellátó szervvel és a Közreműködő 
Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.

A felmondó Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint 
felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési 
felelősséget  Tagok  szorosan  értelmezik,  ezért  valamennyi,  a  felmondással 
összefüggő kárra vonatkoztatják. 
Tag  általi  felmondás  esetén  a  Társulás  köteles  a  Taggal  elszámolni  a  vagyoni 
hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget 
és a Társulást terhelő kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben 
megváltani. Felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében 
általa  befizetett  beruházási  önrészt  és  működési  hozzájárulást  nem  követelheti 
vissza  a  Társulástól,  a  még  be  nem  fizetett  beruházási  önrészt  és  működési 
hozzájárulást  pedig köteles a teljes  beruházási  önrész  és  működési  hozzájárulás 
erejéig kiegészíteni.

XII/2 Tagi kizárás

Amennyiben  a  Tag  a  jelen  megállapodásban  foglalt  lényeges  kötelezettségét 
megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelő 
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határidő tűzésével felhívni a teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak 
kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen megállapodásban 
rögzített  kötelezettségeknek,  a  Tagok  több mint  fele  minősített  többséggel  hozott 
határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból.
Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a beruházási önrész és működési 
hozzájárulás megfizetésének elmulasztása.
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz 
ebben az esetben sem mentesül a Tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.

XII/3 Tagfelvétel

A Társuláshoz  való  csatlakozást  a  Társulási  Tanács  hagyja  jóvá,  kizárólag  azon 
önkormányzatok  képviselő-testületei  számára,  amelyek  a  hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos  feladatok  közös  ellátása  érdekében  kívánnak  csatlakozni,  továbbá 
amely önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött, illetve az kialakítható, 
továbbá akik jelen megállapodás rendelkezéseit  magukra nézve teljes egészében 
kötelezőnek ismerik el.  

A  csatlakozási  szándék  kinyilvánításához  a  társulni  kívánó  önkormányzatok 
képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek 
tartalmaznia kell,  hogy a testület  elfogadja a Társulás céljait,  továbbá a feladatok 
megvalósításához ráeső beruházási önrészt és működési hozzájárulást biztosítja.
A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulás Tagjai a képviselő-testületeik által 
minősített többséggel hozott határozattal járulnak hozzá.

A  csatlakozás  elfogadása  esetén  a  Társulás  alapító  okiratát  a  hatályos 
jogszabályoknak megfelelően módosítani. 

XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE

A Társulási megállapodás hatálya a projekt megvalósítására, a vagyonkezelésre és a 
beruházással létrejövő közművagyon üzemeltetésére terjed ki.

A Társulás megszűnik, ha:
• célja a projekt megvalósításra benyújtott összes támogatási kérelem elutasítása 

miatt lehetetlenné válik;
• valamennyi Tag elhatározta a Társulás megszűntetését;
• a Tagok száma két főre csökken;
• bíróság jogerős döntése alapján.

A  Társulás  megszűnése  esetén  Tagok  a  megszűnés  időpontjával  bezáróan 
egymással elszámolni kötelesek.

A  Társulás  megszűnése  esetén  a  kötelezettségek  teljesítése  után  fennmaradó 
vagyont a Ttv. 17. § (5) bek. alapján a Társulás tagjai között kell felosztani, mely a 
Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 
A  Társulás  megszűnése  esetén  a  Társulás  kötelezettségeiért  Tagok  a  vagyoni 
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.
Tagok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3. 
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§ (4),  4. §, 12. § (1), 13 § (1)-(4) bekezdése valamint az Államháztartás működési 
rendjéről szóló 327/2008 (XII.30.) Kormányrendelettel módosított 217/1998. (XII. 30.) 
kormányrendelet  10.  §  (10),  11.  §  (2)  bekezdése  szerinti  megszüntető  okiratban 
rendelkeznek a megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekben.

XIV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

A tagi önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A 
megállapodás  IV.  fejezetében  rögzítetteknek  megfelelően,  a  projekt 
megvalósításához elengedhetetlen feltétel a megfelelő nyilvánosság biztosítása.

Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve 
a  civil  szervezetek  bevonásával  a  teljes  körű  lakossági  tájékoztatásra.  Ezen 
tájékoztatás keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság 
figyelmét a hulladékgazdálkodási célokra, feladatokra, az azzal járó előnyökkel és 
kötelezettségekkel. 
Tagok  a  teljes  pályázati  és  beruházási  időszakra  vonatkozóan  rendszeres  és 
folyamatos tájékoztatást  nyújtanak településeik  polgárai  számára olyan formában, 
amely  alkalmas  arra,  hogy  a  tájékoztatás  eljusson  valamennyi  érintetthez  (pl. 
települési  lakossági fórumok szervezése, írott  és elektronikus sajtó igénybevétele, 
helyi kiadvány megjelentetése).

Fentiek  mellett  a  Tagok  által  jelen  Társulási  megállapodás  keretében  kiépítésre 
kerülő szervezeti  rendszernek is  kötelezettsége a lakossági  tájékoztatást  szolgáló 
munkálatok elősegítése,  szervezése.  A Társulás nemcsak az írott  és elektronikus 
média  tájékoztatására  kötelezett,  hanem  arra  is,  hogy  a  projekttel  kapcsolatos 
valamennyi  információ  a  Tagokhoz,  illetve  azok  hivatali  szervezetén  keresztül  a 
lakossághoz eljusson.
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell  az országos és a regionális hatósági, 
valamit a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal 
működése biztonságának megőrzésére is.

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen  Társulási  megállapodás  hatályba  lépéséhez  Társult  Tagi  Önkormányzatok 
képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel jóváhagyása szükséges.

A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás működési költségei közt 
számolandók el.

Jelen  megállapodás  módosításához  a  Társulásban  résztvevő  valamennyi 
önkormányzat  képviselő-testületének  minősített  többséggel  hozott  határozata 
szükséges.

Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek 
változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi képviselőket.

A Társulás célját  képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai 
szervezetet bízhat meg.
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Tagok az üzemeltetés, illetve az üzemeltetésre való felkészülés elveit és feladatait 
külön megállapodásban kívánják rendezni.

Tagok  rögzítik,  hogy  amennyiben  jelen  megállapodás  valamely  rendelkezése 
jogszabály  vagy egyéb,  feleken kívülálló  ok  miatt  objektíve  nem alkalmazható,  a 
többi - fentiekkel nem érintett - része teljes hatályban fennmarad.

A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel 
kísérlik  meg  rendezni,  ennek  sikertelensége  esetére  a  Vas  Megyei  Bíróság 
kizárólagos  illetékességének  vetik  alá  magukat..  Egyeztetéseik  során  a  Tagok 
jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe venni.

Tagok  rögzítik,  hogy  e  megállapodásnál  alkalmazták  és  tudomásul  vették  a 
vonatkozó magyar jogszabályokat.

Jelen  megállapodásban  nem  szabályozott  esetekben  az  előzőeken  túlmenően  a 
helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény,  a  helyi  önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a költségvetési 
szervek  jogállásáról  szóló  2008.  évi  CV.  törvény,  a  hulladékgazdálkodásról  szóló 
2000.  évi  XLIII.  törvény  és  annak  végrehajtására  kiadott  kormányrendeletek,  a 
közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi  CXXIX.  törvény,  továbbá  az  államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 
327/2008  (XII.30.)  Kormányrendelettel  módosított  217/1998.  (XII.  30.) 
Kormányrendelet,  az  államháztartás  szervezetei  beszámolási  és  könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet és a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásait veszik figyelembe. Az előzőekben 
felsorolt jogszabályok, illetve a jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a 
PTK. szabályai az irányadóak. 

Tagok a jelen társulási megállapodást aláírás előtt részletesen átolvasták, közösen 
értelmezték és az abban foglaltakat megértették. 

A fentiek szerint ezen megállapodást – a 3. sz. mellékletet képező aláírási íven - 
Tagok 10 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: A Társult tagok tulajdoni arányai
2. számú melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok
3. számú melléklet: Aláíróívek a Társulási Megállapodás elfogadásáról

Szombathely, 2009. ……………..
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5. számú melléklet : a társulási megállapodás 1. sz. melléklete

A Társult tagok tulajdoni arányai

sor
sz.

Társulási Tanács tag/ 
települések

Lakosok 
száma

(fő)

tulajdoni 
arány

(%)
1 Szombathely 79 534 42,49
2 Acsád 697 0,37
3 Alsóújlak 618 0,33
4 Bajánsenye 533 0,28
5 Balogunyom 1 268 0,68
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6 Bejcgyertyános 500 0,27
7 Bozzai 326 0,17
8 Bozsok 348 0,19
9 Bucsu 606 0,32

10 Bük 3 347 1,79
11 Cák 275 0,15
12 Csákánydoroszló 1 803 0,96
13 Csánig 407 0,22
14 Csehimindszent 388 0,21
15 Csempeszkopács 323 0,17
16 Csipkerek 377 0,20
17 Csörötnek 871 0,47
18 Daraboshegy 92 0,05
19 Dozmat 222 0,12
20 Döbörhegy 170 0,09
21 Döröske 103 0,06
22 Egervölgy 386 0,21
23 Egyházashollós 582 0,31
24 Egyházasrádóc 1 339 0,72
25 Felsőcsatár 476 0,25
26 Felsőjánosfa 202 0,11
27 Felsőmarác 283 0,15
28 Gasztony 457 0,24
29 Gencsapáti 2 715 1,45
30 Gersekarát 709 0,38
31 Gyanógeregye 175 0,09
32 Gyöngyösfalu 1 154 0,62
33 Halastó 113 0,06
34 Halogy 276 0,15
35 Harasztifalu 174 0,09
36 Hegyháthodász 172 0,09
37 Hegyhátsál 160 0,09
38 Hegyhátszentjakab 290 0,15
39 Hegyhátszentmárton 63 0,03
40 Horvátzsidány 789 0,42
41 Ispánk 113 0,06
42 Ivánc 698 0,37
43 Ják 2 533 1,35
44 Kám 445 0,24
45 Katafa 399 0,21
46 Kemenespálfa 478 0,26
47 Kemestaródfa 247 0,13
48 Kenéz 290 0,15
49 Kercaszomor 228 0,12
50 Kerkáskápolna 108 0,06
51 Kisrákos 234 0,13
52 Kisunyom 398 0,21
53 Kiszsidány 100 0,05
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54 Kondorfa 581 0,31
55 Körmend 12 105 6,47
56 Kőszeg 11 604 6,20
57 Kőszegdoroszló 255 0,14
58 Kőszegpaty 200 0,11
59 Kőszegszerdahely 503 0,27
60 Lukácsháza 1 080 0,58
61 Magyarlak 736 0,39
62 Magyarnádalja 206 0,11
63 Magyarszecsőd 455 0,24
64 Magyarszombatfa 283 0,15
65 Megyehíd 362 0,19
66 Meszlen 241 0,13
67 Mikosszéplak 344 0,18
68 Molnaszecsőd 431 0,23
69 Nádasd 1 337 0,71
70 Nagygeresd 306 0,16
71 Nagymizdó 127 0,07
72 Nagyrákos 280 0,15
73 Nárai 1 151 0,61
74 Narda 526 0,28
75 Nemesbőd 614 0,33
76 Nemescsó 324 0,17
77 Nemeskocs 331 0,18
78 Nemeskolta 390 0,21
79 Nemesmedves 21 0,01
80 Nemesrempehollós 304 0,16
81 Nick 543 0,29
82 Nyőgér 334 0,18
83 Ólmod 87 0,05
84 Orfalu 57 0,03
85 Ostffyasszonyfa 834 0,45
86 Őrimagyarósd 234 0,13
87 Őriszentpéter 1 233 0,66
88 Pankasz 443 0,24
89 Pápoc 360 0,19
90 Pecöl 802 0,43
91 Perenye 691 0,37
92 Peresznye 676 0,36
93 Pinkamindszent 160 0,09
94 Pusztacsó 162 0,09
95 Püspökmolnári 982 0,53
96 Rábahídvég 1 009 0,54
97 Rábatöttös 221 0,12
98 Rátót 244 0,13
99 Répcelak 2 506 1,34

100 Rum 1 270 0,68
101 Sajtoskál 425 0,23
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102 Salköveskút 490 0,26
103 Sé 1 409 0,75
104 Sorkifalud 690 0,37
105 Sorkikápolna 265 0,14
106 Sorokpolány 854 0,46
107 Söpte 803 0,43
108 Szaknyér 67 0,04
109 Szalafő 224 0,12
110 Szarvaskend 233 0,12
111 Szemenye 333 0,18
112 Szentgotthárd 9 047 4,83
113 Szőce 389 0,21
114 Tanakajd 792 0,42
115 Táplánszentkereszt 2 484 1,33
116 Telekes 547 0,29
117 Torony 1 721 0,92
118 Vasalja 344 0,18
119 Vasasszonyfa 375 0,20
120 Vasegerszeg 415 0,22
121 Vassurány 844 0,45
122 Vasszécseny 1 463 0,78
123 Vasszilvágy 434 0,23
124 Vát 681 0,36
125 Velem 337 0,18
126 Velemér 99 0,05
127 Vép 3 504 1,87
128 Viszák 274 0,15
129 Zsennye 94 0,05

összesen: 187 176 100,00

6. számú melléklet : a társulási megállapodás 2. számú melléklete
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TISZTSÉGVISELŐI ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Labritz  Béla (  szül.  /  anyja  neve  /  lakik  )  a  Nyugat-dunántúli  Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulási  Tanács tag tisztségére  történő 
választásomat elfogadom.

Büntetőjogi  felelősségem tudatában kijelentem,  hogy velem szemben kizáró ok a 
Magyar  Köztársaság  vonatkozó  törvényei  értelmében  a  tisztségre  történő 
megválasztás vonatkozásában nem áll fenn.

Ezen nyilatkozatot két tanú együttes jelenlétében saját kezűleg írtam alá.

Szentgotthárd, 2009. április 29.

…………………………
aláírás

Előttük, mint tanúk előtt:

Név: …………………………………

Lakcím: ……………………..…….

……………………..
aláírás

Név: …………………………………

Lakcím: ……………………..…….

……………………..
aláírás
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7. számú melléklet : a társulási megállapodás 3. számú melléklete

ALÁÍRÓLAP

………………………………………
Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

………………………………………
Acsád Község Önkormányzata

………………………………………
Alsóújlak Község Önkormányzata

………………………………………
Bajánsenye Község 

Önkormányzata

………………………………………
Balogunyom Község 

Önkormányzata

………………………………………
Bejcgyertyános Község 

Önkormányzata

………………………………………
Bozsok Község Önkormányzata

………………………………………
Bozzai Község Önkormányzata
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………………………………………
Bucsu Község Önkormányzata

………………………………………
Bük Város Önkormányzata

………………………………………
Cák Község Önkormányzata

………………………………………
Csákánydoroszló Község 

Önkormányzata

………………………………………
Csánig Község Önkormányzata

………………………………………
Csehimindszent Község 

Önkormányzata

………………………………………
Csempeszkopács Község 

Önkormányzata

………………………………………
Csipkerek Község Önkormányzata

………………………………………
Csörötnek Község Önkormányzata

………………………………………
Daraboshegy Község 

Önkormányzata
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………………………………………
Dozmat Község Önkormányzata

………………………………………
Döbörhegy Község Önkormányzata

………………………………………
Döröske Község Önkormányzata

………………………………………
Egervölgy Község Önkormányzata

………………………………………
Egyházashollós Község 

Önkormányzata

………………………………………
Egyházasrádóc Község 

Önkormányzata

………………………………………
Felsőcsatár Község 

Önkormányzata

………………………………………
Felsőjánosfa Község 

Önkormányzata

………………………………………
Felsőmarác Község 

Önkormányzata

………………………………………
Gasztony Község Önkormányzata

……………………………………… ………………………………………
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Gencsapáti Község 
Önkormányzata

Gersekarát Község 
Önkormányzata

………………………………………
Gyanógeregye Község 

Önkormányzata

………………………………………
Gyöngyösfalu Község 

Önkormányzata

………………………………………
Halastó Község Önkormányzata

………………………………………
Halogy Község Önkormányzata

………………………………………
Harasztifalu Község 

Önkormányzata

………………………………………
Hegyháthodász Község 

Önkormányzata

………………………………………
Hegyhátsál Község 

Önkormányzata

………………………………………
Hegyhátszentjakab Község 

Önkormányzata

……………………………………… ………………………………………
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Hegyhátszentmárton Község 
Önkormányzata

Horvátzsidány Község 
Önkormányzata

………………………………………
Ispánk Község Önkormányzata

………………………………………
Ivánc Község Önkormányzata

………………………………………
Ják Község Önkormányzata

………………………………………
Kám Község Önkormányzata

………………………………………
Katafa Község Önkormányzata

………………………………………
Kemenespálfa Község 

Önkormányzata

………………………………………
Kemestaródfa Község 

Önkormányzata

………………………………………
Kenéz Község Önkormányzata

………………………………………
Kercaszomor Község 

………………………………………
Kerkáskápolna Község 
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Önkormányzata Önkormányzata

………………………………………
Kisrákos Község Önkormányzata

………………………………………
Kisunyom Község Önkormányzata

………………………………………
Kiszsidány Község Önkormányzata

………………………………………
Kondorfa Község Önkormányzata

………………………………………
Körmend Város Önkormányzata

………………………………………
Kőszeg Város Önkormányzata

………………………………………
Kőszegdoroszló Község 

Önkormányzata

………………………………………
Kőszegpaty Község 

Önkormányzata

………………………………………
Kőszegszerdahely Község 

Önkormányzata

………………………………………
Lukácsháza Község 

Önkormányzata
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………………………………………
Magyarlak Község Önkormányzata

………………………………………
Magyarnádalja Község 

Önkormányzata

………………………………………
Magyarszecsőd Község 

Önkormányzata

………………………………………
Magyarszombatfa Község 

Önkormányzata

………………………………………
Megyehíd Község Önkormányzata

………………………………………
Meszlen Község Önkormányzata

………………………………………
Mikosszéplak Község 

Önkormányzata

………………………………………
Molnaszecsőd Község 

Önkormányzata

………………………………………
Nádasd Község Önkormányzata

………………………………………
Nagygeresd Község 

Önkormányzata
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………………………………………
Nagymizdó Község 

Önkormányzata

………………………………………
Nagyrákos Község Önkormányzata

………………………………………
Nárai Község Önkormányzata

………………………………………
Narda Község Önkormányzata

………………………………………
Nemesbőd Község Önkormányzata

………………………………………
Nemescsó Község Önkormányzata

………………………………………
Nemeskocs Község 

Önkormányzata

………………………………………
Nemeskolta Község 

Önkormányzata

………………………………………
Nemesmedves Község 

Önkormányzata

………………………………………
Nemesrempehollós Község 

Önkormányzata

……………………………………… ………………………………………
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Nick Község Önkormányzata Nyőgér Község Önkormányzata

………………………………………
Ólmod Község Önkormányzata

………………………………………
Orfalu Község Önkormányzata

………………………………………
Ostffyasszonyfa Község 

Önkormányzata

………………………………………
Őrimagyarósd Község 

Önkormányzata

………………………………………
Őriszentpéter Város 

Önkormányzata

………………………………………
Pankasz Község Önkormányzata

………………………………………
Pápoc Község Önkormányzata

………………………………………
Pecöl Község Önkormányzata

………………………………………
Perenye Község Önkormányzata

………………………………………
Peresznye Község Önkormányzata
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………………………………………
Pinkamindszent Község 

Önkormányzata

………………………………………
Pusztacsó Község Önkormányzata

………………………………………
Püspökmolnári Község 

Önkormányzata

………………………………………
Rábahídvég Község 

Önkormányzata

………………………………………
Rábatöttös Község Önkormányzata

………………………………………
Rátót Község Önkormányzata

………………………………………
Répcelak Város Önkormányzata

………………………………………
Rum Község Önkormányzata

………………………………………
Sajtoskál Község Önkormányzata

………………………………………
Salköveskút Község 

Önkormányzata

……………………………………… ………………………………………
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Sé Község Önkormányzata Sorkifalud Község Önkormányzata

………………………………………
Sorkikápolna Község 

Önkormányzata

………………………………………
Sorokpolány Község 

Önkormányzata

………………………………………
Söpte Község Önkormányzata

………………………………………
Szaknyér Község Önkormányzata

………………………………………
Szalafő Község Önkormányzata

………………………………………
Szarvaskend Község 

Önkormányzata

………………………………………
Szemenye Község Önkormányzata

………………………………………
Szentgotthárd Város 

Önkormányzata

………………………………………
Szőce Község Önkormányzata

………………………………………
Tanakajd Község Önkormányzata
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………………………………………
Táplánszentkereszt Község 

Önkormányzata

………………………………………
Telekes Község Önkormányzata

………………………………………
Torony Község Önkormányzata

………………………………………
Vasalja Község Önkormányzata

………………………………………
Vasasszonyfa Község 

Önkormányzata

………………………………………
Vasegerszeg Község 

Önkormányzata

………………………………………
Vassurány Község Önkormányzata

………………………………………
Vasszécseny Község 

Önkormányzata

………………………………………
Vasszilvágy Község 

Önkormányzata

………………………………………
Vát Község Önkormányzata
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………………………………………
Velem Község Önkormányzata

………………………………………
Velemér Község Önkormányzata

………………………………………
Vép Nagyközség Önkormányzata

………………………………………
Viszák Község Önkormányzata

………………………………………
Zsennye Község Önkormányzata

8. számú melléklet

M E G Á L L A P O D Á S

amely  létrejött  egyrészről  a  Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 
Szentgotthárd  Széll  Kálmán  tér  11.)  másrészről  a  Nyugat-Dunántúli  Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  (9700 Szombathely, Jászai Mari 
u.  2.)  (továbbiakban:Társulás)  között  a  mai  napon  az  alábbiakban leírt  végleges 
pénzeszköz átadás-átvétel tárgyában:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a 
Nyugat-Dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás 
tagjai  által  kötött  Társulási  Megállapodásban  rögzített  beruházások 
önrészeként 2009. évre 9047 lakos után 200,- Ft/év/fő, összesen

1.809.400,- Ft-ot, azaz egymillió-nyolcszázkilencezer-négyszáz forintot

a Társulás nyilvántartásba vételét követő hónap utolsó napjáig átutal a Társulás 
bankszámlájára.
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2. A  Társulás  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  az  átutalt  összeget  teljes 
egészében a Társulási  Megállapodásban rögzített  beruházások önrészének 
biztosítására fordítja, azt működésre nem használja.

Az  Önkormányzat  a  fentiekben  rögzített  pénzeszköz  átadáson  felül  2009.  évben 
9047 lakos után 100 Ft/év/fő, összesen 904700,- Ft működési hozzájárulást fizet a 
Társulás működési költségeinek fedezetére a Társulás nyilvántartásba vételét követő 
hónap utolsó napjáig a Társulás által kibocsátott számla ellenében.

Felek kötelezettséget vállalnak a megállapodásban foglaltak teljesítésére.

……………………., 2009. ………….. hó …….. nap

Nyugat-Dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás

Szentgotthárd Város Önkormányzata

……………………………………………….. ………………………………………………..
a Társulási Tanács elnöke Viniczay Tibor  polgármester
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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2009. április 29.-i ülésére.

Tárgy:       Kissné Köles Erika képviselői tiszteletdíjának felajánlása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kissné  Köles  Erika  képviselőnő  a  mellékelt  kérelem  alapján  kéri  a  Tisztelt  Képviselő-
testülettől,  hogy  a  2009.  május  havi  (egyhavi)  képviselői  tiszteletdíját  a  Szentgotthárdi 
Nagyboldogasszony templom javára utalják át, a barokk templom felújítási munkáira.

Kérem, hogy a fenti kérelmet elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  tudomásul  veszi,  hogy 
Kissné Köles Erika egy havi  ( májusi ) tiszteletdíját  a Nagyboldogasszony templom 
javára a barokk templom felújítási munkáira ajánlja fel.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető

Szentgotthárd, 2009. április 21.

                                                                                                                     Viniczay Tibor
                                                                                                                      Polgármester

Ellenjegyzem:
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület  2009. április 29.-i ülésére
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Tárgy: Intézkedési terv energiaracionalizálási pályázati projektek 
megvalósításához

Tisztelt Képviselőtestület!

  A 2009 február 25.-i ülésen a 38/2009 számú határozatunk 2. pontjában a következő döntést hoztuk: 
„Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  2009.  áprilisi  képviselő-
testületi  ülésen  egy  intézkedési  tervet  fogalmaz  meg  arról,  hogy  a  város  
energiaracionalizálása  érdekében  milyen  pályázati  projektek  megvalósítását  tartja  
célszerűnek a következő két éves periódusban.”

I.

  Gazdasági  és  környezetvédelmi  megfontolásokon  alapuló  törekvés  az,  hogy  2020-ig 
összességében legalább 20%-os megújuló energia arányt kíván elérni az Európai Unió saját 
belső energiaszerkezetében. Ez a szám átlagszám, mely azt fogja jelenteni, hogy jelentősen 
eltérő  is  lehet  (és  lesz  is!)  az  egyes  tagállamok  saját  arányszáma  ettől.  Mivel  az 
energiaigényesség  és  a  hozzá  kapcsolódó  költségek  alapvetően  meg  fogják  határozni  a 
tagállamok,  települések  versenyképességét,  így  hangsúlyos  szerepet  kell  kapnia  egy 
ésszerűen felépített energiaracionalizálásnak  Szentgotthárd esetében is.

  Az energiaracionalizálási pályázati projektekben kettős lehetőség rejlik.
   1./  Segítségükkel  csökkenteni lehet  adott  feladatellátásokhoz  tartozó  ingatlanjaink 
energiaigényét.  Ide  sorolhatók  azok  a  műszaki  megoldások,  melyek  a  feladatellátás 
körülményeinek romlása nélkül, illetve azok javításával képesek csökkenteni az energiaigényt 
(pl:  homlokzati  hőszigetelések,  nyílászáró  cserék,  hővisszanyerős  légtechnikai  rendszerek 
kialakításai, korszerűbb világítótestek alkalmazása, stb.)
   2./    Növelni lehet  általuk a  szükséges  energiahordozó igényünkön belül  a  helyben 
elérhető, megújuló energiák részarányát. Ide tartoznak azok az építészeti megoldások (un. 
passzív ház technológia) melyek a jövőben hangsúlyos és támogatott építészeti megoldássá 
fognak válni. Ezek közvetlenül képesek a napenergia épületen belüli hasznosítására. Továbbá 
ide  tartoznak  azok  a  gépészeti  megoldások,  melyek  megújuló  energiát  hasznosítanak  (pl: 
napkollektorok, napelemes elektromos rendszerek, hőszivattyúk, fizikai vagy kémiai hideg- 
illetve meleg tárolók,  stb.)
Ezek  a  megoldások  csökkentik  a  gazdasági  függőséget,  valamint  olcsóbb (pl:  helyi 
biomassza),  vagy éppen  ingyenes (  pl:  napenergia,  szélenergia)  energiahordozóból  nyert 
energiához juttatják a felhasználókat. 

II.
Mindkét  esetben  építészeti  és  gépészeti  szakterületeken  végzett  átalakításokról  illetve 
fejlesztésekről  beszélünk.  Ezen  területeken  az  alkalmas  megoldások  megtalálásához  és  a 
pályázatokba történő integrálásához a következő feltételnek kell megfelelnünk:

- El  kell  döntenünk,  hogy  középtávon  mit  szeretnénk  kezdeni  a  feladatellátásokhoz 
rendelkezésünkre  álló  ingatlanokkal,  hiszen  itt  nagy  összegű  és  hosszú  távú 
beruházásokról van szó, melyeket egymásra épülten, rendszerszerűen kell kialakítani. 
A jelenlegi  ingatlan  állomány  csak  korlátozottan  teszi  lehetővé  az  építészeti  úton 
történő  napenergia  hasznosítást  (nem  úgy  épültek  ezek  az  épületek…).  Ezért 
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megfontolható lehet a jövőben olyan épületkomplexumok létrehozása, melyek ezen 
építészeti és gépészeti elvek alapján épülnek. 

-  Világosan megfogalmazott (műszaki) elvárásainknak kell lenni. Ki kel mondanunk, 
hogy valamennyi jövőbeli beruházásunk tervezésénél  szempontként kell figyelembe 
venni a megújuló energiák hasznosítási lehetőségeinek vizsgálatát.

- Alkalmas tervezőkkel kell felvennünk a kapcsolatot a reális műszaki tervezéshez. Itt 
két  lehetőség  közül  kell  döntenünk:  vagy  készíttetünk  egy  átfogó  építészeti-  és 
gépészeti  elő  tervet  valamennyi  érintett  ingatlan  esetében,  vagy a  pályázatkiírások 
kapcsán egyedileg terveztetünk. 

- Az  önkormányzati  energiagazdálkodást  összefüggő  rendszerként  kell  kezelni,  mert 
egyes  elemeinek  változtatása  hatással  lehet  másik  elemeire  is.  (Pl:  intézményi 
fogyasztók csúcshőigény csökkenése a távhőszolgáltatás lakossági költségeire stb.)

- Biztosítanunk kell a szükséges saját erőt.

III.
Megfelelő elhatározás esetén a következőket tehetjük:

-    Közvilágítás: szerződéses kötelmeink, a rendszer életkora  és a jogszabályi háttér 
      figyelembe vételével a költségcsökkentést indirekt módon a következőképpen          
      végezhetnénk: Pályázati úton megvalósított, a közcélú villamos hálózatba tápláló, 
      megújuló energiát hasznosító berendezéssel bevételt termelünk, melyet 
      visszaforgatunk a közvilágítás finanszírozásba. 
- A  távhőszolgáltatás:  az  önkormányzati  energiagazdálkodásban  a  legnagyobb 

költségtömeget okozó energiaszolgáltatás, melynek sürgősen át kell alakítani a primer 
energia szerkezetét a teljes földgázfüggőség csökkentésére illetve kiváltása. Erre két 
lehetőség kínálkozik: vagy másutt megtermelt hőenergiát is vásárolunk, vagy részben 
biomassza alapú hőtermelést valósítunk meg. Ennek újabb önkormányzati vizsgálatára 
a 38/2009 számú határozat értelmében sajnos csak 2010-ben kerülhet sor.

- Mivel az ingatlanjaink építési módja, szerkezete korlátozottan teszi lehetővé a passzív 
ház  technológia  alkalmazását,  így  azoknál  elsősorban  a  fent  említett  1.  számú 
lehetőséggel  élhetünk,  továbbá a  2.  lehetőség  gépészeti  oldalát  tudjuk  kihasználni. 
Ehhez  is  kapcsolódóan  egyeztetést  hívott  össze  városunk  főmérnöke,  melynek 
emlékeztetője az anyaghoz csatoltan olvasható.

- Jelenlegi anyagi helyzetünkben nem tudunk finanszírozni sem több ingatlant átfogó 
tervezést,  sem  átfogó  kivitelezést.  Reális  és  járható  útnak  látszik  az  ingatlanok 
egyenkénti  fejlesztése.  Célszerűen  a  legnagyobb  fogyasztóinkkal  kell  kezdeni, 
mégpedig  úgy,  hogy  adott  ingatlan  esetében  nem  végzünk  „fél  munkát”,  hanem 
komplex felújítást realizálunk. 

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 
feladatellátásokhoz kapcsolódóan  középtávú, (10 – 15 év) ingatlanhasznosítási tervet készít, 
melyben kimondja, hogy mely ingatlanokat milyen feladatellátásra kíván hasznosítani.

2. A pályázati projektek tervezési munkáihoz az ingatlanhasznosítási terv elkészültével egy 
időben az 1. számú Mellékletben  szereplő megállapodások figyelembe vételével  meg kell 
határozni azt,  hogy mely ingatlanokban milyen beruházásokat szeretnénk megvalósítani és 
prioritási sorrendet kell felállítani az időbeli elhatárolhatóság érdekében . 
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3.  A képviselő-testület  felkéri  a  műszaki  irodát  és  a  városi  főmérnököt,  hogy a  jövőbeni 
ingatlanfejlesztések  terveztetésekor  szempontként  szerepeljen  a  megújuló  energiák 
hasznosíthatósága.

4. Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a már kiírásra került 
pályázatokkal kapcsolatosan pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2009-5.3.0/B 
(Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva) pályázati 
kiírás keretében. Elrendeli az ezzel összefüggő műszaki és pénzügyi előkészítési munkák 
megkezdését az 1. számú mellékletként csatolt  Emlékeztetőben szereplő tartalommal a 
következő az önkormányzati fenntartású intézményeknél:
- III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumra - fűtési rendszer korszerűsítése: programozható 
fűtés, új épületrészre szerelt napkollektor rásegítő fűtésként; tornaterem: nyílászáró csere,  
világításkorszerűsítés, padozat szigetelés; fázisváltós klimatizálás, hővisszanyerő légtechnika, 
- a Szakorvosi rendelő (Hunyadi u.) – napkollektor a használati melegvízellátás 
biztosítására és 
- a Háziorvosi rendelő (Rákóczi u. 5.) – fűtéskorszerűsítés: (rendelők külön szabályozhatók 
legyenek), nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés - vonatkozóan. A pontosított műszaki 
tartalom és a becsült beruházási költségek ismeretében a pontos pályázati tartalomról 2009. 
májusi ülésén dönt.

5.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzat  Képviselőtestülete  elrendeli  a  SZOI  Arany  János 
Tagintézmény 1. számú melléklet szerinti Emlékeztetőben szereplő tartalomra - nyílászárók 
cseréje, homlokzati hőszigetelés, hővisszanyerő légtechnika, födémszigetelés – vonatkozóan a 
műszaki  előkészítés és pénzügyi  tervezés elvégzését.  Ennek  eredményétől függően 2009. 
májusi ülésén tesz javaslatot a fenntartó Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulás  számára  arra  vonatkozóan,  hogy  a  Kistérségi  Társulás  a  KEOP-2009-5.3.0/A 
(Épületenergetikai  fejlesztések  és  közvilágítás  korszerűsítése)  pályázati  konstrukcióban 
Szentgotthárd tekintetében milyen tartalmat szerepeltessen.

Határidők: 1.és 2.pont:  2009 májusi testületi ülés
Felelős: Fekete Tamás Irodavezető
              Virányi Balázs energetikus
Határidők:  3.pont: folyamatos
Felelős:Fekete Tamás irodavezető
             Takáts József főmérnök
Határidők: 4. és 5. pont: folyamatos
Felelős: EU-integrációs Csoport
              Fekete Tamás irodavezető
             Virányi Balázs energetikus

Virányi Balázs sk.
  energetikus

Ellenjegyzem!
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1. számú melléklet

   EMLÉKEZTETŐ

Szentgotthárd Város Önkormányzata és Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő intézmények 

épületenergetikai igényeinek felmérése 
tárgyában lezajlott egyeztető megbeszélésről

Az egyeztetés időpontja:                                                                         2009. április 16. 14:00 
Az egyeztetés helye:                                                                                  Polgármesteri Hivatal
Résztvevők:

Nagy Emilné
SZOI Arany János tagintézmény, intézményvezető
Balogh Éva SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium, intézményvezető
Kocsisné Takács Éva SZOI Széchenyi István tagintézmény, intézményvezető
Bedics Sándor III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium, igazgató
Tóthné Nagy Emese III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium, pályázati referens
Fábián Béláné Városi Gondozási Központ, vezető
Kuntárné Standor Ilona Szakorvosi Rendelőintézet
Virányi Balázs városi energetikus
Takáts József Polgármesteri Hivatal, főmérnök
Bauer Gabriella Polgármesteri Hivatal, kistérségi pályázatíró
Leiner Mónika Polgármesteri Hivatal, pályázati referens

Az egyeztetés célja:

Az aktuális KEOP energetikai pályázatokhoz kapcsolódóan az egyes intézmények igényeinek 
felmérése törekedve az intézményenkénti  komplex,  átfogó energia-racionalizációra. Lehetőség 
szerint javaslattétel arra vonatkozóan, 

• milyen célokra, intézményekre szükséges fókuszálni/figyelni,
• mely pályázatokban vegyen részt  a  Város  és  a  Kistérség az aktuális,  ill.  a  jövőben 

várható hasonló konstrukciókban (prioritási sorrend).

A PM Hivatal képviselői röviden ismertették az aktuális pályázati lehetőségeket, a 
támogatási  intenzitások mértékét, a benyújtási határidőket, a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata és Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
pályázati  önerő-keretét.  Kérték  az  intézményeket,  ill.  tagintézményeket,  hogy  a 
fentiekre,  ill.  saját  forrásaikra  tekintettel  ismertessék  igényeiket,  és  a  párbeszéd 
során  törekedjenek  olyan  közös,  kompromisszumos  megoldásra,  mely  a 
legeredményesebben  szolgálja  az  össz-városi  érdekeket,  figyelemmel  arra  a 
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célkitűzésre,  hogy  a  következő  években  –  önerőtől  és  külső  körülményektől 
függően  –  valamennyi  érintett  intézményben  megvalósulhassanak  a  fejlesztési 
célok. Ezután a jelenlévők ismertették javaslataikat.

1.) SZOI – Arany János 1-4. évfolyamos tagintézmény:

- nyílászárók cseréje
- homlokzati hőszigetelés
- hővisszanyerő légtechnika
- födémszigetelés
- (tetőcsere)

2.) SZOI – Széchenyi 5-8. évfolyamos tagintézmény:

- nyílászárók cseréje
- fűtéskorszerűsítés
- épületszerkezetek hőszigetelése
- hővisszanyerő légtechnika

3.) SZOI – Vörösmarty Mihály Gimnázium:

- nyílászárók cseréje a régi épületrészen
- világításkorszerűsítés
- fűtéskorszerűsítés (helyi vagy távhőszolgáltatással)
- hővisszanyerő légtechnika
- tornaterem feletti tető szigetelése
- (pince-felújítás)

4.) III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium:

- fűtési rendszer korszerűsítése: programozható fűtés
- új épületrészre szerelt napkollektor rásegítő fűtésként
- tornaterem nyílászárócsere, világításkorszerűsítés, padozat szigetelés
- fázisváltós klimatizálás
- hővisszanyerő légtechnika
- főépület: nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés
- kollégium (helyzete bizonytalan): nyílászárócsere, födémszigetelés, használati 

melegvíz, fűtéskorszerűsítés
megjegyzés: a felsorolt felújításokat és korszerűsítések mindenképpen el kell 
végezni  a  közeljövőben  (balesetveszély,  egészségkárosító  hatás, 
gazdaságtalan működés), ha nem pályázati hozzájárulással, 30%-os önerővel, 
akkor 100%-ban a fenntartó pénzéből finanszírozva!!!

5.) Szakorvosi rendelőintézet:
-     napkollektor – használati melegvíz
- hővisszanyerő légtechnika
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6.) Háziorvosi rendelő:
            -    fűtéskorszerűsítés (rendelők külön szabályozhatók legyenek)

- nyílászárók cseréje
- homlokzati hőszigetelés
- hővisszanyerő légtechnika

7.) Városi Gondozási Központ:

- fűtéskorszerűsítés (radiátorok, csövek cseréje, gázvezeték tervezése az épületbe 
[Ezáltal lehetőség nyílna az elhasználódott villanybojlerek gázbojlerre történő 
cseréjére és a tálalókonyhában kombinált ipari tűzhely alkalmazására])

- világításkorszerűsítés
- nyílászárók cseréje
- homlokzati hőszigetelés
- hővisszanyerő légtechnika
- (akadálymentesítés: külső és teljes belső)

8.) Játékvár Óvoda: (Az egyeztetést követő, külön szóbeli tájékoztatás alapján)

- nyílászárók cseréje*
- homlokzati hőszigetelés
- hővisszanyerő légtechnika
- fűtés- és világítás korszerűsítés*
*Az önkormányzati miniszter 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet szerinti, pályázott támogatási 
igényen felüli műszaki tartalomra. 

9.) SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység: (Az egyeztetést követő, 
külön szóbeli tájékoztatás alapján)

- nyílászárócsere
- homlokzati hőszigetelés
- egyedi fűtés korszerűsítése
- (tetőszerkezet és héjalás cseréje)

10.) Móra Ferenc Városi Könyvtár (Az egyeztetést követő, külön szóbeli tájékoztatás alapján)

- fűtéskorszerűsítés
- födémhőszigetelés

Virányi  Balázs  az  intézmények  jelenlegi  és  javasolt  üzemeltetési 
körülményeivel összefüggésben pontos műszaki információkkal egészítette ki az 
elhangzottakat,  melyekkel  egyetértett.  Hangsúlyozta,  hogy  az  elhangzottak 
mellett  valamennyi  épületben  hasznos  lenne  hővisszanyerő  légtechnika 
kialakítása.
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A résztvevők konstruktív vitát követően egyetértettek abban, hogy Szentgotthárdi 
célok tekintetében két pályázat kerülhetne benyújtásra: egy az Önkormányzat által, 
egy a Kistérség által. A Kistérség által benyújtandó pályázat tárgya a SZOI Arany 
János  tagintézmény  1.  pont  alatt  részletezett  teljeskörű  energetikai  felújítását 
tartalmazná,  az  Önkormányzat  pályázata  több  intézményt  is  (pl.  III.  Béla 
Szakképző Iskola, Háziorvosi Rendelő) összefoghatna.

Megállapodtak abban,  hogy megbeszélésükről  emlékeztető készül,  mely részét 
képezi a tárgyban 2009. áprilisi önkormányzati ülésre készülő előterjesztésnek. A 
jelenlévők szerint elengedhetetlen, hogy a város és a kistérség döntéshozói mielőbb 
állást foglaljanak a célként megfogalmazott  kérdésekben. Ezt követően a konkrét 
célokra  vonatkozóan  kezdődhet  meg  az  előkészítési,  felmérési,  tervezési 
tevékenység.

Az emlékeztetőt összeállította: Leiner Mónika
k.m.f.
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2009. április 29-i ülésére

Tárgy  : Szentgotthárdi sportlétesítmények használatba adásának előzetes vizsgálata  

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 68/2009. számú határozata így szól:
„ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a városrészi  
sportlétesítményekkel kapcsolatban annak előkészítését, hogy miképp lehetne a városrészeken 
lévő sportpályákat használatra úgy átadni, hogy a használók azokat sport-és kulturális  
rendezvények rendezésére használják, azokat használatra alkalmas állapotban tartják, az ezek 
során keletkező bevételek a használókat illetik. A használatba adás során elsőbbséget élveznek a 
helyi vállalkozások, egyesületek, vállalkozók. A hasznosítás csak az érintett sportkör és városrészi  
önkormányzat beleegyezésével történhet.”

Először is A sportcélú ingatlanok hasznosításának kérdéseit szabályozó törvényi előírásokat 
tekintettük át. A vonatkozó jogszabályok: az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, 
az 1996. évi LXV. törvény az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről, a 
2004. évi I. tv. A sportról, és a 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról. Ezek a jogszabályok 
az olyan önkormányzati tulajdonba  került sportcélú ingatlanok hasznosításárról, mint a 
Szentgotthárd város településrészein található sportpályák – nem ír elő különös szabályokat, 
vagyis azok hasznosításának jogi akadálya nem látszik. 

A 4/2001 (II.1.) ŐKT rendelet – a Vagyonrendeletünk -  a sportpályákat és sportcélú ingatlanokat 
a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe sorolja, Értékesítésükre csak a sportegyesület 
megszűnése esetén sport és szabadidős tevékenység biztosítása mellett minősített többségű 
döntéssel van lehetőség.
Megállapíthatjuk,  hogy  a  sportcélra  használt  területek  használatba  adása,  bérbeadása  jogi 
akadályba nem ütközik. 
Egy  esetleges  sportpályaértékesítés  azonban  mindenképpen  meggondolandó  még  abban  az 
esetben is, ha ilyenre igény mutatkozna és ennek a feltételei fenn is állnának.

A határozatának megfelelően ezután előzetes felmérést végeztünk a szentgotthárdi, illetve 
városrészei sportlétesítményeinek sport és kulturális célú, vállalkozói alapon történő bérbeadása 
vagy üzemeltetése tekintetében. Megkérdeztünk a teljesség igénye nélkül szóba jöhető 
vállalkozókat.
Azt tudtuk csak megállapítani, hogy a megkérdezett helyi vállalkozók egyike sem mutat 
érdeklődést, egyikük sem kívánja bérbe vagy használatba venni a létesítményeket, elmondásuk 
szerint ugyanis azokat nyereségesen működtetni nem lehet, az elmúlt években az akkor még 
meglévő önkormányzati támogatás mellett  - az eredményes helyi sportélet érdekében - ők is 
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pénzügyi támogatást nyújtottak  az egyesületeknek. Ezzel együtt is csak a szűkös 
működőképességet lehetett biztosítani. 

Ezek  után  álláspontunk  szerint  azt  kell  tisztázni,  hogy  mi  az  igazi  probléma  a 
sportlétesítményekkel: amennyiben azok kaszálása és minimális rendben tartása, akkor erre a 
közfeladatellátás keretében valószínűleg lehet módot találni és a működő sportegyesületek által 
használt sportlétesítményeknél azok rendben tartása megszervezhető. 
Amennyiben a probléma nem ez,  hanem a sportegyesületek önkormányzati  támogatásának a 
hiánya, akkor ezt ilyen módon, a sportpálya hasznosításával nem lehet pótolni. 

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városrészi sportlétesítmények 
vállalkozói  alapon  történő  használatba  adása  előzetes  vizsgálatáról  készített  előterjesztést 
elfogadja. 

2./ Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a napirend kapcsán a következő 
megoldási javaslatokat teszi: ….

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2009. április 20.
Fekete Tamás

            műszaki irodavezető

Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
a képviselő – testület 2009. 04. 29-i ülésére

Tárgy: A tűzoltás szervezetének átalakítása

Tisztelt Képviselő – testület!

Körmend Város Tűzoltóságának vezetője az 1. számú melléklet szerinti  levéllel keresett meg 
bennünket.
A levél a tűzoltóság szentgotthárdi rendszerének  átrendezését jelentené. 
A javaslat arról szól, hogy a Körmendi Tűzoltóság Szentgotthárdra az Opel területére kihelyezett 
raja számítva arra, hogy az elbizonytalanodott gazdasági helyzetben esetleg nem kaphatna helyet 
tovább a gyár területén lévő, jelenleg használt épületrészben, Szentgotthárdon, önkormányzati 
épületben, az Ady E. utcai tűzoltó szerházban nyerne elhelyezést.  Ez azt is jelentené, hogy a 
jelenleg a Körmendi Tűzoltósághoz tartozó, a kihelyezett raj által használt technika és felszerelés 
átkerülne a Tűzoltó szerházhoz, attól kezdve a tűzoltók is ott teljesítenének szolgálatot. 
A szertárt jelen pillanatban a Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület lakja. Az új helyzetben 
az önkéntesek kisebb területen működnének tovább, az épület egy részét azonban  továbbra is 
használhatnák.  Riasztás  esetén  az  épületben  lévő  tűzoltók  riasztanák  az  önkénteseket  és  a 
kialakult helyzet (pl. tűz oltása esetén) közösen végeznék a munkát. Létrejönne egy szorosabb, 
napi kapcsolat a hivatásos raj és a helyi egyesület között. 

Ma Magyarországon a tűz elleni védekezésnek ez a rendje még kevéssé alakult ki (bár ehhez a 
rendszerhez talán legközelebb éppen a Szentgotthárdon most is működő rendszer áll), ahol nincs 
hivatásos tűzoltó parancsnokság, de nincs megalakult Köztestületi Tűzoltóság (hivatalos nevén 
Önkéntes Tűzoltóság) sem. Ugyanakkor ezek helyett van egy kihelyezett hivatásos tűzoltó raj és 
van egy Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület,  melynek tagjai  lehetőségeikhez  képest  sokat  tesznek a 
tűzvédelem területén.

A levél szerint a Hivatásos Tűzoltóságok Országos Szövetsége legújabb elképzelése éppen az itt 
javasolt megoldás lenne. 

Ma „A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról” szóló 1996. évi XXXI 
törvény ide vonatkozó  előírásai így szólnak:

„A hivatásos önkormányzati tűzoltósággal nem rendelkező települési önkormányzat képviselő-testülete 
a) [1]a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter előzetes egyetértésével hivatásos önkormányzati 
tűzoltóságot hozhat létre; 
b) önkéntes tűzoltóság alapításában vehet részt; 
c) gondoskodik az önkéntes tűzoltóság fenntartásáról, működtetéséről és fejlesztéséről; 
d) megállapítja az önkéntes tűzoltóság fenntartásához, illetőleg a költségvetéséhez való hozzájárulás mértékét; 
e) hozzájárulhat más tűzoltóság létesítéséhez. 

A tűzoltó egyesület és az önkéntes tűzoltóság 
33. § [1]A tűzoltó egyesület a településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok 
ellátásában közreműködő társadalmi szervezet. A tűzoltó egyesület tevékenységét és működését, valamint a tűzoltó 
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egyesületeknek a hivatásos önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltósággal megállapodás keretében való 
együttműködését a tűzoltó egyesületekről szóló törvény állapítja meg. 
34. § (1) [2]Az önkéntes tűzoltóság a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás és a tűzoltó 
egyesület által közösen alapított köztestület (Ptk. 65. §), amely tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan 
igénybe vehető készenléti szolgálatot lát el, és önálló működési területtel rendelkezik. A működési terület 
megállapítását a székhely szerinti települési önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezi a katasztrófák elleni 
védekezésért felelős miniszternél. 
(2) [3]Az önkéntes tűzoltóság parancsnokát a területi katasztrófavédelmi szerv vezetője véleményének kikérése 
mellett a köztestület nevezi ki. 
(3) Az önkéntes tűzoltóság székhelye szerinti települési önkormányzat részére a központi költségvetés az átvállalt 
feladattal arányos költségfedezetet biztosítja. 

A hivatásos állami és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság 
30. § (1) A hivatásos állami és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban együtt: hivatásos tűzoltóság) 
egységes elvek alapján szervezett rendvédelmi szerv. 
31. § (1) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság a községekben, a városokban, a megyei jogú városokban és a 
fővárosban az önkormányzat intézményeként működik. 
(2) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság 
a) tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végez, illetőleg közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély 
esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában, ennek érdekében állandó készenléti szolgálatot tart; 
b) [5]a Kormány által rendeletben meghatározott tűzvédelmi hatósági feladatokat lát el. 
(3) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság a (2) bekezdés b) pontjában foglalt feladatok ellátására is működtethető. 
32. § (1) A hivatásos tűzoltóság és a tűzoltó szakiskolák hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartoznak. 
(2) A hivatásos tűzoltóság és a tűzoltó szakiskolák polgári állományú tagjai köztisztviselők vagy közalkalmazottak. 

(5) A tűzoltóság fenntartója a tűzoltóság készenléti szolgálatot, illetve a tűzoltás irányítását ellátó tagjai részére 
szolgálati tevékenységükre vonatkozóan köteles élet- és baleset-biztosítást kötni. 

Amit a javaslat tartalmaz, az a törvényes keretek közé beilleszthető. 

A megoldás előnyei:
- a  jelenlegi  hivatásos  raj  elhelyezése  véglegesen  megoldódik,  az  többé  nem függ  egy 

harmadik  féltől,  és  nem egy  más  profilú  gazdálkodó  szervezettől  kapott  helyiségben 
biztosítható 

- a  városban  teljesítenek  szolgálatot  hivatásos  tűzoltók  is,  ami  feltétlenül  a  biztonság 
növelését szolgálja

- szorosabb lesz a kapcsolat Szentgotthárd önkéntes tűzoltói és a hivatásos tűzoltók között, 
ami szakmailag biztosan előrehaladást jelkent. 

- Az önkéntesek minden esetben kiegészítik a vonuló állományt
- A szoros napi szakmai kapcsolat az önkéntesek szakmai előrehaladását is szolgálja. 

Az új megoldás hátrányai:
- várhatóan nem minden gépjármű fér el az épület helyiségeiben így emiatt megoldást kell 

keresni.
- az épület használata ebben az esetben két szervezet között osztódna meg  – ugyanakkor az 

épület az elhelyezésre alkalmasnak látszik.

Megkérdeztük az ügyben érintett Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó egyesület véleményét is, a rövid levél a 
következő: 

Tisztelt Jegyző Úr !
 
Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete támogatja az előterjesztést, de kérem a következő
szempontokat és javaslatokat bedolgozni:
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-a körmendi raj elhelyezése az első emeleten megoldható, 2db szoba,WC, zuhanyzó, kézmosóhelyiség, 
raktárhelység, tanácsterem rendelkezésre bocsátásával.
-az 1db szerkocsi elhelyezésére a földszinten lévő baloldali hosszú szerállás lenne a megfelelő.
 Mögötte kerülne elhelyezésre az ÖTE.vonulós szere (IFA). A szerházból kikerülne a Tartalék szer,
 melynek elhelyezéséről az Önkormányzat gondoskodna.
-Továbbra is problémát jelent a szerház fenntartása, ezt mindenképpen meg kell oldani (víz, villany, 
gáz,biztosítások).
 
Összefoglalva, mindenképpen pozitív hatást fog jelenteni a Körmendi raj ottléte, illetve feszesebbé válik 
az ÖTE.riasztása.
 
Tisztelettel:
 
                  Horváth Tibor
                      titkár

Az  Önkéntes  Tűzoltóság  titkára  a  javasolt  megoldásban  tehát  partner,  a  végleges 
megállapodásban pedig a szempontjaikat érvényesíteni kell.
A testület támogatása esetén a javasolt átalakítás előkészítése megkezdődik.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő – testülete  az aktív  mentő tűzvédelem 
szentgotthárdi  megszervezésével  az  Előterjesztés  1.  számú mellékletében  foglaltak szerint 
elvben egyetért.
A  Szentgotthárd,  Ady  E.  utcai  tűzoltó  szertárt  a  Körmend  Város  Tűzoltóságának 
Szentgotthárdra kihelyezett raja számára rendelkezésre bocsátja – azzal,  hogy az esetleges 
átalakításokhoz  anyagilag  nem  tud  hozzájárulni  –  ugyanakkor  az  épület  használatáért 
Körmend Város Tűzoltóságától díjat nem kér. Az épület használata során felmerülő költségek 
a  Tűzoltóságot  terhelik.  A tűzvédelmi  tevékenységbe  a  Szentgotthárdi  Önkéntes  Tűzoltó 
Egyesületet is be kell vonni. A szükséges előkészítő munkálatokat meg kell kezdeni.
Határidő: a közlésre azonnal. Az átalakítás állásáról a 2009. júniusi ülésre tájékoztatót kell     
                készíteni
Felelős: Viniczay Tibor – polgármester
              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd 2009. április 20.

                                                                          Viniczay Tibor 
                                                                             Polgármester
Ellenjegyzés:  
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1. számú melléklet
KÖRMEND VÁROS TŰZOLTÓSÁGA

Körmend, Hunyadi u.45/a.

Szám: 60/2009. Tárgy: Tájékoztatás

SZENTGOTTHÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERÉNEK
VINICZAY TIBOR ÚRNAK!

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

Az  aktív  mentő  tűzvédelmet  ma  Magyarországon  a  hivatásos  önkormányzati  tűzoltóságok, 
valamint a működési területtel rendelkező köztestületi tűzoltóságok látják el.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek - amennyiben személyi, tárgyi, anyagi feltételek adottak - részt 
vehetnek a tűz és káresetek felszámolásában.
Magyarországon jelenleg cél elérni 15-20 perces vonulási időt.

A  Hivatásos  Tűzoltóságok  Országos  Szövetsége  (HÖTOSZ)  legújabb  elképzelése  szerint 
szorgalmazni fogják a köztestületi tűzoltóságok helyett a Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 
állományából őrsök (rajok) kihelyezését a fehér foltok eltüntetésére.

Ez a mi esetünkben már régóta megvalósult, mivel Szentgotthárd és környékén a fenti vonulási 
idő a Szentgotthárdi GM Opel gyár területére kihelyezett Körmendi rajjal biztosított.

A gazdasági válság és egyéb szempontok figyelembevételével - átérezve a Szentgotthárdon és 
környékén  lakók  helyzetét  -  javaslom  megvizsgálni,  hogy  van-e  lehetőség  Körmend  Város 
Tűzoltósága  Szentgotthárdra  kihelyezett  raja  és  a  Szentgotthárdi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület 
közös elhelyezésére, esetleges közös működtetésére!

Az elhelyezéssel és közös működéssel kapcsolatos vizsgálatokba feltétlenül javaslom bevonni az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet is.

A közös elhelyezésnek az alábbi előnyei lehetnek:

- az  önkormányzat  tűzvédelmi  feladatait  költség  hatékonyabban  (olcsóbban)  tudná 
végrehajtani, mint köztestületi tűzoltóság működtetése esetén, 

- a  tűz  és  káreseteket  az  ÖTE  segítségével  gyorsabban  és  szervezettebben  tudnánk 
felszámolni, maximálisan figyelembe véve az ÖTE tagok esetében az önkéntesség elvét,
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- az egyesületi tagok kiképzéséhez, képzéséhez könnyebben tudnánk segítséget nyújtani,

- a  köztestületi  tűzoltóságok jövőbeni  kedvezőbb – az önkormányzatra  minimális  terhet 
jelentő  –  finanszírozása  estén  a  személyi  és  tárgyi  feltételek  adottak  lehetnek  egy 
köztestületi tűzoltóság működtetéséhez,

- végezetül megszűnhetne a média által is támogatott feszültség a hivatásos és önkéntes 
tűzoltóságok között.

- 2 -

A közös elhelyezés lehetséges hátrányai közül csak egyet emelnék ki, miszerint az derülne ki, 
hogy az egyesület hagyományőrző egyesületként akar működni és nem tud, nem akar részt venni 
Szentgotthárd tűz és káreseteinek felszámolásában.

Körmend, 2009. március 17.

Tisztelettel:

Király Lajos tű.alez.
főtanácsos

tűzoltóparancsnok
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E LŐ T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2009. április 29.-i ülésére.

Tárgy: Támogatási szerződések jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő –testület !
A korábbi években több témában is született olyan testületi döntés, hogy bizonyos önkormányzati 
feladatokat civil szervezetekkel próbáljunk megoldani.
A 2009. évre tervezett megállapodások a jelen előterjesztéssel kerülhetnek jóváhagyásra. 

1.) A városrészek zöldfelületének minél jobb karbantartása érdekében kimondta a
Testület,  hogy  ebbe  lehetőség  szerint  célszerű  lenne  a  településrészi  civil  szervezeteket  is 
bevonni.  A  feladatra  jelentkezett  civil  szervezetekkel  szerződést  kötöttünk,  ami  általában 
támogatási szerződés volt és a zöldterületek rendben tartására tekintettel adtuk az önkormányzati 
támogatást.   Az  eredmények  azt  igazolták,  hogy  az  elképzelés  jó  volt,  a  városrészeken 
lényegesen nagyobb lett a rend a közterületeken, többször kaszáltak, a civil szervezetek pedig 
némi bevételhez jutottak.
A  tavalyi  évben  a   Jakabházi  Faluszépítő  és  Hagyományőrző  Egyesület  65.000  Ft-ot,  a 
Rábafüzesi  Sportegyesület   70.000  Ft-ot,  a  Máriaujfaluért  Egyesület  167.000  Ft-ot,  a  Zsidai 
Sportegyesület  90.000 Ft-ot kapott. 
Ezen túlmenően az idén még a Farkasfa Jövőjéért Egyesület is vállalna közterületen kaszálást, 
melynek összege 80.000 Ft. lenne.
Változás a tavalyi évhez viszonyítva az, hogy a Rábafüzesi Sportegyesület helyett a 
Német Kisebbségi Önkormányzat kisebb területen vállalna zöldterület karbantartást,  amelynek 
anyagi vonzata az idén 50.000 Ft lenne a  tavalyi 70.000 Ft helyett.
Továbbá a zsidai városrészen Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata kaszálná a városrész
zöldterületét.
Összesen  a  fenti  feladatok  ellátására  452.000  Ft.-ra  lenne  szükség.  Az  idei  költségvetés 
tervezésekor az a döntés született, hogy az önkormányzat civil szervezeteket ebben az évben nem 
tud támogatni  és  minden civil  szervezetnek adható  támogatást  lefaragtunk.  Ezzel  eltűnt  ez  a 
kaszálásra  szánt  összeg  is.  A  dolog  szépséghibája,  hogy  amikor  ezt  a  kaszálási  rendszert 
bevezettük, akkor ezt azért tettük, mert az Önkormányzati Közszolgáltató vállalat a zöldterületek 
kaszálását évente csak maximum kétszer tudta elvégezni, míg a helyi civil szervezetek ugyanezt a 
szerződésük szerint „minimum kétszer”, a gyakorlatban ennél többször. Nem is érkeztek azóta 
komolyabb  panaszok.A civil  szervezetek  részére  juttatott  összeg  forrása  az  éves  kaszálási 
keretnek a városrészekre jutó területarányos része volt. A támogatás lefaragásakor tehát végső 
soron a  kaszálásra  szánt  keret  egy  része  tűnt  el  –  tovább csökkentve  a  közterületen  végzett 
munkák amúgy is szűkös forrását.

Ezek  után  ez  a  konstrukció  csak  akkor  folytatható  tovább,  ha  ehhez  a  szükséges  forrást 
valahonnan előteremtjük. A rendelkezésre álló keret  a céltartalékban a Szakképzés Szervezési 
Társulás (TISZK) működési támogatására elkülönített  összeg maradványa 325.000 Ft.  Ha ezt 
biztosítjuk is erre a célra, akkor is marad le nem fedezett különbözet, ami   127.000Ft, (ennek 
tehát egyáltalán nincs fedezete). 
Másik lehetőség, hogy 2009. évben a zöldterületek karbantartását a városrészeken a közmunka 
program keretében láttatjuk el.  Költségei ennek is vannak, ráadásul sajnos az előre vetíthető, 
hogy a városrészeken a zöldterület fenntartásában visszalépés történik majd. 
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Arra  az  esetre,  ha  ezt  a  feladatot  továbbra  is  civil  szervezetekkel  látnánk  el,  mellékeljük  a 
támogatási szerződés tervezetet. (1.sz. melléklet)

2.)  2006. évben  mondta  ki  a  Testület,  hogy  a  Hársas  -  Tónál  a  tógondnoki  feladatokba 
bekapcsolódik  a  Horgász  Egyesület  és  ellátja  a  megállapodás  szerinti  feladatokat.  Az elmúlt 
években  a  Hársas-tónál  látható  pozitív  változások  igazolják  az  akkori  döntés  helyességét.  A 
támogatás  fedezete  a  Hársas  Tó  felújítási  és  karbantartási  munkáira  tervezett  költség 
.(2.sz.melléklet)
3.)2006.  évben  a  Közművelődési  Koncepciót  is  elfogadó  képviselő-testületi  ülésen  került 
megtárgyalásra  a  városrészi  klubok  helyzetéről  és  jövőjéről  szóló  előterjesztés.  Az  ezzel 
kapcsolatosan  akkor  elfogadott  11/2006.  számú Képviselő-testületi  határozat  kimondta,  hogy 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szentgotthárd  klubhelyiséggel 
rendelkező  városrészein  az  ott  lévő  klubokat  működtetésre  átadja  a  településrészeken  lakó 
közösségnek.
Ennek értelmében  kérem, hogy a Képviselő – testület a városrészi klubok működtetéséhez -  a 
melléklet  (3.sz.melléklet)  szerinti  tartalmú  megállapodás   következő  szervezetekkel  való 
megkötéséhez járuljon hozzá: 
Jakabháza Városrészi Klub esetében: Jakabházi Faluszépítő Egyesület, 
Máriaújfalu Városrészi klub esetében: Máriaujfaluért Egyesület, 
Rábafüzes Városrészi Klub esetében:  a Rábafüzes Városrészi Önkormányzata, 
Zsidai Városrészi Klub esetében a Zsidai Sportegyesület,   
Rábatótfalui Városrészi Klub esetében  a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, 
Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesület.

Határozati javaslat:

1./a.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete jóváhagyja az
       Önkormányzat és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb szervezetekkel létrejövő, az 1.  
       számú melléklet  szerinti szövegezésű   szerződéseket:
      - Támogatási szerződés a jakabházi városrészben lévő közterületek rendben
        tartására a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel 
     - Megállapodás a  máriaujfalui városrészen a Máriaujfaluért Egyesülettel.
     - Támogatási szerződés a rábafüzesi városrészen a  Szentgotthárd-Rábafüzes Német   
       Kisebbségi   Önkormányzattal.
     - Támogatási szerződés a zsidai városrészen a Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzattal.
     - Támogatási szerződés a farkasfai városrészen a  Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel.
      az 1.számú melléklet szerint.
 
vagy
     
    b.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évben a  városrészi
        közterületek zöldfelületeinek karbantartását a közmunka program keretében valósítja meg.

 2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete jóváhagyja az
       Önkormányzat és a Horgász Egyesület közötti megállapodást a Hársas Tó tógondnoki  
       és vízi mentői  feladatainak ellátására a 2. számú melléklet szerint.

90



3.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a városrészi klubok
 működtetéséhez  -   a  3.  számú  melléklet  szerinti  tartalmú  megállapodások   következő 
szervezetekkel  való  megkötéséhez járul hozzá: 
- Jakabháza Városrészi Klub esetében: Jakabházi Faluszépítő Egyesület, 
- Máriaújfalu Városrészi klub esetében :Máriaujfaluért Egyesület, 
- Rábafüzes Városrészi Klub esetében:  a Rábafüzes Városrészi Önkormányzata , 
- Zsidai Városrészi Klub esetében a   Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata,
- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében  a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, 
- Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesület.

Határidő : a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2009. 04. 16.

                                                                                                           Viniczay Tibor
                                                                                                             Polgármester
Ellenjegyzés:
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                                                                                                                              1.sz. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS
amely létrejött
egyrészről:  
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  –  9970  Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  11.  – 
képviseli: Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat)
másrészről:
........................................Egyesület  Szentgotthárd,  .................  –  képviseli:....... 
elnök (továbbiakban: Egyesület)
között az alábbiak szerint:
1 .1.) A jelen megállapodás tárgya .................... településrész közterületei közül az 

alább meghatározott részének karbantartása: 

.....................................................................................

.....................................................................................
2 .) Az Egyesület kijelenti, hogy vállalja az 1.)pont szerinti közterületekre előírt 

munkálatok elvégzését. Vállalja, hogy a feladat elvégzéséhez a megfelelő számú 
személyről,  a  szükséges  gépekről  gondoskodik.  Tudomásul  veszi,  hogy teljes 
felelősséggel  tartozik  a  munkabiztonsági  szabályok,  egyéb  rendszabályok  és 
előírások  betartásáért.  Tudomásul  veszi,  hogy  ennek  kapcsán  felmerülő 
mindennemű  probléma,  baleset  miatt  a  felelősség  az  Egyesületet  terheli.  Az 
Egyesület vállalja, hogy a fent említett területek rendben tartásáról a 2009. évben 
gondoskodik. 

3 .) Ez a megállapodás határozott időre, 2009. december 31-ig szól. 

4 .)A Önkormányzat  a támogatási  szerződéstől  elállhat,  ha az 1.)  és  2.)pontban 
rögzítetteket az Egyesület megszegi. Az elállást írásban jelenti be. A támogatási 
összeg arányos részét jogosult visszakövetelni a Önkormányzat. 

5 .)Az Egyesület a fent említetteket is tudomásul veszi és vállalja.

6 .)Az Egyesület a 2. pontban említett feladatok ellátásáért ----- Ft, azaz ----- forint 
támogatásban részesül. Ezen összeget az Önkormányzat két részletben utalja át 
az  Egyesület  ...........................  számú  bankszámlájára.  Az  első  részletet  a 
Megállapodás 8.) pont szerinti jóváhagyását követő 15 napon belül, a második 
részletet 2009. július 31-ig.  A támogatás felhasználását pénzügyi bizonylatokkal 
kell  igazolni  úgy,  hogy az  eredeti  számlán a  támogatott  képviselője  igazolja, 
hogy a kifizetés a támogatási pénzből történt és az eredeti számlákról készített 

92



számlamásolatokat  megküldi  összesítő  kimutatással  a  Polgármesteri  Hivatal 
Pénzügyi  Irodája  részére.  A  pénzügyi  elszámolás  végső  határideje  2009. 
december 31. 

7.)Szerződő  Felek  a  jelen  támogatási  szerződésben  külön  nem  szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 
Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott  eljárás megfelel a közpénzekből 
nyújtott  támogatások  átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI.tv. 
rendelkezéseinek.  Az  erről  szóló  2009.  …………….-án kelt  nyilatkozat  a  jelen 
megállapodás elválaszthatatlan melléklete.

8.)Az  Egyesület  képviselője  kijelenti,  hogy  a  jelen  szerződés  szerinti 
jognyilatkozata harmadik személy, szerv, belső szervezeti egység, stb. jóváhagyását 
– megerősítését nem igényli. A jelen megállapodás érvényességéhez Szentgotthárd 
Város Önkormányzata Képviselő – testületének jóváhagyása szükséges
9.) A Szerzõdõ Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal 
egyezõt jóváhagyólag írják alá.
Szentgotthárd, 2009. április ....  

Szentgotthárd Város Önkormányzata .......................................... Egyesület
Képv.: Viniczay Tibor polgármester Képv.: ...................elnök 

Jogi ellenjegyzés:
Pénzügyi ellenjegyzés:
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NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve: 

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje: 

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Adószám: 

Kijelentem,  hogy  személyemmel,  illetve  a  pályázóként  megjelölt  szervezettel  szemben  a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
 1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll az …pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
 1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll az …pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás
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                                                                                                                       2.sz.mell
éklet

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről, mint MEGBÍZÓ:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata (képviseli:  Viniczay  Tibor  polgármester  9970 
Szentgotthárd,  Széll  Kálmán  tér  11.,  adószám:  15421481-2-18,  bankszámlaszám:  11747068-
15421481)

másrészről, 
a Civil Fórum támogatásával a Horgász Egyesület Szentgotthárd  (képviseli: Cziráky László 
elnök  székhely:  9955  Szentgotthárd,  Toldi  u.  9.  nyilvántartásba  véve  a  60.127/1989PK.PH 
számon,  bankszámlaszám:  11747068-20000576)  –  adószáma:  19895794-1-18),  mint 
MEGBÍZOTT: 

között a következők szerint:

1. Jelen megállapodás tárgya az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd-Máriaújfalui 
Hársas-tó fenntartási és tógondnoki feladatok ellátása.

2. A Megbízó megbízza a Megbízottat a következő feladatokkal:

2.1. A Polgármesteri Hivatal és a Megbízott képviselőjével közösen tartott Hársas-tó strand 
megnyitás  előtti  hiányosságok  felmérésére  szolgáló  bejáráson  felvett  jegyzőkönyv 
alapján  az  üzemeltetés  megkezdéséhez  szükséges  karbantartási,  felújítási  munkák 
elvégzése  (pl.:  padok,  öltözök,  árnyékszéképületek  és  egyéb  berendezések  javítása, 
felületkezelése, árnyékszéképületek belső felületeinek mázolása, táblák pótlása, sorompó 
javítása, homokozó feltöltése stb.), amelyet a Polgármesteri Hivatal műszaki irodájának 
készre kell jelenteni. Ezen feladat ellátására irányuló ajánlat (1. számú melléklet)  a jelen 
megállapodás elválaszthatatlan melléklete;

2.2. Az  árnyékszéképületek  rendszeres  takarítása  (októbertől  –  áprilisig),  azok  belső 
felületeinek tisztítása naponta legalább egy alkalommal fertőtlenítős vízzel, az űrgödrök 
felületét pedig naponta égetett mészpor, vagy klórmész felületre szórásával  fertőtleníteni 
kell. Az árnyékszéképületeket a mobil illemhelyek  kihelyezésének időszakában (2009. 
májustól  –  szeptemberig)  az  üzemeltetőnek  le  kell  zárnia  és  lezárásukat  ebben  az 
időszakban folyamatosan biztosítani kell;

2.3. A  strand  mellett  az  Önkormányzat  által  2009.  május  7-től  -  szeptember  végéig 
kihelyezendő  3  (2009.  május,  illetve  szeptember  hónapokban),  illetve  5  db  (2009. 
júniustól-augusztusig) mobil WC környékén a rend fenntartása, használhatóságának és 
megközelítésének biztosítása;

2.4. A homokozóban lévő homok rendszeres tisztítása és fellazítása;
2.5. Hársas-tó  bevezető  útszakasz,  illetve  a  gyalogutak  mentén,  valamint  a  parkolók 

környezetében a bozót irtása, a levágott növényzet eltakarítása;
2.6. A tó  környékén lévő  öltözők,  padok,  árnyékszéképületek  és  egyéb berendezések  (pl. 

hirdetőtábla) folyamatos takarítása, tisztítása és karbantartása;
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2.7. a tó környéki gyepterületek folyamatos, legalább három hetenkénti kaszálása (beleértve 
ebbe  a  völgyzáró  gát  rézsűit  is),  valamennyi  sétaút  karbantartása,  tisztítása,  az  utak 
mentén lévő fák alsó ágainak levágása;

2.8. A kijelölt  tűzrakó  helyekhez  a  tűzrakáshoz  veszélyesnek  nem  minősülő  fahulladék 
biztosítása.

2.9. Az  üzemeltető  által  biztosított  fürdőrend  és  vízminőség  vizsgálati  eredmények 
kihelyezéséről gondoskodik és ezek kintlévőségéről folyamatosan meggyőződik. 

2.10.a  hulladékok  zárt  elhelyezésének  felügyelete,  a  szabálytalanul  elhelyezett,   elszórt 
hulladékok összegyűjtése (a tó teljes területén), a kihelyezett       szeméttárolókban a 
zsákok cseréjéről szükség szerinti folyamatos  gondoskodás – különös figyelemmel arra, 
hogy  a  megtelt  műanyag  zsákokat  azonnal  cserélni  kell,  a  megtelt  zsák  mielőbbi 
hulladékgyűjtő konténerbe (kihelyezett kukába) való berakása;

2.11.a  fürdőhely környékén  lévő jelzések épségének folyamatos ellenőrzése,  a  szükséges 
pótlásokról pedig mielőbb gondoskodni kell, amelyről a Polgármesteri Hivatal műszaki 
irodáját tájékoztatni kell;

2.12.rongálásokból eredő károk helyreállítása;
2.13.A fürdési szezon alatt elvégzett vízminta vételezések során segítség nyújtása az ÁNTSZ 

képviselőinek.
2.14.üzemeltetési napló vezetése (a balesetekről, vízminőséggel összefüggő változásokról és 

egyéb rendkívüli eseményről);
2.15.Az üzemeltető köteles elsősegélynyújtó felszerelést és kötszereket tartani a helyszínen 

bármikor elérhető és a strand teljes területéről jól látható helyen és gondoskodnia kell 
a felszerelések, gyógy- és kötszerek pótlásáról;

2.16.vízfelület  tisztántartása,  karbantartása  (medervizsgálatot  az  első  üzembe-helyezés 
előtt,  illetve balesetveszély gyanúja  esetén kötél,  vagy lánc végighúzásával  el  kell 
végezni, a vizsgálat eredményét az üzemeltetési naplóban fel kell jegyezni);

2.17.A tógondnok köteles az arra rászorulók elsősegélyben történő részesítését és gyors 
orvosi ellátásukat elősegíteni; 

2.18.Az üzemeltető köteles a helyszínen mentésre is alkalmas csónakot tartani és annak 
láthatóságáról (jelzéséről), használhatóságáról folyamatosan gondoskodni, továbbá a 
helyszínen  lévő  tógondnoknak  segélykéréshez  szükséges  hírközlő  eszközzel  kell 
rendelkeznie.

2.19.A  fürdőrend  betartásáról  való  gondoskodás  (a  tógondnok  intézkedik:  a  fürdőrend 
megszegőivel szemben, nyilvános hirdetményt szándékosan rongálókkal szemben, tiltott 
helyen  fürdőzőkkel  szemben,  szabálytalan  parkolás  esetén;  a  közterületet 
beszennyezőkkel szemben; parkrongálókkal szemben; táborozókkal szemben)

3. Jelen  megbízás  a  2010.  évi  költségvetés  elfogadását  követően  a  Hársas-tó  2010.  évi 
fenntartásáról  szóló  megállapodás  megkötéséig  tart.  A tógondnokság  feladatait  jelen 
megbízás ideje alatt  folyamatosan, ha a felmerülő munkák úgy kívánják (elsősorban a 
fürdési idény alatt) munkaszüneti napokon is teljesíteni kell. 

4. Az Önkormányzati költségvetési keretből elvégzendő Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-
tavon a tógondnoki feladatainak ellenőrzéséért  a Megbízó részéről Doncsecz András a 
felelős. (Tel: 94/553-014, e-mail: andras@szentgotthard.hu) 
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5. A feladatok folyamatos és szakszerű elvégzéséért a Megbízott részéről felelős személy: 
Takács Ferenc elérhetősége: 06-30-991-87-40

6. A Megbízó a 2. pont szerinti feladatok folyamatos ellátásához támogatást biztosít, amely:

6.1. a  Hársas-tó strand megnyitás előtti  bejáráson felvett  jegyzőkönyv alapján a felújítási, 
karbantartási munkákra: 500.000,- Ft

6.2. a Hársas-tó üzemeltetési feladataira (tógondnokság) a város és községgazdálkodási 
szakfeladat terhére:  1.060.000,- Ft

6.3. A Megbízó az üzemeltetési feladatok elvégzéséért járó 6.1. pont szerinti összeget 2009. 
május 31-ig átutalja a Megbízottnak. A Megbízott a Hársas-tó strand megnyitás előtti 
bejáráson  felvett  jegyzőkönyv  alapján  elvégzett  karbantartási  és  felújítási  munkákról 
legkésőbb  2009.  augusztus  31-ig  tételesen  elszámol  bizonylatok,  számlamásolatok, 
összesítő kimutatások benyújtásával

6.4. A Megbízó az üzemeltetési feladatok elvégzéséért járó 6.2. pont szerinti összeget havonta 
egyenlő részletekben utalja: az első részletet  2009. május 31-ig, a másodikat június 30-
ig,  július  31-ig  és  augusztus  31-ig.  A  Megbízott  az  egyes  támogatási  összegek 
felhasználásáról  folyamatosan  számlamásolatokkal,  bizonylatokkal,  összesítő 
kimutatásokkal számol el a Megbízó felé 

6.5. Jelen megállapodás 6.3., illetve 6.4. pontjában esedékes számlák teljesítését a Műszaki 
Iroda ügyintézője igazolja. Le nem igazolt számla nem teljesíthető. A Megbízó az el nem 
végzett munkák ellenértékét visszatartja. A Megbízott köteles a saját hibájából eredő kárt 
megtéríteni.

7. Mindazon  eszközök  listáját,  melyeket  a  Megbízott  a  Megbízótól  átvesz,  egy  külön 
jegyzőkönyv tartalmazza, ami a jelen megállapodás 2. számú mellékletét képezi.

8. Szerződő Felek a jelen támogatási szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a 
      Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 
      Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott  
      támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az erről 
      szóló 2009. ………………….-án kelt nyilatkozat a jelen megállapodás elválaszthatatlan 
      melléklete.

9. Szerződő Felek a fenti megállapodást elolvasták, megértették és  jóváhagyólag aláírták.

Szentgotthárd, 2009. április …..
Megbízó Megbízott

Szentgotthárd Város Önkormányzata Horgász Egyesület Szentgotthárd 
képviseli: Viniczay Tibor polgármester Képviseli:.Cziráky László elnök 

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:
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NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve: 

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje: 

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Adószám: 

Kijelentem,  hogy  személyemmel,  illetve  a  pályázóként  megjelölt  szervezettel  szemben  a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
 1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll az …pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
 1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll az …pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás
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3.sz.melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS
amely létrejött
egyrészről: Szentgotthárd Város Önkormányzata – 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 
11. – képviseli: Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat)
másrészről:
--------------------------  – képviseli: ----------- elnök (továbbiakban: Egyesület))
között az alábbiak szerint:

1.)Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  kizárólagos  tulajdonát  képezi  a 
Szentgotthárd, --------.  szám alatt található közösségi épület

2.)A  Az  Önkormányzat használatra átadja az 1. pontban említett ingatlant.  A 
jelen megbízási szerződéssel létrejövő megbízási jogviszony a jelen  

       szerződés aláírásának napjától kezdődik és határozott ideig, a 2010.   évi költségvetés alapján a 
támogatások elosztásáig tart. 
 Tekintettel  arra,  hogy  az  Egyesület  az  épületet  változatlan  feltételekkel  már  a 
tavalyi év folyamán is használta, így most külön átadás – átvételi eljárásra nincsen 
szükség.   Az ingatlan rezsiköltségeit az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 
fizeti,  az  épület  állagának  megőrzéséhez  szükséges  nagyobb  munkálatokat 
(átalakításokat, átépítéseket) az épület tulajdonosa  rendeli meg illetve fizeti.
3.)Az Egyesület feladatai: 
• az Egyesület az épületet a településrészen lakók közösségi céljaira (pl. kulturális, 

közművelődési  feladatok,  társadalmi  rendezvények,  közösségi  rendezvények, 
stb. tartására) használja, ennek kapcsán  gondoskodik az épület nyitvatartási és 
használati rendjéről, annak betartásáról

• gondoskodik az épület takarításáról

• gondoskodik az épület napi  használata során felmerülő kisebb,  a 2.  pontban 
említettek alá nem tartozó karbantartási feladatok elvégzéséről

• jogosult az ingatlan kiadására, erre vonatkozóan köteles szerződést kötni, a díjat 
beszedni. Ugyanakkor a kiadás miatt keletkezett esetleges károk és állagromlás 
miatti összes költségeket az Egyesület köteles fizetni illetve a keletkezett károkat 
köteles helyreállítani.

• A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal tételesen elszámol.

• az  épület  egyik  fő  funkciója  otthont  adni  a  kulturális  eseményeknek  és 
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rendezvényeknek – e cél érdekében köteles a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
szakmai segítségét kérni

•   december  31.-ig  beszámol  a  működtetés  tapasztalatairól  a  Polgármesteri 
Hivatalnak.

4.) Az Egyesület részére az Önkormányzat a takarítási és karbantartási feladatok 
végzéséhez támogatást nyújt, melynek mértéke évi 75.660.- Ft, azaz Hetvenötezer – 
hatszázhatvan  forint.  Ezen  összeget  az  Önkormányzat  utalja  át  az  Egyesület 
------------- számú bankszámlájára.  
5.) Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodástól elállni abban az esetben, ha 
az  Egyesület  a  3.  pontban írt  feladatait  nem vagy nem megfelelően teljesíti,  az 
épületet  rongálja,  az  önkormányzat  írásos  engedélye  nélkül  átalakítja/átépíti.  Az 
Önkormányzat elállását írásban jelenti be,  az abban meghatározott időpontig kell 
az épületet az Önkormányzat részére átadni.
6.) Szerződő Felek a jelen támogatási szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 
Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott  
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az erről 
szóló 2009…………………..-án kelt nyilatkozat a jelen megállapodás elválaszthatatlan 

       melléklete.

7.)  Az  Önkormányzat  kijelenti,  hogy  ezen  megállapodás  érvényességéhez 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyása szükséges 
– a megállapodás csak a jóváhagyást követően lép hatályba.
8.) A Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal 
egyezőt jóváhagyólag írják alá.
Szentgotthárd, 2009. április ----.
            Szentgotthárd Város Önkormányzata                              egyesület

Képv.: polgármester                                                     Képv.:  elnök

Jogi ellenjegyzés:                                                              

Pénzügyi ellenjegyzés:
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NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve: 

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje: 

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Adószám: 

Kijelentem,  hogy  személyemmel,  illetve  a  pályázóként  megjelölt  szervezettel  szemben  a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
 1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll az …pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
 1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll az …pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

                                                                                                                       

TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS
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amely létrejött
egyrészről: Szentgotthárd Város Önkormányzata – 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 
11. – képviseli: Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat)
másrészről:
A -----Városrészi  Önkormányzata-  9970 Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  11.– képviseli: 
--------- elnök (továbbiakban: Városrészi Önkormányzat)
között az alábbiak szerint:

1.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  kizárólagos  tulajdonát  képezi  a 
Szentgotthárd, --------- szám alatt található kultúrházként használt épület.

     2.) Az  Önkormányzat használatra átadja az 1. pontban említett ingatlant . 
       A jelen megbízási szerződéssel létrejövő megbízási jogviszony a jelen  
        szerződés aláírásának napjától kezdődik és határozott ideig, a 2010. évi 
        költségvetés alapján a támogatások elosztásáig tart. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  Városrészi  Önkormányzat  az  épületet  változatlan 
feltételekkel  már  a  tavalyi  év  folyamán  is  használta,  így  most  külön  átadás  – 
átvételi eljárásra nincsen szükség.   Az ingatlan rezsiköltségeit az Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalat  fizeti,  az  épület  állagának  megőrzéséhez  szükséges 
nagyobb munkálatokat (átalakításokat, átépítéseket) az épület tulajdonosa  rendeli 
meg illetve fizeti.

     3.)A Városrészi Önkormányzat feladatai: 
• a  Városrészi  Önkormányzat  az  épületet  a  településrészen  lakók  közösségi 

céljaira  (pl.  kulturális,  közművelődési  feladatok,  társadalmi  rendezvények, 
közösségi rendezvények, stb. tartására) használja, ennek kapcsán  gondoskodik 
az épület nyitvatartási és használati rendjéről, annak betartásáról

• gondoskodik az épület takarításáról

• gondoskodik az épület napi használata során felmerülő kisebb, a 2. pontban 
említettek alá nem tartozó karbantartási feladatok elvégzéséről

• jogosult az ingatlan kiadására, erre vonatkozóan köteles szerződést kötni, a díjat 
beszedni. Ugyanakkor a kiadás miatt keletkezett esetleges károk és állagromlás 
miatti  összes költségeket a Városrészi Önkormányzat köteles fizetni illetve a 
keletkezett károkat köteles helyreállítani.

• A  kapott  támogatás  felhasználásáról  pénzügyi  bizonylatokkal  tételesen 
elszámol.

• az  épület  egyik  fő  funkciója  otthont  adni  a  kulturális  eseményeknek  és 
rendezvényeknek  –  e  cél  érdekében  köteles  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesület szakmai segítségét kérni.

•   december  31.-ig  beszámol  a  működtetés  tapasztalatairól  a  Polgármesteri 
Hivatalnak.
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4.)  A  Városrészi  Önkormányzat  részére  az  Önkormányzat  a  takarítási  , 
karbantartási   és  programszervezési  feladatok  végzéséhez  támogatást  nyújt, 
melynek mértéke évi 75.660.- Ft, azaz Hetvenötezer – hatszázhatvan forint
5.) Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodástól elállni abban az esetben, ha 
a Városrészi Önkormányzat a 3. pontban írt feladatait nem vagy nem megfelelően 
teljesíti,  az  épületet  rongálja,  az  önkormányzat  írásos  engedélye  nélkül 
átalakítja/átépíti.  Az  Önkormányzat  elállását  írásban  jelenti  be,   az  abban 
meghatározott időpontig kell az épületet az Önkormányzat részére átadni.
6.)  Szerződő  Felek  az  itt  nem  említett  kérdésben  a  PTK  előírásait  tekintik 
irányadónak.
7.)  Az  Önkormányzat  kijelenti,  hogy  ezen  megállapodás  érvényességéhez 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyása szükséges 
– a megállapodás csak a jóváhagyást követően lép hatályba.
8.) A Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal 
egyezőt jóváhagyólag írják alá.
Szentgotthárd, 2009. április ---.

Szentgotthárd Város Önkormányzata ----- Városrészi Önkormányzata
Képv.: Viniczay Tibor polgármester Képv.:  részönk.vezető

Jogi ellenjegyzés:                                                              

Pénzügyi ellenjegyzés:
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. április 29-i ülésére

Tárgy: Környezetvédelmi alap felhasználása 

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3/2009.(II.26.)  ÖKT  sz. 
rendeletében  fogadta  el  Szentgotthárd  Város  2009.  évi  költségvetését.  A  költségvetési 
rendeletben a céltartalékon belül 1.000 e/Ft került elkülönítésre környezetvédelmi alap címén. A 
rendelet  6.§-ban rögzített  előírás szerint  a  környezetvédelmi alap felhasználását a Képviselő-
testületnek kell engedélyezni.
Fentiekre  tekintettel  kérem a  T.  Képviselő-testületet,  hogy az  1.  számú melléklet  szerinti,  a 
heiligenkreuzi  Hulladékégető  elleni  tiltakozáshoz  kapcsolódó  kifizetések  esetében  a 
környezetvédelmi alap felhasználását engedélyezni szíveskedjen! 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben szerepeltetett kifizetéseket 
figyelembe  véve  a  Környezetvédelmi  alapból  összesen  838.800,-  Ft  kerül  felhasználásra.  A 
környezetvédelmi alap maradványa 161.200,- Ft. 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata 2009. évi költségvetésében a céltartalékban elkülönített környezetvédelmi alap 
terhére  838.800,-  Ft  felhasználását  az  1.sz.  melléklet  szerinti  feladatokra  és  összegekben 
engedélyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

Szentgotthárd, 2008. április 15.

Jakabné Palkó Edina
pénzügyi irodavezető

Ellenjegyzem: 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. sz. melléklet 
 A heiligenkreuzi hulladékégető elleni tiltakozáshoz kapcsolódó kifizetések

Jogcím Szállító Összeg (bruttó Ft)
Útiköltség – Budapest Szemétégető 
ellenei  tiltakozás  (számla  szám: 
FE7E-A 042676)

MÁV-START Zrt.
Szombathely 54.600,-

Múzeumi szolgáltatás - – Budapest 
Szemétégető  ellenei  tiltakozás 
(számla szám: 09282)

Szépművészeti Múzeum
Budapest 10.000,-

Hulladékégető  –  ügyféli  felleb-
bezéshez  boríték,  másolópapír 
(számla szám: H904975)

PBS Hungária Kft.
Szombahely 27.246,-

Hulladékégető  –  ügyféli  felleb-
bezéshez kapcsolódó fénymásolási 
díj (számla szám: 09-1993782)

Euro-Profil Szerviz Kft.
Budapest 26.796,-

Hulladékégető  –  ügyféli  felleb-
bezésről  tájékoztató  postai  továb-
bítása (számla szám: 145065375)

Magyar Posta Zrt.
Budapest 71.331,-

Jogi  segítségnyújtás  a  heiligen-
kreuzi  Hulladékégető  elleni 
tiltakozás  ügyében  (számla  szám: 
443/2008)

Jarolim  Flitsch  Rechtsanwälte 
GmbH
Bécs

648.827,-

Összesen: 838.800,-
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. április 29-i ülésére

Tárgy: „Jó szívvel az egészségért Vas Megye Szívprogramja” 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága pályázatot 
hirdetett  a  szív-  és  érrendszeri  megbetegedések  megelőzését  szolgáló,  „Jó  Szívvel  az 
Egészségért Vas Megye Szívprogramja” megvalósítását célzó programok támogatására. 

A pályázat célja:  Vas megyében a szív- és érrendszeri  megbetegedések és az általuk okozott 
halálozás  csökkentése  széles  körű  társadalmi  összefogással  a  Nemzeti  Népegészségügyi 
Programmal összhangban.

Az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság a fenti célok megvalósítása érdekében 
az alábbi programokat támogatja:

Egészséges életmód elterjesztése, elsődleges megelőzés:
a) egészséges táplálkozás:
b) dohányzás visszaszorítása:
c) mozgás gazdag életmód:
A szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzését és felderítését szolgáló lakossági 
szűrőprogramok végzése:

• szív-érrendszeri betegségek megléte, 
• cukorbetegség megléte,
• dohányzási státusz,
• vérnyomásmérés,
• vér-koleszterin meghatározása,
• fentiek alapján komplex kardiovaszkuláris kockázat megítélése.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 1,5 millió Ft, amelyből a megítélhető 
támogatási összeg felső határa egy pályázó részére 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint. 

A pályázat benyújtásához önrészt nem kell biztosítani. 

A pályázat benyújtása: „Cselekvési terv” formájában történik. A cselekvési terv elkészítéséhez 
szakmai segítséget kértünk és kaptunk a Szentgotthárd város intézményeitől (Rendelőintézettől, 
Városi  Gondozási  Központtól,  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesülettől,  a  SZOI-tól,  Játékvár 
Óvodától), valamint a Civil szervezetektől.  A cselekvési terv az előterjesztés 1.sz. melléklete. 

Tájékoztatom a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy a cselekvési tervben foglalt  programok az 
oktatási  intézmények,  illetve  a  Rendelőintézet  és  a  Civilek  előadásaiba  már  évekkel  ezelőtt 
beépültek,  és  azok  hatékonyan  működnek.   A cselekvési  terv  benyújtásával  anyagi  forrást 
kaphatunk mindezen programok, és a szűrések lebonyolításához. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyban dönteni 
szíveskedjen!
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Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Vas Megyei Közgyűlés 
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága által meghirdetett szív- és érrendszeri 
megbetegedések megelőzését szolgáló, „Jó Szívvel az Egészségért Vas Megye Szívprogramja” 
megvalósítását célzó programok támogatására kiírt pályázat benyújtását.  A Képviselő-testület az 
1. számú melléklet szerinti <<„Jó szívvel az egészségért” Vas megye Szívprogramja 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának cselekvési terve>> című dokumentumot elfogadja.  
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a cselekvési terv megvalósításához 
önrészt nem biztosít. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2009. április 16.

                                                                                               
                                                                                               

Viniczay Tibor
                                                 polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. sz. melléklet

„Jó szívvel az egészségért”
Vas megye Szívprogramja

Szentgotthárd Város Önkormányzata

CSELEKVÉSI TERV

(2009. június 01-2009. november 30.)

Készítette: Polgármesteri Hivatal
   Szentgotthárd

319/110



Pályázó szervezet adatai:

Pályázó szervezet pontos megnevezése: Szentgotthárd Város Önkormányzata

Pályázó szervezet címe: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
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Helyzetelemzés

SZENTGOTTHÁRD VÁROS EGÉSZSÉGKÉPE

1. Demográfiai adatok

A 67,73 km2 területen elhelyezkedő város lélekszáma 2007 év végén 8973 fő volt. 
A település  népessége  1870-ben  még  csak  4  384  fő  volt,  a  századfordulóra 
megközelítette a 7 000 főt, az 1930-as évektől lépte át a 8 000 főt s 1990 óta állt be 
a  jelenleg  is  meglévő  9  000  fő  körüli  lakosságszám,  melynek  7,5%-a  a  vend 
(szlovén)  és  1,6%-a  a  német  nemzetiséghez  tartozik.  A 2001-es  népszámlálási 
adatok szerint - környékünkön nem jellemző - jellegzetessége Szentgotthárdnak, 
hogy a város nappali népessége meghaladja a 11 ezer főt (ez a lakónépesség 125 
%-a!). Ennek oka, hogy az itt található munkahelyek nem csak a foglalkoztatott 
munkaképes  korú  helyi  lakosság  többségének,  hanem  a  környező  községek 
lakosságának is  munkát  tudtak adni  (2004 elejétől  ez a  kedvező helyzet  sajnos 
megváltozott), illetve a két középiskola tanulóinak egy része is bejáró.
Az élveszületések száma 2007-ben 67 volt, a halálozásoké 136 volt. A természetes népszaporulat 
már az 1970-es években is negatív előjelű volt s rohamosan romló tendenciát mutat (1970-79: 
-24; 1980-89: -443; 1990-2001: -715). A város lélekszámának növekedése a rendszerváltozást 
követően betelepülő nagyvállalatok által vonzott beköltözőknek volt köszönhető. Napjainkban a 
jelentős természetes fogyás mellett az elvándorlás is csökkenti a város lélekszámát (2007-ben 7 
fővel).

Demográfiai jellemzők 2007. évben (forrás: KSH Vas megyei Statisztikai Évkönyv)

Élveszületés 1000 főre Halálozás 1000 főre Népsűrűség
Szentgotthárd 7,4 15,1 132,6 fő/km

Vas megye városai 8,8 11,9 277,7 fő/km

A lakosság életkor szerinti megoszlása tükrözi azt, hogy korábban nem a több gyermek születése 
növelte meg a lélekszámot. A 18 éven aluliak aránya 16,5 %, (Vas megyében  ez 20,1 %), a 60 
éven  felüliek  aránya  22,7  %,  (a  megyében   22,1  %).  A lakosság  21,1%-a  egyszemélyes 
háztartásban él, a családok száma 2482 volt a népszámláláskor. Száz családra 291 személy jut, 
ebből  105  gyermek  (15  éven  aluli  53  fő).  A  családok  14,2  %-a  csonka  család,  33  % 
gyermektelen, 36,3 % egy gyermekes, 26,2 % kétgyermekes, csak 5,2 %-ában nevelnek 3 vagy 
több gyermeket.
A természetes fogyás egyre erőteljesebb, a születések száma folyamatosan csökken. Az idősek 
aránya növekszik,  ez  az egészségi  állapot  romlását  és a  halálozás növekedését is  maga után 
vonja.

2. Természeti környezet

Szentgotthárd az Alpokalján, Vas megye (és az ország) legnyugatibb csücskében, az osztrák határ 
mellett  található.  A város  határában halad a  rábafüzesi  határátkelőhelyhez vezető,  igen nagy 
forgalmú 8-as számú főút, melynek mind belföldi, mind nemzetközi személy- és teherforgalma 
(különösen a 90-es évek óta) ige jelentős.
Az Alpokalja az ország többi területéhez képest hűvös, csapadékos területnek számít. A város 
mellett, Szentgotthárd-Farkasfán működő meteorológiai állomás adatai szerint 2002-ben az éves 
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középhőmérséklet 10,8 C fok (maximum 34,4 C, minimum – 15,6 C) volt. Az éves csapadék 
mennyisége 593 mm, a csapadékos napok száma 138, a szeles napok száma 102 volt. A település 
a Rába völgyében fekszik, nyugatról és délnyugatról dombok veszik körül, keletről és északról 
sík vidék. 
A város belterületén 671 000 m2 közhasználatú zöldterület található, melynek közel egyötöde 
belterületi park. 

3. Épített környezet

A település lakásállománya 2007-ben 3296 darab volt, az egy lakásra jutó személyek száma 2,72 
fő,  a  lakások átlagos  alapterülete  82  m2.  A népszámlálási  adatok  szerint  a  lakások  8,2  %-a 
önkormányzati tulajdon, a többi magántulajdonú. A szentgotthárdi lakóházak 30,2 %-a 1945 előtt 
épült, 21,9 %-a 1945-70 között, 36,8 %-a 1970-90 között, 11,2 %-a pedig 1990 óta. Az aránylag 
koros lakásállomány következménye a komfortosságban is megmutatkozik: összkomfortos 60,4 
%, komfortos 27 %, ezeknél alacsonyabb komfortfokozatú 10,5 %, szükséglakás 2,1 % (2001-
ben). Közműellátottság szempontjából is megmutatkozik az eltérés a megyei átlagtól még 2007-
ben is, kisebb arányú a vezetékes gáz (56,8 %) és szennyvízhálózatra (77,3 %) rákötött lakások 
aránya, vezetékes vízzel 97,6 %, villanyárammal 100 % rendelkezik. A város lakásállományának 
jelentős  része  korszerűtlen,  régi,  karbantartása,  felújítása  az  átlagosnál  nagyobb  terhet  ró  a 
tulajdonosokra.  A 2000.  év  óta  jelentős  számban  épültek  új  lakások,  melyek  alapterülete  a 
megyei átlagot meghaladó méretű.

A közel 68 km2-es területen fekvő város 683 ezer m2 közhasználatú zöldterülettel rendelkezik, 
melyből 145 ezer m2 belterületi park. A városnak 6 játszótere van, ezek átlagos területe 2 000 m2. 
A város belterületi úthálózata 50 km hosszúságú, (80%-a burkolt), a kiépített járdák területe 45 
ezer m2.

4. Infrastruktúra

A város közlekedési szempontból kedvező helyzetben van. A Székesfehérvártól Rábafüzesig, s 
onnan Ausztriába vezető 8-as számú főút a város szélén lévő csatolt településen halad keresztül. 
A városközponton halad át a felsőszölnöki határátkelőhöz, a szlovén határhoz vezető út. A vasúti 
közlekedést  a  Szombathely-Szentgotthárdi  vonal  biztosítja,  melynek  közvetlen  ausztriai 
összeköttetése is van napi több vonatpárral. Helyközi autóbuszjárattal a környező települések és 
az 54 km-re lévő megyeszékhely érhető el. A városban helyi tömegközlekedés nincs, a lakosok 
gyalog, kerékpárral vagy személyautóval oldják meg a közlekedést. A Vas Megyei Statisztikai 
Évkönyv 2007-es kötete szerint a városlakók körében 1000 lakosra 285 személygépkocsi, 314 
távbeszélő fővonal jut és a kábeltévé hálózatba bekapcsolt lakások aránya 77,8 %.
Kereskedelmi ellátottság szempontjából kedvező a helyzet a városban, az Ausztriából irányuló 
bevásárló turizmusra való tekintettel a megye más városaihoz képest több, 275 kiskereskedelmi 
üzlet található Szentgotthárdon, ebből élelmiszerbolt 56.
A közszolgáltatások és a hivatalos ügyintézés fórumainak egy része a várostól távol található (pl. 
tűzoltóság, körzeti földhivatal, kórház 30 km-re).

5. Intézmények

A következő,  18  éven  aluliak  ellátására  szolgáló  intézményekkel  rendelkezik  a  város:  egy 
bölcsőde  (130  %-os  helykihasználtsággal  működik),  2  óvoda  összesen  285  férőhellyel,  2 
általános  iskola  725  tanuló  számára  és  2  középiskola  550-600  tanuló  számára  biztosítja  az 
oktatási nevelési lehetőségeket. Mindezeken túl a város zeneiskolával is rendelkezik. 
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A kulturális lehetőségeket a Művelődési Ház, a színház, a mozi (közel 400 előadással évente) és 
a 87 ezer kötetes állománnyal rendelkező Városi Könyvtár biztosítja.
Az  egészségügyi  alapellátást  4  háziorvos,  2  házi  gyermekorvos,  2  fogorvos  és  a  védőnői 
szolgálaton belül 3 körzeti és 2 iskolavédőnő nyújtja. A háziorvosi ellátásban megjelenők illetve 
meglátogatottak száma 2007-ben 35706 fő volt. A járóbeteg szakellátás a városban működik, a 
szakrendelő-intézetben  16  féle  szakrendelés  évi  21  ezer  munkaórában  látja  el  a  város  és  a 
városkörnyék 15  ezer  főnyi  lakosságát.  A fekvőbeteg  szakellátást  a  körmendi  dr.  Batthyány 
Strattmann László Kórház nyújtja, a helyben működő kórház megyei rehabilitációs feladatokat 
lát el. Mentőállomással és központi ügyelettel is rendelkezik a város.
A szociális ellátás intézményei a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Gondozási 
Központ.  Szociális  étkeztetésben  részesült  2007-ben 161 fő,  házi  segítségnyújtásban  118 fő, 
idősek nappali ellátásában 57 fő. A városban működik 748 lakóval a Fővárosi Önkormányzat 
Pszichiátriai Betegek Otthona, mely azonban nem a helyi lakosság ellátását szolgálja (viszont 
jelentős  létszámú  helybeli  lakos  munkaadója).  Nyugdíjban,  nyugdíjszerű  ellátásban  részesül 
2753 fő, rendszeres szociális segélyezett 58 fő, közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik 511 
fő (ezer főre 57 fő, mely a megyében messze a legmagasabb arányú volt 2007-ben). 
Sport- és szabadidős tevékenységre is van helyben lehetőség, több sportegyesület  működik a 
városban, az egyik általános iskola tornaterme méreteinél fogva a városi sportcsarnok szerepét is 
betölti. A város határában egy ifjúsági szabadidőközpont kialakítása folyamatban van.
A helyi közélet fontos része a Városi Televízió, mely napi 6 órában egész héten sugároz műsort, 
valamint a kéthetente megjelenő ingyenes önkormányzati újság, melyet minden család megkap. 
A kábeltévé-hálózaton keresztül a családok több mint háromnegyedéhez juttatható el közérdekű 
információ (a hálózatba bekötött lakások száma 2564). 

6. Gazdaság, foglalkoztatás

A népszámlálási  adatok  szerint  2001-ben a  foglalkoztatottak  száma a  szentgotthárdi  lakosok 
közül  3  825  fő  volt,  közülük  helyben  dolgozott  3  470  fő,  máshová  eljárt  355  fő.  A 
foglalkoztatottak közül legtöbben az iparban dolgoznak (34 %), a szolgáltatás területén 19%, 
értelmiségi, vezető munkakörben 17 %, egyéb szellemi munkát végez 17 %, mezőgazdaságban 
1, 1%, egyéb területen 12 % dolgozik. 
A lakosok 42,3 %-a dolgozik,  az eltartottak aránya 23,3 %, az inaktív dolgozóké 32,2 %, a 
munkanélküliek  aránya  2001-ben 2,2  % volt.  Jelenleg  a  munkanélküliség  magasabb arányú, 
mivel az elmúlt évben több üzemet is bezártak. 
A 2007-es megyei statisztikai adatok szerint 864 regisztrált vállalkozás működött a városban. A 
megyei  átlagnál  jóval  kedvezőbb  foglalkoztatási  helyzet  az  utóbbi  időszakban  több  üzem 
bezárása,  létszámleépítések miatt  romlott.  A felszabaduló munkaerő-felesleget  a  legközelebbi 
város sem képes felvenni, mivel hasonló gondokkal küzd.

7. A lakosság egészségi állapota

A  lakosság  egészségi  állapotára  vonatkozóan  a  háziorvosi  megbetegedési  jelentések  és  a 
halálozási  statisztika  szolgál  adatokkal.  A reális  kép  nyerését  nehezíti,  hogy a  város  állandó 
lakosságának 8,3 %-át a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Otthonának lakói adják. Speciális 
helyzetüknél  fogva  (erős  hatású  gyógyszerek  tartós  szedése,  dohányzás  nagy  aránya  stb.) 
megbetegedéseik és halálozásuk oka eltér az átlag-lakosságétól. 

A 2007. évi háziorvosi megbetegedési adatok alapján a 18 évesnél idősebb lakosság körében 
a leggyakoribb betegségek előfordulási aránya:
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Szentgotthárd város Szentgotthárdi kistérség ÁNTSZ illetékességi 
területe *

Magas vérnyomás 34,8 % 32,7 % 32,3 %
Ischaemiás szívbetegségek 16,2 % 13,1 % 14,2 %
Diabetes mellitus 11,6 % 9,8 % 10,5 %
Lipoprotein-anyagcsere 
rendellenességei

10,2 % 9,4 % 9,8 %

Csontritkulás 4,8 % 4,0 % 4,9 %
Ízületi betegségek 4,5 % 4,7 % 6,8 %
Agyérbetegségek 4,4 % 3,5 % 4,4 %
Rosszindulatú daganatok 3,0 % 2,7 % 3,3 %
Idült alsólégúti betegségek 3,0 % 2,3 % 2,7 %

*= Körmendi, Őriszentpéteri, Szentgotthárdi és Vasvári Kistérségek együtt

A férfiak  és  nők  közti  előfordulásban  említésre  méltó  különbség  a  következő  betegségek 
esetében mutatkozik:
Magas vérnyomás: nőknél 8 %-kal gyakoribb
Ischaemiás szívbetegségek: nőknél 2 %-kal gyakoribb
Diabetes: férfiaknál 2 %-kal gyakoribb.
Csontritkulás: nőknél 7 %-kal gyakoribb.
Ízületi betegségek: nőknél 2 %-kal gyakoribb.
Idült alsólégúti betegségek: férfiaknál 2,3 %-kal gyakoribb.
A  szív-érrendszeri  betegségek  előfordulása  a  középkorú  lakosság  körében  növekszik  meg 
ugrásszerűen. 45 éves kor felett mindkét nemben 30 % feletti a magas vérnyomás, 55 éves kor 
felett már több mint 50 %, 75 éves kor felett 75 %-nál magasabb az előfordulása.
Az ischaemiás betegségek (koszorúér-betegség, infarktus) 55 éves kor felett 20 % feletti, 65 éves 
kor felett 40 %-ot, 75 éves kor felett 55 %-ot meghaladó gyakoriságúak.
Az agyérbetegségek gyakorisága főként 75 éves kor után emelkedik,  mindkét  nemben 19 % 
feletti.
Diabeteses a lakosság 29 %-a (mindkét nem) 65 éves kor felett, a férfiaknál már 45 éves kortól 
12 illetve 25 % a betegség előfordulása. 
A szív-érrendszeri betegségek rizikófaktorának számító lipoprotein anyagcsere-zavar a 65 éves 
kor felett a lakosság egynegyedét érinti (nők körében kissé magasabb arányban). 
A rosszindulatú daganatok az idősebb korosztályokat érintik erőteljesebben, valamivel több férfi 
betegszik meg ezekben: 65-74 éves korcsoportban 8,2 %, 75 éves kor felett 12,7 %, nők körében 
4,1 % illetve 8 % az előfordulás ugyanezekben a korcsoportokban. 

Az  ÁNTSZ  Nyugat-dunántúli  Regionális  Intézetének  2007-ben  készített  Regionális 
Népegészségügyi  Jelentése  a  2001-2005  közötti  halálozási  viszonyokat  elemzi  kistérségi 
szinteken.  Az  egyes  kistérségek  halálozási  esetszámait  az  országos  halálozási  arányszámok 
alapján  várható  esetszámokhoz  viszonyítva  látható,  hogy  az  adott  kistérségben  a  különböző 
betegségcsoportok  miatt  bekövetkezett  halálozás  az  országos  átlagnál  alacsonyabb  vagy 
magasabb-e. 
A régióban a születéskor várható átlagos élettartam mindkét nem esetében 0,8 évvel hosszabb a 
magyarországi átlaghoz képest, (azonban több évvel elmarad az Európai Uniós élettartamtól). Az 
általános halandóság a régióban a vizsgált időszakban csökkent és végig az országos szintnél 
kedvezőbb képet mutatott, a korai (65 éves kor alatti) halálozás kisebb mértékben, de szintén az 
országos átlag alatt van. 

A vezető  halálokok  mind  országosan  mind  a  régióban  a  keringési  rendszer  betegségei,  a 
rosszindulatú  daganatos  betegségek  valamint  az  emésztőrendszeri  betegségek  mindkét  nem 
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esetében. A korai (65 éves kor alatti) halálozáson belül viszont férfiaknál a daganatos betegségek 
a keringési betegségekkel egyformán gyakoriak, a nőknél pedig jelentősen gyakoribbak voltak a 
vizsgált időszakban.  
A jelentés  megállapításai  alapján  a  Szentgotthárdi  kistérségben  élők  halálozási  helyzetére  a 
következő  mutatókkal  írható  le.  A  Szentgotthárdi  kistérségben  a  csecsemőhalandóság  az 
országos viszonylatban kedvező helyzetű régión belül is a legalacsonyabb szintű. A születéskor 
várható élettartam férfiaknál 66,1 év, nőknél 75,4 év.

A vezető halálokok súlya a Szentgotthárdi kistérségben a teljes népesség körében és a 65 év 
alatti korcsoportban (2001-2005 között)

Férfiak Nők
0 – x éves 0 – 64 éves 0 – x éves 0 – 64 éves

Keringési betegségek 39 % 25 % 54 % 19 %
Daganatok 30 % 29 % 22 % 43 %
Emésztőszervi betegségek 7 % 12 % 5 % 7 %
Külső okok 9 % 13 % 5 % 12 %
Légzőszervi betegségek 8 % 12 % 6 % 6 %
Egyéb 7 % 9 % 8 % 13 %

A keringési rendszer betegségei miatt bekövetkezett halálozás a Szentgotthárdi kistérségben az 
országos helyzethez képest kedvező, azonban az aktív korú magyar lakosság halandósága az 
uniós értékekhez képest kb. 3-4-szer magasabb. A magas vérnyomás és agyérbetegségek okozta 
korai halálozás terén statisztikailag igazoltan az országosnál jelentősen alacsonyabb a halálozás, 
különösen  férfiak  esetében.  Az  akut  szívinfarktus  által  okozott  korai  halálozás  férfiaknál  az 
országosnak kétszerese, nőknél az országos szint alatt volt. A szíverek betegségei nők esetében 
az országosnál jelentősen alacsonyabb számban okoztak halálozást a kistérségben, a férfiaknál az 
országosnál rosszabbak az adatok.
Említésre méltó a többi halálokkal kapcsolatban, hogy a rosszindulatú daganatok (az emlő és a 
légzőszervi daganatok különösen) nőknél az országosnál magasabb korai halálozást okoztak. A 
dohányzással összefüggő korai halálozás a férfiaknál magasabb az országosnál és emelkedik, 
nőknél alacsonyabb. A légzőrendszeri betegségek által okozott halálozás férfiaknál a régióban a 
legmagasabb, elérte az országos érték négyszeresét. Az alkoholos májbetegségek által okozott 
korai halálozás mindkét nemben az országos érték alatt maradt. A motoros járműbalesetek miatt 
bekövetkezett korai halálozás férfiak esetében a várhatónál magasabb volt. Nők esetében a külső 
okok miatt bekövetkezett halálozás a régióban a legmagasabb (a várhatónak másfélszerese).  
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A közösségi színterekre irányuló programjaink jellemzői:

• az egyes életkori csoportok egészségének fejlesztésére irányulnak, módszereikben jól 
illeszkednek a színtér sajátságaihoz,

• a színtérben rejlő lehetőségeket erőforrásként kezelik, és ekként hasznosítják azokat,
• a helyi meglévő tevékenységekhez illeszkedő programok,
• együttműködéseken, partnerkapcsolatokon, szövetségeken alapulnak,
• a programok olyan önfenntartó folyamatokat  indítanak el,  amelyek hatásai  hosszú 

távon is, külső támogatás nélkül is életképesnek bizonyulnak

Egészséges táplálkozás

Gyermek–és ifjúkorú népesség

• A Szentgotthárdi közoktatási Intézményekben a közétkeztetést végző Elamen 
Zrt-vel  együttműködve  számításos  étrendértékelés,  életkornak  megfelelően 
összeállított  étlapvizsgálat,  a  kulturált  étkeztetés  körülményeinek  vizsgálata, 
közétkeztetési ajánlások, mintaétrendek biztosítása.

• Alternatív  étrend  és  speciális  gyermekkori  diéták  intézményi  lehetőségeinek 
felmérése.  Intézményünkben  alacsony  számban  ugyan,  de  mindig  vannak 
különböző diétákat igénylő (liszt- tojás- vagy tejérzékeny, cukorbeteg) tanulók. 
Az  ő  étkeztetésükre  az  iskolai  ebédlőkben  eddig  nem volt  lehetőség,  azt  a 
szülőnek  kellett  biztosítania.  Az  esélyegyenlőség  biztosítása  jegyében 
mindenképpen szeretnénk a diétás menüket, az alternatív étrendet az intézményi 
közétkeztetésben bevezetni.

Óvodai színtér
• A napközi otthonos óvodában a kulturált étkezési szabályok megtanulása.
•  „Zöld  napok”  az  óvodában:  gyümölcs–és  zöldségfogyasztás-a  szülők 

hozzájárulásával.
• Játékos egészségnevelési foglalkozások

Célcsoport: 4 óvodai csoport
Módszertan: csoportonként 2 foglalkozás: első alkalommal, beszélgetés, 

játék, mese, filmvetítés, a második foglalkozáson zöldség-és 
gyümölcsbábok készítése

Együttműködő partnerek: óvónők, védőnők
Időtartam: 2009. október-november
Költség: helyi forrás

Általános iskolai színtér
• Alsó tagozat

Célcsoport: 1-4. osztályosok
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Módszertan:  1-2.  osztályoknál  a  napközis  foglalkozások  keretében 
mesés, verses, játékos ismeretterjesztő foglalkozás, zöldség–
és gyümölcsbábok készítése

Időtartam: 2009. szeptember-október
Költség: helyi forrás

A 3-4. osztályosoknál a 2009-es év elején a győri Széchenyi 
István  Egyetem  rekreációs  tanszékének  segítségével 
megkezdtük  a  3.  és  4.  osztályos  tanulóink  kondicionális 
felmérését.  A program egy testzsír-tömeget  és  súlyeloszlás-
arányt  vizsgáló  műszeres  méréssel  kezdődött,  jelenleg  az 
eredmények kiértékelése zajlik. A program második részeként 
egy  mozgás  közbeni  állapotfelmérés  következik  május 
hónapban.  Ezt  a  vizsgálatot  szeretnénk  minden  tanévben 
elvégezni a 3. évfolyamos tanulók körében.

Együttműködő  partnerek:  pedagógusok,  iskola-egészségügyi  szolgálat, 
Széchenyi István Egyetem Győr, Harmónia Egészségmegőrző Kör
Időtartam: folyamatos
Költség: helyi forrás

• Felső tagozat
5. osztályosok táplálkozási programja

Célcsoport: 5. osztályosok
Módszertan:  Hírlevelek  formájában  témakörök  feldolgozása: 

tejtermékek,  gyümölcsök  fogyasztása,  ismerkedés  a 
zsírokkal és vitaminokkal.

Együttműködők:  pedagógusok,  iskola-egészségügyi  szolgálat  védőnői, 
Harmónia Egészségmegőrző Kör

Időtartam: 2009/10. tanév I. félév
Költség: helyi forrás

6-7-8. osztályosok táplálkozási programja
Célcsoport: 6-8. osztályosok 
Módszertan:   Osztályfőnöki  órák   keretében  foglalkozások  a 

kiegyensúlyozott táplálkozásról. 
Dietetikus  és  élelmezésvezető  együttműködése:  közös 
étlaptervezések,  új  ételek,  ételsorok  bevezetése,  új 
ételkészítési technológiák megismerése.
Szülők  és  pedagógusok  bevonása:  információátadás, 
egészséges táplálkozás alapelvei
Ételkóstolók, vetélkedők szervezése.

Együttműködők: pedagógusok, dietetikusok, ÁNTSZ egészségfejlesztők, 
iskola-egészségügyi szolgálat, Harmónia Egészségmegőrző Kör
Időtartam: 2009/2010. tanév
Költség: 40.000.-Ft (alapanyagok és a vetélkedő díjainak megvásárlása), 
pályázati forrás terhére
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• Csatlakozás  az  iskolai  büfék,  automaták  egészséges  táplálkozást  segítő 
kínálatának megvalósítási programjához.
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Dohányzás visszaszorítása

A  dohányzásra  való  rászokás  megelőzése  -  a  fiatalok  egészségtudatos 
magatartásának kialakítása:

Iskolai  dohányzás-megelőzési  prevenciós  program  indítása  az  általános 
iskolában. 

Célcsoport: 7-8. osztályosok

Módszertan  dohányzás  témakörének  feldolgozása  tanórai  keretben 

előadás, beszélgetés, kérdés-felelet, képanyagok és kísérlet 

bemutatása formájában

Együttműködők:  pedagógusok,  ÁNTSZ  egészségfejlesztő,  iskola-

egészségügyi szolgálat

Időtartam: 2009/2010. tanév

Költség: helyi forrás 

Rajzpályázat kiírása az általános iskolások részére

Alsó tagozatosoknak egészséges táplálkozás és sport,

Felső tagozatosoknak a dohányzás és alkoholfogyasztás témakörében

Együttműködők: SZOI Takács Jenő AMI képzőművészeti tanszaka, a 

kistérség általános iskolái, iskola-egészségügyi szolgálat

Időtartam: 2009. október-november

Költség:  10.000.-Ft (jutalmazás,  díjak költsége)  a pályázati  forrás 

terhére
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Aktív testmozgás elterjesztése

Óvodai színtér
Célcsoport: valamennyi óvodás csoport 
Módszertan:  az  óvodában  a  mindennapos  egészségfejlesztő  testmozgás  és 

sportolás feltételeinek megteremtése
Együttműködők: óvónők, iskola-egészségügyi szolgálat, sportszakemberek, 

Időtartam: folyamatos
Költség: helyi forrás

Iskolai szintér: 
A  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézményben  a  2008/09-es  tanévtől 
bevezetésre került  az 1. és 5. évfolyamokon felmenő rendszerben a 
mindennapos testnevelés. A tanulóknak a tantervi testnevelés-órákon 
túl választaniuk kell egy további, heti két órás sportfoglalkozást (pl. 
futball,  kézilabda,  röplabda,  úszás,  torna,  atlétika,  néptánc, 
tömegsport)  A  programot  adaptáltuk  intézményünk  pedagógiai 
programjába is.
A helyi élményfürdő uszodájában a mindenkori második évfolyamos 
tanulóink  heti  egy  alkalommal  úszásoktatásra  járnak.  Szeretnénk  a 
többi évfolyam érdekelt tanulóinak is ezt a lehetőséget biztosítani a 
mindennapos  testnevelés  részeként,  ehhez  viszont  további, 
úszásoktatáshoz szükséges segédeszközöket kell vásárolnunk.

                       Időtartam: folyamatos
Költség: 50.000 Ft (sportszervásárlás), a pályázati forrás terhére

A szabadidős testmozgás támogatása

Célcsoport: Óvodáskorúak, iskoláskorúak, felnőtt lakosság
Program: Szentgotthárdi Történelmi napok keretében Szentgotthárdi Csatafutás
Időtartam: 2009. augusztus 01.
A megvalósításáért felelős szervezet: Vossen Szentgotthárdi Futószakosztály

Woki Zoltán
Költség: szponzori támogatás

Célcsoport: 25-55 év (15-20 fő alkalmanként)
Módszertan: tartásjavító, izomerősítő, kondicionáló torna
Időtartam: heti 1 alkalom/1 óra
A megvalósításáért felelős szervezet: Egészségesebb Jövőért Alapítvány
Költség: terembérlet: 800.-Ft/alkalom, azaz összesen: 10 alkalom, azaz 8.000.-Ft, 
pályázati forrás terhére 

Célcsoport: nyugdíjasok, nyugdíj közelében lévők vesznek részt (25 fő átlagban)
Módszertan: gyógytorna szervezése 
Időtartam: havi rendszerességgel
A megvalósításáért felelős szervezet: Szívklub szervezésébe
Költség: saját forrás
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A szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzését és 
felderítését szolgáló lakossági szűrőprogramok végzése:

Hazánkban a szív-koszorúér betegségek az összes megbetegedések több, mint 50%-át teszik 
ki. A 65 évesnél fiatalabb korosztálynál minden harmadik haláleset oka a keringési rendszer 
betegsége. 

A magas-vérnyomás betegség, a cukorbetegség, a magas koleszterinszint illetve  az elhízás 
együtt  különösen,  de  külön-külön  is  komoly  kockázati  tényezőt jelentenek  a  keringési 
rendszerre.  Ezen  betegségek,  továbbá  az  esetleges  szövődményeikként  fellépő  szív-és 
érrendszeri betegségek  megelőzésének pillérei a szűrés, oktatás valamint a helyes életviteli 
szokások kialakítása. Az említett eszközök a megelőzés valamennyi szintjén alkalmazhatóak.

Célok:

I. Az elsődleges megelőzés (primer prevenció) szintjén a fő hangsúly a már említett betegségek 
kialakulásának megelőzésén van.

II.  A másodlagos  megelőzés(szekunder  prevenció) során  a  már  kialakult  és  ismertté  vált 
betegség kezelése jelenti a feladatot.

III A harmadlagos  megelőzés  (tercier  prevenció) pedig  valamilyen  bekövetkezett  szív-és 
érrendszeri  eseményt  (szívizom-vagy  agyi  infarktus)  követő  teendőket  foglalja  magában  a 
további ismétlődést megelőzendő.

Eszközök

A szűrés  tárgyi feltételei közé tartoznak, amit a pályázat keretében szeretnénk beszerezni: 

1. Felkaros digitális vérnyomásmérő (1 db 16 800.-Ft,) pályázati forrás
2. Vércukorszintmérő (1  db  17 250.-Ft);  tesztcsíkokkal  (200  db  14 000.-Ft), pályázati 

forrás
3. Koleszterinszint-mérő (1  db  12 000.-Ft) tesztcsíkokkal  (200  db  84 000.-Ft),  pályázati 

forrás
4. Személymérleg (6 900.-Ft) pályázati forrás 

Az eszközbeszerzés összesen: 150.950.-Ft, pályázati forrásból!

A  primer  prevencióba  szeretnénk  Szentgotthárd  lakosságát  minél  nagyobb  számban 
bevonni: városi  rendezvényeken  (pl.  "Civilek  Napja",  az  Egészség  Hónapja  (2009.  október) 
rendezvény sorozat )  az  egészségügyi  szekció tagjai,  a  szakrendelő munkatársaival méréseket 
végeznének  (vérnyomás,  vércukorszint,  koleszterinszint,  BMI  index)  és  kórós  eredmények 
esetén szakemberhez irányítaná a veszélyeztetett egyéneket.  

Célcsoport: Szentgotthárd Város lakossága.
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2.  Előadásokkal,  oktatásokkal sok  információ  eljuttatható  és  megerősíthető  a  lakosság 
szélesebb  rétegeihez.  Itt  szükséges  anyagi  vonzat  az  előadó  tiszteletdíjának,  illetve 
útiköltségének a  biztosítása.  Az  Egészség  Hónapja  rendezvény  keretein  belül rendeznénk 
meghívott előadókkal előadásokat.

1. Előadások: 2009. május 26.

Előadó: Dr. Nagy Lajos kardiológus 

Részvételi arány: 150 fő

Téma: Koszorús érbetegségek, és kezelésük. 

Módszertan: Szívklub szervezésében

Forrás: Pályázati támogatás: útiköltség 3000.-Ft

2. Előadások: 2009. október 05. (egészséghónap keretében)

Előadó: dr. Tarján Jenő (Magyar Szívegyesület Elnöke)

Téma: Az érelmeszesedés korai felismerése, és jelentősége. 

Részvételi arány: 150 fő

Forrás: Pályázati támogatás: útiköltség: 3000.-Ft

Az  előadás  keretében  szívvilágnapi  kiállítás  az  ÁNTSZ  Körmendi  Kistérség 
közreműködésével

Az előadást követően „Együnk jót és okosan” ételbemutató és kóstoló 

Forrás: Pályázati  támogatás:  zöldségek,  gyümölcsök  beszerzésére:  30.000.-Ft, 
valamint saját forrás

Az Módszertan: Szívklub szervezésében

„Jó szívvel és egészségért Vas Megye Szívprogramja” keretében 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

a pályázat keretében megvalósítandó cselekvési tervéhez 

összesen 294.950.-  Ft   pályázati támogatást igényel.
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Egészségkommunikáció-marketing

A program belső, külső kommunikációja
− a program tevékenységeiről, rendezvényeiről, pozitív példákról a lakosság 

folyamatos tájékoztatása
− felhívások,  tájékoztatók,  hírműsorok,  interjúk,  sportok  a  helyi  írott  és 

elektronikus médiában
− honlap használat: www.szentgotthard. hu 

Időtartam: folyamatos
Költségek: helyi forrás

Programmonitorozás

INDIKÁTOROK (eredményesség-, teljesítménymutatók)

Mennyiségi: 
• az egyes részprogramokban résztvevők száma
• a  program  szervezéséhez,  kommunikációjához  készített  tájékoztatók, 

kiadványok, felhívások száma

Minőségi:
• elégedettségi kérdőív, interjúk, vélemények

Együttműködők: prevenciós munkacsoport, szakemberek
Időtartam: folyamatos
Költség: a résztvevők részéről helyi források

Kelt: Szentgotthárd, 2009. március
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ELŐTERJESZTÉS

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2009. április 29-i ülésére

Tárgy: önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül
(HÖF CÉDE 2009.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Kihirdetésre került a Kormány 85/2009. (IV. 10.) rendelete, amely az egyes 2009. évi 
decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. 
évi központi előirányzatok felhasználásának, nevezetesen a TEUT, CÉDE, TEKI, LEKI, 
TRFC és Vásárhelyi-terv pályázatok részletes szabályairól rendelkezik.
A felsorolt pályázatok a Kormány rendelet felhatalmazása alapján kerülnek kiírásra. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata évről-évre pályázik a Nyugat-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács által koordinált a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak (HÖF 
CÉDE) támogatására kiírt pályázati felhívásra. 2007. évben a SZOI Széchenyi István 
Általános Iskola lapostető szigetelésének felújítása, 2008-ban a Várkerti és a Pável Á. 
lakótelepi játszóterek felújítása valósult meg.

Pályázati lehetőség:

A 2009.  évi  HÖF  CÉDE  önkormányzati  fejlesztési  feladatok  támogatása  pályázati 
kiírásának megjelenése 2009. április 30-i határidővel várható.
A HÖF CÉDE pályázók köre: pl. települési önkormányzatok
A  HÖF  CÉDE  támogatás  keretében  az  alábbi  tevékenységekhez  igényelhető 
támogatás:
a) Épített és természeti környezet védelme, fejlesztése,
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aa) zöldterületek  (pihenőparkok,  vízfolyás  partok,  sport  és  szabadidős  célú  
területek) rekreációs célú megújítása,

ab) tájsebek  és  természeti  értékeket  károsító  jelenségek  kiküszöbölése  és  
megszüntetése,

ac) pincék,  természetes  partfalak  és  földcsuszamlások  okozta  állami  és  
önkormányzati tulajdont érintő veszélyhelyzetek megelőző jellegű elhárítása,

ad) a  játszótéri  eszközök  biztonságosságáról  szóló  78/2003.  (XI.  27.)  GKM  
rendeletnek megfelelő köztéri játszóterek bővítése, felújítása,

ae) országos  védelem alatt  álló  veszélyeztetett  építmények  fejlesztéssel  történő  
megőrzése önkormányzati funkció ellátása esetén

b) helyi  önkormányzati  feladatellátás  színvonalának  javítását  eredményező  
fejlesztések, kivéve TEUT keretében támogatható tevékenységeket,

c) céltámogatással megvalósuló fejlesztések,
d) felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése,
da) kül- és belterületen keletkező csapadékvizek szabályozott elvezetésével,
db) csapadékvizek  által  okozott  terhelések  csökkentése  szűrőmezők,  

vízminőségvédelmi tározók, hordalékfogó műtárgyak építése által,
e) önkormányzati  fejlesztésekhez  kapcsolódó  közcélú  foglalkoztatás  anyag-  és  

eszközbeszerzése,
f) helyi  önkormányzatok  alapfeladatainak  ellátásához kapcsolódó  egészségügyi  

infrastruktúra  fejlesztési  célok,  amelyek  igazolható  módon  európai  uniós  
forrásból támogatásban nem részesülhetnek.

A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió Ft.

Szentgotthárd Város Önkormányzata által igénybe vehető maximális támogatási 
intenzitás az elismerhető költségek 65 %-a.

Az előirányzat 2009. évben rendelkezésre álló támogatási kerete 878.400.000,- Ft

A  támogatás  formája  vissza  nem  térítendő  támogatás,  utófinanszírozással.  Ezen 
előirányzatból egy adott fejlesztésre csak egyszer adható támogatás. 
A pályázat benyújtási határideje várhatóan 2009. június 2.

A támogatási célok közül javasoljuk a játszótér-felújítási program folytatását.

Tájékoztatás a játszóterek felújítása, mint fejlesztési cél tárgyában:
A tavalyi évben a város közigazgatási területén található játszóterek közül megvalósult 
a prioritási sorrend elején álló Várkerti és Pável Á. lakótelepi játszóterek felújítása, a 
Radnóti  úti  játszótér  felújítására  kidolgozott  harmadik  pályázat  nem  részesült 
támogatásban.  A Szabadság téri,  ligeti  játszótér  felújítása  a  2008.  évben  benyújtott 
Kisléptékű  városrehabilitációs  pályázat  részét  képezte,  a  2009.  évi  kiírás 
megjelenésével  terveink  szerint  ez  a pályázat  ismételten  benyújtásra kerül.  További 
felújításra  váró  játszótereink:  a  Széchenyi  úti,  a  Mátyás  király  utcai  és  a  további 
városrészi játszóterek (máriaújfalui, rábatótfalui, jakabházi és farkasfai).

Javasoljuk, hogy a 2009-es pályázatban városrészi játszóterek felújítására pályázzunk: 
a kethelyi Radnóti úti és a máriaújfalui játszótérre. A csatolt állapot-felmérési melléklet 
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tartalmazza a tárgyi játszóterek elemeit, és azok minősítését. A tapasztalataink szerinti 
játszóterenkénti beruházási és járulékos összköltség cca. 6-7 millió Ft, önerő igény cca. 
2,1-2,45 millió Ft.

A konkrét fejlesztési cél(ok) – a tavalyi évhez hasonlóan több pályázat is benyújtható – 
és  a  melléjük  rendelhető  önerő  nagyságrendjének  képviselő-testület  általi 
meghatározásával a pályázatíró csoport megkezdi a projekt előkészítését. 

Határozati javaslat

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  kíván 
benyújtani  a  Nyugat-Dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács  által  a  helyi 
önkormányzatok  fejlesztési  feladatainak  (HÖF  CÉDE)  támogatására  kiírt 
pályázati felhívására a ………………… tárgyában. Felkéri az EU Integrációs és 
Gazdaságfejlesztési Csoportot a projekt előkészítésére. A szükséges önerőt ….. 
Ft erejéig biztosítja.

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem kíván  pályázatot 
benyújtani  a  Nyugat-Dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács  által  a  helyi 
önkormányzatok  fejlesztési  feladatainak  (HÖF  CÉDE)  támogatására  kiírt 
pályázati felhívására.

Határidő: 2009. június 2.
Felelős: Takáts József projektmenedzser

Szentgotthárd, 2009. április 21.

Viniczay Tibor
  polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd közigazgatási területén található játszóterek 2009. márciusi 
állapotfelmérése

Megnevezés Megfelelt

Nem felelt meg

Gazdaságosan
javítható

Gazdaságosan
nem javítható

Szentgotthárd    
Széchenyi út    

Csúszdás vár    
Kettes lengőhinta    

Mászóka    
    

Szabadság tér    
Homokozó    
Mászóka    

Egyes mérleghinta 1    
Egyes mérleghinta 2    

Mókuskerék    
    

Radnóti út    
Csúszdás vár 1    
Csúszdás vár 2    

Homokozó    
Mászóka    

Egyes mérleghinta    
    

Várkert I. ütem (2005)    
Oázis játszóvár    
Forgó bogrács    

Albatrosz mérleghinta    
Rugós -négylevelű lóhere    
Rugós- piros hintakakas    

Kétüléses hinta    
Spika 1    

    
Zrínyi Miklós utca    

Kettes lengőhinta 1    
Kettes lengőhinta 2    
Egyes mérleghinta    

    
Pável Á. ltp. felújított (2008)    
Diaboló mászóvár csúszdával    
Kétüléses hinta lapülőkével   

Kétüléses hinta    
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bölcsőülőkével
Mászóka-Basic Senior    

Homokozó    
Duó mérleghinta    

Rugós kakas    
kosárpalánk    

    
Mátyás Király utca    

Kettes lengőhinta 1    
Kettes lengőhinta 2    

    
Várkert II. ütem (2008)    

Vivacity mászóvár    
Kétüléses hinta    

Mászóka-Basic Senior    
Homokozó    

Polyball    
    

Szentgotthárd
Máriaújfalu    

Hármas lengőhinta    
Íves mászóka    
Fa mászóka    

Kisház mászóka 1    
Kisház mászóka 2    
Egyes mérleghinta    

Nyújtó    
    

Szentgotthárd
Rábatótfalu    

Homokozó    
Hármas lengőhinta    
Kettes lengőhinta    

Fa mászóka    
Mókuskerék    

    
Szentgotthárd
Jakabháza    

Kettes lengőhinta    
    

Szentgotthárd
Farkasfa    

Kettes lengőhinta    
    

ÖSSZESEN (db) 21 8 23
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Mindösszesen (db) 52
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2009. április 29-i ülésére.

Tárgy: „Árvízvédelmi  töltés  kialakítása  Szentgotthárdon,  a  Rába  folyó  mentén” 
pályázat benyújtása

Tisztelt Képviselő–testület!

Előzmények:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  103/2008.  számú 
határozatával  a  tavalyi  évben  támogatta  az „Árvízvédelmi  töltés  kialakítása 
Szentgotthárdon,  a  Rába  folyó  mentén”  pályázat  benyújtását  a  meglévő 
tervdokumentáció  kiegészítésével  és  átdolgozásával,  valamint  az  előkészítési 
költségekhez  szükséges  önrész  mértékét  maximum  1.274.400,-  Ft  összegben  a 
2008.  évi  költségvetése  tervezési  keretének  terhére  biztosította.  A  pályázat 
benyújtására külső körülmények miatt nem került sor.
Ugyancsak  emlékeztetőül  közöljük,  hogy  erre  a  bevédésre  elsősorban  a  fürdő 
környéki, a Rába jobb partján fekvő területek, közöttük az önkormányzat tulajdonát 
képező  terület  fejlesztése  érdekében,  elsősorban  a  fürdő  működéséhez  fontos 
szálláskapacitás  biztosítása  végett  van  nagy  szükség.  Mindaddig,  amíg  a  terület 
árvízvédelme  ilyen  formában  nem  oldódik  meg,  addig  az  említett  területeket 
hasznosítani nem tudjuk.

Rendelkezésre álló tervdokumentáció a VÍZÉPTEK Bt által Szentgotthárd Város 
Önkormányzata  megbízásából  2006-ban  elkészített  Szentgotthárd,  tervezett 
üdülőterület  bevédését  szolgáló  árvízvédelmi  töltés  terve (tervszám:  8/2006), 
amely  a  Nyugat-Dunántúli  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőségtől  107-1-9/2007  iktatási  számon  vízjogi  létesítési  engedélyt  kapott 
2007. május 29-i keltezéssel. Az engedély 2009. június 31-ig érvényes.

A pályázat:

A  2009.  évben  ismételten  lehetőség  van  önkormányzati  árvízvédelmi 
fejlesztések tárgyában pályázatot benyújtani a fent nevezett konstrukcióra. A Nyugat-
Dunántúli  Környezetvédelmi és Vízügyi  Igazgatósággal,  mint szakhatósággal és a 
pályázat  első  fordulós  benyújtásában  közreműködő  tervezőkkel  az  egyeztetések 
jelenleg is folynak. A pályázat nyerési esélyét növeli  és a pályázati  megvalósítási 
minimum (100 millió Ft) elérését segíti, ha  komplex, egységes árvízvédelmi védmű 
kialakítását tűzzük ki célul. 

A tervkiegészítés a Rába jobb parti védműve (Füzesi úti Rába híd vonalától a 
felhagyott  szennyvíztisztító  ingatlan  vonaláig)  2008.  végén  módosult  előírások 
szerinti I. rendű árvízvédelmi fővédvonallá való alakítását, illetve a már megtervezett 
szakasz (felhagyott szennyvíztisztító ingatlan vonalától a Zsida-patakig) 2008. végén 
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módosult  előírások  szerinti  áttervezését  jelenti,  a  szükséges  műtárgyak 
elhelyezésével. Az I. rendű árvízvédelmi művek műszaki paramétereiről a 94/2007. 
(XII. 23.) KvVM rendelet rendelkezik: az I. rendű árvízvédelmi mű koronaszélességét 
4 méterben, a földmű rézsűhajlását mindkét oldalon 1:3 arányban határozza meg. 
Ezek  mellett  I.  rendű  védmű  kialakítása  elsősorban  a  töltés  magasságának 
mértékadó árvízszint + 1 méterre történő emelését jelenti (15/1997. (IX. 19.) KHVM 
rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről). A megépülő létesítmény üzemeltetését, 
fenntartását, karbantartását – az ezekhez szükséges pénzeszközök biztosítását - az 
Önkormányzatnak kell biztosítania a projekt megvalósulása esetén.

A kétfordulós pályázat első fordulójának beadási határideje: 2009. május 18. Az első 
fordulóban a benyújtandó dokumentációk az alábbiak:

- projekt adatlap (1F), 
- Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány,
- általános mellékletek (nyilatkozatok, igazolások, aláírási címpéldány).

1.  forduló:  a  projekt  fejlesztésére  nyújtható  támogatás  keretében  támogatható 
tevékenységek (projekt-előkészítés költségei):

- Projekt menedzsment (előkészítés)
- Tervezés (vízjogi engedélyeztetéssel)
- A 2. fordulóhoz szükséges projektdokumentáció és szükséges tanulmányok 

elkészítése
- Környezetvédelmi engedélyezés
- Szükséges  felmérések  és  vizsgálatok,  műszaki  tervek  elkészítése  és 

engedélyek beszerzése,
- Művelési ág váltás, művelési ágból való kivonás
- Területszerzés előkészítő munkálatai
- Közbeszerzési dokumentációk kidolgozása (előkészítésre és megvalósításra 

vonatkozóan is!)
- Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység (az előkészítés 

során)

Az  első  fordulót  követően  a  Közreműködő  Szervezet  feladata  a 
projektfejlesztés  nyomon  követése  és  támogatása.  A  kétfordulós  eljárás 
projektfejlesztési  folyamatát  végigkíséri  a  pályáztató  szervezet  és  pályázó közötti 
aktív kommunikáció.

Támogatás mértéke

1. forduló: A projekt fejlesztésére nyújtható támogatás mértéke:
Az  első  fordulót  követő  projektfejlesztési  szakasz  előkészítési  költsége  nem 
haladhatja meg a 2. forduló tervezett elszámolható költségének 6 %-át, maximális 
összege 25 millió Ft lehet.
A támogatás maximális  aránya ebben a fordulóban (az elszámolható költségekre 
vonatkozóan): 85 %; elnyerhető támogatásnak összegszerű alsó határa nincs.

2. forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke:
A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan):100 %; 
minimum 100.000.000,- Ft, a pályázatok maximális elszámolható beruházási értéke, 
pedig 1.000.000.000,- Ft.
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Költségbecslés

A  költségkalkuláció  összeállítása,  a  2008-as  műszaki  és  pénzügyi 
paraméterek  aktualizálása  folyamatban  van.  Ezek  eredményéről  a  bizottsági 
üléseken  szóbeli  tájékoztatást  nyújtunk.  Figyelembe  véve  a  projektfejlesztési 
szakasz előkészítési  költségének – 2. forduló költségeihez viszonyított  -  maximált 
6%-os mértékét, az 1. fordulóban elszámolható költségekből kalkulált önerő (15 %) 
várható maximális mértéke: 1.500.000,- Ft, melynek pontos összege kimunkálás alatt 
van.

Ezen  összeg  a  projekt  fejlesztése  támogatható  tevékenységek  önerejének 
fedezésére szolgál (projekt-előkészítés költségei) a fent felsoroltak szerint.

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Környezeti és 
Energetikai  Operatív  Program  KEOP  -  2.1.2  -  „Önkormányzati  árvízvédelmi 
fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukcióval” című nyílt pályázati felhívására, 
„Árvízvédelmi töltés kialakítása Szentgotthárdon, a Rába folyó mentén” címmel. 

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  pályázat 
benyújtásához szükséges önrészt maximum 1.500.000,-Ft összegben a 2009. évi 
költségvetésében szereplő 

„A” variáció: tervezési keret 
„B” variáció: pályázati alap 
terhére biztosítja.

3. A  projekt  megvalósulása  esetén  megépülő  létesítmény  üzemeltetéséhez, 
fenntartásához,  karbantartásához  szükséges  költségeket  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  Képviselő-testülete  biztosítani  fogja  a  város  és 
községgazdálkodás szakfeladat (vízkárelhárítás) terhére.

Határidő: 2009. május 18.
Felelős: Takáts József főmérnök

EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport

Szentgotthárd, 2009.05.07.

Viniczay Tibor
polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt

Jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. április 29-i ülésére

Tárgy: Virágos  Magyarországért  2009.  évi  környezetszépítő  versenyfelhívásra 
pályázat benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  városa  immár  évről-évre  jelentkezik  a  meghirdetésre  kerülő 
Virágos Magyarországért virágosítási, parkosítási és környezetszépítő versenyre. Az 
idei  évben  számos  minisztérium  és  társadalmi  szervezett  támogatásával  ismét 
megjelent a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny pályázati felhívása. 
A verseny célja a kultúrált,  környezetbarát, vendégváró ország kép kialakításának 
elősegítése, a településkép esztétikus megjelenítése, növényekkel történő díszítése, 
a környezetvédelem, a környezeti nevelés, az ökológia követelményeire tekintettel. 
Új  zöldfelületek,  parkok,  fasorok  létesítése,  fenntartása,  kulturált  egészséges 
környezet  kialakítása,  közterek,  utcák,  épületek,  intézmények  virágosítása, 
növénykiültetések  a  lakosság  bevonásával,  részvételével,  továbbá  a  település 
műemlékeinek, épületeinek turisztikai és kulturális értékeinek megőrzése, fejlesztése 
és a parlagfű irtása.

A  versenyre  települési  önkormányzatok  jelentkezhetnek  az  elektronikus 
jelentkezési lap kitöltésével. Az internetes regisztráció határideje: 2009. május 15. A 
települések  szöveges  ismertetőt  és  2-3  fotót  is  küldhetnek  bemutatkozásként, 
amelyek a www.viragosmagyarorszag.hu honlapon publikálásra kerülnek. A verseny 
fődíja  részvételi  lehetőség  a  2010.  évi  Virágos  Városok  és  Falvak  Versenyében 
(Entente Florale Europe) Magyarország képviseletében.

Határozati javaslat

     Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a város 
jelentkezzen a Virágos Magyarországért 2009. évi környezetszépítő versenyre.

Határidő: 2009. május 15.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2009. április 21.

Viniczay Tibor
polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Sürgősségi indítvány
Előterjesztés
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
2009. április 29-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A SZOI HEFOP pályázata 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentgotthárdi Oktatási Intézmény 2006-ban 18 millió forint támogatást nyert 
a  HEFOP  3.1.3  jelű  pályázaton.  A  támogatást  a  kompetencia-alapú  oktatás 
intézményi elterjesztésére nyerte az intézmény. 
Most kiírásra került a HEFOP 3.1.3 B pályázat, melynek keretében a projekthez 
kapcsolódó  kis  értékű  tárgyi  eszközökre  lehet  pályázni.  A  pályázaton  csak  a 
korábbi hasonló pályázat kedvezményezettei indulhatnak.

A SZOI igazgatója azzal a kérelemmel (1. sz. melléklet) fordult a fenntartó felé, 
hogy engedélyezze a szóban forgó pályázat benyújtását az intézmény számára. 

• A pályázat neve: HEFOP 3.1.3/B-09/3

• A pályázat formája: Európa Uniós és hazai forrásból társfinanszírozott 
pályázat

• A  pályázat  címe: A  kompetencia-alapú  oktatás  technikai  feltételeinek 
biztosítása Szentgotthárdon

• A  pályázat  célja: A  támogatás  elnyerése  esetén  a  korábban  elnyert 
informatikai eszközök műszaki továbbfejlesztésére fordítaná az intézmény 
a  támogatást  ->  30db  mini  számítógépet,  az  interaktív  táblákhoz  és 
számítógépekhez  digitális  tananyagokat,  oktató  szoftvereket,  valamint 
tanulói szemléltető eszközöket, modelleket vásárolna az intézmény.

• A  megpályázott  összeg: 9.433.000.-  Ft.  Az  elnyert  összeg  25  %-a 
kerülne  előleg  formájában  kifizetésre,  a  fennmaradó  részt  az 
utófinanszírozásig  a  fenntartónak  kell  meghiteleznie.  A  végleges 
elszámolás időpontja: 2009. június 30.

• Önrész: nincs,  a  projekt  megvalósulásának  további  közvetlen  költség 
kihatása nincs.

• Támogatás formája: utófinanszírozott.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni,  a 
fenntartó  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  számára  javaslatot  tenni 
szíveskedjen.
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Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a SZOI által a HEFOP 3.1.3/B-
09/3  pályázati  ablakra,  „A  kompetencia-alapú  oktatás  technikai  feltételeinek 
biztosítása  Szentgotthárdon”  címmel  elkészített  pályázat  benyújtását 
engedélyezni szíveskedjen.

Határidő: azonnal
Felelős:   Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2009. április 24.

                                                                                   Viniczay Tibor
                                                                                   polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt
                             Jegyző

1. sz. melléklet

Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
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H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630

E-mail: gelder@freemail.hu
URL: http://www.vmg-sztg.sulinet.hu

Iktatószám: 46/2009 Tárgy: Engedély kérése pályázat benyújtásához

Szentgotthárd és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás
Szentgotthárd

Tisztelt Fenntartó!

Intézményünk  még  2006-ban  nyert  el  18  millió  forint  támogatást  a  HEFOP 3.1.3  jelű 
pályázaton melynek tárgya a kompetencia-alapú oktatás intézményi elterjesztése volt. Április 
hónapban  kiírásra  került  a  HEFOP  3.1.3  B  pályázat  melynek  keretében  a  projekthez 
kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközökre lehet pályázni. A pályázaton csak a korábbi hasonló 
pályázat kedvezményezettei indulhatnak.
Intézményünk  is  pályázni  kíván,  a  remélhetőleg  elnyert  összegből  a  korábban  elnyert 
informatikai  eszközöket  szeretnénk  műszakilag  továbbfejleszteni,  30db  mini  számítógépet 
kívánunk vásárolni, az interaktív táblákhoz és számítógépekhez digitális tananyagokat, oktató 
szoftvereket, valamint tanulói szemléltető eszközöket, modelleket kívánunk vásárolni.

 A pályázat további adatai: 
A pályázat neve: HEFOP 3.1.3/B-09/3
A pályázat formája: Európa Uniós és hazai forrásból társfinanszírozott pályázat
A  pályázat  címe:  A  kompetencia-alapú  oktatás  technikai  feltételeinek  biztosítása 
Szentgotthárdon
A megpályázott összeg: 9 433 000.- Ft
Önrész: nincs 
Támogatás formája: utófinanszírozott 

A pályázat elnyerése esetén, a támogatási szerződés megkötése után az elnyert összeg 25 %-a 
kerül előleg formájában kifizetésre, a fennmaradó részt az utófinanszírozásig a fenntartónak 
kell meghiteleznie. A végleges elszámolás 2009. június végén lesz esedékes. 
A projekt megvalósulásának nincs további közvetlen költség kihatása, és önrészt sem igényel, 
ezért kérem a T. Fenntartó szíves hozzájárulását a pályázat benyújtásához. 

Szentgotthárd, 2009. április 24.

Tisztelettel:
         Pénzes Tibor

                        igazgató
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2009. április 29-i ülésére

Tárgy: a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. 
(IV.30.) Ökt. rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  a  mellékelt  kérelemmel  fordult  Szentgotthárd 
Jegyzőjéhez.
Az április 1-től közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatottakkal nem valósítható meg az 
Egyesület által kért egy fő foglalkoztatása, ugyanis a közfoglalkoztatottakkal a foglalkoztatást 
megvalósító intézmények konkrét munkakörre a munkaszerződéseket megkötötték, továbbá 
ezen  személyek között  nincs  olyan,  aki  megfelelő  szakképzettséggel  rendelkezne.  Ahhoz, 
hogy a kérést teljesíteni lehessen, a korábban elfogadott döntéseket módosítani szükséges. A 
módosítás jogi háttere a következő: 

• A helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.évi  LXV.  tv.  8.§.  (1)  bekezdése  szerint:  a 
települési  önkormányzat  feladata  a  helyi  közszolgáltatások  körében  különösen:  a 
közművelődési tevékenység támogatása.

• a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 79. § (1) bek. szerint a települési önkormányzat az 
önkormányzati  rendeletben  meghatározott  közművelődési  feladatok 
megvalósítására  az  e  törvény  követelményeinek  megfelelő  jogi  személlyel 
közművelődési  megállapodást  köthet,  ez  alapján  valósul  meg  a  városban  a 
közművelődési feladatok ellátása az Egyesület keretében.

• A  Képviselő-testület  márciusi  ülésén  fogadta  el  az  önkormányzat  2009.évi 
közfoglalkoztatási  tervét.  A szociális  igazgatásról  és szociális  ellátásokról  szóló 
1993.évi  III.  tv.  37/A.§.   (4)  bekezdése  szerint  a  közfoglalkoztatási  terv 
módosítható,  ha  érvényességének  időtartama  alatt  egyes  körülményekben 
lényeges változás  következik be.  Ezek a releváns  körülmények a következők: 
rendelkezésre  állási  támogatásra  jogosult  személyek  képzettség  szerinti 
összetételének  változása,  a  közfoglalkoztatás  keretében  ellátandó  feladatok 
változása,  a  finanszírozásra  rendelkezésre  álló  források  változása,  azonban 
mindezen  körülmények  fennállása  esetén  is  csak  akkor,  ha  e  körbe  tartozó 
változások lényegesek. Sem a szociális törvény, sem végrehajtási rendeletei nem 
definiálják  a  lényeges  változás  mértékét,  így  ennek  megítélése  értelmezésünk 
szerint  a  közfoglalkoztatást  szervező  önkormányzat  jogköre.  Tekintve  a 
közfoglalkoztatásba bevont, illv. az év végéig foglalkoztatandó létszámot (46 fő), a 
munkát el nem vállalók miatti eddigi és várható foglalkoztattotti napok kiesése 
miatti  forrásigény  csökkenést,  valamint  a  kért  egy  fő  foglalkoztatásának 
költségeit, a változás nem minősíthető lényegesnek, a közfoglalkoztatási tervet nem 
kell módosítani.

• Az egy fő, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben, 6 órában történő 
2009.  május  1-től  december  31-ig  megvalósuló  foglalkoztatásának  személyi 
kiadása: 
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8 órában történő foglalkoztatás: 2009.05.01-2009.06.30-ig 87.000 Ft/hó
8 órában történő foglalkoztatás: 2009. 07.01-2009.12.31-ig 87.500 Ft/hó

Így a
6 órában történő foglalkoztatás: 2009. 05.01-2009.06.30-ig 65.250 Ft/hó

65.250 Ft x 1 fő x 2 hó= 130.500 Ft
6 órában történő foglalkoztatás: 2009. 07.01-2009.12.31-ig 65.625 Ft/hó

65.625 Ft x 1 fő x 6 hó= 393.750 Ft

Munkabér TB
Járulék:29%

Munkaadói
Járulék:
3%

Egészségügyi
Hozzájárulás

Összes
Járulék

130.500Ft+393.750Ft=
524.250 Ft

152.033 Ft 15.728 Ft 1463Ftx8hó=11.704FT 179.465Ft

Összesen: 524.250Ft + 89.733Ft = 613.983 Ft
A finanszírozáshoz szükséges forrás:
- a központi költségvetésből: 95%-a: 583.284 Ft
- önkormányzati forrás:        5%-a:   30.699Ft 

Az önkormányzatok a foglalkoztatás ténylegesen felmerült személyi kiadásainak 
95%-át igényelhetik a központi költségvetésből, míg a fennmaradó 5% beépül a 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  fedezetére  biztosított  állami 
hozzájárulásba. / A Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetéséről szóló 2008.évi 
CII. tv. 3. melléklet 10. pont; valamint az 1993.évi III. tv. 124.§. (2) /
Az önkormányzati forrás rész az önkormányzat költségvetésében a közfoglalkoztatásra 
2009.évben tervezett előirányzat terhére biztosítható.

• A  foglalkoztatás  abból  a  szempontból  is  megvalósítható,  hogy  időközben 
rendelkezésre állási támogatásra szerzett jogosultságot egy média menedzsment, 
kommunikáció szakon végzett főiskolai diplomával rendelkező, német és angol 
nyelven beszélő személy.  

• A  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  kérelmének  teljesítéséhez  szükséges 
azonban a tárgybani helyi szociális rendeletünk módosítása abban a tekintetben, 
hogy  a  közfoglalkoztatást  megvalósító  intézmények  közé  fel  kell  venni  az 
Egyesületet is és a közfoglalkoztatás kertében ellátott feladatot is.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a határozati javaslat és a rendelet módosítás elfogadását.

Határozati javaslat
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009.évi 
közfoglalkoztatási  tervének módosítása  nélkül-  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Pannon 
Kapu  Kulturális  Egyesület-  Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  7.-  közfoglalkoztatás 
keretében 1 fő foglalkoztatását valósítsa meg, 2009. május 1- 2009. december 31-ig, 
határozott  idejű  munkaviszonyt  létesítő  munkaszerződéssel,  hat  órás  napi 
munkaidőben, a külön jogszabályban meghatározott mindenkori kötelező legkisebb 
munkabér  juttatásával-  a  munkaidő  arányában  csökkentett  összegben.  A 
közfoglalkoztatásba bevont személy után az önkormányzat a munkabért és annak 
közterheit megtéríti az Egyesület részére.
Határidő: 2009. május 1.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szalainé Kiss Edina elnök

Szentgotthárd, 2009. április 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2009.(……..)    Ökt. számú rendelete

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
22/2003. (IV.30.) Ökt. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

1.§.
(1)  A  Rendelet  5/A.§.-a  (2)  bekezdésének  első  fordulata (Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  az  Szt.  36.§.-a  szerinti  közcélú  foglalkoztatást  az  alábbi  
intézményekben szervezi meg) a következővel egészül ki: 
… Pannon Kapu Kulturális Egyesület.

(2) A Rendelet 5/A.§.-a (2) bekezdésének második fordulata (E rendelet alkalmazásában 
közfoglalkoztatást megvalósító intézmény) a következővel egészül ki:
… Pannon Kapu Kulturális Egyesület

2.§.
(1)  A  Rendelet  5/A.§.  (3)  bekezdése  (A  közcélú  foglalkoztatás  munkaterületei  
különösen) a következővel egészül ki:
… közművelődési kisegítő feladatok

3.§.
(1) A Rendelet egyebekben nem változik.

(2) Ezen rendelet 2009. május 1-én lép hatályba.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
polgármester             jegyző 

Kihírdetve: 2009.  ………………………………

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2009. április 29-i ülésére

Tárgy: Rendeletmódosítás (Önkormányzat vagyona)

Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények: 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzat  képviselő-testülete   1998.  április  30-i  ülésén  a 
153/1998. sz.  határozattal  döntött  arról,  hogy az önkormányzat  tulajdonában lévő 4068 
hrsz-ú, 154 m2 területű közpark és  a 4070 hrsz-ú 3029 m2 területű kultúrház megnevezésű 
ingatlan területéből Majczán Ferenc és felesége Sztg., Tótfalusi u. 94. szám alatti lakosok 
részére egy - egy területrészt kb. 36 m2 és kb. 90 m2 nagyságban értékesít. E területrészek 
a  Majczán  Ferenc  és  felesége  tulajdonát  képező  4069  hrsz-ú  ingatlanhoz  lettek 
hozzácsatolva.
A 4068 hrsz-ú közpark és a 4070 hrsz-ú ingatlan területe 1998.06.29-i bejegyzés alapján 
készített új felmérés során a Földhivatal a 4068-hrsz-ú ingatlan területét 22 m2-el 132 m2-
re, a 4070 hrsz-ú ingatlan területét 65 m2-rel, 2964 m2-re csökkentette, majd ezt követően 
az 1998. 07. 23-i bejegyzéssel a Testületi döntésnek és a változási vázrajznak megfelelően 
a 4068 hrsz-ú közpark területét 33 m2-el, a 4070 hrsz-ú kultúrház területe pedig 118 m2-rel 
csökkentette adásvétel jogcímén. (Térkép: 1. sz. melléklet.)

A  4068  hrsz-ú  közpark  a  forgalomképtelen  vagyonkörbe,  a  4070  hrsz-ú  kultúrház 
megnevezésű ingatlan a korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe tartozik, ill.  tartozott 
1998-ban is.
Az 1998. áprilisi ülésre készített előterjesztésben szerepelt, hogy a 4068 hrsz-ú közpark 
forgalomképtelen vagyonkörbe tartozik,  ezért  a  vagyonrendeletet  módosítani  szükséges, 
viszont  a  változási  vázrajzok  elkészülte  után  a  képviselő-testület  a  rendeletet  mégsem 
módosította. 
A  4069  hrsz-ú  ingatlant  Majczán  Gábor  és  felesége  Majczánné  Tóth  Ildikó  2000. 
augusztusában adásvétel jogcímén megszerezte.

A jelenlegi helyzet:
Jelenleg a Sztg., Tótfalusi u. 96. sz. alatti 4067 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai és a 4069 hrsz-
ú  ingatlan  tulajdonosai  (Majczán  Gábor  és  felesége)   közt  szomszédok  közötti 
birtokvédelmi eljárás folyik, az ügyet már a Vas Megyei Főügyészség is vizsgálta.   
Ezen vizsgálat kiterjed az 1998-ban történt ingatlanrész értékesítésre is. 
Mivel 1998-ban nem született rendeletmódosítás a 4068 hrsz-ú forgalomképtelen ingatlan 
eladni szándékozott területrészének forgalomképessé nyilvánításáról (a vagyonrendelet 1. 
sz. mellékletének módosításáról) és bár ennek ellenére a tulajdonjog változást a Földhivatal 
átvezette, az ügy ezáltal mégsem került maradéktalanul rendezésre. Emiatt javasoljuk most 
a melléklet szerinti rendeletmódosítás jóváhagyását.

A fenti  előzményekre tekintettel  javaslom az Önkormányzat  vagyonáról  szóló többször 
módosított  4/2001.  (II.1.)  ÖKT  rendelet  1.  számú  mellékletének  módosítását  a 
szentgotthárdi 4068 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
 
Szentgotthárd, 2009. április 14.
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Dr.Dancsecs Zsolt
         jegyző 

1. számú melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének    /2009. (..) ÖKT 
rendelete az Önkormányzat Vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT  r. (Továbbiakban R.) 

módosításáról

1.§

A R. 1. sz. melléklete a szentgotthárdi 4068 hrsz-ú ingatlan tekintetében az alábbiak szerint 
módosul: 

Helyr. sz. Megnevezés Utca Teljes ter. 
(m2)

Önkorm. 
%

Önkorm. 
tul. (m2)

Bruttó 
ért. (eFt)

Becs. ért. 
(eFt)

4068 Közpark 4068 
hrsz-ú út

98 100 98 75.000 75.000

2.§
A R. egyebekben változatlanul érvényes.

3.§

Ez a rendeletmódosítás 2009. …... napján lép hatályba.

Viniczay Tibor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester                                                              jegyző

Kihirdetve:
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1.sz. melléklet:
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E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2009.április 29-i ülésére

Tárgy: Rendeletmódosítás (Lakások bérlete)

Tisztelt Képviselő-testület!
A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) ÖKT rendelet  2/A. §-a szabályozza Szociális 
alapon bérbe adott, a 2/B. §-a pedig a költségelven bérbe adott lakások kiutalásának feltételeit 
és a bérlők vagyoni helyzetének felülvizsgálatát.
A szociális alapon bérbe adott lakások esetében a jövedelmi viszony szabályozása szerint:
„(1) A szociális helyzete alapján jogosult az önkormányzati lakásra az:
akinek  a  családjában-  a  vele  együtt  költöző  illetve  közös  háztatásban  élő  családtagokat  
számítva-  az  egy  főre  jutó  havi  nettó  átlagjövedelem  nem  haladja  meg  a mindenkori 
sajátjogú  öregségi  nyugdíjminimum  kétszeresét  és  a  Vele  együtt  költöző  
családtagok-  ingatlannal  vagy  nagyértékű  személygépkocsival  nem rendelkeznek,  kivéve  a  
külterületi és a haszonélvezettel terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke a 2.000.000,-Ft-
ot meghaladja.”

„(5) A jövedelmi határok  2/A.§.(1) bek.-ben megállapított mértékétől egyedülálló  
személyek,  35  év  alatti  fiatal  házasok,  gyermeküket  egyedül  nevelők  és  
nyugdíjasok esetében 25 %-kal el lehet térni. 
Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.”

A  szociális alapon  és  a  költségelven kiutalt  bérlakások bérlőinek  jövedelmi-vagyoni 
helyzetét évente  felül  kell  vizsgálni  –  ennek  módja  a  bérlők  jövedelmi  –  és  egyéb 
viszonyairól készített nyilatkozata.
A bérlők jövedelmi helyzete a lakások bérletéről szóló rendeletünk alapján az idei évben is 
felmérésre került. 
A  beérkezett  nyomtatványok  és  igazolások  alapján  megállapítható,  hogy  minimum  9 
nyugdíjas bérlő esetében a tavalyi pár százalékos nyugdíjemelés miatt a lakbér mértékét a 
„költségelven bérbe adott lakások” bérleti díj kategóriái szerint kellene megállapítani, vagy 
azon  belül  egy  magasabb  kategóriába  esnének  át,  holott  az  öregségi  nyugdíjminimum 
(28.500.-Ft) nem emelkedett, ami a mi rendeletünk alapján a számításunk bázisát képezi. 

A  lakbérek  megállapításáról  szóló  15/1995  (IV.27.)  ÖKT  rendelet  4.§.  (2)  bekezdése 
szabályozza a költségelven bérbe adott lakások lakbér mértékét.:

„(2) Költségelven (amennyiben az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem meghaladja a  
mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum kétszeresét), a havi lakbér általános mértéke  
a következő korrekciókkal módosul:”

Amennyiben a jövedelmi határok 
a  4.§  (1)  bek.  szerinti  mértéket  
meghaladják

A havi általános lakbér emelésének  
mértéke  a  4.§  (1)  bek.  szerinti  
lakbérhez képest:
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0 -10.000.-                    Ft-tal 50 %
10.000 - 20.000.-         Ft-tal 70 %
Több, mint 20.000.-     Ft-tal 100 %

Mivel az öregségi nyugdíjminimum értéke a 2008-as évben megállapított mértékéhez képest 
2009-ben nem változott, viszont a nyugdíjak pár százalékkal emelkedtek, ezért a fent leírtakra 
tekintettel javasoljuk a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) ÖKT rendelet 2/A. §. (1) 
bekezdésének  módosítását  méghozzá  úgy,  hogy  az  eltérítés  mértékét  kétszeresről,  2,1 
-szeresre emeljük.  Így a jövedelmi határok emelésének mértéke 5% lenne.
Amennyiben  az  öregségi  nyugdíjminimum  összege  emelkedik,  úgy  javasolni  és 
kezdeményezni  fogjuk  a  12/2001.  (III.29.)  ÖKT  rendelet  ezen  rendelkezésének 
felülvizsgálatát. 

Jövedelmi határok az alábbiak szerint módosulnának számszerűen:

Öregségi nyugdíjminimum kétszerese Öregségi nyugdíjminimum 2,1-szerese:
28.500.-Ft x 2 = 57.000.-Ft 28.500.-Ft x 2,1 = 59.850.-Ft
Az eltérítés mértékét 25%-ot figyelembe véve:
57.000 x 1,25 = 71.250.-Ft 59.850 x 1,25 = 74.813.-Ft

Javaslom  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  lakások  bérletéről 
szóló 12/2001. (III.30.) ÖKT. Rendeletünk 1. sz. melléklet  szerinti módosítását. 

Szentgotthárd, 2009. április 21.

Dr.Dancsecs Zsolt
         jegyző 
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1. sz. melléklet:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének /2009. (..) 
ÖKT rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) ÖKT  r. 

(Továbbiakban R.) módosításáról

1.§

A R. 2/A.§. (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

„(1) A szociális helyzete alapján jogosult az önkormányzati lakásra az:
akinek  a  családjában-  a  vele  együtt  költöző  illetve  közös  háztatásban  élő  családtagokat  
számítva-  az  egy  főre  jutó  havi  nettó  átlagjövedelem  nem  haladja  meg  a mindenkori 
sajátjogú  öregségi  nyugdíjminimum  ……szeresét  és  a  Vele  együtt  költöző 
családtagok-  ingatlannal  vagy  nagyértékű  személygépkocsival  nem rendelkeznek,  kivéve  a  
külterületi és a haszonélvezettel terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke a 2.000.000,-Ft-
ot meghaladja.”

2.§
A R. egyebekben változatlanul érvényes.

3.§

Ez a rendeletmódosítás 2009. …….. napján lép hatályba.

Viniczay Tibor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester                                                              jegyző

Kihirdetve:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2009. április 29-i ülésére

Tárgy  : Belterületbe vonási kérelem  

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr Augustin-Gyurits  Katalin  a  Szentgotthárd 04/3.hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az 1.számú 
mellékletként  csatolt  levelében kérte,  hogy  Szentgotthárd Város Önkormányzata  járuljon 
hozzá  ingatlanának  belterületbe  vonásához.  A környezetére  vonatkozó  AQUAPARK  és 
Környéke Szabályozási Terve a belterületbe vonást lehetővé teszi,  besorolása üdülő övezeti 
(TÜÜ), illetve település központ vegyes (TVt) terület.
A belterületbe vonás és a művelési  ág megváltoztatásának minden költsége a kérelmezőt 
terheli.
Dr Augustin-Gyurits Katalin és Szentgotthárd Város Önkormányzata között 2007. december 
28-án létrejött megállapodásban hozzájárult, hogy a 02, 04/3, 04/7.hrsz-ú ingatlanokat érintő 
telekhatár rendezés során, ingatlanából 2.123 m2 terület  az önkormányzati tulajdonú 02.hrsz-
ú  (István király út), illetve 04/7.hrsz-ú szintén önkormányzati tulajdonú területhez legyen 
csatolva. 
A  szerződés  8.  pontja  szerint  az  Önkormányzatunk  hozzájárul  a  04/3.hrsz-ú  ingatlan 
belterületbe vonásához.
Ellentételezésként  önkormányzatunk kötelezettséget vállalt, hogy a  04/7. hrsz-ú ingatlanból 
leválasztott területen védőgátat épít, melynek költségéhez a szerződő fél az árvízzel  érintett 
területrészének arányában (levonva az átadott földterületének értékét) hozzájárul. 
Időközben  -  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt-vel  tervezett,  04/7.  ingatlant  érintő 
területcsere elhúzódása miatt – a 2. számú mellékletként csatolt, módosított  telekmegosztási 
vázrajzot kényszerültünk készíttetni. 
Városunk, továbbá a Termálfürdő fejlesztési terveivel összhangban, a 02.hrsz-ú (István király 
u. É-i része) és a 04/12.hrsz-ú területeket is  belterületbe  kell vonni.  

Határozati javaslat

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  hozzájárul   Dr  Augustin-
Gyurits  Katalin  tulajdonát  képező 04/3.hrsz-ú ingatlan és a  mellette  levő,  önkormányzati 
tulajdonú, 02, 04/12.hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához. A belterületbe vonás költségei 
az ingatlanok tulajdonosait terheli. 

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2009. április 20.
Fekete Tamás

            műszaki irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2009. április 29-i ülésére

Tárgy: Közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdése szerint minden évben 
megtárgyalja a Képviselő-testület Szentgotthárd közrendjének, közbiztonságának a helyzetét 
hiszen a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás a települési önkormányzat feladata. 
Az  éves  beszámolót  mindig  úgy  készítjük  el,  hogy  abban  tárgyaljuk  a   közbiztonsági 
feladatok ellátásában részt vevő további szervezetek beszámolóját is:
1. számú melléklete  a Körmendi Rendőrkapitányság beszámolója.
2. számú melléklete  a Közterület-felügyelet beszámolója
3. számú melléklete  a Polgármesteri Hivatal szabálysértési hatóságának beszámolója
4. számú melléklete  a Polgárőrség beszámolója
5. számú melléklete  az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója
6. számú melléklete  a Vám- és Pénzügyőrség Szombathelyi Hivatala beszámolója
7. számú melléklete  a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmend beszámolója 
8. számú melléklete  Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány beszámolója

A közbiztonság megteremtésében az önkormányzat nemcsak a speciálisan ilyen feladatokra 
létrejött állami szervekre támaszkodhat - úgymint a rendőrségre, a vám- és pénzügyőrségre, a 
polgári  védelemre  vagy  katasztrófavédelemre,  a  szabálysértési  hatóságra  és  a  közterület-
felügyeletre,  2007 decemberéig a  határrendészeti  szervre  -,  hanem ezen  a  területen  egyre 
aktívabb szerepet vállaló civil szervezetekre is. Közülük Szentgotthárdon a Polgárőrségnek, 
az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesületnek  és  a  Szentgotthárd  Város  Közbiztonságáért 
Közalapítványnak van meghatározó szerepe. Jelen beszámoló e szervek tájékoztatóit összegzi.
A beszámoló elkészítéséhez kérdőíven kérdeztük meg valamennyi érintett szervezetet. 

Ezen beszámoló keretében valósul meg a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8.§ (4) 
bekezdésében  foglalt  kötelezettség  teljesítése,  mely  szerint  a  rendőrkapitány  személyesen 
vagy képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 
települési  önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről,  a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
A jelen beszámoló mellékletei tartalmazzák valamennyi beszámolásra kötelezett beszámolóját 
(1.- 8. számú melléklet), az előterjesztés szövegében pedig igyekeztünk összefoglalni néhány 
oldalban azok lényegét. Szeretném felhívni valamennyi képviselő és bizottsági tag figyelmét 
arra, hogy a Rendőrőrs parancsnoka beszámolójának első oldalán olvasható:
„Kizárólag bizottsági és testületi ülésen történő felhasználásra!”
Tartalmaz ugyanis a beszámoló olyan adatokat is, amelyeknek a nyilvánosságra kerülése sérti 
az érintettek érdekeit.  Kérem, hogy ezt a kérést szíveskedjenek méltányolni!

A 2008.  évi  beszámolót  elolvasva  kiderül,  hogy  a  bűncselekmények  száma  2008-ban 
jelentősen,  32  %-kal  csökkent.  Az  elfogott  bűnelkövetők  száma  51  fő.  Többségük 
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szentgotthárdi lakos (31 fő), azonban jelen van az utazó bűnözés is és vannak olyanok is, akik 
kifejezetten a bűnelkövetés szándékával érkeznek Szentgotthárdra. Alacsony volt a fiatalkorú 
elkövetők száma (2 fő) Jelen van az alkohol és a kábítószer hatása alatt történt bűnelkövetés 
is. Kirívóan súlyos erőszakos bűncselekmény nem történt, a legnyugtalanítóbb eset a családi 
házak ellen elkövetett betörés-sorozat volt. A betörések az utóbbi időszakban megszűntek, a 
tettesek nyomonkövetése folyamatban van. 
Jelentősen  nőtt  a  közterületen  a  rendőri  jelenlét.  2008-ban  idegenforgalmi  szempontból 
kiemelt  területként  kezelték  a  Hársas  tavat,  valamint  a  bevásárló  turizmus  tekintetében 
Szentgotthárd város ebből a szempontból leginkább érintett  területét,  közlekedésbiztonsági 
szempontból a 8-as számú főútvonalat. Ennek is köszönhetően az értékelt időszakban nem 
váltak jellemzővé a  garázda  jellegű,  kiemelt  bűncselekmények.  Még jelentős  eseménynek 
számítottal a közrend területén a kulturális rendezvények Szentgotthárd városában. 

A gyülekezési  törvény  hatály  alá  tartozó  rendezvényeket  a  szervezők  minden  esetben  a 
törvényi előírásoknak megfelelően bejelentették, így megtiltásra nem került sor, a biztosított 
rendezvényeken rendkívüli esemény nem történt

A Rendőrőrs illetékességi területén a baleseti helyzet tovább javult. 2007-ben 45, míg 2008-
ban  összesen  30  személyi  sérüléssel  járó  közúti  közlekedési  baleset  történt,  ez  34  %-os 
csökkenés.  Csökkent  a  sérültek  száma  is,  legjelentősebb  mértékben  a  súlyos  sérüléses 
baleseteknél 17-ről 5-re.
A feladatok végrehajtása érdekében a Baleset megelőzési Bizottság propaganda tevékenysége, 
és  a  tavalyi  év  során  „Nulla  tolerancia”-ként   elhíresült   elv  foganatosítása  hozta  az 
eredményeket. 
A statisztikai adatok szerint 2008-ban a közrend és közbiztonság szempontjából Szentgotthárd 
a „nyugalom és rend szigete” volt, a statisztikai adatok majdnem minden területen javulást 
mutatnak; ahol az említésre méltó legnagyobb események a közterületeken tartott karácsonyi 
vásár és néhány kulturális rendezvény biztosítása volt.

Amiről még a jelentések sem beszélnek, azok az olyan együttműködések, mint a tanévkezdés 
napjaiban  az  iskolák  környékén  a  közterületi  jelenlét  és  segítség;  a  2008-ban  lezajlott 
országos és helyi népszavazás előtti segítség (szavazóhelyiségek átvizsgálása), és a készenlét 
a rendkívüli események kezelésére, stb.
A bűnmegelőzés területén végzett  munka, a kábítószer ellenes D.A.D.A. programban való 
részvétel,  a  jelzőrendszeres  védelemben  való  rendőrségi  részvétel  a  statisztikai 
kimutatásokban szintén csak érintőlegesen szerepel.
Az is a teljes képhez tartozik, hogy voltak szakmai viták is elsősorban a Polgármesteri Hivatal 
és a Rendőrőrs között konkrét ügyekben, de  ezt is az együttműködés említendő formájának 
gondolom. 
Csak kisebb részben teljesült viszont a Testület 2008. évi határozatának az Ifjúságvédelmi 
Őrjárat Rendőrőrs által való rendszeres megszervezése - erről a rendőrségi beszámoló sem 
szól.  A Bűnmegelőzési  és Közbiztonsági Bizottság ülésén is vita alakult  ki  arról,  hogy az 
őrjáratnak  van-e  szakmai  jelentősége  és  szerepe  továbbá  az  is  kiderült,  hogy  ennek 
lebonyolítása mindenképpen erőforrást kíván meg a rendőrstől. Minden esetre az őrjáratot az 
ifjúság védelme szempontjából továbbra is fontosnak tartjuk.   
2008-ban a fürdő működése kapcsán egy folyamatosan emelkedő látogatottság tapasztalható, 
ehhez kapcsolódó, a közrend és közbiztonság területét érintő jelenségekről nem szólnak a 
jelentések. 
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Az országhatárok végleges átjárhatóvá válásának köszönhetően a határőrizeti feladatok, még 
inkább pedig az ehhez kapcsolódó bűnelkövetések (pl. embercsempészés, stb.) gyakorlatilag 
eltűntek a palettáról.
A határőrség megszűnésével a volt határőrök rendőrségi állományba kerülésével a korábbi 
létszámproblémák is megoldódni látszottak.
Az év vége felé történt betöréssorozat viszont ráirányította a figyelmet arra, hogy a közrend – 
közbiztonság  fenntartása  nemcsak  rendőri  feladat.  Mindenkinek:  tulajdonosoknak, 
szomszédoknak, polgárőröknek is közös a teendője ezen a téren. A házak és kerítések nem 
hagyhatók nyitva mint  a régi  szép időkben.  Nem elég a  hagyományos ajtózár.  De még a 
biztonsági  zár  beszerelésén  túl  is  fontos,  meggondolandó  a  lakások  riasztóval  való 
felszerelése. A másik dolog, hogy nyitott szemmel kell élnünk minden pillanatban. Figyelni 
kell a szomszéd házára is, és ekkor  a szomszéd is viszonozza segítségünket és adott esetben 
jelezni tudja a problémákat. A civil összefogás is fontos ezen a téren. 

A többi szervezettől az évek alatt kialakult gyakorlat további folytatása érdekében kértünk 
beszámolókat.  Ezzel  egyrészt  a  teljességre  törekedtünk,  hogy aki  ezt  az  anyagot  látja,  az 
átfogó, teljes képet kapjon a közrendről és a közbiztonságról ebben a városban – másrészt 
pedig  azt  szeretnénk  tudatosítani  mindenkiben,  hogy  a  közrend  és  a  közbiztonság  ügye 
nemcsak a rendőrség számára ad teendőket, hanem még sokan mások számára is. 

Ha  ezeket  a  beszámolókat  megnézzük,  akkor  az  a  következtetés  azért  levonható.  hogy 
minden érintett szervezet teszi a dolgát. A szervezettség a beszámolók alapján megfelelő, az 
érintettek  ismerik  a  célokat,  szakmailag  is  tudják,  hogy  azokat  hogyan  lehet  a 
legoptimálisabban  megoldani.  Az  egész  folyamatnak  a  „lelke”  az  együttműködés  a 
szervezetek között és az önkormányzattal. 

Határozati javaslat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Körmendi 
Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsének a 2008. évi munkájáról szóló beszámolóját 
elfogadja.

2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Vám  és  Pénzügyőrség 
Szombathelyi hivatala, a Polgármesteri Hivatal mint szabálysértési hatóság, a Polgármesteri 
Hivatal   közterület-felügyelőinek,  a  Vas  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 
Szentgotthárdi Irodája, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd, a Szentgotthárd Közbiztonságáért 
Közalapítvány  és  a  Szentgotthárdi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  beszámolóját  a  2008.  évi 
közrend-közbiztonsági tevékenységükről elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2009. április 17.

                                                                                                                        Viniczay Tibor
Polgármester  

Ellenjegyzés
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. április 29-i ülésére

Tárgy: Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása.
 A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai Szentgotthárdon.

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyban szereplő két téma egymással szorosan összefügg, ezért a Képviselő-testület 2009. 
évi munkaterve alapján – a 2005. és a 2007. évi gyakorlatot követve – idén is egy fő napirend 
keretében  vezetjük  elő  őket.  Az  előterjesztést  Szentgotthárd  Város  Bűnmegelőzési  és 
Közbiztonsági Bizottsága 2009. április 21-i ülésén előzetesen véleményezte.

I.
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója

Az első Koncepciót 2003 októberében fogadta el a Képviselő-testület. 2005 szeptemberében 
került sor az első felülvizsgálatra, ekkor a 254/2005. számú Képviselő-testületi határozatban 
döntés született arról,  hogy a Koncepciót kétévente felülvizsgáljuk és a szükséghez képest 
aktualizáljuk. Ez 2007 októberében meg is történt, s most ismét aktuálissá vált.

Az  1.  sz.  mellékletben  található  a  Koncepció  szövege.  Vastagon,  pirosan szedtük  az  új 
részeket,  feketén,  áthúzva olvasható  a  régi,  már  nem  aktuális,  vagy  azóta  másképpen 
megfogalmazott  tartalom.  Az  aktualizálásnál  figyelembe  vettük  a  bűnmegelőzés, 
közbiztonság  területén  városunkban  ténykedő  szervezetek  beszámolóit,  valamint  a 
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság javaslatait.

A  mellékletben  részletezett  változásokkal  javasoljuk  elfogadni  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját.

II.
A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai

A  161/2004.  sz.  Képviselő-testületi  határozat  4./  pontja  alapján  önkormányzatunk  a 
kábítószer-fogyasztás  helyzetét  folyamatosan  figyelemmel  kíséri  és  évente  egyszer 
valamennyi  oktatási  intézménynek  (az  óvoda  és  az  alapfokú  művészetoktatási 
intézményegység  kivételével),  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesületnek  és  a 
Rendelőintézetnek be kell számolnia a tapasztalatairól. Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési 
és  Közbiztonsági  Bizottságának  ugyancsak  évente  meg  kell  vizsgálnia  a  kábítószer-elleni 
fellépés  tapasztalatait és azokról be kell számolnia a képviselő-testületnek. Jelen napirendi 
pont  anyaga  a  fent  említett  beszámolók  alapján  készült,  továbbá  áttekintettük  a 
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciónk és az Ifjúsági Cselekvési Tervünk vonatkozó 
rendelkezéseit  is.  Utóbbi  dokumentum  is  kimondja,  hogy  az  önkormányzat  képviselő–
testülete évente foglalkozik a kábítószerhelyzettel, s ennek során a 2008. évtől már áttekinti a 
kérdést  az  Ifjúsági  Koncepcióban  és  az  Ifjúsági  Cselekvési  Tervben  megfogalmazottak 
szempontjából is.
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Az  általunk  kérdőívvel  megkeresett  intézmények,  szervezetek  válaszai  az  alábbiakban 
olvashatók. A kérdőív kitöltőinek ezúton is köszönjük a beszámoló elkészítéséhez nyújtott 
segítségüket!

1. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület a legutóbbi beszámolója (2008. október) óta külön 
drogprevenciós célú rendezvényt nem szervezett, viszont a két középiskolából 2-2 diák 
kortárssegítő  képzésre  delegálásában  az  MMIK  Logo  Ifjúsági  Szolgálathoz  2009 
februárjában részt vett.

Az  Egyesület  szerint  ma  Szentgotthárdon  a  drogfogyasztással  kapcsolatos  problémák 
száma magas, és megítélésük szerint a drog jelenléte a szentgotthárdi fiatalok körében az 
elmúlt időszakban növekedett. 

A drogfogyasztás elleni fellépés keretében a következő programokat tervezik:
-  „Drogok  nélkül  szabadon”  hete:  június  26.  1988  óta  a  kábítószer  fogyasztás  elleni 
küzdelem világnapja az ENSZ határozata alapján. Célja a figyelemfelkeltés a kábítószer 
veszélyeire,  a  drogkereskedelem  elleni  harc  fontosságára.  Magyarországon  1997-ben 
tartották először. Az ezzel kapcsolatos szentgotthárdi programokra 2009. június 1. és 5. 
között kerülne sor a FIKUSZ-ban.
- Beszélgetés Kovács Andrea nyugalmazott rendőrőrnaggyal, aki a bűnmegelőzési osztály 
tagja volt.
- Általános iskolások közötti rajzpályázat kiírása a témában – a pályaműveket a FIKUSZ-
ban állítanák ki.
-  Filmklub  olyan  filmek  megtekintésével,  illetve  kitárgyalásával,  mint:  Danny  Boyle: 
Trainspotting, Terry Gilliam: Félelem és reszketés Las Vegasban, Neil Armfield: Candy, 
Vondie Curtis-Hall: Az utolsó belövés, Ted Demme: Betépve.
- Szentgotthárdi Ifjúsági Nap a Színházban és környékén 2009. június 6-án.

Az  Ifjúsági  Koncepciónk  megfogalmazása  szerint  esélyt  kell  teremteni  arra,  hogy  a 
fiatalok  képessé  válhassanak  egy  produktív  életstílus  kialakítására  és  a  drogok 
visszautasítására.  Ennek  konkretizálására  az  Ifjúsági  Cselekvési  Tervünk  kimondja: 
„Szükség van olyan városi programokra, melyeken nagy hangsúlyt kap a drogmegelőzés.” 
A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy számos, erre alkalmas rendezvényt tervez a Pannon 
Kapu  Kulturális  Egyesület,  illetve  számos  ilyen  témájú  rendezvényt  tartott  az  elmúlt 
évben.  Az  Ifjúsági  Cselekvési  Terv  szerint  is  szükség  van  rendezvényekre,  filmek 
vetítésére, amelyek ezzel a problémakörrel foglalkoznak – ehhez szervezett filmvetítések, 
vetítéssorozatok  is  kellenek.  A Pannon  Kapu  tervezete  ennek  megvalósítását  idén  is 
megcélozta.

2. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium

Kábítószerrel kapcsolatos ügy a szakképző iskolában az elmúlt időszakban nem volt, ami 
előrelépés az elmúlt tanévhez képest, amikor is 3 esetben fordult elő.
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A  III.  Béla  Szakképző  Iskola  diákjai  számára  az  intézmény  pedagógusai  (Györke 
Annamária, Papp Anna, Pesti Barna, Sturmné Cernyákovics Beáta) és az intézmény által 
felkért 2P Oktatási Bt. munkatársai által tanórán kívüli, illetve tanórai (az osztályfőnöki 
óra  keretében),  drogprevenciós,  egészségfejlesztési  foglalkozásokat  szerveztek.  A 
programban  résztvevő  minden  egyes  diáknak  összesen  minimum  5x45  percet  kitevő 
iskolai  foglalkozási  időkeretben  kellett  csoportos  foglalkozáson  részt  vennie,  amely 
folyamat jelleggel épült be a 2008/2009-es tanév iskolai munkatervébe. A foglalkozásokat 
lehetőség  szerint  heti  rendszerességgel  szervezték,  úgy,  hogy  az  egyes  foglalkozások 
között minimum egy, maximum két hét szünet volt/van.  
A foglalkozások témái:
1. foglalkozás: A csoport, mint az együttműködés színtere; megelőzés.
2. foglalkozás: A kritikai gondolkozás fejlesztése; a döntés felelőssége.
3. foglalkozás: Legális szerek: dohányzás.
4. foglalkozás: Legális szerek: alkohol:
5. foglakozás: Bűn és bűncselekmény.

 
A szülők számára a tanév elején a szülői értekezleten felvázolták a program célját, tartalmi 
részeit,  ezek  megvalósításának  formáit.  A  szülők  tájékoztatását  az  osztályfőnökök 
végezték.
Az iskola említett négy tanára 40 órás akkreditált továbbképzésen vett részt: életvezetési 
ismeretek és készségek – személyiségfejlesztés, drogprevenció témában. A továbbképzést 
a  2P Oktatási  Bt.  szervezte.  A továbbképzés  elvégzése  után  az  iskolában  a  kollégák 
vállalták, hogy személyenként a fentiekben felsorolt témájú 19-19 órát megtartanak az 
érintett 15 osztályban.

A program újszerű elemei voltak: 
1. a diákoknak tartott foglalkozás interaktív tanulási módszer;
2. a tanár – diák – szülő akciócsoportban megvalósuló együttműködés;
3.  tantestületi  nevelési  értekezlet,  témája:  „Konfliktuskezelés  és  erőszakmentes 
kommunikáció” – az értekezletet Csendes Éva, a 2P Oktatási Bt. Munkatársa tartotta.

A program indításakor attitűdvizsgálatot végeztek a 9. és 10. évfolyamon, a felmérést, 
helyzetelemzést a kapcsolattartó tréner, Németh Katalin bonyolította.

A programban megvalósított  tevékenységek részletezése:

Tevékenység Felelős Időpont
Szülők számára szülői értekezlet:

Tájékoztatás a programról
Osztályfőnökök 2008. szeptember-

október

Kapcsolatfelvétel a helyi  
szenvedélybeteg-ellátás 

intézményeivel

Papp Anna, programfelelős 2008. szeptember

Klubfoglalkozások
1, A vöröskeresztes tanulók 

számára, három alkalommal

2, Tájékoztató az osztályok 
egészség- felelősei számára

Veszelovics Tímea, védőnő

Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálat

2008. november
december

2009. január

2008. november
2009. március
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3, Karitász-faliújság elkészítése

4, Rendőrkapitányság 
szakemberének foglalkozásai a 9.  
évfolyamosok számára (5 osztály)

Helyi Karitász

Körmendi Rendőrkapitányság

2008. november

2009. március

Kortárs-segítő képzés az osztályok 
diákönkormányzatának küldöttei  

számára

2P Oktatási Bt.
Csendes Éva

Borbély Lászlóné

2008. december

Akkreditált pedagógus 
továbbképzés

(40 óra):
Életvezetési ismeretek és 

készségek
Résztvevők:
 Papp Anna

Györke Annamária
Sturmné Cernyákovics

Beáta
Pesti Barna

2P Oktatási Bt. 2008. október

Egészségfejlesztő munka 
önértékelését elősegítő 

tevékenység:
Attitűd-vizsgálat két alkalommal-

mérés ill. tájékoztatás

2P Oktatási Bt.
Németh Katalin

2008. október,
2009. április

Tantestületi nevelési értekezlet:
Konfliktuskezelés és  

erőszakmentes nevelés

2P Oktatási Bt
Csendes Éva

2008. november

A tanévben a fenti programot egy sikeres pályázat során sikerült megvalósítani.

Nagyon jónak és érdekesnek ítélték meg a diákok és az őket kísérő pedagógusok a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület „Drog art” programját.

- Tervek a következő tanévre:

a)  Az  e  tanévben  megvalósított  program  legtöbb  elemét  az  iskola  következetesen 
végigviszi  a  következő  tanévben is.  Most  már  nem szükséges  külső szakértői  csoport 
bevonása, hiszen vannak e témakörben képzett saját szakembereik. Az időpontokat, s a 
felelősöket  a  2009/2010.  évi  iskolai  munkatervben,  s  osztályfőnöki  tanmenetekben 
tervezik meg.

b)  Párhuzamosan  a  felnőttek  által  tartott  foglalkozásokkal  néhány  diák is  tart 
foglalkozásokat  –  elsősorban  a  9.  évfolyam  osztályaiban.  Ők  az  ún.  „Kortárs  segítő 
csoport”  tagjai  és  szintén  alapos  felkészítéseken vettek  részt  az  elmúlt  években,  fenti 
témákban.
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c) Olyan  városi  programokon  való  részvétel,  mint  pl.  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesületé volt. Sokkal hatékonyabbak azok a rendezvények, foglalkozások, melyeket az 
iskola falain kívül szerveznek.

3. SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium

Örvendetes,  hogy  nem  volt  kábítószerrel  kapcsolatos  ügy  a  gimnáziumban,  illetve  a 
tanulók kapcsán.

A gimnázium a D.A.D.A. programban nem vesz részt, de az AIDS és a drogprevenciós 
programnak  megfelelően  folytatódik  a  tanulók  korosztályonkénti  foglalkoztatása.  A 
foglalkozások tematikája az általános és a gimnáziumi korosztályban meghatározott, de az 
előző évek anyagára épül. Mindkét korosztálynál hangsúlyos szerepet kapnak a legális és 
illegális drogok, hatásuk a szervezetre, családra, környezetre. Fontos, hogy mindannyian 
megértsék  ezek  káros  hatásait,  beláthatatlan  következményeit.  Meg  kell  tanulniuk 
kritikusan  gondolkodni,  visszautasítani,  nemet  mondani.  Ehhez  az  önismereten  és  az 
elfogadáson, a problémák felismerésén és megoldásán keresztül vezet az út.

A kortárssegítő képzés keretén belül a gimnázium 2 tanulója: Devecseri Enikő 10.a és 
Mittli  Dániel  10.b  osztályos  tanulók  február  12-14  között  Szombathelyen  a 
„Szenvedélybetegségek” című továbbképzésen vettek részt.  A gimnázium célja, hogy a 
két diák az itt szerzett ismereteket, segítségnyújtási módszereket felhasználva tanácsokat 
tudjon  adni,  és  szükség  esetén  professzionális  segítő  szakember  felé  tudja  irányítani 
kortársaikat.

Az iskola ifjúságvédelmi felelőse rendszeresen részt vesz a havi esetmegbeszéléseken. A 
tájékoztatókon  hallott  információkat  felhasználja  a  tevékenysége  során.  A  kollégák 
tanulókkal kapcsolatos kérdéseit megválaszolja, ha pedig szükséges, a megfelelő helyen 
kiegészítő  tájékoztatást  kér.  Munkáját  nagyban  segíti,  hogy  az  iskola  védőnőjével, 
Veszelovits Tímeával jó és rendszeres a kapcsolata, kölcsönösen tájékoztatják egymást a 
diákokra vonatkozó információkról.

4. SZOI Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Tagintézmény

Kábítószerrel kapcsolatos ügy a tagiskolában, illetve a tanulók kapcsán itt sem volt.

Rendszeresen, minden tanévben szerveznek tanulóiknak egészségnevelési vetélkedőt és az 
osztályfőnöki órák témái között is szerepel a drogprevenció. Az idei évben a tagintézmény 
nyertese  egy  drogprevenciós  pályázatnak,  melynek  keretében  a  tanulók  felmérésben 
vettek  részt.  Két  alkalommal  szerveztek  e  témában közös  fórumot  tanárok,  diákok és 
szülők részvételével. A pedagógusok továbbképzéseken szerzett ismeretek és tapasztalatok 
birtokában osztályonként 5 önismereti, felvilágosító órát tartottak.

Az iskolában éveken keresztül nagyon jól működött a D.A.D.A. program egy vagy két 
osztály részvételével.  A gyerekek szívesen  fogadták  a  változatos,  jó  hangulatú  órákat, 
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őszintén, aktívan bekapcsolódtak a munkába. Az idei évben is kérték D.A.D.A órákat, de 
sajnos ez nem valósult meg.

5. Rendelőintézet

Az intézmény részéről dr. Sziklai Beáta pszichiáter töltötte ki a kérdőívet, amiből kiderül, 
hogy az elmúlt 12 hónapban 1 szentgotthárdi kábítószer-élvező került a Rendelőintézet 
látókörébe. Ez a szám a korábbi időszakban mért számokhoz képest nem változott.
A drogfogyasztás miatt egészségügyi ellátást igénybevevő szentgotthárdiak száma (1 fő) 
sem változott az utóbbi 12 hónapban.

A  drogfogyasztás  miatti  ellátás  és  a  kábítószer-függők  rehabilitációja  kapcsán  a 
Rendelőintézet  tájékoztatást  adott  arról,  hogy Vas megyében addiktológiára  akkreditált 
orvos  vagy  egészségügyi  intézmény  nincs.  Szombathelyen  drogambulancia  sincs. 
Szentgotthárdon önkéntes alapon jöhetnének létre találkozók, de a drogbetegek rejtőzködő 
magatartása miatt a jelen struktúra nem alkalmas erre.

Annál  a  kérdésnél,  hogy  milyen  további  intézkedésekre  lenne  szükség  a  kábítószer-
fogyasztás elleni harc keretében, a Rendelőintézet a személyiségi jogok betartása mellett 
szűrést, kiemelést javasolt.

7. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság, Rendőrség

A Bizottság április 21-i ülésén megtárgyalta többek között ezt a témát is.
A bizottsági ülésen a Rendőrőrs parancsnoka tájékoztatást adott arról, hogy 2008-ban sikerült 
a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítésének eredményességét növelni,  azaz 
több elkövető került kézre – köztük termesztők és terjesztők is voltak. Ez különösen azért jó 
eredmény, mert ezen a területen nagyon nagy a látencia. Ez részben a jogszabályoknak is 
köszönhető,  hiszen  ezek  meghatározzák,  hogy  a  rendőrök  egyáltalán  kit  vihetnek  be 
mintavételre.  A  szigorúság  oka,  hogy  mindez  a  személyi  szabadság  korlátozásának 
igénybevételével történik. Továbbá természetesen nem elegendő a szóbeszéd és a puszta külső 
jelek, hanem nagyon erős bizonyítási teher van a rendőrségen. Az elfogott bűnelkövetők nem 
minden esetben lesznek szankcionálva, mert ezt az elterelés révén lehetőségük van elkerülni.
Továbbra is elmondható, hogy Szentgotthárdon nem jelentek meg a „kemény drogok”, hanem 
a  „lágy  drogokat”,  elsősorban  a  marihuánát  fogyasztják.  Sajnos  általánosságban 
elmondhatjuk,  hogy divat  lett  a  fiatalok körében a  kábítószer.  A terjesztés-gyanús helyek, 
gócpontok  a  rendőrség  részéről  ellenőrzés  alá  lettek  vonva.  A kábítószerhelyzet  kezelése 
azonban nem csak a rendőrség feladata.

8. A tárgyhoz kapcsolódó egyéb feladatok

A  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Koncepciónk  szerint  a  Családsegítő  Koordinációs 
Bizottságban az eddigi gyakorlatnak megfelelően folytatni kell az iskoláskorúak, fiatalkorúak 
problémáinak  folyamatos  figyelemmel  kísérését,  a  bűnnel,  bűnözéssel,  kábítószerezéssel 
kapcsolatos jelenségek feltárását és jelzését, a problémák megoldására javaslat kidolgozását, a 
problémás egyedi esetek megtárgyalását.
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A 84/2008.  sz.  Képviselő-testületi  határozat  értelmében  a  Rendőrőrs  koordinálásában  és 
pedagógusok aktív részvételével folytatni kell  az Ifjúságvédelmi Őrjáratok szervezését. Erre 
tavaly tavasszal két esetben került sor. Az idei évre azonban néhány feltétel kapcsán változás 
következett be, így a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság április 21-i ülésén előtérbe 
került  a  finanszírozás  kérdése.  Az  Őrjárat  két  rendőrének  biztosítását  kellene  ugyanis 
megfinanszírozni, az autót térítésmentesen biztosítja a Rendőrőrs. Ennek kapcsán a Bizottság 
kérelemmel fordul a Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumához, 
hogy negyedévenként egy Ifjúságvédelmi Őrjárat finanszírozását biztosítsa.

Az Ifjúsági Cselekvési Terv szerint megfontolandó a későbbiek során egy ún. drogstratégia 
elkészítése.  A drogkérdést  az  önkormányzat  képviselő-testülete  évente  napirendjére  tűzi, 
ennek előkészítésében a  Polgármesteri  Hivatal  éppen úgy, mint  az érintet  intézmények és 
szakemberek részt vesznek, így a probléma szem előtt van. Ha a helyzet romlik, sor kerülhet 
egy drogprevenciós stratégia megfogalmazására. Ugyanakkor a biztonságos szórakozóhelyek 
kérdése  felveti  az  önkormányzat,  a  rendőrség  és  a  többi  ellenőrzésre  illetékes  hatóság 
folyamatos közös fellépésének szükségességét (beleértve az Ifjúsági Őrjáratok szervezését is). 
Részben ezzel kapcsolatosan a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság javasolja, hogy az 
Önkormányzat kérje fel a Rendőrőrsöt, hogy rendszeresen ellenőrizze a vendéglátóhelyeket, 
és jelezze a Polgármesteri Hivatalnak, ha a működésük kapcsán jogszabálysértést észlel.

Az értelmes szabadidős elfoglaltság biztosítása a fiataloknak egy másik irány, melyet részben 
meg  kellene  teremteni,  részben  meg  kellene  tartani.  Komoly  lépések  történtek  ebben  az 
ügyben az elmúlt időszakban – gondolhatunk itt az ifjúsági park, az ifjúsági klub (FIKUSZ) 
megteremtésére,  korszerű  mozi  megtartására,  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület 
programjaival a fiatal korosztályt is erőteljesen megcélzó működésére – az értelmes fiatal élet 
feltételeinek biztosítására. Szentgotthárd önkormányzata ebben nagyon sokat tett. Kár, hogy 
ezeket a lehetőségeket a fiataloknak csak egy kis része veszi igénybe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Koncepciójának  felülvizsgálatát  és 
aktualizálását az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  Huszár Gábor, a bűnmegelőzési bizottság elnöke

2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  „A  kábítószer-fogyasztás 
elleni fellépés tapasztalatai Szentgotthárdon” című beszámolót, benne a III. Béla Szakképző 
Iskola és Kollégium, a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium, a SZOI Széchenyi István 5-
8.  Évfolyamos Tagintézmény,  a  Rendelőintézet  és  a  Pannon Kapu Kulturális  Egyesület 
beszámolóját megismerte és tudomásul veszi. Kéri a beszámoló elkészítésében részt vett 
intézményeket,  szervezeteket,  hogy  a  drogprevenciót  hatékony  közreműködésükkel  a 
jövőben is segítsék.
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Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Dr. Krajczár Róbert irodavezető

3.  A  Képviselő-testület  kérelemmel  fordul  a  Szentgotthárd  Város  Közbiztonságáért 
Közalapítvány  kuratóriumához,  hogy  negyedévenként  egy  Ifjúságvédelmi  Őrjárat 
finanszírozását biztosítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

4.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  felkéri  a  Szentgotthárdi 
Rendőrőrsöt,  hogy  rendszeresen  ellenőrizze  a  vendéglátóhelyeket,  és  jelezze  a 
Polgármesteri Hivatalnak, ha a működésük kapcsán jogszabálysértést észlel.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2009. április 17.

Viniczay Tibor
  polgármester

Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. sz. melléklet

SZENTGOTTHÁRD VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI

KONCEPCIÓJA

2009. április 29.
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B E V E Z E T Ő*

   Szentgotthárd Vas megye egyik legbékésebb kisvárosa,  az Őrség kapuja,  a Vend-vidék 
központja, valamint kapu Ausztria felé, de a határ közelsége, illetve a kultúra - és reméljük, 
hogy egyre inkább a gazdaság - szempontjából Szlovénia felé is.

   Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi 
önkormányzat feladata a gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól. Szentgotthárd Város 
Önkormányzata ezért szoros kapcsolatot alakított ki mindazon szervekkel és szervezetekkel, 
melyek a bűnmegelőzés és a közbiztonság területén szerepet vállalnak városunkban.

   A közrend és közbiztonság fenntartása és a bűnmegelőzés egy városban rendkívül összetett 
dolog, nem pusztán rendőrségi feladat.
Különösen speciális a helyzet városunkban, ahol két országhatár közelsége, ma már a város 
területén  két  nemzetközi  határátkelő,  a  környező  településekkel  együtt  a  város  közvetlen 
környezetében  négy  nemzetközi  határátkelő  működik,  melyek  miatt  határrendészeti,  ill.  a 
határátlépéssel  járó  vám-  és  pénzügyőri  feladatok  is  jelentkeznek  -  ezeknek  mind  van 
közrend-közbiztonsági  vonatkozásuk.  Hamarosan  pedig,  a  schengeni  övezethez  való 
csatlakozásunkat követően szabad lesz a „zöldhatár” is, ami a jelentős szabadságérzet mellett 
a bűnözők szabadabb közlekedését is magával hozhatja.

Ugyanakkor Például a  Polgármesteri  Hivatalon  belül  is  vannak  közrend-közbiztonsági 
feladatok,  hiszen  az  itt  elbírált  szabálysértések,  az  Okmányirodánál  folyó  gépjármű-
igazgatással kapcsolatos ügyek közvetlenül a közrend-közbiztonság kérdéskörébe tartoznak, 
az üzletek működtetésére, működési engedélyek kiadása pedig közvetve jelenthet közrend-
közbiztonsági kérdést.

   A Szentgotthárdi Rendőrőrs, a területünkön is illetékes Szombathelyi Fővámhivatal Vám- 
és Pénzügyőri Hivatal Szombathely, a Szentgotthárdi Határrendészeti Kirendeltség, (itt kell 
megjegyezni, hogy a Határőrség hamarosan beolvad a rendőrségbe) és a területünkön illetékes 
Vas  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Körmendi  Polgári  Védelmi  Kirendeltsége  az 
állam  szervei,  jogszabályok  pontosan  körülírják  a  feladataikat.  Szentgotthárd  Város 
Polgármesteri  Hivatala  közrend-közbiztonságot  érintő  hatósági  feladatainak  ellátása  során 
törvényekkel jól körülhatárolt módon végzi el a feladatait. Jelen van a közrend-közbiztonság 
területén a civil szféra is, a Polgárőr Egyesület és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület formájában. 
Adott olyan szervezet is, melynek a feladata a finanszírozás és a maga eszközeivel mindent 
megtesz  a  célok  elérése  végett  -  a  Város Szentgotthárd  Város  Közbiztonságáért 
Közalapítvány,  valamint  az  International  Police  Assotiation  (IPA)  Magyarországi 
Szekciójának  Területi  Csoportja.  A  közlekedés-biztonság  terén  Szentgotthárd  Város 
Balesetmegelőzési  Bizottsága  ténykedik.  A  bűnmegelőzési  és  közbiztonsági  feladatok 
koordinálására  pedig  2003-ban  létrehoztuk  Szentgotthárd  Város  Bűnmegelőzési  és 
Közbiztonsági Bizottságát, mely azóta is folyamatosan működik.

   Azért,  hogy  Szentgotthárd  Város  polgárai  és  az  idelátogató  vendégeink  a  jövőben  is 
biztonságban  érezhessék  magukat,  hogy  ne  váljanak  bűncselekmények  elkövetőivé,  vagy 
áldozataivá,  az  Önkormányzat  az  Országos  Bűnmegelőzési  Program  és  a  Vas  Megye 
Biztonságáért koncepció és programtervezet ajánlásainak figyelembevételével szükségesnek 
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látta  a  helyi  bűnmegelőzési  és  közbiztonsági  koncepció  kidolgozását.  Ezt  2003-ban  el  is 
végezte,  s  a  képviselő-testület  az októberi  ülésén elfogadta a koncepciót.  Jelen koncepció 
ennek a dokumentumnak a felülvizsgált és aktualizált változata.

I

SZENTGOTTHÁRD SZOCIOMETRIAI LEÍRÁSA,
TELEPÜLÉSSZERKEZETÉNEK SAJÁTOSSÁGAI,   a település életének a   

bűnmergelőzés és a közbiztonság szempontjából jelentős elemei

1.)*

Korcsoport
férfi nő összesen

0-14 éves 587 555 1142
15-18 éves 180 184 364
19-60 éves 2800 2687 5487
61-   éves 774 1124 1898
Összesen 4341 4550 8891

Szentgotthárd Város lakosságának száma összesen: 8891

2005 8961
2006 8969
2007 8939
2008 8891

A lakosság száma csökkenő tendenciát mutat.

Kimutatás 2008.év
Szentgotthárd lakosságának korcsoport szerinti megoszlásáról

létszám

   Szentgotthárd második legnagyobb munkaadója az Önkormányzat, ami intézményeiben és a 
polgármesteri hivatalában összesen mintegy 500 főt foglalkoztat., a legnagyobb foglalkoztató 
pedig az OPEL. ami a gyár területén működő alvállalkozóival együtt 1200 főt alkalmaz.

A fentieken kívül  nagyobb létszámot foglalkoztatók -  és így a  lakosság foglalkoztatási 
helyzetét meghatározók - az ipari egységek.

A fentiekből  is  következik,  hogy  a  város  lakosságának  jelentősebb  része  az  iparban 
dolgozik.

Tekintettel  arra,  hogy az itt  működő üzemek nemcsak Szentgotthárdról  foglalkoztatnak 
embereket,  így  jelentős  létszám  ingázik  Szentgotthárdra  napi  rendszerességgel.  Számuk 
becsléseink szerint nagyobb, mint a Szentgotthárdról más településekre ingázók létszáma. 

Ugyancsak jelentős létszámot tesz ki a Szentgotthárdon működő két középiskolába más 
településekről bejáró tanulók száma.

2.)  A településszerkezet  építészeti  sajátosságai  (családi  házas  -  lakótelepi  jellegű  részek  
aránya, lakásszám).
Sajátos és ebben az anyagban szót érdemel Szentgotthárd településszerkezete, amiben szinte 
minden  települési  típus  jegyei  megtalálhatók:  van  sűrűn  beépített  városközpont  emeletes 
épületekkel  és  üzletekkel;  van  lakótelep  társasházakkal  és  szövetkezeti  lakásokkal;  van 
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családi házas, kertvárosi jellegű övezet és vannak Szentgotthárdhoz csatolt településrészek 
falusias  jellegű  beépítettséggel,  illetve  szórt  beépítéssel.  Ez  azt  jelenti,  hogy  ha  a 
bűnmegelőzési  feladatokat  ellátóknak  minden,  a  település  beépítettségéhez  kapcsolódó 
felmerülő problémák megoldására fel kell készülniük. 

3.)  Az  egyes  napszakokban  rendszeresen  otthon  tartózkodók  száma  és  aránya  a  
településszerkezeti (építészeti) egységeken.

A  lakosság  korösszetételéből,  a  foglalkoztatottság  jellemző  adataiból  és  a 
településszerkezet  jellegzetességeiből  kiindulva  érdekes  kérdéseket  vet  fel  Szentgotthárd 
bűnügyi  helyzete  az  egyes  napszakokra  vetítve.  Elkészíthető  a  város  napszakokra  bontott 
bűnmegelőzési térképe, ami azután figyelembe vehető a bűnmegelőzés szempontjából.  

Reggel,  a  hajnali  óráktól  kezdődően,  amikor  indul  a  munka,  mindenki  nagyjából  egy 
időben, a munkaidő kezdete előtti percekben a munkahelyére igyekszik. Ezekben az órákban 
elsősorban  a  közlekedés-rendészet  kapcsán  merülhetnek  fel  feladatok  a  város  központi 
részeihez, illetve az üzemekhez vezető utakon. 

A munkaidő kezdetétől, tehát a reggeli óráktól vannak olyan városrészek, melyek szinte 
teljesen  kiürülnek.  Figyelemre  méltó  ilyenkor  a  kethelyi  mezőben  lévő  családi  házas, 
kertvárosias rész,  ahol az ott  lakók többsége munkába jár,  így tehát  reggel szinte minden 
családi  házból  elmennek  otthonról,  és  csak  délután  térnek  haza.  A város  ezen  részén  a 
vagyontárgyak, a házak magukra maradnak, jó esetben néhány gyermekével GYES-en lévő 
kismama  marad  az  egész  telepen.  Hasonló  a  helyzet  az  aktív  korú  lakosság  lakta 
tömbházakban, illetve sorházakban, továbbá a családi házas beépítettségű utcákban.

Délelőttre benépesül a városközpont, ahol idegenek és helyiek nagyobb számban fordulnak 
meg,  bűnmegelőzés  szempontjából  ugyancsak  a  nem  kellően  őrzött  vagyontárgyak 
jelenthetnek csábítást a bűnelkövetésre indíttatást érzőknek.

Nap közben ugyancsak figyelemre méltók lehetnek a főleg az idősek, különösen pedig az 
egyedül  élő  idős  emberek  lakta  városrészek,  ahol  egy-egy,  magát  „házaló  kereskedőnek” 
mondó,  bűnelkövetésre spekuláló személy jelenhet meg és a juthat be különféle ürügyekkel a 
házakba, nézhet körül és választhatja ki az ellopni szándékozott értékeket.

A délutáni órában indul meg a hazaáramlás, bár ekkor már talán nem annyira egyszerre és 
egy időben, mint reggel. Ettől kezdve jellemzően a lakásokban tartózkodnak a lakók, így az 
addig magukra hagyott családi házak és értékek kevésbé csábítanak. 

Az esti - különösen a koraesti - órákban jelennek meg a kivilágítatlanul, illetve alkoholos 
állapotban kerékpározó városlakók, és jelentenek veszélyt a közlekedésre. 

Az  éjszakai  órákban  a  lezárt  üzlethelyiségek,  a  közterületeken  hagyott  gépjárművek 
jelentenek  elsődleges  célpontot  a  vagyon  elleni  bűncselekményeket  elkövetni  szándékozó 
bűnelkövetőknek,  illetve  az  éjszakai  szórakozóhelyek  a  személy  elleni,  garázda  jellegű 
bűncselekmények elkövetőinek.

4.) Szentgotthárd városa az elmúlt években egy új gazdasági ágazat alapjait tette le a 
jelentős idegenfoergalmi fejlesztéseivel. Ez azt eredményezi, hogy rendre megjelennek a 
településen az idegenek,  turisták,  akik ma már a táj  látványa és  a  barokk templom 
továbbá még néhány látnivaló mellett  az élményfürdőbe mennek, vízitúrázni  jönnek, 
kerékpáros és lovastrizmus keretében érkeznek. Látogatóközpont várja őket, camping 
nyílt, panziók nyitottak, hotel nyílt meg, illetve ezek építése folyamatban van. Fontos, 
hogy az ideérkezők is biztonságban lehessenek, ebből a szempontból is új kihívásokat 
jelent ez a város számára.
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5.) A közbiztonsági koncepció elfogadása óta fizikailag is eltűntek a település határában 
illetve közvetlen közelében húzódó államhatárok.  Bezártak a határátkelők,  megszűnt 
rajtuk  az  ellenőrzés.  Az  országhatárt  bárhol  át  lehet  lépni.  Ez  azt  is  jelenti,  hogy 
nemcsak  az  itt  élők  helyzete  könnyebbült  meg  ezzel,  de  a  nem  mindig  tisztességes 
szándékkal  érkezők  is  könnyebben  megérkeznek  hozzánk.  Vagyis:  kinyílt  a  város, 
idegenek kontroll nélkül jelenhetnek meg. Az ezzel járó veszélyeket kezelni szükséges.

6.) Ha Szentgotthárdot más szempontból mérjük fel, és megnézzük a bűnmegelőzési területen 
a  város  gyengeségeit  és  erősségeit,  illetve  a  környezetből  érkező  fenyegetéseket  és 
lehetőségeket, az alábbiakat látjuk:

a.)* Erősségek:
-  Szentgotthárd  kisváros,  annak  minden  előnyével:  kisebb  a  lakosságszám,  az  emberek 
ismerik egymást, a megjelenő idegenek nagyobb feltűnést keltenek, a szomszédok emberileg 
a legtöbbször közelebb állnak egymáshoz, mint egy nagyobb településen;
- Az emberek mentalitása más, mint egy nagyvárosban: talán kisebb a rohanás, kevesebb az 
ebből adódó konfliktus, erősebben és mélyebben élnek bennük az erkölcsi szabályok, melyet 
az ország sok más területén lévőnél mélyebb vallásosság is erősít;
-  A szociális kilátástalanság, a nehézségek Szentgotthárdot is elérték. Bár egyelőre nem 
zárt  be  nagy  gyár,  elbocsátások  már  voltak.  Ennek  ellenére  többek  között  az 
Ausztriában  végezhető  munkának  köszönhetően  nem  akkora  a  probléma,  mint  más 
országrészekben. Egyelőre a  szociális  fenyegetés  és kilátástalanság kisebb mint  sok más 
részén az országnak;
- A városban Rendőrőrs mellett itt van a Határrendészeti kirendeltség és Katasztrófavédelem 
működik.  is, tehát a felmerülő problémák esetében közelebb vannak a hatóságok mint sok 
már településen;
- Aktívak a városlakók akkor is, ha a  közbiztonság és bűnmegelőzés területén is működő 
társadalmi  szervezeteket  nézzük,  hiszen  aktívan  működik  a  Polgárőrség  és  az  Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület;
- a település illetékesei - elsősorban az Önkormányzat - sokat tett annak érdekében, hogy a 
közbiztonság  erősítése  területén  a  megfelelő  szervezeteket  létrehozza  és  hatékonyan 
működtesse, így Szentgotthárdon a fent már említett hatóságokon túl van Bűnmegelőzési és 
Közbiztonsági  Bizottság,  Családsegítő  és  Egészségnevelő  Koordinációs  Bizottság, 
Szentgotthárd  Közbiztonságáért  Közalapítvány,  Balesetmegelőzési  Bizottság,  Közterület-
felügyelet.
-  A határőrség  megszűnésekor viszonylag  egyszerűen,  de  sajnos  csak  átmeneti  időre 
sikerült a rendőrségi létszámproblémákat orvosolni.

b.) Gyengeségek:
- romló korösszetétel;
-  a  megjelenő  mind  értékesebb  vagyontárgyak  őrzésére  az  emberek  nem  biztosítanak 
arányaiban többet;
-  a  szociális  helyzet  bár nem kilátástalan,  de romló tendenciát  mutat,  az országos átlagot 
meghaladó mértékű a munkanélküliek aránya;
- a megfelelő rendőri létszám hiánya;
- a település szerkezete erősen tagolt;
- az Ifjúsági Őrjáratok beindítása nem vezetett eredményre, mivel nem volt hathatós eszköz a 
kezében.

c.) A környezetből fakadó lehetőségek:
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- jó földrajzi fekvés;
- Ausztria és Szlovénia közelsége;
- esély a fejlődésre, hiszen Szentgotthárd jó turisztikai és befektetői célpont.

d.) A környezetből várható fenyegetés:
- Földrajzi fekvésünkből következően nagyobb esély van a kábítószer és az ehhez kapcsolódó 
bűnözés megjelenésére, a prostitúció és a hozzá kapcsolódó bűnözés megjelenésére;
- A mozgóbűnözés megjelenésének esélye nagyobb;
-  Homályos  eredetű  tőke  s  homályos  eredetű  vállalkozások  megjelenésének  az  esélye 
nagyobb;
- Országhatáron átnyúló bűnözés esélyei nagyobbak;
- Agresszív filmek, játékok és a mindennapi agresszió fokozódó jelenléte.

II

BŰNÜGYI HELYZET

1.) Bűncselekmények*

- Az ismertté vált bűncselekmények száma az utóbbi években csökkent.  
  A fiatalkorú bűnelkövetők száma némi emelkedést mutat.
  Aggasztó  azonban,  hogy 2005.  évben és  2006-ban is  a  bűnelkövetők körében magas  a 
büntetett  előéletűek aránya,  s  az  ismételt  bűnelkövetők kategóriájába tartozó elkövetők is 
jelen vannak.
- A szentgotthárdi Rendőrőrs ismeretlen tetteses felderítési mutatója 2006. évben 49,7 % volt, 
az előző évi 62,9 %-hoz képest.        
- Továbbra sem történt a Rendőrőrs illetékességi területén személy elleni bűncselekmény.
-  Csökkent  a  közlekedési  bűncselekmények,  a  közrend  elleni  bűncselekmények  száma; 
jelentősen csökkent a vagyon elleni bűncselekmények száma.
- A rendőri állomány közterületi jelenléte az elmúlt években évről évre csökkent. 
- Az elmúlt évben két, a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények mellett mind 
több olyan rendezvény van Szentgotthárdon is, melyeknek biztosítása a Rendőrőrs számára új 
kihívást jelent. 
- Az elmúlt év őszének budapesti eseményei kapcsán az állomány rendszeresen vezénylésre 
került a fővárosba. Így a közterületi szolgálat még kisebb arányú volt, csak a szentgotthárdi 
Határrendészeti Kirendeltség közreműködésével volt ellátható.

- A körmendi rendőrkapitány által elrendelt fokozott ellenőrzések hozzájárultak a lakosság 
biztonságérzetének növeléséhez.

- A rendőri létszám alacsony, így a feladatellátás nehézséget okoz. 
- A közlekedés rendjének biztonságát mutatja, hogy 2006. évben halálos kimenetelű baleset 

nem történt. A Körmendi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán rendelkezésre 
áll  egy  darab  Fáma lézer  típusú  sebességmérő  készülék,  amellyel  rendszeresen  végeznek 
méréseket Szentgotthárdon.

-  Szentgotthárdon  az  ismertté  vált  bűncselekmények  száma  évről-évre  csökkenő 
tendenciát mutat.
- Sajnos fiatalkorú, sőt gyermekkorú elkövetők is vannak.
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- Jelentősen csökkent a büntetett előéletű elkövetők és a visszaeső, különös visszaesők 
aránya.
-  Csökkent az ismertté  vált  bűncselekmények száma, és nem történt kirívóan súlyos, 
erőszakos  bűncselekmény,  ami  kedvezőtlenül  befolyásolta  volna  idelátogatók 
biztonságérzetét,

- Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése nem tartalmaz támogatást 
a Rendőrs számára.

-  Térfigyelő  kamerák  elhelyezésére  máig  nem  került  sor  –  az  önkormányzat  erre 
költségkeretet nem biztosít.  

-  Egyre több vendéget  vonz  az  élményfürdő,  amivel  bűnügyi,  közrend és  közbiztonsági 
problémaként számolni kell.

2.) Szabálysértések*

- Nő a szabálysértések száma – részben a jogszabályok változása folytán, mivel több korábbi 
bűncselekmény is szabálysértéssé minősült át. 
- Az elkövetők tekintetében az előző évekhez képest megnőtt a nem magyar állampolgárok 

száma.

Szentgotthárdon  elmondható,  hogy  csökkent  a  szabálysértések  száma,  a  jelentős 
mértékű csökkenés oka egy – korábban alkalmazott - közlekedési szabálysértés, melyet a 
jogalkotó a vizsgált  időszak alatt  hatályon kívül  helyezett.  Ettől  eltekintve a korábbi 
évek adatihoz képest jelentős mértékű változás nem tapasztalható.
A korábbi évekhez hasonlóan a tulajdon elleni szabálysértések vezetik a sort. A romló 
gazdasági helyzet, növekvő munkanélküliség következtében fellépő szociális feszültségek 
tovább növelhetik ezen szabálysértések arányát.
Továbbra  sem  jelentős  a  fiatalkorúak  által  elkövetett  szabálysértési  cselekmények 
száma. 

3.) Közterület-felügyelet

- A közterületek rendjének fenntartásában nagy szerepe van ennek a szervezetnek – részben 
már maga a jelenlét is megold problémákat, részben több alkalommal is élnek a bírságolás és 
a feljelentés eszközeivel – ha nincs más mód a rend elérésére. 

4.) Szombathelyi Határőr Igazgatóság Határrendészeti Kirendeltség Szentgotthárd

- 2006. évben tovább emelkedett a Kirendeltség által regisztrált intézkedések száma.
 -  Továbbra  is  jellemzőek  a  zöldhatáron  bekövetkezett  illegális  migrációhoz  kapcsolódó 
események. 

- A Kirendeltség, s a Vámhivatal fokozottabban ellenőrzés alá vonják a tehergépjárműveket, 
s ezen esetben sok szabálytalanságot tapasztalnak.

4.) Szombathelyi Fővámhivatal Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely*

-  Szentgotthárd  közigazgatási  területén  a  Szombathelyi  Fővámhivatal  által  felderített 
bűncselekmények és szabálysértések száma csökken. 
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- A Vám és Pénzügyőri Hivatal a város közigazgatási területén folyamatosan végez jövedéki 
ellenőrzést.
 A Vám-és Pénzügyőri Hivatal által felderített jogsértések 95 %-a a határon történő ki- 
vagy belépő teherfogalomban, kis mennyiségben utasforgalomban, míg a többi jogsértés 
a Füzesi úton található piacon, illetve a városban kerül felderítésre. Ezen adatokból az a 
következtetés vonható le, hogy a város a jogsértések tekintetében minimálisan fertőzött, 
inkább átutazó és külföldi állampolgárok akadnak fent a volt határátkelő területén.  

5.) Vas  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Körmendi  Polgári  Védelmi  Kirendeltség 
Szentgotthárdi   Polgári Védelmi   Iroda  *

- Az Irodához 15 település tartozik. Az illetékességi területén 1 település I. kategóriájú 
(Szentgotthárd), 9 település II. veszélyességi besorolású és 5 település IV. kategóriájú. 
Ezeknél a településeknél jellemző veszélyeztető tényező a Rába-, Lapincs-folyó, a Vörös-, 
Szölnök- és Rönöki-patak, a 8. sz. főközlekedési út illetve a Graz-Szombathely vasút. 
Küszöbértéket  elérő  veszélyes  üzem  a  területen  nem  található,  de  a  dominóhatást 
feltételező gyár 1 db van.

- A települési önkormányzatokkal kiegyensúlyozott a Kirendeltség és az iroda kapcsolata, a  
jegyzőkkel  és  körjegyzőkkel  napi  rendszerességgel,  polgármesterekkel  általában  havi  
rendszerességgel tartják a kapcsolatot. A kirendeltség minden településére évente minimum 
kétszer eljut és helyben segíti a polgári védelmi feladataik ellátását.

- A Tűzoltósággal, illetve a Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltósággal a kapcsolatuk igen 
jó.  Részt  vesznek  egymás  rendezvényein,  igény,  kérés  kapcsán  egymást  segítve 
dolgoznak.

-  A Kirendeltség,  illetve az Iroda a Szentgotthárdi  HVB referens munkáját  mind a 
gyakorlatok, mind a napi ügyek alkalmával támogatja.

- A Megyei Igazgatóságtól kapott megbízás alapján segítik a telephely-engedélyezéssel, 
ADR ellenőrzéssel kapcsolatos feladatellátást.

-  A  lakosság  felkészítése  szóróanyagokon,  naptárakon,  újságcikkeken, 
weboldalon,  a  városi  tv  képújságán,  egyéb  kiadványokon  keresztül, 
valamint a települések közösségi rendezvényein történik. Ehhez kapcsolódik 
az  általános  iskolák  diákjainak  és  tanárainak  segítségével  történő 
felkészítés,  a  felmenő  rendszerű  katasztrófavédelmi  versenyre  való 
felkészítés. A SZOI Széchenyi Általános Iskolában szakkör keretein belül 
folyik a felkészítés.

-  A Vám-és  Pénzügyőrség,  a  Határőrség,  a  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság  és  a  Polgári 
Védelem  heti  rendszerességgel  ellenőrzik  a  rábafüzesi  határátkelőhelyen,  a  8-as  számú 
főközlekedési útvonalon áthaladó veszélyes anyagokat szállító járműveket.

- Tovább folytatódott az ifjúság katasztrófa helyzetekre való felkészítésének folyamata.

6.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület*

A vonulások, amelyek között előfordult a tűzesetekhez való vonulás, műszaki mentés, kidőlt 
fa eltakarítása, vízben eltűnt személy keresése. 

Tevékenysége  legkézzelfoghatóbb  mutatói  a  vonulások,  melyek  között  előfordul 
tűzesethez való vonulás, műszaki mentés, rendezvény biztosítása, fa kivágása, kidőlt fa 
eltakarítása, vízben eltűnt személy keresése, gyakorlat. Sajnos működését finanszírozási 
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gondok veszélyeztetik, melyekre sürgősen megoldást kell találni.

7.) Polgárőr Egyesület Szentgotthárd*

- Rendezvényeken látott el biztosítást;
- Járőrözések, figyelőszolgálat.
- Iskolakezdéskor gyalogos-átkelőhelyek biztosítása.
- Hársas-tó biztosítása májustól októberig.
- Illegális szemét-lerakóhelyek felderítése.

8.) Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány*

A közalapítvány anyagi forrásokat nyújt ahhoz, hogy a közbiztonság területén tevékenykedő 
szervezetek  jobb  tárgyi  feltételek  között  működhessenek,  lehetőség  legyen  fejlesztésekre, 
többletfeladatok ellátására. 

A Közalapítvány alapvető célja,  hogy megteremtse azokat az alapfeltételeket,  melyek 
felhasználásával  segíteni  tudja a város bűnmegelőzését.  Célja a rendőrség és  minden 
más, olyan szervezet támogatása, ami részt vállal a helyi bűnmegelőzésben. Támogatja a 
különböző prevenciós  programokban résztvevőket  (SZEM, DADA, Egy iskola –  Egy 
polgárőr Mozgalom).

9.)* A  játékautomaták  továbbra  is  problémákat  okoznak. Újabb  keletű  gond  a 
játékautomatázás  -  ahogy  a  drogfogyasztásnak,  úgy  nyilván  ennek  is  megvannak  a 
fokozatai,  kezdve  az  egyszerű  „pénzbedobás  -  egy  játék”  rendszerű  géptől  a  nyerő 
automatákig.  Ám ezt  a  drogozástól  eltérően nem lehet  titokban,  elbújva csinálni,  ez 
nyilvános helyen, mások szeme láttára történik, ez a hatóság által ellenőrizhető és élni 
kell a legszigorúbb  szankcionálási lehetőséggel az üzemeltetővel szemben. 

Kimutatás
a Szentgotthárd Városban működő játéktermekről

Játéktermet az állami  adóhatóság (ezen belül  a  Szerencsejáték Felügyelet:  SZEF) az 
engedélyében I. vagy II. kategóriába sorolja be. A játékterem működtetéséhez a helyi 
önkormányzat jegyzőjének állásfoglalása szükséges. Amennyiben az előírt feltételeknek 
a  játékterem  megfelel,  az  állásfoglalás  kiadásának  –  melyet  többnyire  az  állami 
adóhatóságnak küld meg a jegyző – adott településen lévő mennyiségi korlátozására a 
jegyzőnek nincs hatásköre.

A játéktermet a Szerencsejáték Felügyelet az engedélyében I. vagy II. kategóriába sorolja be.
I. kategóriájú játékteremnek minősül a közterület felől saját bejárattal rendelkező épület, vagy 
olyan külön bejárattal rendelkező, építészetileg zárt helyiség, amely – gépenként legalább 2 
m2 figyelembevételével – legalább 10 pénznyerő automata elhelyezésére alkalmas.
Az I.  kategóriába tartozó játéktermet 18 éven aluliak nem látogathatják, a II.  kategóriába  
tartozó  játékteremben  pedig  pénznyerő  automatán  nem  játszhatnak.  Ifjúsági,  gyermek-, 
oktatási  vagy  nevelési  intézmény,  ifjúsági  klub,  továbbá  egyházi,  illetőleg  egészségügyi 
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intézmény 200 méteres körzetében I. kategóriába tartozó játékterem nem működhet.

A 200 m-es körzeten a játékterem és az intézmény közterületről nyíló bejárata között azon 
legrövidebb  útvonalat  kell  érteni,  amelyen  közúton,  gyalogosan  vagy  közúti  járművel  az 
intézmény megközelíthető.
Az  I.  kategóriájú  játéktermet  úgy  kell  kialakítani,  hogy  kívülállók  ne  láthassanak  be  a 
játékterembe.  Az  I.  kategóriába  sorolt  játékteremben  a  pénznyerő  automata  illetve 
játékautomata  üzemeltetésén  kívül  más  szerencsejáték  nem  folytatható,  továbbá  más 
tevékenységi körbe tartozó szolgáltatás  nem nyújtható.

A játékterem engedélyezése  iránti  kérelem esetén  csatolni  kell  a  települési  önkormányzat 
jegyzőjének nyilatkozatát  arról,  hogy az önkormányzat  területén létesítendő  játékterem az 
építésügyi és szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelel, 
a játékterem működéséhez hozzájárul.

A szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  törvény  155.  §-a  nevesíti  a  természetes 
személyek által elkövetett „a játék- és pénznyerő automaták üzemeltetésére vonatkozó 
szabályok  megszegése”  szabálysértését.  Az  ilyen  jogsértés  esetén,  ha  azt  az  állami 
adóhatóság ellenőrei tárják fel, a SZEF országos hatáskörben és illetékességgel jár el. 
Egyéb  esetekben  az  iratokat  a  szabálysértési  eljárás  megindítására  átteszi  a  helyi 
általános  hatáskörű  szabálysértési  hatósághoz,  a  községi,  városi  önkormányzatok 
polgármesteri hivatala jegyzőjéhez.
A jogszabályi feltételek ellenőrzésére jogosult többek között a közterület-felügyelet is.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy az üzletben engedély nélkül pénznyerő automatát 
üzemeltetnek, a jegyző köteles az üzletet 30 napra, ismételt jogsértés esetén 90 napra 
ideiglenesen bezáratni.

Szentgotthárdon az I.  kategóriájú  játéktermek száma 3,  II.  kategóriájú  játéktermek 
száma 30. 
 
1./  Átrium Hotel Alkotmány út 81./D.
2./ Hunyadi utcai pavilonsor /Rock Cafe mellett/ 
3./ Hunyadi u. 19. /Turista italbolt mellett/  
 
II. kategóriájú játéktermek:

A II. kategóriába tartozó játékteremben legfeljebb 2 db II. kategóriába tartozó 
pénznyerő automata üzemeltethető. 
 
1./ Rodeo vendéglő, Petőfi S.út 51.
2./ Kék lagúna Borozó, Árpád út 6.
3./ italbolt Töltő söröző, Radnóti út 1.
4./ Nappali Bár, Tótfalusi út 23.
5./ Söröző, Hunyadi út 2. Vendéglő, Füzesi u. 1.
6./ Papp csárda, Máriaújfalui út 90.
7./ Zöldfa halászcsárda Széchenyi út 8. Andante Étterem, Füzesi u. 12.
8./ Italbolt, Zsidai út 50.
9./ resti Étterem Ady E.út 10. Kikötő söröző, Árpád u. 12.
10./ Viktória Vendéglő, Pável Á.ltp. butiksor
11./ Eszpresszó, Alkotmány út 59.
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12./ Volán büfé, Hunyadi út 14.
13./ Nyírfa italbolt, Kethelyi út 52.
14./ Italbolt Farkasfa, Farkasfai út 14.
15./ Rock Cafe kávézó, Hunyadi úti pavilonsor
16./ Makkhetes vendéglő, Árpád út 12.
17./ Turista italbolt, Hunyadi út 17.
18./ Italbolt  Adu Ász söröző, Mathiász út 1.
19./ Vándorfogadó, Ady Endre út 9.
20./ Italbolt, Kethelyi út 10.
21./ Club3-as Étterem, Mártirok út 1.
22./  Átrium, Alkotmány út 81.
23./ Sikátor italbolt, Deák Ferenc út 8.
24./ Klub 9-11 kávézó, Deák F. út 9.-11.
25./ Hársfa vendéglő, Tótfalusi út 116.
26./ Gomba büfé, Alkotmány út 13.
27./ Italbolt, Máriaújfalui út 60.
28./ Agip Bár, 8-as elkerülő út
29./ Bárka eszpresszó Duck Bay Bár, Kossuth L. út 18.
30./ Kék laguna borozó Árpád út 6. Reisinger italbolt, Széchenyi út 4.
 
II.  kategóriába  tartozó  játékteremnek  minősíthető  a  külön  jogszabályban  meghatározott 
vendéglátó üzlet :

- a melegkonyhás vendéglátóipari üzletek (különösen: étterem, csárda, vendéglő, étkezde, 
kifőzde, söröző, bisztró) közül a III.-IV. osztályba besorolt egységek, amennyiben az 
üzletben szeszesital-kimérés történik;

- az italüzletek (italbolt, borozó, borkimérés, drinkbár, kocsma);
- az egyéb vendéglátóipari üzletek közül az eszpresszó.

Az üzemelés feltétele, hogy az üzlet legalább 15 négyzetméter - a vendégek kiszolgálására 
alkalmas - eladótérrel rendelkezzen.
A II.  kategóriába  tartozó  játékteremben  kizárólag  2  db  II.  kategóriába  tartozó  pénznyerő 
automata üzemeltethető.)

A Vas megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségével közösen lefolytatott 
ellenőrzések  alkalmával  fokozott  figyelmet  fordítunk  a  kiskorúak  játékautomatán  való 
játszásának ellenőrzésére.
Az eddigi ellenőrzések alkalmával kiskorúakat, fiatalkorúakat  nem találtunk az egységekben.

A játéktermek működésével kapcsolatban az elmúlt évben jogsértést Hivatalunk nem tárt fel.

10.)  A drogveszély  a  fiatalok  körében  nagy  gondot  okoz.  Hogy  ez  létező  probléma, 
alátámasztja a szentgotthárdi iskolákban tanulók körében a Polgármesteri Hivatal által 
2003 tavaszán névtelenül kitöltetett kérdőív is. A 100 megkérdezett tanulóból 4 leány és 2 
fiú (mind a 6 fő 16-18 éves korosztályból) ismerte el, hogy kipróbálták a drog valamelyik 
fajtáját. A Diákönkormányzatok számára készített kérdőívből kiderült, hogy a DÖK a 
diákok  káros  szenvedélyei  közül  az  első  helyen  a  dohányzást,  a  második  helyen  az 
alkoholfogyasztást, majd a játékautomatázást, ill. a drogfogyasztást tüntették fel.
2007-ben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által elvégzett, minden korosztályra 
kiterjedő kérdőíves felmérés alapján a 158 válaszadó 31 %-a (49 fő) már kipróbálta a 
kábítószerek valamely fajtáját.
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A Polgármesteri Hivatal 2007 októberében a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, 
a  SZOI  Széchenyi  István  Általános  Iskolában  és  a  III.  Béla  Szakképző  Iskolában 
végeztetett  a végzős  osztályokban  kérdőíves  felmérést.  A válaszadó  69  diák  közül  a 
legtöbben úgy gondolták, hogy 100 tanulóból 10-20 már kipróbált valamilyen drogot. 
Az alkohol és a drogfogyasztás a jelek szerint jelen van a tanulók körében, de az iskola 
falain kívül.

11.)  Az  üzletek  működésének  rendjéről,  valamint  az  egyes  üzlet  nélkül  folytatható 
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről  szóló 133/2007.  (VI.  13.)  Korm. 
rendelet:

A házaló  kereskedés,  mint  még  mindig  terjedő  kereskedési  forma  ugyancsak  még 
mindig hordoz magában veszélyeket.  A vonatkozó hatályos jogszabályok bejelentési, 
engedélyezési  kötelezettséget  nem  írnak  elő  az  üzleten  kívüli  (házaló  kereskedés) 
folytatásához.  Szentgotthárd  városban  jól   bevált   és  követett   gyakorlatnak 
megfelelően  a  Polgármesteri  Hivatalban   regisztráljuk  az  üzleten  kívüli  (házaló) 
kereskedést  folytatókat,  ezzel  egyidejűleg  erről   a  rendőrséget  folyamatosan 
tájékoztatjuk. A Polgármesteri Hivatalhoz ezzel kapcsolatban panaszbejelentés nem 
érkezett.

Szentgotthárdon  a  Polgármesteri  Hivatalban  kialakított  és  követett  gyakorlat  a  házaló 
kereskedők / egyéni vállalkozó, társaság, személy/ek/ gépjármű/vek/ regisztrálása.

III

A LAKOSSÁG BIZTONSÁGÉRZETÉT ERŐSÍTŐ ÉS FENNTARTÓ,
MÁR MEGLÉVŐ TÉNYEZŐK

1)* A  Szentgotthárdi  Rendőrőrs a  működési  területének  közrend-közbiztonságát,  az 
állampolgárok relatív biztonságérzetét a törvényes keretek között, az országos, a megyei és 
a  városi  rendőrkapitánysági  elvárásoknak  megfelelően,  a  vele  együttműködő 
szervezettekkel közösen  biztosítja. Feladatait a jogszabályok tiszteletben tartásával, az 
emberi és állampolgári jogok garantálásával végzi, az ennek érdekében foganatosított 
rendőri intézkedései jogszerűek, szakszerűek és megalapozottak.

A rendőrőrs munkája szakszerűbbé és hatékonyabbá vált, ennek köszönhetően sikerült növelni 
a felderítési és nyomozati eredményességeket.

Az  egységes  és  számon  kérő  vezetés  következtében  a  városban,  valamint  a  rendőrőrs 
működési területén:
- a prostitúció minimálisra csökkent,
- a bordélyházak üzemeltetése megszűnt,
- emberkereskedelem nem vált ismertté,
- külföldiek és idős emberek, valamint pénzintézetek sérelmére rablás nem történt.

A hatékonyabb és szakszerűbb munkát segítette a Robotzsaru 2000 integrált ügyfeldolgozó és 
ügyviteli rendszer, mely 2002-ben került telepítésre. A megyei és országos hálózat biztosítja a 
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modern bűnüldöző tevékenység feltételeit.

A  Rendőrőrs  illetékességi  területén  a  baleseti  helyzet  javuló  tendenciát  mutat.  A 
Rendőrőrs  legfontosabb  célkitűzései  között  szerepel  a  közlekedésbiztonsági  helyzet 
javítása,  a  balesetek  számának  és  súlyossági  fokának  csökkentése.  A  feladatok 
végrehajtása  érdekében  a  Baleset-megelőzési  Bizottság  propaganda  tevékenységet 
folytat. A szeptemberi iskolakezdés kapcsán elrendelt, az iskolák környékének fokozott 
ellenőrzését  célzó  akciót  kiterjesztették,  és  a  Polgárőrök  segítségével  folyamatosan 
végzik.  A  közlekedésrendészeti  intézkedéseket  a  „Nulla  tolerancia”  elv  alapján 
foganatosítják,  valamint  határozottan  alkalmazzák  a  közigazgatási  bírság  adta 
lehetőségeket, ami szintén hozzájárult a kedvező helyzet kialakulásához.

A település területén a  baleset-megelőzési  tevékenységet  egy baleset-megelőzési  bizottság 
segíti. Megállapítható, hogy érvényesült a tanácsadó, koordináló szerep, valamint különböző 
KRESZ propaganda előadásokon és rendezvényeken való aktív részvétel.

Az  általános  iskolák  környékén  baleset-megelőzési  célból  folyamatosan  biztosították  a 
rendőri  jelenlétet  a  reggeli,  valamint  a  délutáni  órákban  is.  Ennek  köszönhető,  hogy  a 
működési területen gyermekbaleset az iskolák környékén nem történt.

A Rendőrőrs  vezetése  jó  kapcsolatot  alakított  ki  a  helyi  Polgárőr  Egyesülettel,  melynek 
köszönhetően  lehetőség  nyílik  a  közös  célok  érdekében  közösen  tevékenykedni. 
Rendezvények biztosítása alkalmával, valamint az iskolák környékének közlekedés rendjének 
biztosításában is nagy segítségükre voltak sokat segít a civil szervezet.

A  bűnmegelőzés  érdekében  fokozott  figyelmet  fordítanak  a  társszervekkel  és  az 
önkormányzattal  való  együttműködésre.  A DADA bűnmegelőzési  program oktatásán 
kívül elkezdték az „Iskola rendőre” program bevezetését is  az általános iskolában, a 
kistérség oktatási intézményeiben pedig tájékoztatást adnak a bűncselekményekkel és a 
drogmegelőzéssel kapcsolatban. Továbbra is kiemelten kezelik a családon belüli erőszak 
jelenségét és az ehhez kapcsolható kiskorú veszélyeztetés bűncselekményét.

A  város  általános  iskoláiban  D.A.D.A.  oktatást  folytatnak,  ennek  érdekében  oktató 
kiképzésére  intézkedés  történt,  a  jelenlegi  oktató  2003-ban  kezdte  meg  működését.  A 
Rendőrőrs létszámgondjai miatt jelenleg csak szűkebb keretek között folyik az oktatás.

A helyi sajtóval és televízióval a lehetőségeikhez képest jó kapcsolatot tartanak fenn, segítik a 
propaganda tevékenységüket, munkájukat.

A rendőrök közterületi jelenléte 2008-ban jelentősen nőtt. A Rendőrőrs korábbi évekre 
jellemző létszámhiánya a Határőrséggel történt integrációnak köszönhetően ebben az 
évben szünetelt. Az új létszám már lehetőséget biztosított a folyamatos reagáló-képesség 
fenntartására, a gyakori  Budapestre,  illetve más megyékbe vezénylések ellenére is.  A 
Rendőrőrs  illetékességi  területén  a  rendőri  jelenlétet  a  Közrendvédelmi  Alosztály 
állománya  biztosítja.  A szolgálatvezénylések  döntő  többségében  gépkocsizó  járőrrel 
történnek, akiknek elsődleges feladata az eseményekre, bejelentésekre való reagálás.
Idegenforgalmi  szempontból  kiemelt  területnek  minősül  a  Hársas-tó,  valamint  a 
bevásárló  turizmus  tekintetében  Szentgotthárd  város  területe.  Közlekedésbiztonsági 
szempontból  pedig  a  8-as  számú  főútvonal.  A  területeket  a  Rendőrőrs  kiemelt 
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időszakokban járőrszolgálatok szervezésével visszatérően, egyéb időszakokban pedig a 
helyi körzeti megbízottak útján ellenőrzi.

Az  egyes  bűncselekmények  és  bűncselekménycsoportok  megelőzésével  kapcsolatban 
elsősorban  a  közterületi  szolgálat  színvonalát  emelték.  Az  intézkedések  színvonalának  és 
aktivitásának  köszönhetően  felszámolásra  kerültek  városunkban  a  jogsértéseket  elkövető 
csoportok. 

2)* A Képviselő-testület 193/2003. sz. határozatában felkérte a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat  által  működtetett  Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottságot  az 
Ifjúságvédelmi  Őrjárat újbóli megszervezésére 2003. szeptember 30-ig. Ez meg is történt, 
azonban  az  Őrjárat  2007-ben  már  nem  folytatta  tevékenységét,  mivel  nem  állt  a 
rendelkezésére megfelelő eszköz a fegyelem fenntartására,  s  így az illetékesek nem látták 
célszerűnek  a  további  megszervezését.  A 84/2008.  sz.  határozata  4.  pontjában  aztán 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a Szentgotthárdi 
Rendőrőrs  parancsnokát,  hogy  az  Ifjúságvédelmi  Őrjárat  akcióit  a  Rendőrőrs 
koordinálja. A képviselő-testület egyúttal felkérte az oktatási intézmények vezetőit, hogy 
kellő számban biztosítsanak az Őrjáratban résztvevő pedagógusokat. A továbbiakban 
ennek  finanszírozását  a  Szentgotthárd  Város  Közbiztonságáért  Közalapítvány 
segítségével lenne célszerű megoldani.

3)* Ugyancsak  a  193/2003.  sz.  határozat  értelmében  a  Polgármesteri  Hivatal  köteles  a 
kereskedelmi  egységek  ellenőrzése  során  ellenőrizni  a  dohányáruk,  alkoholtermékek 
gyermekek részére történő értékesítését,  ill.  játékgépet működtető egységben a játékgépen, 
pénznyerő automatákon játszó kiskorúakat, fiatalkorúakat.

A fogyasztóvédelemről  szóló 1997. évi  CLV. törvénynek a gyermek- és fiatalkorúak 
védelmét szolgáló különös  rendelkezései  értelmében tilos tizennyolcadik életévét be 
nem töltött személy részére

 - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú 
italt értékesíteni, illetve kiszolgálni;
- szexuális terméket értékesíteni, illetve kiszolgálni;
- dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.

E korlátozások érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség 
esetén  felhívja  a  fogyasztót  életkorának  hitelt  érdemlő  igazolására.  Az  életkor 
megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell 
tagadni. 

A Vas  Megyei  Rendőr-főkapitányság  és  a  Fogyasztóvédelmi  Felügyelőség,  valamint 
fiatalkorú  tanúk  bevonásával  a  Polgármesteri  Hivatal  minden  évben  ellenőrzi  a 
fiatalkorúak  szeszesitallal  és  dohányáruval  történő  kiszolgálását.   2007-ben  10 
alkalommal  került  sor  kiskereskedelmi  és  vendéglátóipari  üzletekben  ellenőrzésre,  5 
esetben történt kiszolgálás,  a szabálysértőkkel  szemben a Felügyelőség folytatta le  az 
eljárást,  365  e/Ft  összegben  szabtak  ki  bírságot.  2008-ban  5  alkalommal  került  sor 
ellenőrzésre, ebből l esetben panaszbejelentés kivizsgálására került sor. Az ellenőrzések 
időpontjában jogszabálysértés nem lett megállapítva.
A Nemzeti  Fogyasztóvédelmi  Hatóság  Nyugat-Dunántúli  Regionális  Felügyelőség 
Szombathelyi  Kirendeltsége    a  Vas  Megyei  Rendőr-főkapitánysággal,  valamint 
fiatalkorú tanúk bevonásával Szentgotthárd Városban ellenőrizte  2009. április 15-én  a 
18  éven  aluliak  szeszesitallal  és  dohányáruval  történő  kiszolgálását.  4  egységben 
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folytattak ellenőrzést, 3 esetben (2 vendéglátó, 1 kiskereskedelmi egység) a kiszolgálás 
megtörtént. A jogszabálysértőkkel szemben fogyasztóvédelmi bírság  kerül kiszabásra.

Ezen program végrehajtásában a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség szakemberei is segítséget 
nyújtanak.  A határozatban  foglaltak  végrehajtása  megkezdődött,  a  munka  folyamatos.  A 
Polgármesteri  Hivatal  a  Nemzeti  Fogyasztóvédelmi  Hatóság  éves  munkatervében 
meghatározott  témavizsgálatokban  vesz  részt,  továbbá  panasz  kivizsgálásokban  működik 
közre.  Az  eddigi  témavizsgálatok  során  a  Fogyasztóvédelem  koordinálásával  az  érintett 
társhatóságok illetve fiatalkorú tanúk bevonásával fokozott figyelmet fordítunk a fiatalkorúak 
szeszesitallal és dohányáruval történő kiszolgálására. Ezt a fajta ellenőrzést a megyében két 
városban végzik rendszeresen, ezek közül az egyik Szentgotthárd. Ezen ellenőrzések során 
párhuzamosan  folyamatosan  ellenőriztük  a  II.  kategóriájú  játéktermekben  (vendéglátó 
üzletek) a pénznyerő automatáknál tartózkodó fiatalkorúakat.
 
A 2007.06.30.-tól  hatályos  –  az  egyes  ,  gyermek-  és  fiatalkorúak egészségének védelmét 
szolgáló  törvényi  rendelkezések  -  módosított  fogyasztóvédelmi  törvény  értelmében: 
dohányterméknek,  szeszes  italnak  kereskedelmi  forgalomban  18.életévét  be  nem  töltött  
személy  részére  történő  kiszolgálása  esetén,  az  eljáró  hatóság  a  dohánytermékek,  szeszes 
italok forgalmazását – a jogsértés megállapításától számított legfeljebb 1 évig – megtilthatja. 
A jogsértés ismételt elkövetése esetében az eljáró hatóság – legfeljebb 30 nap időtartamra  - 
elrendelheti az üzlet ideiglenes bezárását is. Az eljáró hatóság vezetője elrendelheti a termék 
forgalmazását, illetőleg az üzlet ideiglenes bezárását elrendelő határozat fellebbezésre tekintet 
nélküli végrehajtását. 
Ehhez kapcsolódóan  fontos megjegyezni, hogy a 2006.06.01.-től hatályos, a kereskedelemről 
szóló 2005.évi CLXIV. törvény  5.§.(7) bekezdése   szerint: 18.életévét be nem töltött személy 
részére  szeszes  italt,  szexuális  terméket,  valamint  dohányterméket  kiszolgálni,  illetve 
értékesíteni  tilos.  Az  e  bekezdésben  meghatározott  korlátozás  érvényesítése  érdekében  a 
kereskedő  feladatkörében  eljáró  személy,  kétség  esetén  –  saját  eljárási  jogosultságának 
igazolását követően – életkorának hitelt érdemlő  igazolására hívhatja fel a terméket vásárolni 
kívánó személyt. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék kiszolgálását meg 
kell tagadni.

4)* A Polgárőr Egyesület fő feladata ának kellett tekinteni az elmúlt évben a közterületeken 
való jelenlét fokozása.
Tevékenységi területe:
- Együttműködés és közös járőrszolgálat a helyi rendőrőrssel;
- Fokozott járőrtevékenység a posta, valamint a pénzkihordók védelmére;
-  Önkormányzati  rendezvények, valamint  a  Barokk park,  halottak napja és mindenszentek 

során  a  rendőrséggel  közösen  a  temetők  biztosítása,  sportrendezvények  biztosítása, 
forgalomterelés megszervezése;

-  Egyházak  tekintetében  az  éjféli  mise,  bérmálások nagyobb  létszámot  jelentő  egyházi 
rendezvények biztosítása, kegyeleti helyek (templomok, temetők) és környékük védelme 
fokozott polgárőri jelenlét biztosításával;

- Tevékenyen vesznek részt a megyei bűnmegelőzési hónap feladatainak megszervezésében, e 
tevékenységük során szeptember 1-jétől szeptember 30-ig kiemelt figyelmet fordítanak az 
iskolák előtti közlekedés koordinálására;

-  Környezetvédelem  tekintetében  illegális  szemétlerakó  helyeket  derítenek  fel,  melyet 
jeleznek a VMRFK környezetvédelmi referensének;

- Üdülőövezetek, közparkok felügyelete;
- Választások biztosítása.
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Nagy  hangsúlyt  fektetnek  a  személyi  állomány  képzésére,  ennek  keretében  a 
rendőrkapitányságtól felkért előadók közreműködésével frissítik fel tudásukat.
5  fő  folyamatosan  részt  vesz  a  közlekedési  polgárőr  akciókban  a  Körmendi 
Rendőrkapitányság közlekedési osztályával közösen. Ezen kívül a választások biztosítása is 
jelentős erőket köt le. 

Itt kell megemlíteni a  Szomszédok Egymásért Mozgalom támogatását is, mely mozgalom a 
városban három helyen - a belváros, egy tömbház és a kiskertek védelmében - szerveződött. 
Ezt  lehetne  kiszélesíteni  úgy,  hogy  lakossági  fórumokon  igyekeznek  meggyőzni  a 
mikroközösségeket ennek hatékonyságáról.

5) A közterületek tisztaságának biztosítása érdekében az Önkormányzat megállapodást kötött 
az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattal.
A megállapodás a következő munkálatok elvégzésére terjed ki:
- útszakaszok és kísérő járdák tisztítása,
- közterületeken elhelyezett hulladékgyűjtőkből a szemét elszállítása,
- buszmegállóhelyek és buszöblök takarítása,
- hóeltakarítási feladatok.

A többször módosított 22/2001. (VI. 28.) ÖKT. rendeletünk 2.§-ának (3) bekezdése alapján:
„A gondozatlan  járdaszakasz,  vagy nyílt  árok   tisztítását,  kaszálását  az  Önkormányzat  az 
ingatlan tulajdonosa terhére elvégezteti.”

A rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzat gondoskodik a város területén a 
tulajdonában lévő:

- közutak, a hozzá tartozó műtárgyak, buszvárók, vasútállomások környékén,
- terek, sétányok, parkok, szabad strandok,
- hidak, átereszek,
- autóparkoló helyek, 
- temetők,
- Rába-parti területek

területén keletkezett szemét, hulladék eltakarításáról, tisztántartásáról.

6)  Az Önkormányzat  évente településtisztasági  napot  szervez,  amikor  is   a  lakosság által 
kirakott  minden olyan hulladékot -  az építési  törmelék,  a veszélyes- és mérgező anyagok, 
valamint  a gazdasági tevékenységből származó hulladék kivételével -,  melyek évközben a 
szeméttároló  edényekben  nem  helyezhetők  el,  a  közzétett  időpontban,  díjmentesen  az 
önkormányzat elszállíttatja.

7) Megalakult Városunkban Hóhelyzet-kezelő Operatív Csoport működik, melynek tagjai: a 
polgármester,  a  jegyző,  a  Polgármesteri  Hivatal  Műszaki  Irodájának  képviselője,  az 
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat Igazgatója.

5) A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés önkormányzatunk számára is nagy 
fontosságú ügy. Ezért önkormányzati rendeletben a város területén bekövetkező katasztrófák 
esetére katasztrófaalapot különítünk el.
Minden, városunkban működő szervnek, állampolgárnak, illetve közösségnek joga van arra, 
hogy  a  környezetében  lévő  katasztrófaveszély  elhárításához,  illetve  a  bekövetkezett 
katasztrófa  következményeinek  felszámolásához  anyagi  támogatást  kapjon  akkor,  ha  az 
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elhárítás  és  védekezés  az  anyagi  erejét  meghaladja.  A  katasztrófa  következményeinek 
felszámolásában részt  vevő szervezetnek  is  joga,  hogy a  felmerült,  máshonnan meg nem 
térülő költségeit megtérítsék.
A védekezést  és a következmények felszámolását  az  erre  a célra létrehozott  alapból lehet 
pénzügyileg finanszírozni.

6)  A  Képviselő-testület  a  60/2003.  sz.  határozatában  Városi  Bűnmegelőzési  Bizottság 
megszervezésének kezdeményezését írta elő.

A  2003.  július  4-én  megtartott  rendkívüli  képviselő-testületi  ülés  a  260/2003.sz. 
határozatában,  az  illetékes  rendőrkapitánnyal  egyetértésben  Városi  Bűnmegelőzési  és 
Közbiztonsági  bizottságot  hozott  létre  és  megbízta  tagjait,  valamint  elnökét.  A 2006.  évi 
választásokat követően a képviselő-testület új bizottsági tagokat választott.
A bizottság szakmai testület, elnöke az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság 
elnöke,  tagjai  a  bűnmegelőzés,  illetőleg  közbiztonság  különböző  területein  dolgozó 
szakemberek, úgy mint:
- a rendőrkapitányság vezetője,
- a rendőrőrs vezetője,
- a jegyző,
- a polgármesteri hivatal szabálysértési ügyintézője, illetve jelenleg az aljegyző,
- a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely Szombathelyi Fővámhivatal képviselője,
- a határrendészeti kirendeltség vezetője,
-  a  Polgárőr  Egyesület  titkára,  a  PV  alezredese,  a  város  közbiztonságáért  létrehozott 

közalapítvány kuratóriumának elnöke,
- a Civil Fórum képviselője,
-  a Családsegítő és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság képviselője (az egyik általános 

iskola ifjúságvédelmi felelőse),
- az önkormányzat erdő- és mezőőre,
- a Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum képviselője.

Az  első  bizottság  2003.  szeptember  23-án  tartotta  alakuló  ülését,  az  új  bizottság  2007. 
december 7-én tartotta alakuló ülését. 

7)* A  Szentgotthárd  Város  Közbiztonságáért  Közalapítvány tevékenységét  az  alapító 
okiratnak megfelelően folytatja, melyben elsődleges szempont az anyagi háttér megteremtése, 
melyből finanszírozni tudják a közrend és közbiztonságban résztvevő szervek és szervezetek 
tevékenységét.

A Rendőrség részére eddig legnagyobb kiadás irodatechnikai eszközök beszerzése volt, illetve 
a  Vas  Megyei  RFK  részére  riasztó  rendszer  üzemeltetésének  fedezése.  A  polgárőrség 
rádiótelefonjának  fenntartását,  mint  támogatást  a  közalapítvány  biztosítja.  Támogatták  a 
drogellenes akciókat, valamint a tanuló ifjúság polgári védelmi felkészítését.
A közalapítvány működésének eredménye még a helyi rendőrőrs rendezvényének támogatása, 
VMRFK  I-II.  negyedévi  felügyeleti  díja,  PV.  verseny  támogatása,  kártyanaptár  készítése 
(propagandaanyaggal),  1  db  rendőrségi  kamera  javítása,  SIBA felügyeleti  díj,  Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület önrész átvállalása pályázat során. 

8.)  Újból  felállításra  került  a Szentgotthárdon  Közterület-felügyelet működik.  A  2  fő 
közterület-felügyelő a Polgármesteri Hivatal állományában van.
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9.)  Szentgotthárd-Jakabháza  településrészen  a  8-as  számú főközlekedési  út  mellé  az 
Önkormányzat  2  db  sebességkijelző  berendezést  helyezett  el,  amelyek  feladata  a 
településrészre  beérkező  járművek  sebességének  mérése,  kijelzése,  a  járművezetők 
figyelmének felhívása az aktuális sebességük esetleges szabálysértő voltára,  a vezetők 
lassításra késztetése érdekében.

IV

FELADATOK

1.)* A Rendőrőrs előtt álló főbb feladatok a következők:

•  A városban és a rendőrőrs illetékességi területén folytatni kell a bűnözésből élő személyek 
ellenőrzését és felderítését.

•  Stabilizálni  kell  az  elmúlt  évben  elért  bűnügyi  eredményességi  mutatókat,  ezzel 
párhuzamosan  biztosítani  a  bűnüldöző  állomány  és  a  közrendvédelmi  állomány 
színvonalasabb munkavégzését. E feladat érdekében: a rendőrkapitányság szakembereinek 
bevonásával folyamatosan gondoskodni kell a jogszabályváltozások - különös tekintettel a 
büntetőeljárás  -  oktatásáról  és  elsajátításáról. A  jövőben  is  céljuk  Szentgotthárd 
közrendjének,  közbiztonságának  magas  szinten  tartása,  az  itt  élő  állampolgárok 
számára a  nyugodt  életkörülmények biztosítása,  amit  az  Önkormányzattal  közösen 
szeretnének  végezni,  tovább  folytatva  az  előző  években  már  kialakult  jó 
munkakapcsolatot, együttműködést. Továbbra is kiemelten kezelik a családon belüli 
erőszak jelenségét és az ehhez kapcsolható kiskorú veszélyeztetés bűncselekményét.

• A bűnmegelőzési tevékenységet az értékelt időszak negatív jelenségeinek a kiküszöbölésére 
kell  fordítani,  így  különös  tekintettel  a  visszaélés  kábítószerrel  bűncselekmény 
visszaszorítására. A szervezett bűnözéssel összefüggésbe hozható csoportok ellenőrzését 
továbbra is kiemelt feladatnak tekintik.  

•  A közterületek  rendjének  fenntartása  érdekében  tovább  ápolják  szoros  kapcsolatukat 
szorosabb  kapcsolatot  alakítanak  ki járőri  szolgálati  tevékenységük  során  a  városban 
működő Polgárőr szervezettel.

• Biztonságérzetet növelő tényező lenne a rendőri jelenlét fokozása a közterületeken, amelyet 
a rendőrség létszámának növelésével lehetne elérni.

• Rendezvények biztosítása. Fontos itt a szervezők együttműködési készsége, hiszen időben be 
kell  jelenteniük a  rendezvényt,  időben be  kell  szerezniük a  szükséges  engedélyeket.  A 
rendezvények biztosítása a polgárőrökkel közösen zajlik, eddig minden esetben esemény 
nélkül lettek lebonyolítva.
A sportrendezvények is ebbe a körbe tartoznak. A rendőrség és az MLSZ között létrejött 
egy megállapodás a játékvezetők védelmében, ennek keretében egy rendőr mindig jelen 
van a megyei I. és II. osztályú mérkőzéseken.

Természetesen ezeknek a feladatoknak a többségét nem az Önkormányzat, hanem a rendőrség 
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fogalmazta meg a Rendőrőrssel szemben. 

2.)* Városunkban egy évtizede a ’90-es évektől felütötte fejét a drogveszély. Minden oktatási 
intézményben kidolgozták  a  drogstratégiát  a  drogprevenció  érdekében.  A  rendőrség 
közreműködésével az két általános iskolában DADA program működik. 

A bűnmegelőzés érdekében a rendőrség fokozott figyelmet fordít a társszervekkel és az 
önkormányzattal  való  együttműködésre.  A DADA bűnmegelőzési  program oktatásán 
kívül  elkezdte  az  „Iskola  rendőre”  program bevezetését  is  az  általános  iskolában,  a 
kistérség  oktatási  intézményeiben  pedig  tájékoztatást  ad  a  bűncselekményekkel  és  a 
drogmegelőzéssel kapcsolatban.

3.)  A  Hóhelyzet-kezelő  Operatív  Csoport feladatai  a  rendkívüli  időjárási  körülmények 
bekövetkezése előtt:
-  felméri  a  rendkívüli  hóhelyzet  esetén  igénybe vehető  technikai  eszközökkel  rendelkező, 

városunkban székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozókat és vállalkozásokat,
-  megállapodást  köt  velük a  járművek rendkívüli  helyzetben történő igénybevételéről  és a 

megállapodások alapján nyilvántartást készít, 
- tervet készít a megállapodást kötő vállalkozók rendkívüli helyzetben való riasztásáról,
- a terveket és megállapodásokat minden év szeptember 30-ig aktualizálja.

A csoport feladatai a rendkívüli időjárási körülmények bekövetkezése során:
- a csoport vezetője összehívja a csoport tagjait,
- a csoport a kialakult helyzetet a lehető leggyorsabban felméri,
-  a  helyzet  rendezése  érdekében mindenekelőtt  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat 

gépeit és dolgozóit kell igénybe venni, amennyiben ez nem elégséges, a riasztási tervben 
meghatározottak szerint kell az igényt jelezni mindazoknak a vállalkozóknak, akikkel aláírt 
megállapodás  van.  A vállalkozó,  aki  a  csoport  vezetőjével  (polgármester)  megállapodást 
kötött, köteles a megállapodás szerinti gépeket és technikai eszközöket a csoporttól kapott 
utasítás szerinti helyen működtetni.

3.)* Sajnálatos  módon  a  város  parkjainak  színvonalas  fenntartását  sokszor  akadályozta  a 
parkok  nem  megfelelő  használata,  valamint  az  egyre  nagyobb  számban  elszaporodott 
rongálások és lopások. A Barokk Kertben a kijelölt kerékpárutakat figyelmen kívül hagyták, 
és  nemcsak  a  sétányokon  kerékpároztak,  hanem  a  gyepfelületeken  is,  a  kihelyezett 
hulladékgyűjtők  ellenére  a  parkot  sokszor  csúfította  elszórt  hulladék,  ill.  kutyafuttatónak 
használták  a  kertet.  Jelentős  károkat  okoztak  parkjainkban elsősorban a  nyári  időszakban 
megnövekedett éjszakai rongálások, valamint a lopások.

A város közcélú zöldfelületeinek egyik kiemelt  eleme az egykori  ciszterci  épületegyüttest 
körülölelő park, amelynek megóvására az Önkormányzat egy programot fogadott el.

A Kolostorpark - közismert nevén a Várkert - és benne az újonnan kialakított Barokk Kert a 
város  történelméhez  és  a  jelenkori  arculatához  szervesen  hozzátartozó  közpark.  A 
gyermekektől  az  idős  korúakig  mindenki  számára  rekreációs  lehetőségeket  nyújt,  amely 
szerepét azonban csak megfelelő használat mellett tudja a park betölteni.

Az elmúlt évek legjelentősebb, közterületeken történt beruházásai az EU szabványoknak 
megfelelő játszóterek felépítése a Várkertben illetve a Pável Á. lakótelepen, melyek ki 
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vannak  téve  a  rongálók kénye-kedvének.  Ezekre  fokozott  odafigyelésre  van szükség, 
ebben a  Polgárőrségre,  a  Rendőrőrsre  és  a  Közterület-felügyeletre  hárul  feladat.  Az 
Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  a  nyári  időszakban  a  közmunkaprogram 
keretében  el  fogja  láttatni  a  Várkert  felügyeletét  hétköznapokon,  munkaidőben.  A 
felügyeletet  végző  jelzései  esetén  fontos  lenne  az  érintett  hatóságok  soron  kívüli 
megjelenése és intézkedése. Meg kell viszont szervezni az esti és hétvégi felügyeletet.   

A program szerint a park megóvása alapvetően két stratégia mentén valósulhat meg:
-  A Kolostorpark  kerítéssel  való  körbevétele,  kapuval  való  ellátása  és  nyitvatartási  idő 

meghatározása.  A nyitvatartási  idő  alatt  parkőr  alkalmazása,  nyitva  tartás  után  a  kapuk 
bezárása és a kert éjszakai őrzése. Ez a variáció az Önkormányzat jelenlegi elképzelései és 
pénzügyi lehetőségei szerint nem járható, azonban sok helyen az országban és a világon 
bevett gyakorlatot jelent.

-A Kolostorpark védelmének komplex megvalósítása:
A kert  megóvását  ebben  az  esetben  a  lakosság  és  a  látogatók  szabad  bejárása  mellet 
valósítjuk meg. A program egyik eleme lehet egy, a Kolostorpark (benne kiemelten a Barokk 
Kert) használatát rögzítő szabályzat megalkotása. Ezen kívül a tárgyi-technikai védekezés, a 
személyi védelemre és a megelőző kampány együttes alkalmazása alkotja ezt a programot, 
amit Szentgotthárd Város Önkormányzata már bevezetett.
A Széll  Kálmán tér  irányába a  Várkert  közepén a két nagy platánfa között  húzódó utat 
jelöltük ki kerékpározásra.
A Barokk Kert murvás burkolatú sétányai kerékpározásra nem alkalmasak. 

A Kolostorpark használati szabályzat elkészítése:
A  szabályzat  rögzítené  a  Kolostorpark  és  benne  a  Barokk  Kert  rendeltetésszerű 
használatához  tartozó  tevékenységek helyét  és  módját.  Szükséges,  hogy a  szabályzat  az 
egész Kolostorparkot érintse, azonban a Barokk Kert kiemelten szerepeljen benne, mint a 
legérzékenyebb,  ezért  fokozott  védelemre  szoruló  része.  A szabályzat  ismeretében  lehet 
meghatározni  a  további  szükséges  technikai  eszközök  helyét,  szerepét,  az  őrzéssel, 
védelemmel megbízott szervezetek precíz munkaköri feladatait és a Kolostorpark védelmét 
szolgáló média, ill. iskolai kampány pontos tartalmát.

További tárgyi, technikai védekezés: 

Várkert éjszakai megvilágítása kandeláberekkel: első ütemben a Barokk Kert megvilágítása 
történt  meg  a  Polgármesteri  Hivatal  épületéről  reflektorral.  A  későbbi  fejlesztéseknél 
figyelembe kell venni a park térvilágításának kiépítését (Barokk Kert, Angol kert tava, főbb 
útvonalak).

Térfigyelő kamerák kihelyezése: Egyelőre a Barokk Kert és a Színház környékének esetében 
célszerű,  amennyiben a  városi  térfigyelő  rendszer  megkezdi  működését.  A továbbiakban 
elsősorban  az  önkormányzati  objektumok  védelmét  szolgáló  kamerarendszer  kialakítása 
történhetne meg, majd ezt követhetné az általános városi térfigyelő rendszer kiépítése.

Személyi védekezés:
A Kolostorparkot megóvni csak a feladattal megbízott személyek, szervezetek segítségével 
lehet. 
A Polgárőrség kiemelt feladatává lehet tenni a kertben való megfigyelő szolgálat végzését, 
lehetőleg a legveszélyeztetettebb időszakban.
Közterület-felügyelők számára a Kolostorpark védelme munkaköri feladat.
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Kertész alkalmazása, aki parkőri feladatokat is ellát - ennek kivitelezése csak hosszú távú 
célként képzelhető el.
Rendőrség felkérése a Kolostorparkban és a Színház környékén való rendszeres járőrözésre, 
elsősorban az esti,  éjszakai órákban (a  rendőrség jelenlegi létszámgondjainak megoldása 
esetén).

A Várkert  értékeit  bemutató és a  rendeltetésszerű használatát  megismertető (folyamatos) 
kampány:
A kampány célja a Kolostorpark és benne a Barokk Kert értékeinek széles körben történő 
meg-ismertetése, és veszélyeztetettségének tudatosítása minden polgárban.

Médiakampány:
Folyamatos jelenlét a városi újságban és a televízióban, jó és rossz példák bemutatásával.

Iskolai kampány:
• tanárok megismertetése a Várkert használatának szabályaival,
• diákok számára osztályfőnöki órákon az értékek és a veszélyeztetettség bemutatása,
• iskolákban a Várkertben folytatott rendrakási munkák szervezése.

A kampány  lefolytatásához  az  intézmények  vezetőinek  és  a  helyi  sajtó  képviselőinek 
hatékony  közreműködésére  van  szükség.  S  hogy  a  kampányra  szükség  van,  azt  az  is 
bizonyítja, hogy vannak szentgotthárdiak, akik nem is tudják, hogy milyen értékünk van a 
barokk épületegyüttes mögött.

4.)* Célunk,  hogy  Szentgotthárd  Város  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottsága 
megkerülhetetlen legyen a város egészét érintő bűnmegelőzési, közbiztonsági kérdésekben. 
Feladata  így  a  közbiztonságért,  bűnmegelőzésért  fáradozó  valamennyi  szerv  és  személy 
támogatása, feladatellátásuk ellenőrzése, koordinálása.

A bizottság feladata különösen

a)  A város  közbiztonságának  folyamatos  biztosítása  és  javítása  érdekében  a  rendőrség, 
valamint  a  közbiztonság  helyzetében  érintett  állami  és  társadalmi  szervezetek 
tevékenységének koordinálása, segítése és ellenőrzése.

b) A közbiztonság és a közrend fenntartásáért felelős szervek, szervezetek tevékenységével 
kapcsolatban  állásfoglalást  alakít  ki,  javaslatokat,  ajánlásokat  tesz  feladatuk  jobb  és 
hatékonyabb  ellátása  céljából.  Az  önkormányzat  programján  szereplő,  a  bizottság 
feladatkörét érintő napirendeket előzetesen véleményezi.

c)  A  bűnmegelőzés  érdekében  a  város  közbiztonságban  érintett  erőinek  összefogása, 
tevékenységük  összehangolása,  vagyonvédelmi  és  bűnmegelőzési  rendezvények 
támogatása,  valamint  azok  szervezéséhez,  a  D.A.D.A.  Program  terjesztéséhez  való 
segítségnyújtás.

d)  A  város  közbiztonságáért  közalapítvány  alapító  okiratában  meghatározott  célok  és 
feladatok  megvalósításához,  illetve  végrehajtásához  javaslatok  kidolgozása,  a 
közalapítvány által  nyújtott  anyagi  támogatás,  a  műszaki,  technikai  eszközök és  egyéb 
lehetőségek ésszerű, célirányos, hatékony felhasználásának biztosítása.
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e) A legjellemzőbb vagyon elleni bűncselekmények, szabálysértések megelőzése érdekében 
propagandaanyag készítése.

f)  A rendőrség  D.A.D.A.  programjához  kapcsolódva  drog-  és  alkoholellenes  propaganda 
kifejtése. Esetleg drogellenes diszkó szervezése.

g) Az illetékes intézmények és szervezetek bevonásával a bűncselekmények által különösen 
veszélyeztetett személyek felmérése, és ajánlások tétele annak érdekében, hogy áldozattá 
válásuk és potenciális bűnelkövetővé válásuk elkerülhető legyen.

h) A családon belüli erőszak megakadályozására felmérések végzése, ajánlások tétele.

i)  Rendszeressé  kell  tenni  a  felmérést  az  iskolások  alkoholfogyasztási,  szórakozási 
szokásairól,  a  kábítószer  hatásának  ismereti  szintjéről.  Ajánlások  tétele,  propaganda 
tevékenység folytatása a hathatósabb megelőzés érdekében.

j) A városi lapon és a városi televízión keresztül a bizottságban résztvevő szervek munkájának 
bemutatása annak érdekében, hogy a lakosság azt megismerve jobban tudja segíteni őket. 
Önálló rovat indítása a fent említett médiumokban „Közbiztonságunkért” címmel.

k) Tájékoztató előadás megszervezése az idősek klubjában az idősek és a szociális gondozók 
számára az áldozattá válás megelőzéséről.

l) Csellengő gyermekekkel való folyamatos foglalkozás megszervezése.

m)  Biztonsági  kamerarendszer beszerzésének  a  lehetőségeit  továbbra  is  vizsgálni  kell. 
szükségességének megvizsgálása, esetleg mobil térfigyelő rendszerek telepítése. Meg kell 
vizsgálni  egy  kamerás  térfigyelő  rendszer  felállításának  szükségességét, mivel 
bizonyítottan bűnözés-visszatartó ereje van annak, ha a potenciális elkövetők tudják, hogy 
a közterületen ilyen megfigyelés történik. Ehhez a rendőrségen ügyeletet kell működtetni. 
Meg kell találni az anyagi forrását ezen rendszer működtetésének, karbantartásának is.

n) A bizottságban résztvevő szervek által előadás tartása az iskolákban osztályfőnöki órákon.

o) Ellenőrzési programok a következő területeken:
     - ifjúságvédelem feladatai,

- ebtartás ellenőrzése,
- hajnalig nyitva tartó szórakozóhelyek ellenőrzése,
- szabályozás áttekintése az alábbi területeken:
  illegális  hulladék-elhelyezés,  illegális  plakátragasztás,  falfirkálás,  szabálytalan 
parkolások, parkolóhelyek kijelölése.

p) A közlekedés biztonságának a fokozása - a városi közlekedési koncepció kidolgozásában, 
felülvizsgálatában való részvétel.

5.) A Családsegítő Koordinációs Bizottságban az eddigi gyakorlatnak megfelelően folytatni 
kell az iskoláskorúak, fiatalkorúak problémáinak folyamatos figyelemmel kísérését, a bűnnel, 
bűnözéssel,   kábítószerezéssel  kapcsolatos  jelenségek  feltárását  és  jelzését,  a  problémák 
megoldására  javaslat  kidolgozását,  a  problémás  egyedi  esetek  megtárgyalását,  az 
Ifjúságvédelmi Őrjáratok szervezését.
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6.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  évente  értékeli  a 
közbiztonság helyzetét, ehhez az e téren tevékenykedő szervek és szervezetek beszámolókat 
adnak, melyek az előző évi statisztikákat és fontosabb adatokat tartalmazzák. Ezen beszámoló 
keretében valósul meg a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8.§ (4) bekezdésében foglalt 
kötelezettség teljesítése is, mely szerint a rendőrkapitány személyesen vagy képviselője útján 
évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat 
képviselőtestületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

7.)* Szentgotthárd-Jakabháza településrészen a 8-as számú főközlekedési út mellé tervez az 
Önkormányzat  2  db  sebességkijelző  berendezést  kihelyezni,  amelyek  feladata  a 
településrészre  beérkező  járművek  sebességének  mérése,  kijelzése,  a  járművezetők 
figyelmének  felhívása  az  aktuális  sebességük  esetleges  szabálysértő  voltára,  a  vezetők 
lassításra késztetése érdekében.

A továbbiakban a Kethelyi út bevezető szakaszára, a Füzesi út bevezető szakaszára is hasznos 
lenne  ilyen  eszköz sebességkijelző  berendezés  elhelyezése.  Ezen kívül  az  Akasztó-domb 
alatt az Árpád utca bevezető szakaszán is, bár itt kisebb a forgalom.

8.)  2007.  szeptember  12-én  átadásra  került  a  CADSES  Interreg  III.B.  CHIRON  projekt 
támogatásával  megvalósult,  a  Színház  épületében  kialakított  turisztikai  információs 
látogatóközpont. Az épületen belül a recepciós előtér helyiségének felújításával, biztonsági 
üvegajtók beépítésével, bútorok és nagy értékű elektronikai eszközök beszerzésével, összesen 
közel  10  millió  forintos  beruházással  nyílt  meg  az  intézmény.  A Színház  épülete  és  a 
látogatóközpont  vagyonvédelme  érdekében  –  az  épület  hiányos  külső  megvilágításából 
adódóan – szükséges  mozgásérzékelő lámpák felszerelése a nevezett  projekt  költségére,  a 
homlokzatra  és  az  épület  oldalsó  lábazati  részének  megvilágítására.  Ez  és  a  rendőrség 
fokozott  ellenőrzése  biztosítaná  az  épület  és  környékének  biztonságosabbá  tételét  az 
objektum-, illetve a térfigyelő kamerarendszer kialakításáig.

9.)  Szentgotthárd  az  idegenforgalom  területén  jelentős  lépéseket  tett.  Az  idegenforgalmi 
koncepció alapján megindult fejlesztések, az élményfürdő átadása a turisták nagyobb számban 
való  megjelenését  jelenti.  A  vendégek  megérkezése  és  itt  tartózkodása  közbiztonsági 
szempontból is hordoz kihívásokat. Ennek kezelésére külön cselekvési tervet kell készítenie a 
Bizottságnak.

10.)  Szentgotthárd  Város  Közbiztonságáért  Közalapítvány  fő  feladatának  tekinti  a 
riasztó rendszer bővítését, valamint az így befolyt pénzeszközöknek az Alapító céljának 
megfelelően  történő  felhasználását.  A  jövőben  az  Ifjúságvédelmi  Őrjáratok 
finanszírozásában is szerepe lehet.

V

ÖSSZEFOGLALÁS

Összefoglalva  az  eddig  leírtakat  megállapítható  három  prioritás,  melyek  a  jövőbeni 
bűnmegelőzési - közbiztonsági munkát meghatározzák:
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1.) Prevenciós programok
Csak  példát  említve  ennek  fontosságára:  a  vagyon  elleni  bűncselekmények  és 
szabálysértések jelentős részénél a sértett figyelmetlensége, nem kellő elővigyázatossága, 
hanyagsága  is  közrejátszott  áldozattá  válásában.  Ezért  az  ennek  megelőzését  szolgáló 
kiadványok, műsorok, cikkek, rendezvények, előadások elsődleges fontosságúak.
De ide sorolható többek között a rendőrség azon tevékenysége is, amikor új vállalkozás 
megjelenésekor a telepengedélyezési eljárás keretében bejárják a telephelyet, feltérképezik 
a helyszínt, javaslatokat tesznek a biztonsági intézkedések megtételére.

2.) Közterületi jelenlét fokozása
Ennek  bűnözés-elrettentő  hatása  van,  hiszen  növeli  a  bűnöző  kockázatát,  a  „lebukás” 
veszélyét.  A rendőrségnek  és  a  polgárőrségnek  van  ebben  kiemelkedő  szerepe,  de  az 
esetlegesen újraindítandó Ifjúságvédelmi Őrjáratnak is lenne feladata e téren. Pozitív és 
megtartandó  gyakorlat,  ha  a  településen  megjelenő  ismeretlen  és  bármilyen  okból 
gyanúsnak tűnő személyeket és gépkocsik utasait a rendőrök ellenőrzik, őket kikérdezik 
jelenlétük  okáról  és  céljáról.  Ugyancsak  fontos  annak  tudatosítása  és  a  gyakorlat 
kialakítása  arra  vonatkozóan,  hogy  a  megjelenő  házaló  kereskedők  esetében   bármely 
polgár  rendőrségre  tett  jelzése  esetén  a  rendőrjárőr  rövid  időn  belül  megjelenik  és 
igazoltatja a házalókat majd ha szükséges, intézkedést tesz. A Polgármesteri Hivatalhoz 
bejelentkező házaló kereskedők esetén a  Hivatal  kötelező jelleggel  jelez a rendőrőrsre, 
megadja a házaló kereskedők legfontosabb adatait és ezek alapján a rendőrség ellenőrzi és 
igazoltatja őket. 

3.) Ifjúságvédelem
Bár harmadikként soroltuk fel, de talán a legfontosabb feladat a bűnmegelőzés terén. Nem 
csak az ifjúság áldozattá  válásának megakadályozásáról van itt  szó,  hanem ugyanilyen 
fontos  cél  annak  megelőzése,  hogy  bűnelkövetőkké  váljanak.  Ezen  feladatok 
hatékonyabb megvalósítását segítheti az Ifjúságvédelmi Őrjárat rendszeressé tétele.

    Viniczay Tibor Huszár Gábor
Szentgotthárd Város Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési 
    polgármestere és Közbiztonsági Bizottságának 

elnöke
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. április 29-i ülésére

Tárgy:  Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2008. évi 
munkáról, tapasztalatokról, lehetőségek a 2009. évben, 2009. évi cselekvési terv.

Tisztelt Képviselő-testület!

Immár ötödik éve foglalkozunk külön előterjesztésben Szentgotthárd Város Önkormányzata 
és a civil szervezetek közötti együttműködés vizsgálatával. Ezt az együttműködést gyakran 
illethetik  kritikával,  ugyanakkor  ez  a  kapcsolat  regionális  kitekintésben,  sőt  talán  még 
országos viszonylatban is példaértékű –  a civil szférával, illetve az önkormányzat és a civilek 
kapcsolatával foglalkozó szakemberek sokrétű tapasztalatai alapján.

A Szentgotthárdi Civil Fórum eredményei

Működése  harmadik  évében,  2008-ban  a  Szentgotthárdi  Civil  Fórum  folytatta  a  civil 
szervezetek érdekeinek képviselete és érdekeinek védelme érdekében vállalt tevékenységét. 
Mára már elmondhatjuk,  hogy a  városban működő civil  szervezetek elismerik és igénylik 
munkáját.   A  Fórumnak  a  városban  legaktívabban  működő  civil  szervezeteket  sikerült 
összefognia. Jelenleg 38 civil szervezet a tagja, mintegy 900 taggal, és még 12 szervezettel 
tart  fenn  egyéb  kapcsolatot.  A  tagszervezetek  elsősorban  az  egészségvédelem, 
egészségnevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem, valamint a 
kulturális, szabadidős és sport vonalon tevékenykednek. A sokféleség velejárója, hogy a tagok 
soraiban minden korosztály, nemzetiség, hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő megjelenik. 
Fontos  döntés  volt  a  hasonló  működési  területű  civil  szervezetek  tevékenységének 
összehangolása  céljából  szekciók  létrehozása,  melyek  segítségével  hatékonyabbá  és 
koordináltabbá vált a munkavégzés.

A szervezett működés a Civil Fórum 2008-ban folytatott tevékenységében is megnyilvánult (a 
részletes eseménynaptárt a 4. sz. melléklet tartalmazza):

- A SZCIF összegyűjtötte a civil szervezetek 2008. évi programjait, amiket saját munkaterve 
összeállításánál  is  figyelembe  vett.  Az  így  kialakított  eseménynaptárt,  munkatervet, 
megfogalmazott célokat és igényeket a Képviselő- testület elé terjesztették a 2008. februári 
és márciusi  ülésre,  s így ezek alapját képezték az önkormányzattal  közösen megalkotott 
Közös cselekvési programtervnek. A Fórum eredménynek tekinti, hogy az önkormányzat 
meghallgatja  a  véleményét  és  javaslataikat,  folyamatos a  párbeszéd az önkormányzattal, 
civil  referens  segíti  a  kapcsolattartást,  a  Civil  Fórum vezetői  negyedévenként  egyeztető 
megbeszélést  tartanak  a  jegyzővel,  a  civil  referenssel  és  a  Jogi  és  Koordinációs  Iroda 
vezetőjével.

- Az önkormányzat civil referense és a SZCIF titkára közösen vett részt Győrben a „Helyi 
érdek  –  Helyi  érték”  képzéssorozat  rendezvényén,  melynek  szervezője  az  Ökotárs 
Alapítvány volt.

- A Civil Fórum megszervezte, hogy a tájékoztatások eljussanak a civil szervezetekhez, illetve 
tőlük információkat gyűjt és továbbít a média felé. Utóbbinál meg kell jegyezni, hogy a 
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Fórum  együttműködési  megállapodást  kötött  a  Gotthárdi  Körképpel.  Adatgyűjtést  és 
adatszolgáltatást  az  önkormányzat  irányában is  teljesít,  legutóbb pl.  a  gyermek-védelem 
területén a város civil szervezetei által ellátott feladatokról, szolgáltatásokról töltött ki egy 
kérdőívet, de az időskorúak helyzetének felmérésében is részt vett.

-  A  Városi  Televízió  programjai  közt  szereplő  Mesepalota  hetente  változó,  az  Idősek 
magazinja  havonta  változó  műsorral  a  SZCIF  támogatásával  tovább  folytak.  A műsor 
kitalálói és szerkesztői a civil szervezetek tagjaiból álló 8-10 fős csoport. A Civil Fórum a 
médián keresztül nem csupán a város lakosságának, de a kistérségnek is nyújt szolgáltatást.

 
- A tavaszi és őszi tisztasági akció során a civil szervezetek mozgósítása 30 civil szervezet 

aktív részvételét eredményezte.

- A SZCIF évente két Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) fórumot szervez, a tavalyi I. KÉK 
fórum címe „Jó szívvel az egészségért” volt. Ez egy koordinációs megbeszélés volt a Szív 
programról  és  a  Szentgotthárdi  Szív  Klub  alapításának  lehetőségéről.  A fórumnak  80 
résztvevője volt, eredményeként pedig megalakult a Galagonya Szív Klub.
A II.  KÉK  Fórum  „Találkozások  –  Kölcsönhatások”  címmel  a  civil  szervezetek  és  az 
önkormányzat kapcsolatáról szólt. Ezen a Civil Fórum tagságának egy-egy képviselője (30 
fő), az önkormányzat képviselője (Labritz Béla) és a civil referens vett részt.

- A civil összefogást erősítették a Civil Fórum egyéb megvalósított programjai is:
- Civil Nap megszervezése májusfaállítással, főzőversennyel április 30-án és május 1-jén;
-  Kistérségi forgatag májusfa kitáncolással, a kistérség kulturális csoportjainak műsorával 

júniusban;
- VII.  Civil  Szervezetek  Baráti  Találkozójának  (CISZEBAT)   megrendezése 

novemberben, melynek keretében a Civil Világ sorozatban bemutatkozott a negyvenéves 
Nyugdíjas Klub, majd dr. Nagy Lajos „A vörösbor hatása a keringésre”  című előadását 
is  meghallgathatták  a  résztvevők.  A  rendezvény  ideje  alatt  térítésmentes 
szűrővizsgálatokat végeztek a Vas Megyei Szív Egyesület  munkatársai.  A résztvevők 
száma 100-120 fő volt.

- Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a „Fogjunk össze” projekt keretében több jelentős 
programot valósított meg a Civil Fórum:

- 3 napos konferenciát szervezett a civilségről meghívott előadókkal a vasszécsenyi Új-
Ebergényi Kastélyszállóban 30 fő részvételével;

- Civil Iroda nyílt decemberben, melynek kialakítása a civil összefogásnak és a civilek 
és az önkormányzat együttműködésének is szép példája volt. A Polgármesteri Hivatal 
épületében biztosított  elhanyagolt,  használaton kívüli  helyiséget  a  civil  szervezetek 
tették  lakhatóvá.  Tároló  bútorok,  tárgyalóasztal,  székek,  számítógép,  fénymásoló 
beszerzése,  telefon  és  internet  hozzáférési  lehetőség  biztosítása,  civil  munkatárs 
alkalmazása  komoly  előrelépést  jelentett  a  civil  szervezetek  számára  a  korszerű 
munkavégzés  feltételeinek megteremtésében.  A RÉGIÓHŐ által  felajánlott  radiátor 
felszerelésének költségeit az Önkormányzat állta (a Polgármesteri Hivatal útján) az 
Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  és  a  RÉGIÓHŐ Kft.  felé,  mint  ahogyan a 
szükséges  kisebb  kőműves  munka,  festékek  biztosításának  és  ablak  javíttatásának 
költségeit is.

A korábbi képviselő-testületi előterjesztésekből is kitűnik, hogy az Önkormányzat elismeri a 
Fórum  munkáját,  és  partnerként  kezeli  a  civil  szervezeteket.  A 2008.  évben  megkötött 
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megállapodás egy közös cselekvési programtervről is e gondolat mentén született. Az ebben 
vállalt  feladatok  maradéktalanul  végrehajtásra  kerültek  a  civil  szervezetek  részéről.  A 
feladatokhoz ígért önkormányzati támogatás viszont az önkormányzat anyagi gondjai miatt 
nem minden esetben realizálódott („Egészség Érték!” elnevezésű vetélkedő,  Civilek Baráti 
találkozója). A  Kistérségi  Forgataghoz  viszont  nem  kellett  anyagi  támogatást  kérnie  a 
Fórumnak, mert  a Vas Megyei Közgyűléstől pályázati  úton elnyert  pénzből valósította azt 
meg.

Itt érdemel említést az is, hogy illegális hulladéklerakók felszámolására az Önkormányzat és a 
Horgász Egyesület tavaly közösen nyert támogatást, s azóta ez a munka is megvalósult.

Szentgotthárd Város Önkormányzata az alábbi anyagi támogatást nyújtotta a Civil  Fórum, 
illetve tagjai részére az elmúlt időszakban (itt fel nem sorolva az önkormányzati feladatokat 
ellátó civil szervezeteknek ennek fejében juttatott támogatást):
- a Rábakethelyi Plébánia által  2008. június 23-29. között szervezett Egyházi zenei tábort 

30.000,- Ft-tal,
- a Nagyboldogasszony Plébánia által 2008. június 30-július 5. között szervezett Hittantábort 

130.000,- Ft-tal,
-  a  Szentgotthárdi  Horgász  Egyesület  által  2008.  június  30-július  13.  között  szervezett 

Horgásztábort 30.000,- Ft-tal,
- a 359. számú Vajda Ödön Cserkészcsapatot 2008. augusztus 1. és 10. között képviselő 2 fő 

cserkésznek a lengyelországi nemzetközi cserkésztalálkozón való részvételét 50.000,- Ft-tal,
-  az Ifjú Természetjárók Baráti  Köre által 2008. augusztus 4-10.  között szervezett  Lurkók 

Napközis Táborát 80.000,- Ft-tal,
- a Vöröskereszt városi szervezete által 2008. augusztus 11-17. között szervezett Napraforgó 

Egészségtábort 90.000.- Ft-tal
támogatta a 2008. évi költségvetésben tervezett Civil Alap terhére;
- a Pronasnak  400.000,- Ft támogatást,
- a Polgárőr Egyesületnek 100.000,- Ft-ot biztosított a Hársas-tónál 2008. szeptember 15-ig 

pénteken,  szombaton  és  vasárnap  este  18.00  óra  és  24.00  óra  közötti  állandó  polgárőr 
jelenlét biztosítására,

- a SZCIF részére a 2008. május 1-jén tartandó Civil Nap keretében megrendezésre kerülő 
főzőverseny támogatására 50.000,- Ft-ot adott.

A  fenti  támogatások  a  2008.  évi  költségvetésben  a  Civil  Fórum  számára  elkülönített 
1.000.000,- Ft-os Civil Alapból lettek kiegyenlítve.

A fentieken kívül a sportegyesületek is kaptak támogatást az Önkormányzat költségvetéséből 
2008-ban, így a:
- Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya 1.800.000,- Ft-ot,
- VSE Teke Szakosztálya 450.000,- Ft-ot,
- VSE Futó Szakosztálya 50.000,- Ft-ot,
- Kézilabda Klub 1.300.000,- Ft-ot,
- Rábatótfalui SE működési kiadásaira 100.000,- Ft-ot,
- Rábatótfalui SE labdarúgó torna rendezésére 50.000,- Ft-ot,
- Zsidai SE sportkiadásaira 113.140,- Ft-ot,
- Szentgotthárdi Diáksport Egyesület diáksport feladatokra 1.000.000,- Ft-ot.
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Egyéb önkormányzati támogatások 2008-ban:
- Harmónia Egészségvédő Kör részére az éves programjainak megvalósításához 20.000,- Ft,
- Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub részére éves programjaihoz 50.000,- Ft,
- Szentgotthárd Énekegyesület részére nemzetközi kórustalálkozó rendezéséhez 160.000,- Ft,
-  a  Polgármesteri  Hivatal  a  Civil  Fórum  munkájának  segítésére  egy  laptopot  adott  át 

használatra,
- a Polgármesteri Hivatal egy helyiségében irodát alakíthatott ki a Fórum, melyhez a helyiség 

térítésmentes  használatán  kívül  az  önkormányzat  (a  Polgármesteri  Hivatal  útján)  állja  a 
villany és fűtés költségeit.

A polgármesteri  keretből  370.000,-  Ft,  az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport 
Bizottság keretéből pedig 210.000,- Ft támogatás került a civil szervezetekhez (többek között 
ezeket is tartalmazza a fenti felsorolás), de a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat is támogatott 
civil szervezeteket.

A  cselekvési  programtervben közösen vállalt  feladatokon kívül  került  létrehozásra a  Civil 
Iroda, mely a civil szervezetek számára óriási jelentőséggel bír. A helyiség felújításra szorult, 
melynek  munkálatait  az  önkormányzat  és  a  civilek  közösen  végezték  el,  majd  a  SZCIF 
rendezte be bútorokkal és irodaszerekkel az NCA pályázatán nyert támogatásból. Az NCA 
pályázaton nyert anyagi forrás biztosításával a Civil Irodában informatikai rendszer épült ki 
(telefon,  internet,  számítógép,  fénymásoló),  amit  a  civilek  rendszeresen  használnak 
fénymásolás,  levelek  megírása,  pályázatkeresés,  pályázati  adatlap  kitöltés,  nyomtatványok 
keresése,  kinyomtatása,  telefonos  ügyintézések  és  elektronikus  levelezés  céljából.  A civil 
Iroda kihasználtságáról ad tájékoztatás a 4. sz. melléklet (az iroda használatáról folyamatos 
nyilvántartást vezetnek). A munkát fél éven át civil munkatárs is segítheti heti 20 órában.
A mögöttünk lévő  pár  hónap is  bizonyítja  az  iroda  szükségességét  és  fontosságát  a  civil 
szervezetek hatékonyabb működése érdekében. A civil szervezetek számára fontos az iroda 
működtetése,  melynek  zökkenőmentessége  a  civil  munkatárs  munkaviszonyának 
megszűnésével  (májusban)  nyilván  sérülni  fog.  A  további  foglalkoztatás  csak  újabb 
támogatással folytatható.
Pedig  a  kialakított  Civil  Iroda  kihasználtsága,  szükségessége  egyre  növekszik.  A  civil 
szervezetek  itt  tarthatnak  összejöveteleket,  üléseket,  kisebb  előadásokat,  de  miután  a 
Polgármesteri  Hivatal  összenyitotta  a  földszinti  hátsó  (volt  GAMESZ)  folyosót  a 
Refektóriummal, akár nagyobb számú érdeklődőt vonzó rendezvényt is lehet koordinálni az 
irodából – a civil referenssel történő előzetes egyeztetéssel.

A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége tisztában van azzal, hogy még rengeteg tennivaló vár 
a Fórumra és tagjaira, hosszabb időre lesz szükség ahhoz, hogy a SZCIF megerősödjön, és 
valódi küldetését betöltse.

A civil szervezetek által ellátott önkormányzati feladatok

Sok  önkormányzati  feladatot  a  civil  szervezetek  tudnak  a  leghatékonyabban  ellátni.  Az 
Önkormányzat anyagi támogatása mellett ilyenek voltak 2008-ban (is) a következők: 
- a kulturális és idegenforgalmi feladatok (Pannon Kapu Kulturális Egyesület), 
- a bölcsődei nevelés (Tótágas Közalapítvány),
- a gyepmesteri feladatok ellátása (Kutyabarátok Egyesülete),
- a sportszervezői feladatok (Sportbarátok Egyesülete),
- a Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása (Horgász Egyesület),
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-  a  városrészi  klubok  fenntartása  (Jakabházi  Faluszépítő  és  Hagyományőrző  Egyesület, 
Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület, Zsidai Sportegyesület),
-  a  városrészeken  a  közterületek  kaszálása,  rendben  tartása  (Zsidai  Sportegyesület, 
Máriaújfaluért  Egyesület,  Rábafüzesi  FC,  Jakabházi  Faluszépítő  és  Hagyományőrző 
Egyesület, Rábatótfalui SE). 
Mindezen  feladatok  ellátására  az  említett  szervezetekkel  támogatási  szerződést  kötött  az 
Önkormányzat, s (a sportszervezői feladat kivételével, amire nincs az idén összeg elkülönítve 
a  költségvetésben)  ezt  tervezi  a  következő  időszakra  vonatkozóan  is  –  ezzel  egy  külön 
előterjesztésben  is  foglalkozunk.  Itt  most  csak  annyit  jegyzünk meg,  hogy  a  városrészek 
rendben tartása, kaszálása feladat akár közfoglalkoztatás keretében is történhet. Az 1. számú 
mellékletben található cselekvési programterv tervezetébe mindenesetre beillesztettük.

A Civil Fórum kérései, a közös cselekvési programterv

A SZCIF  tapasztalata,  hogy  egyre  több  civil  szervezet  nyújt  be  pályázatot  az  NCA-hoz, 
ugyanakkor  sokan  még  nem alkalmasak,  vagy  nem is  jogosultak  erre.  Számukra  a  Civil 
Fórum  szerint  továbbra  is  az  önkormányzat  támogatása  jelenthetné  a  forrást 
tevékenységükhöz.  Erre  az  évről-évre  (amikor  az  önkormányzat  nem  különített  el  külön 
alapot  a  civilek számára)  visszatérő  problémára  a  Fórum véleménye szerint  a  Civil  Alap 
létrehozása jelenthetné a megoldást, melyből a bizottságok által konkrét célokra – projektekre 
– meghirdetett pályázatok útján részesedhetnének a civil szervezetek. Csakis a kölcsönösség 
eredményezné a civil szervezetekben rejlő erő kihasználását.

A  SZCIF  és  tagszervezetei  igénylik  a  korábban  már  biztosított  előnyök  fenntartását  – 
honlapon való információk megjelentetését, civil iroda biztosítását, civil referens működését, 
fénymásolási  lehetőség  biztosítását.  Szerintük  célszerű  lenne,  ha  az önkormányzat 
meghatározná  a  civil  szervezeteknek  nyújtható  természetbeni  támogatások  formáit  és 
mértékét  (pl.  civil  irodához helyiség,  infrastruktúra,  eszköz biztosítása). A Fórum a közös 
cselekvési  programterv  tartalmára  tett  javaslatában  kifejezetten  igényelte,  hogy  a  civil 
szervezetek  nagyobb  példányszámú  anyagaikat  (meghívók,  adó  1%-ával  kapcsolatos 
anyagok,  pályázatok  stb.)  térítésmentesen  kinyomtathassák,  fénymásolhassák  a 
működésükhöz szükséges mennyiségben, a Polgármesteri Hivatalban. Ezt azonban így, ebben 
a formában biztos, hogy nem lehet megvalósítani. Eddig a pályázataikat fénymásoltathatták 
ingyenesen a Hivatalban, a továbbiakban is csak ezt javasoljuk a megállapodás szövegébe, 
mivel ennek kiterjesztése parttalanná, követhetetlenné, ellenőrizhetetlenné tenné a civilek e 
lehetőségét,  a  Polgármesteri  Hivatal  hátrányára.  Az  egyéb  fénymásolási  munkálatokért  a 
civileknek is a Hivatalban rendszeresített díjakat kell fizetniük. Mivel a Civil Irodában is van 
fénymásoló (bár nem olyan nagy teljesítményű, mint a Hivatalban), ez véleményünk szerint a 
továbbiakban sem fog fennakadást eredményezni.

A  Szentgotthárdi  Horgász  Egyesület  jelezte,  hogy  felvállalná  az  ’56-os  emlékpark 
karbantartását is. A múlt hónapban elfogadott közfoglalkoztatási tervben azonban szerepel az 
emlékpark parkfenntartási munkája 2009 májusától szeptemberéig. A terv szerint 1 fő fogja a 
munkát folyamatosan ellátni, a Közszolgáltató Vállalat keretein belül.

A cselekvési terv 4. pontját a Civil Fórum az Önkormányzat anyagi támogatásával javasolja 
(„Orvosi  előadások,  szűrővizsgálatok,  vetélkedő  a  város  általános  és  középiskolás  korú 
gyermekei számára, Ifjúsági Klub egészségügyi előadássorozata, drogprevenció és elsősegély 
ügyelet  a  Hopplá  fesztiválon  (július  18.)  a  Fórum  szervezésében”).  Civil  Alap  híján  az 
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önkormányzati támogatás esélye meglehetősen csekély, így a támogatásra való utalást az 1. 
sz. mellékletben olvasható tervezetbe nem is foglaltuk bele. Ennek ellenére a Civil Fórum 
továbbra is törekedni fog ezen programok megvalósítására.

Az idei évre is két Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) megszervezését tervezi a Civil Fórum. 
Az elsőre májusban szeretne sort keríteni, az Önkormányzat képviselőinek részvételével. A 
rendezvény címe: „Megkérdezzük a Képviselő-testületet”. Ezen a testületi tagok munkájáról 
lenne szó, civilek kérdéseire válaszolva, valamint arról, hogyan látják a képviselők a helyi 
civilek szerepét a város közéletében.

Az előterjesztés 2. sz. mellékletében található a Fórum 2009. évi munkaterve. Ebbe belevette 
a  nyári  gyermektáborokat  is  június,  július  és  augusztus  hónapban.  Ezeket  viszont  azzal  a 
megjegyzéssel  illette,  hogy  „Önkormányzati  támogatás  szükséges  hozzá”.  Konkrétan  két 
tábort  nevezett  meg:  a  Horgász  Egyesület  ifi  horgásztáboroztatását  júniusban  és  az  Ifjú 
Természetjárók  Baráti  Köre  nyári  napközis  jellegű  táboroztatását  kisiskolásoknak, 
augusztusban.  Azóta  további  tervezett  táborokról  is  szereztünk  tudomást,  ezek  pedig  a 
Nagyboldogasszony Plébánia nyári hittantábora és a Rábakethelyi Plébánia nyári zenei tábora. 
A Civil Fórum ezeket a nyári, napközis jellegű táborokat, tudván, hogy az Önkormányzat nem 
tervezett a költségvetésben összeget ezek támogatására, nem szerepeltette a cselekvési tervre 
adott javaslataiban, illetve külön kérte, hogy a Plébániák Hivatalba beérkező kérelmeit külön 
előterjesztésben tárgyaljuk.

A  civil  szervezeteknek  is  szükségük  lenne  a  városról  szóló  kiadványokra  a 
külkapcsolataikhoz.   A CHIRON projekt  során  előállított  kiadványokból  ezért  igénylik  a 
korábbi  megállapodás  szerinti  példányokat.  Itt  kell  megjegyezni,  hogy  utazásaik, 
vendégfogadásaik előtt, amennyiben felkeresték kérésükkel a Polgármesteri Hivatalt, mindig 
kaptak a civilek a rendelkezésünkre álló prospektusokból.

A Civil Fórummal közös éves cselekvési programtervünk Fórummal egyeztetett, a fentieket is 
figyelembe vevő tervezetét az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Ezúton is szeretném megköszönni a Szentgotthárdi Civil Fórum egész éves együttműködését, 
és a jelen előterjesztés elkészítéséhez nyújtott segítségét!

A  SZCIF  elnöksége  továbbra  is  számít  az  Önkormányzat,  a  Képviselő-testület 
együttműködésére,  partneri  viszony  kialakítására,  a  civil  szervezetek  és  a  Fórum  által 
megfogalmazott jogos igények figyelembevételére az önkormányzati munka szervezése során.

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a civil 
szervezetek  együttműködéséről,  az  ezzel  kapcsolatban  végzett  2008.  évi  munkáról, 
megszerzett tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős közlésre: Dr. Krajczár Róbert irodavezető
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2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete az  Önkormányzat  és  a 
Szentgotthárdi Civil Fórum 2009. május 1 – 2010. április 30-ig szóló közös cselekvési 
programtervét az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

 Cziráky László elnök

Szentgotthárd, 2009. április 20.

Viniczay Tibor
  polgármester

Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. sz. melléklet
                                                    

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum
közös éves cselekvési programterve

egyrészről
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata (9970  Szentgotthárd,  Széll  Kálmán  tér  11.,  a 
továbbiakban: Önkormányzat) – képviseletében eljár: Viniczay Tibor polgármester,
másrészről a
Szentgotthárdi Civil Fórum (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11., a továbbiakban: Fórum) – 
képviseletében eljár: Cziráky László elnök
között  2005.  december  21-én  megkötött  együttműködési  megállapodás  hatályban  tartása 
mellett  a  felek  az  alábbi  éves  cselekvési  programtervet  fogadják  el,  melyben  az  egymás 
közötti  együttműködést  szabályozzák  a  következő  területeken,  az  egyes  területeknél 
részletezett tartalommal:

1./ A kapcsolattartás formája:

- A Szerződő felek folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással – ennek jegyében:

--  A Polgármesteri  Hivatal és a Fórum képviselői háromhavonta megbeszélést  tartanak, 
melyen  a  jelen  cselekvési  programterv  egyes  pontjait  megtárgyalják,  a  felmerülő 
problémákat átbeszélik, a megoldási lehetőségeket közösen keresik.

--  Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal  útján a Fórum részére a civil  szervezetek 
hatékonyabb működése érdekében a Civil Iroda céljára kialakított helyiség használatát 
ingyenesen  biztosítja,  a  működéshez  szükséges  rezsiköltségeket  (fűtés,  áram)  nem 
számolja  fel.  A Fórum ennek fejében továbbra is  vállalja  az  Önkormányzat  és  civil 
szervezetek közötti kapcsolattartást és az információ áramoltatását.

--  Az Önkormányzat  a mobilitáshoz szükséges 1 db laptopot  visszavonásig használatra 
biztosít a Fórum részére.

--  A  Fórum  és  tagszervezetei  pályázataikat  térítésmentesen  kinyomtattathatják, 
fénymásoltathatják a pályázathoz szükséges mennyiségben a Polgármesteri Hivatalban.

--  A Polgármesteri  Hivatal  az  internetes  oldalán  (hivatal.szentgotthard.hu)  kialakított 
„Civilek és az Önkormányzat” c. rovatot továbbra is fenntartja a kialakított tartalommal, 
azt folyamatosan bővíti, és lehetőséget ad a Fórum részére a közhasznúsági beszámolója 
közzétételére. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Cziráky László elnök

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
  Nagyné Szekér Renáta civil referens

-  Az  Önkormányzat  keresi  a  lehetőségét  annak,  hogy  a  civil  szervezetekkel  közös 
pályázatokon induljon.

Határidő: folyamatos

194



Felelős: Cziráky László elnök
  Leiner Mónika pályázati ügyintéző
  Németh Eszter pályázati ügyintéző

2./ Civilek és a közéleti kérdések

- A Fórum folyamatosan áttekinti a képviselő-testület és bizottságai éves munkatervét, és az 
ott  feltüntetett  tervezett  témakörökhöz  előzetes  javaslatokat  ad,  témákat  vet  fel, 
koncepcionális kérdésekben a javaslattételen túl részt vehet a koncepció megalkotásában. 
Ehhez a szükséges anyagot elektronikus formában megkapja.

Határidő: havonta 
Felelős: Cziráky László elnök

  Nagyné Szekér Renáta civil referens

3./ Civilek által ellátott önkormányzati feladatok

-  Bölcsődei  nevelés  megvalósítása  a  Tótágas  Közalapítvány  közreműködésével,  az 
Önkormányzat anyagi és szakmai támogatásával.

Határidő: folyamatos
Felelős: Lászlóné Király Tünde, a Tótágas Közalapítvány kuratóriumának elnöke

  Vidovics Jánosné bölcsődevezető
  Bauer Gabriella egészségügyi és szociális intézményi ügyintéző

-  Városrészeken  közterületek  kaszálása  a  Jakabházi  Hagyományőrző  és  Faluszépítő 
Egyesület, a Máriaújfaluért Egyesület, a Farkasfa Jövőjéért Egyesület közreműködésével, az 
Önkormányzat anyagi támogatásával. //Figyelem, ezekre lehetőség van közmunkaprogram 
keretében is, ez esetben innen törlendő!!!//

Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  egyesületek elnökei,
  Jakabné Palkó Edina irodavezető
  Doncsecz András, közszolgáltatások ügyintézője

-  A  Hársas-tó  fenntartási  feladatainak  ellátása  a  Szentgotthárdi  Horgász  Egyesület 
közreműködésével, az Önkormányzat anyagi támogatásával.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  Cziráky László, a Szentgotthárdi Horgász Egyesület elnöke
  Jakabné Palkó Edina irodavezető
  Doncsecz András, közszolgáltatások ügyintézője

-  Gyepmesteri  feladatok  ellátása  a  Kutyabarátok  Egyesülete  közreműködésével,  az 
Önkormányzat anyagi támogatásával.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
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  Cziráky Zoltán, a Kutyabarátok Egyesületének elnöke
  Jakabné Palkó Edina irodavezető
  Molnár Márta, állattartással kapcsolatos ügyintéző

- Szentgotthárd kulturális és idegenforgalmi feladatainak ellátása a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület által, az Önkormányzat anyagi támogatásával.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szalainé Kiss Edina, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke

  Somogyi Péter művelődési ügyintéző
  Németh Eszter pályázati ügyintéző

- A városrészi klubok fenntartása a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, a 
Farkasfa  Jövőjéért  Egyesület,  és  a  Máriaújfaluért  Egyesület  közreműködésével,  az 
Önkormányzat anyagi támogatásával.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  egyesületek elnökei
  Jakabné Palkó Edina irodavezető

4./ A szociális ellátások és az egészségvédelem

Orvosi  előadások,  szűrővizsgálatok,  vetélkedő  a  város  általános  és  középiskolás  korú 
gyermekei számára, Ifjúsági Klub egészségügyi előadássorozata, drogprevenció és elsősegély 
ügyelet a Hopplá fesztiválon (július 18.) a Fórum szervezésében.

Határidő: folyamatos
Felelős: A Fórum Egészségügyi Szekciója

5./ A környezetvédelem és tisztaság

A Rába-  és  a  Lapincs-folyó  tisztaságának  figyelemmel  kísérése,  a  Heiligenkreuz  mellé 
tervezett hulladékégető elleni tiltakozás folytatása a Fórum Környezetvédelmi Szekciója által, 
az Önkormányzat erkölcsi támogatásával.

Határidő: folyamatos
Felelős: Cziráky László elnök, 

  Soós Zoltán Pronas elnök
  Bugán József alpolgármester

6./ A város kulturális és sportéletének színesítése
- Civil Nap megszervezése a Fórum elnöksége által.

Határidő: 2009. május 1.
Felelős: Cziráky László elnök

  Szalainé Kiss Edina, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke

-  IV.  Kistérségi  Forgatag  megrendezése  a  Fórum  által,  Felsőszölnök,  Alsószölnök, 
Apátistvánfalva, Rábagyarmat, Szakonyfalu, Magyarlak, Csörötnek, Rátót bevonásával.
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Határidő: 2009. június 5.
Felelős: Cziráky László elnök

- Civil Szervezetek IX. Baráti Találkozója megszervezése a Fórum elnöksége által.

Határidő: 2009. november
Felelős: Cziráky László elnök

7./ A lakosság érdeklődési köréhez kapcsolódó tájékoztatás

-  Közös  Érdekek  Kerekasztala  (KÉK)  megszervezése  két  alkalommal,  az  Önkormányzat 
képviselőinek részvételével.
Témakörök: 
1. Megkérdezzük a Képviselő-testületet
- Testületi tagok munkájáról beszámoló, civilek kérdéseire válaszolva.
- Hogyan látják a képviselők a helyi civilek szerepét a város közéletében.
2. Közérdeklődésre számot tartó téma – nyitott

Határidő: 2009. május és 2009. október
Felelős: Cziráky László elnök

önkormányzati részvételért: Viniczay Tibor polgármester

8./ Kapcsolatépítés - Testvérvárosi kapcsolatok ápolása

- Kórustalálkozó szervezése a Zene Világnapján, testvérvárosi részvétellel (Izola), pályázati 
forrásokból finanszírozva, ennek hiányában az Önkormányzat anyagi támogatásával.

Határidő: 2009. október 3.
Felelős: Kardosné Kovács Márta, a Szentgotthárd Énekegyesület elnöke

  Dr. Krajczár Róbert irodavezető

9./ Jelen cselekvési programterv 2009. május 1-jétől 2010. április 30-ig szól.

Szentgotthárd, 2009. április 30.

…………………………… ………………………..
Szentgotthárdi Civil Fórum Szentgotthárd Város

 Önkormányzata
képviseletében   képviseletében

Cziráky László elnök   Viniczay Tibor polgármester
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2. sz. melléklet

SZENTGOTTHÁRDI CIVIL  FÓRUM  MUNKATERVE
                                                                 
                                                                   2oo9.

Időpont                                                   P R O G R A M                                                                

Január Szentgotthárdi Civil Fórum irodamegnyitója

Február SZCIF Elnökségi ülése – munkaterv
Szekcióülések (munkatervek-kapcsolódási pontok, koordináció)
Pályázatíró tanfolyam 

Március „Egy nap városunk tisztaságáért” Tavaszi tisztasági akció meghirdetése
Közös cselekvési terv kidolgozása az Önkormányzattal 
SZCIF Közgyűlés 
Pályázatíró tanfolyam folytatása
Pályázatok írása, benyújtása

Április SZCIF elnökségi ülése
Készülés a Civilek Napja programra 
Város májusfájának felállítása

Május Civilek Napja 
                            (étkek versenye, kulturális programok, egészségügyi pavilon)
                            Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) Önkormányzat-civilek kapcsolata

Június „Kistérségi Forgatag” IV. alkalommal
Parlagfű-mentesítésre mozgósítás
Horgász Egyesület ifi horgásztáboroztatása
     (Önkormányzati támogatás szükséges hozzá)

Július Nyári napközis jellegű táborok lebonyolítása – Igény szerint 
     (Önkormányzati támogatás szükséges hozzá)

Augusztus Nyári napközis jellegű táborok lebonyolítása - Igény szerint 
Ifjú Természetjárok Baráti Köre nyári napközis jellegű táboroztatása 
kisiskolásoknak

                                (Önkormányzati támogatás szükséges hozzá)
Szekcióülések

Szeptember „Egy nap városunk tisztáságáért” Őszi tisztasági akció meghirdetése

Október Közös Érdekek Kerekasztala az Egészséghónaphoz kapcsolódva 
(„Galagonya” Szív Klubbal közös szervezésben)
Civil Szervezetek IX. Baráti Találkozója megszervezése
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November Konferencia – Civil Szervezetek II. Konferenciája

December SZCIF Elnökségi ülése – 2009 év értékelése 

Negyedévente egyeztetés az önkormányzattal, a problémák, teendők átbeszélése.

Havi rendszerességgel Mesepalota és Idősek magazinja műsorok összeállítása, elkészítése a 
Gotthárd TV-vel közösen.

A SZCIF munkatervét a tagszervezetei által  megadott munkatervek alapján állítottuk össze, 
így figyelemmel tudjuk kísérni a rendezvényeket és segíteni tudjuk egymást a szervezésben, a 
koordinálásban, valamint a programok és időpontok meghirdetésében.

Jelen munkaterv a 2009. február 3-án megtartott elnökségi ülésen került elfogadásra.

Szentgotthárd, 2009. február 04.

        
Cziráky László 

                                                 SZCIF elnök
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3. sz. melléklet

A SZCIF eseménynaptára

2oo8. március 7. Gotthárdi KörKép újságban a támogatható civil
szervezetek adószámainak megjelentetése felhívással.

Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár

2oo8. március 11. Kibővített elnökségi ülés
CF/ 14/11- 3/ 2008 számú határozat a közös cselekvési
terv kidolgozására

Tárgy: 
                                                    1./SZCIF cselekvési tervének összeállítása

  ( 2oo8. április1-2oo9 március 31 )
  2./ „Civil Nappal” kapcsolatos egyeztetés

  a Pannon Kapu Kulturális egyesülettel
Felelős: Cziráky László SZCIF elnök

    Károly Andrea PKKE munkatársa

2oo8. március eleje Egyeztető megbeszélés a jegyző és a CF vezetői között

2oo8. március 14. Javaslat leadása a SZCIF és az Önkormányzat
2oo8. április 1-2oo9. március 31. közötti időszak
közös cselekvési tervéhez

Felelős: Cziráky László SZCIF elnök
Felhívás és Intézkedés kérése tisztasági akció témában
Felelős: Kardosné Kovács Márta

2oo8. március NCA Civil Önszerveződés Szakmai és Területi
Együttműködés Kollégiuma által kiírt „Civil 
együttműködések, érdekképviseleti és egyéb
hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése” című

                                        pályázati felhívásra „Fogjunk össze!” című pályázat 
benyújtása.
Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár

2oo8. március 26.  Testületi ülés jóváhagyta a beterjesztett cselekvési 
tervet, mely a PM és a CF elnöke által aláírásra került.

2oo8. április 4. Az önkormányzat Civil Referensével / Nagyné Szekér
Renáta/ a SZCIF titkára részt vett Győrben a  „Helyi
érdek – Helyi érték” képzéssorozat rendezvényén,
melynek szervezője az Ökotárs Alapítvány.
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                                        Témakörök:
A civil-önkormányzati együttműködés elvei,
Jogszabályi alapjai és fő területei, részvétel a döntés-
hozatalban, pénzügyi kapcsolatok,közös megvalósítás.
Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár

                                                 
2oo8. április 1o. Nyári táborok tervezetének összesítése és a tervezet

továbbítása a Polgármesteri Hivatal felé.
Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

Hivatal felkérésére kérdőívek kitöltetése az időskorúak
helyzetének felmérése tárgyában.
Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

2oo8. április  14. SZCIF Közgyűlés meghívóinak postázása
Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár

2oo8. április 23. Civil Fórum Közgyűlése
Napirend: 

                                                        1. Beszámoló az elmúlt év munkájáról
      2. Munkaterv elfogadása
      3. Egyebek

2oo8. április 29. Vas Megyei Szív programhoz való csatlakozás 
 lehetőségei
 Megbeszélés:
- a Rendelőintézet vezetőjével
- a civil szerv.vezetőivel, helyszíni szervezőkkel
Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

2oo8. április 3o. A város májusfájának felállítása a Városkapunál
SZCIF tagjainak közreműködésével
Felelős: Cziráky László SZCIF elnök

2oo8. május 1. Civil Nap szervezése a Színház környékén
- Nemzetközi kerékpártúra
- Gulyásfőző verseny
         Résztvevők: Nyugdíjas pedagógusok és barátaik

         Városi Vöröskereszt
Szentgotthárd Énekegyesület
Városi Nyugdíjas Klub

          „Harmónia” Egészségvédő Kör
          Kézilabda szakosztály

Horgász Egyesület
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- Egészségi állapotfelmérés
         Végzik: Diabetes Klub

   Harmónia Egészségvédő Kör
Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár

2oo8. május 1o.               Meghívók postázása a KÉK-re
Híranyag a Gotthárdi KörKép Szerkesztőségének
Kistérségi Forgatag szervezési munkálatai

                                             Résztvevő csoportok felmérése
     Plakátok és emléklapok készíttetése
Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

2oo8. május 26. Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK)
a Művelődés Háza nagytermében
Téma: 1./ Koordinációs megbeszélés a Szív programról

 2./ Sztg-i Szív Klub alapításának lehetősége
Előadó: Fördősné Dr. Kardos Erzsébet

                                                     Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
                                                      Egészségügyi, Szociális és Ifjúságvédelmi
                                                      Titkárság vezetője

Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök
CF/15/ 26-5/2008. számú határozat: 
SZCIF  csatlakozása a„Jó szívvel az egészségért” 
elnevezésű Vas Megyei Szív programhoz.

                                        
2oo8. június 2. Szentgotthárdi Szív Klub alakuló ülése a Civil Fórum 
                                         támogatásával
                                         Koordinátor: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

2oo8.június 5. III. Kistérségi Forgatag lebonyolítása
Program megnyitója: Labritz Béla Önk. Képviselő

                                        Fellépő kulturális csoportok:
                                              1./ Óvodáskorú gyermekekért Alapítvány keretében

                                          a „Játékvár” óvodásai
      2./ Apáti szlovén gyermektánccsoport
      3./ Városi Vegyeskar
      4./ Nyugdíjas Klub Trécselői
      5./ Magyarlaki Hagyományőrző Egyesület

                                                   Asszonykórusa
                                               6./ Rábagyarmati táncosok
       7./ Rábafüzesi német Asszonykórus
                                              8./ Kovács Miklós gitáros-énekes

A rendezvényen a 108 fő fellépő mellett 78 fő 
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                                        városlakó is részt vett.
Segítők: Városi Nyugdíjas Klub

     Szentgotthárd Énekegyesület
     Városi Vöröskereszt
     Harmónia Egészségvédő Kör
     Horgászegyesület
     Önkéntes Tűzoltó Egyesület
     Polgárőrség

                                        Felelősök:
                                               Májusfa kidöntése, elszállítása

               Cziráky László SZCIF elnök
       Kulturális műsor lebonyolítása

     Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök
       Szereplők vendéglátása, emléklapok átadása

     Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár
 

2008. június 6. Híranyag a Gotthárdi KörKép Szerkesztőségének
                                         és a Városi TV-nek
                                                Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

2008. július 24-27. Civil szervezetek aktív részvétele a Szentgotthárdi
                                         Történelmi Napokon
                                          ( közreműködés a lakomán és a felvonuláson, 
                                           valamint aVárosi Vegyeskar és Fúvószenekar
                                           kulturális műsora)
               
2008. július-augusztus Gyermekek nyári szabadidejének hasznos eltöltésére
                                         irányuló táborok lebonyolítása
                                                  Felelősök: Polesznyák László

       Rimfel Ferenc
       Szabó Ferencné
       Csörnyi Zoltánné

2008. augusztus 21. Híranyag a Gotthárdi KörKép szerkesztőségének
                                         és tábori elszámolások az Önkormányzat Képviselő-
                                         testülete felé.( augusztus 4-szeptember10)

Felelősök: A táborok lebonyolítói

2008. aug. 4- szept. 5. Szentgotthárd Város Szív programjának összeállítása
                                          Koordinátorok: Csörnyi Zoltánné 

Herczeg Rita
Pénzes Tiborné
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Keserűné Becker Ibolya
                                                   Szakmai tanácsadó: Dr. Mesterházy Mária

CF/16 /5-9/ 2008. számú határozat: Szentgotthárd
                                         Város Szív programjának elfogadásáról
                  
2008. szeptember 4. Egyeztető megbeszélés a jegyző és a CF vezetői között

2008. szeptember 9. Szív program továbbítása  
                                        Vas Megye Önkormányzati  Hivatala Egészségügyi,
                                         Szociális és Ifjúságvédelmi titkársága felé
                                         (Fördősné Dr. Kardos Erzsébet titkárságvezető)
                                         valamint az Önkormányzat Képviselő-testülete felé

( Nagyné Szekér Renáta civil referens által)

2008. szeptember 22. Elnökségi ülés
Téma: 1./ Nyertes pályázattal kapcsolatos teendők

-Civil konferencia szervezése
-Civil munkatárs
-Civil iroda

                                                                 Felelős: Kardosné Kovács Márta
                                                                              SZCIF titkár
                                                    2./ VIII.CISZEBAT szervezési munkálatai

- Program összeállítása
- Meghívók tervezése
                 Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

2008. szeptember 29. Híranyag a Gotthárdi Körkép Szerkesztőségének
                                         ( szeptember 29- november 4)

Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

2008. október 27.             Meghívók kézbesítése a város és városkörnyék
civil szervezeteinek

                                                  CISZEBAT VIII.
Civil Konfrencia témakörökben

                                                       Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

2008. november 4. CISZEBAT VIII.
                                         Program: 
                                               Megnyító: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

       Köszöntő: Viniczay Tibor polgármester
       Hírmondó: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár
       Civil Világ sorozatban bemutatkozik:

                                                   40 éves Nyugdíjas Klub
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                                               Előadás: „A vörösbor hatása a keringésre”
                                                    Dr. Nagy Lajos Osztályvezető főorvos
                                               „Civil koccintó”kötetlen beszélgetés
                           
                                              A rendezvény ideje alatt térítésmentes 
                                              Szűrővizsgálatokat végeznek a Vas Megyei 
                                              Szív Egyesület munkatársai
                                              Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök
                                                           Keserűné Becker Ibolya Szív klub vezetője

2008. november 18. Elnökségi ülés
Témakörök:

                                         1. Civil iroda helyének megbeszélése
     Meghívott: Poór László MVK Megyei Igazgató

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
   Fekete Tamás irodavezető 

                                         2. Civil munkatárs alkalmazásának megbeszélése
                                         3. Civil Konf-ra jelentkezők pontosítása
                                                  
2008. november 19-24. Civil Konferencia témakörének és előadóinak 
                                         pontosítása
                                                   Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár
                                         Szobabeosztás

Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

2008. november 28-30.„Fogjunk össze” Konferencia a civilségről
Helyszín: Új- Ebergényi Kastélyszálló

                                                         Vasszécseny
   Program:

1./11. 28. KÉK ( Közös Érdekek Kerekasztala)
 Téma: „Találkozások – Kölcsönhatások”
Résztvevők: Sztg civil szervezeteinek képviselői
Levezető:     Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök
Előadók:       Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár

 Nagyné Szekér Renáta civil referens
 Labritz Béla Önkormányzati képviselő
 Szilágyi Leonóra CISZOK munkatárs

2./ 11.29 „Fogjunk össze” Konferencia
Előadók: Szilágyi Leonóra CISZOK munkatárs

     Kováts Zoltán CISZOK munkatárs
     Tóth Annamária Tri-Nila pályázati tanácsadó
     Tóth Attila Tri-Nila Bt. Pályázati tanácsadó
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3./ 11. 30. Konferencia zárása
                                                 Tapasztalatok összegzése: 
                                                         Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár

      Cziráky László SZCIF elnök

2008. december 5. Híranyag a Gotthárdi Körkép Szerkesztőségének
(november4- december 4 közötti időszakról)

                                        Felelős: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

2008. november 21- 2009. január 17  között 
                                        Civil iroda : Kialakítása
                                                          Festése 

Takarítása
          Berendezése

Előkészületek a megnyitóra
Felelős: Civil Fórum elnöksége 

    valamint Dékány Judit civil munkatárs

2009. január 19. Meghívó készítése a Civil iroda megnyitójára
Civil Szervezetek és érdekeltek értesítése 

          Felelős: Dékány Judit civil munkatárs

2009. január 23. Civil iroda megnyitó ünnepsége
Program: 1./ Megnyitó

                                                                     Cziráky László SZCIF elnök
      2./ Köszöntő 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
      3./ Tájékoztató

- SZCIF 2008 évi NCA pályázata
- SZCIF 2008 évi tevékenysége
- Civil iroda működésének célja, rendje
- 2009 évi tervek
               Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár

2009. február 3.  SZCIF elnökségi ülése
Megjelentek: Cziráky László SZCIF elnök

Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök
Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár
Dékány Judit SZCIF munkatárs

2009. február 4. Híranyag a Gotthárdi Körkép és a VTV 
szerkesztőségének
( december – január)
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Felelős: Dékány Judit Civil munkatárs

2009. február 4-10. közötti időszak
Meghívó készítése a SZCIF szekció üléseire 
Civil Szervezetek képviselőinek értesítése 

          Felelős: Dékány Judit civil munkatárs

Az önkormányzat információkérés közfoglalkoztatási 
tervhez megkeresésre válaszok begyűjtése, 

                    megfogalmazása, továbbítása.
Felelős: Civil Fórum elnöksége 

    valamint Dékány Judit civil munkatárs

Költségvetési támogatáshoz kérvény benyújtása 
Felelős: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár
Civil szervezetektől a 2009. évi munkatervek 
begyűjtése
Felelős: Dékány Judit civil munkatárs

2009. február  17.
                                 SZCIF szekció ülések                                 

14 óra    Egészségügyi-szociális
                    15 óra   Oktatási-művelődési-ifjúsági
                    16 óra    Közéleti
                    17 óra    Gazdasági, környezetvédelmi
                    18 óra    Sport

2009. február 23-27 közötti időszak
Meghívó készítése a SZCIF közgyűlésre 
Civil Szervezetek képviselőinek értesítése 
Felelős: Dékány Judit civil munkatárs
Pályázatokhoz előkészületek 
Felelős: Kardosné Kovács Márta, Dékány Judit
Jegyzővel történő találkozóhoz anyagok gyűjtése
Felelős: Kardosné Kovács Márta, Dékány Judit

Sajtó anyag küldése a Gotthárdi Körképnek Károly Andrea 
részére

2009. február 27
Pályázatíró tanfolyam  
Tóth Annamária Tri-Nila pályázati tanácsadó
Tóth Attila Tri-Nila Bt. Pályázati tanácsadó
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2009. március 3. 
SZCIF közgyűlése 

                                 1./ Beszámoló a Civil Fórum 2oo8 évi működéséről
Ea: Kardosné Kovács Márta  a  SZCIF titkára

2./ Civil Fórum 2oo9 évi munkatervének elfogadása
Ea: Cziráky László a SZCIF elnöke 

3./ Új belépő-csatlakozni kívánó tagok felvétele.
4./ Egyebek / Aktuális teendők.
A lemondott két elnökségi tag helyet választás
Új elnökségi tag: Baranyainé Petrovics Ildikó
                            Dr. Klósz Beáta

2009. március 4. 
Civil együtt működések érdekképviseleti és egyéb hálózati 
rendszerek létrehozásának és működtetésének támogatása 
pályázat írása.

2009. március 5.
Egyeztető megbeszélés a jegyző és a CF vezetői között

2009. március 13
Pályázatíró tanfolyam  
Tóth Annamária Tri-Nila pályázati tanácsadó
Tóth Attila Tri-Nila Bt. Pályázati tanácsadó

2009. március 15-18. 
Nyomtatott és elektronikus sajtótermék létrehozásának és 
fejlesztésének …támogatása pályázat
Cívil Szervezetek kapacításfejlesztésének, képzésének 
támogatása pályázat írása, benyújtása
Felelős: Kardosné Kovács Márta, Dékány Judit

2009. március 20
Nyugat-dunántúli regionális civil szervezetek működési 
támogatása pályázat írás és benyújtás
Felelős: Kardosné Kovács Márta, Dékány Judit

2009. március 26-27
Vas Megyei Közgyűlés Turisztikai és Sport Bizottságának 
pályázat megírása, feladása
Felelős: Kardosné Kovács Márta, Dékány Judit
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A 2009. évi második SZCIF elnökségi ülésre az elnökségi 
tagok értesítése.
Felelős: Dékány Judit

2009. április 6.
Városi Vöröskereszt egyeztetése a Születés hete Fesztivál
pályázati témában

2009. április 7. 
SZCIF elnökségi ülés
Az önkormányzathoz benyújtandó közös cselekvési terv 
benyújtásának megbeszélése.
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2009. április 29-i ülésére

a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a hivatal munkájáról.

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:

87/2005. számú képviselő-testületi határozat 3. pontja:

Kérdőív a választott szakmákról – III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium

2009 márciusában az előző évekhez hasonlóan ismét sor került a III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégiumban a Hivatal által összeállított kérdőív kitöltésére a 11., 12., 13. és 14. évfolyamos 
tanulók  körében.  A  kérdőív  a  szakma  választásáról,  tanulmányaikról,  munkavállalásról, 
terveikről szól. (kérdőív mellékelve).
A kérdőívet összesen 215 fő töltötte ki. (77 fő 11. évfolyamos, 59 fő 12. évfolyamos, 63 fő 13. 
évfolyamos és 16 fő 14. évfolyamos tanuló).

A kérdőíveket kiértékelése alapján a következők állapíthatók meg:

1. Az  iskolában  jelenleg  tanuló  17-20  éves  korosztály  0  %-át  befolyásolta  a  volt 
általános iskola, az iskola szak/szakma választásánál. A válaszadók 9,3 %-a szülői 
döntés alapján, 44,7%-a baráti, ismerősi ajánlásra, 45,6 %-a a képzés jó színvonala 
miatt választotta a III. Béla Szakképző Iskolát.

2. A  tanulók 
65  %-a 
azért 
választotta 
azt  a 
szakot, 
amit 
jelenleg 
tanul,  mert 
érdekli  és 
ezzel 
szeretne 

foglalkozni, 11,6 %-a az általa elsőként megjelölt másik szakra nem nyert felvételt, 
22,8 %-a pedig „csak” a bizonyítvány megszerzését tűzte ki célul.

1. kérdés

képzés jó 
színvonala

45,6%
baráti, 

ismerősei 
ajánlása
45,6%

szülői döntés
9,3%

általános iskola 
befolyása

0%
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3. A megkérdezettek 
64,2 %-a  úgy 

gondolja,  hogy 
csak részben  kapta 
meg a tanulmányai 
során azt,  amit 

elképzelt,  21,4 
%-a úgy  érzi,  hogy 

elképzelése 
teljes mértékben 

valóra vált.  8,8 
% szerint nem azt 
kapta, amit  várt,  5,6 
%-a pedig  az 

elvártak hiánya 
miatt szakot/szakmát 
fog váltani.

4. Tanulmányaik 
megkezdésekor 

a tanulók  32,1 
%-a úgy látta,  hogy 
biztos el  tud  majd 

helyezkedni 
választott 
szakmájával. 

33,5 %  gondolta 
úgy, hogy  nem 
biztos az 

elhelyezkedése, 
de  a szakmát  meg 
akarja tanulni.  34,4 
%-a úgy  vélekedett 
ha nem  tud  a 

választott 
szakmájával 
elhelyezkedni, 

új képzésben vesz 
majd részt.

2. kérdés

szak érdekli és 
szeretne vele 

foglalkozni
65%elsőként 

megjelölt 
szakra nem 

nyert felvételt
11,6%

csak a 
bizonyítvány a 

fontos
22,8%

3. kérdés

nem azt kapta 
amit várt

8,8% szakot vált
5,6%

teljesen valóra 
vált az 

elképzelése
21,4%

részben kapta 
meg amit várt

64,2%

4. kérdés
Így látták a tanulók a tanulmányaik kezdetekor 

ha nem tud 
elhelyezkedni, 

új képzést 
választ majd

34,4%

biztos el tud 
helyezkedni

32,1%

nem biztos 
hogy el tud 
helyezkedni

33,5%
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5. Az előző pontban feltett kérdésekre ma már másként válaszolnak. 69,7 %-a úgy véli, 
hogy nem biztos az azonnali elhelyezkedés a szakmájában, 17,7 % szerint biztosan 
talál állást, 12,6 % új szakma elsajátítását látja megoldásnak.

6. A  kérdőíveket  kitöltők  16,7  %-a  a  tanulmányai  befejezése  után  a  jelenlegi 
iskolájában  szeretne  maradni,  elvégezni  a  12.  és  13.  évfolyamot.  A  végzett 
szakmájában  29,8  %,  más  területen  15,8  %  szeretne  dolgozni.  Új  szakmát  a 
válaszadók  22,3  %-a  szeretne  elsajátítani,  főiskolán,  vagy  egyetemen  a 
megkérdezettek 15,3%-a kíván továbbtanulni.

5. kérdés
Ma így látják az elhelyezkedés lehetőségeit

új képzést 
vállal

12,6%

biztos talál 
állást
17,7%

nem biztos 
hogy el tud 
helyezkedni

69,7%

6. kérdés

végzett 
szakmájában 

akar 
elhelyezkedni

29,8%más területen 
dolgozna

15,8%

új szakmát 
választ
22,3%

marad az 
iskolában

16,7%

továbbtanul
15,3%



7. A megkérdezett tanulók több mint háromnegyede, 76,3 %-a még nem érdeklődött a 
szakmájával kapcsolatban, állásügyben. A válaszadók 3,7 %-a, nagyvállalatnál, 9,3 
%-a kis-közép vállalatnál, 6,9 %-a egyéni vállalkozónál érdeklődött munkalehetőség 
ügyében. 3,3 %-a más egyéb helyen keresett állást.

8. A 66 álláshely után érdeklődő közül 59,1 %-ban pozitív visszajelzést kaptak saját 
szakmájukban, további 24,2 % kapott ajánlatot, de nem a saját szakmájában, míg 
16,7 % elutasítást kapott. Az elutasítás oka nagymértékben az volt, hogy az érintett 
szakmában nincs felvétel, nincs üres álláshely vagy éppen túl sok a jelentkező

7. kérdés

nem 
érdeklődött 
állásügyben

76,3%

egyéb helyen 
keresett állást

3,3%

egyéni 
vállalkozónál 
érdeklődött

6,9%kis-közép 
vállalatnál 
érdeklődött

9,3%

nagy vállalatnál 
érdeklődött

3,7%

8. kérdés
66 tanuló érdeklődött álláshely iránt

pozitív 
visszajelzés 

saját 
szakmájában

59,1%

ajánlatot 
kapott, de nem 
a szakmájában

24,2%

elutasítást 
kapott
16,7%



9. A 66 érdeklődőből csak 13 válaszolta meg a 9. kérdést. A válaszadók 46,7 %-a a 
pályakezdéssel, a gyakorlat hiányával, 33,3 % üres álláshelyek hiányával, 20 % a 
sok jelentkezővel magyarázza az elutasítást.

10. A munkáltatók  szívesen  alkalmaznak-e  pályakezdőket  kérdésre  a  215  tanulóból 
14 nem válaszolt ez 6,5 %. A válaszadók 71,2 % szerint nem szívesen alkalmaznak 
pályakezdőket a munkáltatók, míg 22,3 % véleménye alapján igen. A pályakezdő 
alkalmazásának elutasítása a tanulók szerint elsősorban a tapasztalat, a gyakorlati 
tudás hiánya miatt van. Viszont, akik szerint szívesen alkalmaznak pályakezdőket a 
munkáltatók,  a pályakezdői bérrel,  a frissen tanultakkal,  a fiatalsággal,  a könnyű 
taníthatósággal, magyarázzák választásukat.

11. A kérdőív  utolsó 
kérdése  az  volt, 

hogy a tanulók  mely  3 
szakmát  látják 
elhelyezkedés 
szempontjából 

ma  a legbiztosabbnak 
a megyében.  A 

válaszadók 
széles szakmai  skálát 

soroltak  fel, 
melyek  közül 

leginkább  a  vendéglátós,  asztalos,  CNC  gépkezelő,  informatikus,  kőműves  és 
kereskedő szakmákat tartják a legbiztosabb álláslehetőségnek.

9. kérdés
13 tanuló válaszai az elutasítás okairól

pályakezdés, 
gyakorlat 

hiánya
46,7%

üres 
álláshelyek 

hiánya
33,3%

sok jelentkező
20%

10. kérdés

tanulók szerint 
nem szívesen 
alkalmaznak 
pályakezdőt

71%

nem válaszolt
7%

tanulók szerint 
szívesen 

alkalmaznak 
pályakezdőt

22%



Tisztelt Tanuló! Az alábbi kérdőív kitöltésekor neved nem kötelező megadni, viszont hogy milyen 
szakot /szakmát tanulsz, és hogy melyik osztályban tanulsz, azt igen. A kérdőívvel, amelyet a korábbi 
években, az iskoládban a 11.,  12.,  és 13.  évfolyamokon tanulók szintén kitöltöttek, Szentgotthárd 
Város  Önkormányzata,  mint  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  fenntartója  szeretne 
információkat kapni az iskola befejezéséhez közeledő diákoktól néhány fontos kérdésben.
Kérlek, hogy válaszolj Te is a feltett kérdésekre! Együttműködő segítségedet előre is köszönöm!

Szentgotthárd, 2009. március 10.

Tisztelettel:
Dr.  Dancsecs  Zsolt  sk

Jegyző

K É R D Ő Í V

A választott szakmákról 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók számára
/Válaszaidat karikázd be!/

A III. Béla Szakképző Iskola ________ osztályában _____________________ szakot/szakmát tanulok.

1. A szakközépiskolai szak illetve a szakmád választásánál befolyásoltak-e?

a. Igen, a volt általános iskolám.
b. Igen, szülői döntés alapján.
c. Én választottam az iskolát és a szakot/szakmát, mert itt jó a képzés színvonala.
d. Én választottam az iskolát és a szakot/szakmát, mert ezt tanulták/ajánlották barátaim, ismerőseim.

2. A választáskor mi játszott leginkább szerepet?

a. Érdekel ez a terület, mindig ezzel szeretnék foglalkozni.
b. A megjelölt másik szakra nem vettek fel.
c. „Csak” érettségit/szakmunkás bizonyítványt akarok szerezni.

3. Tanulmányaid során azt kaptad, amit elképzeltél?

a. Igen, teljes mértékben.
b. Igen, de csak részben.
c. Nem.
d. Nem, ezért szakot/szakmát fogok váltani.

4. Tanulmányaid kezdetén mit gondoltál a majdani elhelyezkedésről?

a. A választott szakkal/szakmával biztosan el tudok majd helyezkedni.
b. A választott  szakkal/szakmával  nem  biztos,  hogy  azonnal  állást  találok,  de  mivel  érdekel  a 

szak/szakma, ezért meg akarom tanulni.
c. Ha e választott szakkal/szakmával nem tudok elhelyezkedni, új képzésben fogok részt venni.

5. Mit gondolsz ma az érettségi/szakmai vizsga előtt az elhelyezkedésről?

a. A választott szakkal/szakmával biztosan el tudok majd helyezkedni.
b. A választott szakkal/szakmával nem biztos, hogy azonnal állást találok.
c. A választott szakkal/szakmával biztosan nem tudok elhelyezkedni, ezért új képzésben kell részt 

vennem.

6. Tanulmányaid befejeztével mit kívánsz csinálni?
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a. Dolgozni szeretnék a végzett szakmámban.
b. Dolgozni szeretnék más területen.
c. Továbbtanulok főiskolán, egyetemen.
d. A jelenlegi iskolámban elvégzem a 12. és 13. évfolyamot.
e. Új szakmát tanulok a jelenlegi/másik iskolában.

7. Érdeklődtél-e már szakmáddal kapcsolatosan állásügyben? (Több válasz is lehetséges.)

a. Igen, nagyvállalatnál.
b. Igen, állami/önkormányzati intézménynél.
c. Igen, kis- és középvállalatnál.
d. Igen, egyéni vállalkozónál.
e. Igen, egyéb helyen: …………………………
f. Nem érdeklődtem még.

8. Ha érdeklődtél, milyen válaszokat kaptál?

a. Kaptam ajánlatot, a saját szakmámban.
b. Kaptam ajánlatot, de nem a szakmámban.
c. Elutasítottak, nem kaptam ajánlatot.

9. Mi volt az elutasítás oka? Erre a kérdésre csak akkor válaszolj, ha érdeklődtél, de elutasítottak!
a. Pályakezdő vagy, nincs gyakorlatod.
b. Ebben a szakmában nincs felvétel illetve álláshely.
c. Sok a jelentkező.
d. Egyéb, és pedig:……………………………………….

1. Mit  gondolsz,  a  munkáltatók  (vállalatok,  intézmények,  vállalkozók)  szívesen  alkalmaznak 
pályakezdőket?

a. Igen, ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

b. Nem,  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

11. Szerinted melyik az a három szakma, amellyel ma biztosan el lehet helyezkedni Vas megyében?

a. …………………………………….
b. …………………………………….
c. …………………………………….

122/2008. számú képviselő-testületi határozat 5. pontja:

A  Képviselő-testület  122/2008.számú  határozata  5.pontja   értelmében  „Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  képviselő-testülete   az  iskolai  konyhák  vállalkozásba  adására  kiírás  alatt  lévő 
közbeszerzés nyertesénél a közétkeztetés fokozott ellenőrzését írja elő az egészségesebb és tartalmasabb 
érkezés biztosítása érdekében. Erről legalább évente két alkalommal készüljön jelentés a Testület számára.

244/2008. számú képviselő-testületi határozat:

244/2008.számú határozata  értelmében Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az 
„Iskolai konyhák és büfék ellenőrzésének tapasztalatai „ című Jelentést megismerte, az abban foglaltakat 
tudomásul veszi. A rendszeres ellenőrzéseket a jövőben is folytatni kell. Határidő a következő ellenőrzés 
elvégzésére:2009.április 15-ig.  
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Az ÁNTSZ ez évi munkatervi feladatában az általános iskolák, büfék táplálkozás-egészségügyi vizsgálata 
nem szerepelt,  munkatervük az óvodák országos vizsgálatára terjedt ki.  Ennek ellenére – kivételesen - 
2009.  év  első  negyedévében  helyszíni  ellenőrzéseket tartottak   Szentgotthárd  városban  üzemelő 
iskolabüfékben,  valamint  az  iskolákban  működő  főzőkonyhákon. Javasolták,  hogy  a  jövőben  az 
Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervébe a helyi egészségügyi szolgáltatóknak célszerű ilyen 
feladatokat  megfogalmazni  és  számon  kérni.  Az  ÁNTSZ  ezen  feladatok  végrehajtásához  segítséget, 
támogatást nyújthat. 
A Doncsecz Fivérek Bt. által – a SZOI Széchenyi István Általános Iskolában, a SZOI Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban, valamint a III. Béla Szakképző Iskolában – üzemelő  iskolabüfék árukínálata kielégíti az 
OÉTI egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásait. 
Valamennyi  büfé  áruválasztékában  megtalálható:  teljes  kiőrlésű  gabonából  készült  pékáru  (Graham, 
korpás,  magvas);  sovány  felvágottból,  belsőségből,  szalámiból,  sajtféléből  készített  szendvicsek;  friss 
gyümölcs;  1,5  %-os  tej,  tejtermékek:  natúr,  illetve  ízesített,  savanyú  tejtermékek  formájában.  Nyers 
zöldséget kizárólag szendvics részeként árusítanak.
Megjegyezték,  hogy a  2008.  évben elvégzett  országos  felmérésben résztvevő 3099 iskola  közül  1331 
iskolában  üzemeltettek  büfét,  s  a  büfével  rendelkező  iskolák  30  %-ában  nem  árusítottak  semmilyen 
gyümölcsöt, a teljes kiőrlésű gabonából készült pékáru a büfék kínálatának 26 %-ából hiányzott.   
A szentgotthárdi iskolabüfékben kaphatók különféle csokoládék és müzli szeletek. A kétféle nassolnivaló 
előfordulási gyakorisága közel azonos. A büfékben egyéb egészséges snack-ek (olajos magvak, szőlőcukor, 
almachips) is megtalálhatóak. Szénsavas és mentes ásványvizek, valamint magas rosttartalmú (100 %, 50 
%-os)  gyümölcslevek is  a  gyerekek rendelkezésére  állnak,  ½ illetve  0,33  literes  kiszerelésben.  Külön 
kiemelendő,  dicséretes,  a  Széchenyi  István  Általános  Iskola  büfékínálata,  mivel  szénsavas  cukrozott 
üdítőkkel és kólafélékkel nem csábítják az iskola diákjait.  A másik két büfében a cukrozott,  szénsavas 
üdítők a forgalmazott italok kb. 20 %-át tették ki. Javasolták a cukrozott üdítők kiváltását egészségesebb 
italokra. 

Pozitívumként értékelendő továbbá, hogy a büfékben energiaitalokat, cukrászati süteményeket, chipseket 
nem árusítanak.   
Az egészséges ajánlást szemléltető „5letek az egészséges büféért” plakát valamennyi büfében kihelyezésre 
került.   

Az Elamen Zrt. (Székhelye: 1095 Budapest, Soroksári u. 95) által üzemeltetett 3 főzőkonyha (Arany János-
,  Széchenyi  István Általános Iskolák,  Vörösmarty Mihály Gimnázium-Kollégium) élelmezésvezetőjétől 
megkapták a 2009. év 12.-13. hét étlapját, valamint 1 nap (2009. március 24.) nyersanyag felhasználását. 
Az energia- és tápanyagszámítást, az étlapelemzést ezen dokumentációk birtokában végezték el. 
A  főzőkonyhák  érvényes  működési  engedéllyel  rendelkeztek,  az  engedélynek  megfelelő,  illetve  az 
engedélyezettnél  kevesebb  volt  a  főzési  adagszám  az  ellenőrzés  időpontjában.  Az  éttermek  tiszták, 
világosak  voltak,  kézmosási  lehetőség  biztosított,  az  evőeszközök  tisztasága  nem  esett  kifogás  alá, 
adagolási  útmutatót,  továbbá  a  mintaadagot  kihelyezték.  A megfelelő  mennyiség  tálalásához  adagolási 
útmutató  nélkülözhetetlen.  Pozitívum,  hogy  a  poralapból  készített  levesek,  mártások,  félkésztermékek 
fogyasztását  kerülik,  ugyanis  ezen  termékek  fogyasztása  magas  sótartalom,  tartósító  és  ízfokozó-szer 
tartalma miatt nem elfogadott. Az ételek ízesítéséhez jódozott sót használnak. A fentiek biztosítása mellett, 
az  „ötletláda”,  valamint  az  elégedettségi  szint  rendszeres  monitorozása  mind-mind  hozzájárulna  a 
gyermekek  táplálkozási  kultúrájának  formálódásához.  Az  elmúlt  öt  évben  étkeztetéssel  kapcsolatos 
panaszbejelentés Intézetükhöz nem érkezett. 
Az ellátottak száma átlagosan   930 fő, melynek kb. 1,5   %-a óvodás,  35,1 %-a 7-10 éves iskolás korú 
gyermek, kb. 32 % 11-18 éves diák, kb. 31 %-a felnőtt (szociális étkezést igénybe vevők, stb.) étkező. 

A jogszabály alapján az étkezést igénybe vevők napi tápanyagszükségletének csak ebéd esetén 35 %-át, 
tízórai-ebéd-uzsonna esetében 65%-át kell a közétkeztetésnek fedeznie. 
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A tápanyagszámítás értékelését szúrópróbaszerűen végezték, az adatok tájékoztató jellegűek. 
Az Arany János általános iskola főzőkonyháján  7-10 éves gyermekek részére előállított ételek, 1 nap, 1 
főre jutó, napi 3x-i étkezését biztosító tápanyagszámítása alapján a 67/2007.(VII.10)  GKM-Eü.M-FVM-
SZMM.  együttes  rendeletben  meghatározott  értékekhez  viszonyítva  a  gyermekek  többet  kapnak  a 
megengedettnél energiából és zsírból, míg a fehérjefelvételük elfogadható tartományba esik. Nagyobb a 
kívánatosnál a koleszterintartalom – ez számos betegség rizikótényezője lehet. 

67/2007.(VII.10) 
GKM-Eü.M-FVM-
SZMM.  együttes 
rendeletben 
meghatározott  értékek 
(min)

67/2007.(VII.10) 
GKM-Eü.M-FVM-
SZMM.  együttes 
rendeletben 
meghatározott  értékek 
(max)

Számított érték

Energia (KJ) 5977,4 6042,20
Energia (kcal) 1430 1438,23
Fehérje energia (%) 13 16 14
Összes fehérje (g) 45,5 55,9 49,93
Zsír energia (%) 28 30 35
Összes zsír (g) 42,9 46,15 53,58

Szénhidrát energia (%) 54 59 51
Összes szénhidrát (g) 188,5 206,05 178,63
Koleszterin (mg) 0 143 187,06

A Széchenyi  István  Általános  Iskolában  11-14 éves  gyermekek  részére  1  nap  1  főre  jutó  energia  és 
tápanyagok 3x-i étkezés esetén az alábbi:

67/2007.(VII.10)  GKM-
Eü.M-FVM-SZMM. 
együttes  rendeletben 
meghatározott  értékek 
(min)

67/2007.(VII.10) 
GKM-Eü.M-FVM-
SZMM.  együttes 
rendeletben 
meghatározott  értékek 
(max)

Számított érték

Energia (KJ) 6793 6130,26
Energia (kcal) 1625 1459,01
Fehérje energia (%) 13 16 16
Összes fehérje (g) 51,35 63,7 55,74
Zsír energia (%) 28 30 29
Összes zsír (g) 48,75 52,65 46,10
Szénhidrát  energia 
(%)

54 59 55

Összes  szénhidrát 
(g)

213,85 234 194,72

Koleszterin (mg) 0 162,5 320,37

Az adott napon az energia mennyisége a megengedett értéket nem lépte túl, a zsír-, a fehérje-, a szénhidrát 
felvételük elfogadható tartományba esett. Szintén, ezen korosztálynál is nagyobb a megengedettnél a napi 
koleszterintartalom. 

A Vörösmarty Mihály Gimnázium-Kollégiumban 15-18 éves tanulók részére 1 nap 1 főre jutó energia és 
tápanyagok értékei ebéd esetén az alábbi:

67/2007.(VII.10) 67/2007.(VII.10) 
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GKM-Eü.M-FVM-
SZMM.  együttes 
rendeletben 
meghatározott  értékek 
(min)

GKM-Eü.M-FVM-
SZMM.  együttes 
rendeletben 
meghatározott  értékek 
(max)

Számított érték

Energia (KJ) 3803,8 4419,22
Energia (kcal) 910 1051,9
Fehérje energia (%) 13 16 17
Összes fehérje (g) 28,7 35,35 44,13
Zsír energia (%) 28 30 34
Összes zsír (g) 27,3 29,4 38,30
Szénhidrát energia (%) 54 59 49
Összes szénhidrát (g) 119,7 130,9 125,53
Koleszterin (mg) 0 105 132,83

A 67/2007.(VII.10)  GKM-Eü.M-FVM-SZMM. együttes rendeletben meghatározott értékekhez viszonyítva 
az  étkezők  többet  kapnak  a  megengedettnél  energiából  és  zsírból.  A koleszterintartalom  magasabb  a 
jogszabályban rögzített ajánlásnál. 

Ha az étlap változatosságát nézzük, a két hét menüsora viszonylag változatos, azonban a kisétkezésekben 
tapasztaltak gyakran ismétlődő ételt (pl. margarinos kenyér). A kora tavaszi időszak szegényebb kínálatú 
friss zöldségek, gyümölcsök terén, de az ajánlottnál kevesebb a gyümölcs és a nyers zöldségféle. Friss 
gyümölcsöt a 10 nap alatt 3x kaptak a kisdiákok, a gimnázium-konyháján étkezők 1 esetben (alma). A 
gyümölcsleves, almabefőtt nem helyettesíti a friss gyümölcsöt. Az étrend kevés tejterméket tartalmaz: sajt 
a két általános iskolában 2x, a gimnáziumban - kockasajt formában - 1x, kefír 1-1x szerepel az étlapon. Az 
általános iskolákban március 17.-én. tej, tejtermék egyáltalán nincs az étlapon. Az ételkészítéshez használt 
húsfélék között nagy arányban található meg a sertéshús, hal nem került az étrendbe. A 10 nap során 7 
alkalommal készültek sertéshúsból az ételek. Pedig elegendő lenne, ha csak 4-5 alkalommal használnák fel. 
A belsőségek felhasználása nem elegendő. Mind az általános iskolában, mind a Gimnázium-Kollégiumban 
csupán  kétszer  szerepel  az  étlapon  májkrémes  félbarna  kenyér,  májgaluska  leves,  illetve  pirított  máj 
formájában. A 10 nap alatt  2-3 alkalommal kellene,  hogy legyen májjal  készült  étel:  kétszer abban az 
esetben, ha 1 feltét és 1 csirkemájat tartalmazó zöldséges leves szerepel az étlapon, 3 alkalommal akkor, ha 
1x levesben, egyszer feltétként, 1x pedig kisétkezésben szerepel.  Az Általános iskolák étlapját elemezve 
továbbá még megállapítható, hogy főzeléket a két hét alatt 4x készítettek, alapanyaga változatos (paraj, 
káposzta,  zöldborsó,  burgonya).  Az  ebéd  menüsora  a  két  hét  azonos  napjain  hasonló,  illetve  azonos 
összetételű: hétfő → gránátos kocka / káposztás kocka; szerda → tarhonyás hús / sertéspörkölt; péntek → 
párolt rizs / párolt rizs. 
Az  egyes  étkezéseknél  a  fehérje-komplettálás  többnyire  érvényesül,  kivétel:  Általános  iskolák 
főzőkonyhájánál a március 19-i (almabefőtt, piskóta), a március 25.-i uzsonna (magosrúd, alma), valamint 
a Gimnázium konyháján a március 20-i (kakaós csiga, dejós búrkifli) és a március 23-i vacsora (masánszky 
rizs-szedres öntet). Jobban kellene figyelni arra, hogy az állati és a növényi eredetű fehérjét tartalmazó 
élelmiszerek fogyasztása azonos étkezésen belül történjen.
A kenyérfélék,  péksütemények alkalmazása  változatos:  félbarna  kenyér,  rozskenyér,  magos  rúd,  briós, 
franciakenyér,  korpás zsemle.  Azonban az általános iskolában a  10 nap alatt  14-szer adnak kisétkezés 
részeként kenyeret, amit ajánlatos lenne lecsökkenteni. 
Továbbá  túl  gyakran  kerül  az  asztalra  tésztaétel,  4  alkalommal  szerepel  tészta  a  főétkezés  részeként 
(gránátos  kocka,  káposztás  kocka,  kagylótészta,  tarhonyáshús),  emellett  levesben  1  alkalommal 
(tarhonyaleves).
A burgonya alkalmazása megfelelő, elkészítése is változatosan történt (leves, főzelék, köret).
Megfelelő  gyakorisággal  használnak  fel  zöldségféléket  az  ebéd  részeként,  továbbá  C-vitamin  tartalmú 
savanyított zöldségfélét is. 
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A  Vörösmarty  Gimnázium  étlapján  is  kifogásolható  a  10  nap  alatt  2x  előforduló  sertésragu,  1x 
sertéspörkölt, 1x babgulyás, az azonos szín, azonos ízesítés, illetve az azonos alapanyag miatt, továbbá 
ezen kívül még sertéshús 3x fordul elő.  
A  kis,  illetve  a  főétkezések  között  is  többször  előfordul  édes,  sok  üres  kalóriát  tartalmazó  étel 
(mogyorókrém, kakaós csiga, csokis croissant).

Ajánlatos  lenne  –  amennyiben  a  körülmények  lehetővé  teszik  –  törekedni  arra,  hogy  az  igen  eltérő 
tápanyag-igényű korosztályok ne  azonos menüben részesüljenek.  (pl:  óvoda,  általános  iskola,  szociális 
étkező – Széchenyi Iskola Általános Iskola főzőkonyhája).

A táplálkozásnak az egészség megőrzésében, a betegségek megelőzésében kiemelt szerepe van. Az iskolai 
élelmezés is nagymértékben hozzájárul a felnőttkori betegségek kialakulásához, melyek a hazai halálozási 
statisztikát vezetik:  szív- és érrendszeri betegségek, illetve ezek kockázati tényezői, mint pl. elhízás és 
cukorbetegség. Ugyanez elmondható a daganatos betegségekről is. 
Táplálkozási kockázati tényezők közé tartoznak egyebek mellett a fokozott energia- és zsírbevitel, a nem 
megfelelő zsírsavösszetétel,  az egyszerű szénhidrátok túlzott  fogyasztása, a túlzott sóbevitel és a kevés 
zöldség-gyümölcs  fogyasztás.  Változatosabb  étlaptervekkel,  egészségesebb  ételekkel,  valamint 
megismertetésükkel  és  megszerettetésükkel  egészségesebbé  tehetjük  a  jövő  nemzedékét,  ugyanis 
nemzetközi  tanulmányok  megerősítik,  hogy  az  iskola  kiváló  színtér  a  gyermekek  helyes  táplálkozási 
szokásainak kialakításában, ismereteik bővítésében. 

Az  iskolai  környezet  egészségessé  tételével,  az  egészséges  táplálkozás  irányelveinek  érvényesítésével 
lehetőség van a gyermekek egészségmagatartásának formálására. 
Az iskolai közétkeztetés ebben jelentős szerepet tölthet be, hisz az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 50. § (3) bekezdése is kimondja, hogy a közétkeztetésnek az élettani szükségletnek megfelelő 
minőségű  és  tápértékű  étkezést  kell  biztosítania.  Mindezeken  túl  szerepe,  hogy  megismertesse  az 
egészséges  táplálkozást,  befolyásolja  a  táplálkozási  magatartást  és  hozzájáruljon  az  egészség 
megőrzéséhez. Ezért a jövőre nézve a további javaslatokat tették:
• Törekedni  kellene  az  arányos  tápanyageloszlásra,  vagyis  az  egyes  tápanyagokat  naponta,  sőt 

étkezésenként is megfelelő mennyiségben és arányban tartalmazza az étrend.
• 1-1 étel ismétlődése csak 3-4 hetenként történjen, akkor sem ugyanabban az összeállításban.
• Törekedni  kell  az  alapanyagok  változatosságára,  amely  akkor  megfelelő,  ha  ugyanabból  a 

nyersanyagból  1  hét  alatt  csak  1x  készül  étel.  Ez  nem vonatkozik  a  burgonyára,  salátákra,  nyers 
zöldségekre, friss gyümölcsökre. 

• A húsok  változatosabb  felhasználását  kell  előtérbe  helyezni.  A baromfi  és  sertéshús  50-50  %-os 
arányban való felhasználása javasolt. A főételek készítéséhez gyakrabban baromfihús (csirke, pulyka – 
nem csak mell része) és hal a kedvezőbb alapanyag, a magasabb rejtett zsír- és koleszterin-tartalmú 
sertéshúsnál. 

• A  napi  zsírbevitel  csökkentése  érdekében  alkalmanként  a  tejfölt  egészben  vagy  részben 
helyettesíthetjük kefírrel, joghurttal, vagy tejjel.  

• Kerülni kell a bő zsiradékban sütést. Célszerű alkalmazni olyan konyhatechnológiai eljárást, amelyhez 
a  lehető  legkevesebb  zsiradékot  kell  felhasználni  (alufólia,  gőzpároló),  megfelelő 
nyersanyagválogatással, korszerű ételkészítési technológiák bevezetésével javítható az étel minősége. A 
napraforgó olaj mellett kívánatos egyéb növényi olajok bevezetése: repce-, olívaolaj. 

• A szénhidrátok fő forrásai a burgonya, zöldségfélék és gyümölcsök legyenek és csak kisebb hányadként 
kenyér, pékáru, s egyéb gabonafélék. 

• Friss zöldség, gyümölcs naponta szerepeljen az étrendben. 
• Helyesebb lenne, ha tésztaétel 1 alkalommal szerepelne a főétkezés részeként, emellett levesbetétként 

3-4 alkalommal szerepelhet. Javasolt a durum lisztből készült tészta.  

Ajánlásaikat, javaslatukat az ELAMEN Zrt. részére is megküldték. 
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Megjegyezték, hogy  amennyiben az étrend-elemzést laboratóriumi tápanyagvizsgálattal, illetve több napra 
kiterjedő tápanyagszámítással is ki kívánjuk egészíteni, ez esetben a vizsgálatok díjkötelesek. Pl: 1 minta 
vizsgálta fehérje, zsír, szénhidrát értékekre: 16.200.-Ft + ÁFA.

27/2009. számú képviselő-testületi határozat 2. pontja:

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ tájékoztatása az aktuális munkaügyi helyzetről:

A regisztráltak száma márciusi állapot szerint: 950 fő (januári adat: 820 fő; februári adat: 911 fő)

Feltárt munkahelyek: 
10 fő üdülési tanácsadó, 5 fő hostess; 1 fő rendelésfelvevő; 1 fő bútorasztalos; 1 fő köztisztasági munkás; 2 
fő könyvelő; 1 fő szakács; 70 fő erdőművelő-közmunkában,
1 fő kőműves; 8 önkormányzat 62 fős munkaerőigénye közcélú munkában.
Tapasztalatok:
A  térség  jelentősebb  foglalkoztatói  tájékoztatást  kaptak  (személyes-/telefonos-/elektronikus  úton)  a 
munkahelyek  megőrzése  pályázatról.  A  munkáltatók  általában  nem  reagálnak  kellő  gyorsasággal  a 
pályázatra/okra.  A  bértámogatási  és  járulékkedvezmény  lehetőségek  jobban  érdeklik  őket.  Ezekkel 
lényegesen kevesebb az adminisztráció. Pályázatok megírására nincs kapacitásuk, nem tudják vállalni a 
továbbfoglalkoztatási  kötelezettséget.  Akik  valóban  rászorulnak  /vagy  nem,  de  van  rá  kapacitás/,  már 
tájékozottak  a  témában és  időben benyújtják.  Szentgotthárd  körzetében a  válság  főleg  az  autóipari  és 
bedolgozó cégeket érinti. Ezeknél a cégeknél volt létszámleépítés, de összességében véve korántsem olyan 
drasztikus (legalább is egyelőre).  

Hatósági és Okmányiroda:

1. 2009.  április  1-től  kezdetét  vette  a  városban  a  közfoglalkoztatás.  Az  Önkormányzati 
Közszolgáltató Vállalatnál 1 takarítónő kezdte meg 04.01-én a munkát, a másik takarítónő:07.01-én 
kell,  hogy  munkába  álljon.  Az  Óvodában  mind  a  három  fő,  a  Könyvtárban  két  fő,  a 
Rendelőintézetben egy fő, a Polgármesteri Hivatalban 4 fő, a III. Béla Szakképzőben  maradt a már 
foglalkoztatott 2fő, szerződésük 2009.12.31-ig lesz hosszabítva, a harmadik fő 08.01.napjával lép 
munkába. A Családsegítő Szolgálatnál 08.01.napjával egy takarítónő kezdi a munkát, a Gondozási 
Központban  szintén  három fő  munkába  állt.  A SZOI.ban  1  fő  kezdte  meg a  munkát,  a  másik 
egyelőre  nem volt  még  alkalmassági  vizsgálaton  sem,mert  beteg  lett.  A 3  portás  06.30-ig  fog 
dolgozni.  A Hivatalban egy fő nem vállalta  el  a munkát (adminisztrátor),mert  04.01-től a RÁT 
továbbfolyósításra került, ugyanis nem közfoglalkoztatás keretében elhelyezkedett, az egyik portás 
04.06-án bejelentette,hogy lakcíme megváltozott, elköltözött. A portás és az adminisztrátor helyett 
kellett új személyeket keresni. A kommunális feladatok elvégzésénél rosszabb a helyzet. 4 fő nem 
fogadta el  a munkát,a szervező és 3 kommunális  munkás,  szociális ellátásuk azonnali  hatállyal 
megszűntetésre került. 3 fő azért nem kezdte meg a munkát, mert beteg, később kaptak új időpontot 
az egészségügyi vizsgálatra. 2 főt a Munkaügyi Központ felszólított, hogy jelenjen meg és vegye át 
az eü-i vizsgálatra szóló vizsgálati lapot. Egy fővel, aki RSZS-t kapott megállapodást kötöttünk, így 
be tudtuk vonni a közfoglalkoztatásba 2009.12.31-ig. 2 főt már 04.14.napjával be tudtunk vonni 
azok helyére,  akik nem fogadták el  a  munkát.  3  új  RÁT-os nevét  adtuk meg a Közszolgáltató 
Vállalatnak,  akiket azok helyére kell  felvenni,akik nem vállalták a  munkát,vagy betegség miatt 
alkalmatlan (1fő volt ilyen.) 2009.04.01.napjával így összességében 17 fő kezdte meg a munkát az 
Intézményekben, 19 fő kezdte meg a munkát az Önkormányzati  Közszolgáltató Vállalatnál. A 
foglalkoztatás  során  folyamatos  a  kapcsolattartás  az  intézményekkel  illetve  a  Munkaügyi 
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Központtal,  hogy  a  felmerülő  problémákat  megoldjuk,  a  kieső  emberek  helyett  új  személyek 
kerüljenek a lehető legrövidebb időn belül alkalmazásra. 
Még mindig folyamatosan jelennek meg jogszabályok a közfoglalkoztatással kapcsolatban, amelyek 
további problémákat vetnek fel, ilyen pl. a foglalkozás egészségügyi vizsgálat rendszere.

Április 8-án a kistérségi polgármesterek, jegyzők, a Vas Megyei Munkaügyi Központ, valamint a 
Szentgotthárdi Kirendeltség és a REMEK Szombathelyi Regionális Képző Központja részvételével 
értékeltük a közfoglalkoztatás térségi tapasztalatait, valamint részletesen bemutattuk a városunkban 
a közfoglalkoztatás megvalósításának minden lépését.

Az  intézményi  kontroll  rendszer  keretében  külön  is  tájékozódunk  a  közfoglalkoztatás 
tapasztalatairól.  A Közszolgáltató  Vállalattal  szintén  külön  egyeztettünk  a  foglalkoztatás  mind 
személyi, mind dologi kérdéseiről, valamint a végzendő munkákról, a Vállalat a Műszaki Irodával 
folyamatos kapcsolatban van.

2. Az  állami  foglalkoztatási  szerv  az  aktív  korúak  ellátására  jogosult  személyekről a 
munkaerőpiaci  helyzetük  javítása,  a  jegyző,  valamint  az  állami  foglalkoztatási  szerv  ezzel 
összefüggő feladatai  eredményes  ellátásának  elősegítése,  a  jogosultsági  és  folyósítási  feltételek 
fennállásának megállapítása és ellenőrzése céljából elkülönített elektronikus nyilvántartást vezet. 
Az adatbázishoz a jegyző adatokat ad át,  valamint ellenőrizheti,  hogy az ellátás iránti  kérelmet 
benyújtó ügyfél szerepel-e az adatbázisban.

3. A  szociális  ellátásokról  és  szociális  igazgatásról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  szerint  házi 
segítségnyújtás  2008.  január  1-től  az  ellátást  igénylők  részére  csak  meghatározott  gondozási 
szükséglet fennállása  esetén  nyújtható.  A  gondozási  szükséglet  vizsgálata  céljából  működő 
bizottság 2009. áprilisi ülésén 9 házi segítségnyújtást kérelmező Szentgotthárdon és a kistérségben 
élő  személy  esetében  vizsgálta  és  állapította  meg  a  házi  segítségnyújtásra  való  jogosultsághoz 
szükséges gondozási szükséglet fennállását. 

4. A Városi Gyámhivatal részvételével áttekintettük a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Beteg 
Otthona és a Polgármesteri Hivatal közös feladatait, az intézmény jelenlétéből adódó speciális 
feladat ellátásokat, amelyek az Okmányirodai ügyintézés, a szabálysértés, a hagyatéki ügyintézés, a 
szociális ügyintézés és a gondnoksági feladatok ellátása során felmerünekl.

5. Szentgotthárd  Város  Idősügyi  Tanácsa  április  23-án  tartja  soron  következő  ülését,  ahol 
megtárgyalják a közrend, közbiztonság témakörben készült előterjesztést, s tájékoztatást kapnak a 
város szociális ellátórendszeréről.

6. A 2009.  június  07.  napjára  kitűzött  EP választásra vonatkozó  választójogosultak  névjegyzéke 
elkészült, közszemlére tétele megtörtént.
A választójogosultak részére az értesítő és ajánló szelvények 2009. április 6 és  április 10. napja 
között kézbesítésre kerültek.
A helyi választási iroda és információs szolgálat  működik.
Szavazatszámláló  bizottságok  tagjainak  megkeresése  megtörtént.  A  bizottságok  végleges 
összeállítására a delegálás lezárása után kerülhet sor.
A névjegyzék  változások  átvezetése  gépi  úton  történik,  folyamatos  a  karbantartás.  Eddig  egy 
alkalommal  került  sor  igazolás  kiadására,  mivel  más  településen  kíván  a  választópolgár 
választójogával élni.
A  városi  tv  felé  a  különböző  tájékoztatókat  elküldtünk,  valamint  azok  megtekinthetők  a 
Polgármesteri Hivatal földszintjén elhelyezett hirdetőtáblán. 
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A 3. számú szavazókör más helyszínen fogadja majd a szavazókat (Refektórium), ezért minden 
érintett  lépcsőházba  tettünk  ki  hirdetményt  arra  vonatkozóan,  hogy  a  szavazókör  helye 
megváltozott. Ezek az értesítések és ajánlószelvények kézbesítésekor kifüggesztésre kerültek.

7. A Körmendi Városi Ügyészség a vad védelméről, a vadgazdálkodásról,  valamint a vadászatról 
szóló  1996.  évi  LV.  törvény és  végrehajtási  jogszabályai  alapján  a  jegyző  hatáskörébe  utalt,  a 
vadkár megállapításával kapcsolatos eljárások törvényességi vizsgálatát végezte Hivatalunknál. A 
vizsgálat a 2008. évi iratokra vadkár megállapítása iránti kérelmekre vonatkozott. 

     A vizsgálat során az ügyész felszólalással élt két eljárási kérdés vonatkozásában. A   felszólalásban 
foglalt észrevételt a továbbiakban munkánkban alkalmazzuk, viszont ismételt jelzéssel éltünk az 
ügyészség  felé,  hogy  a  törvényben  megfogalmazott  „jegyzői  eljárás”  eljárási  szabályai 
megfogalmazásukban nem egyértelműek, rendkívül hiányosak, bizonyos tekintetben fontos eljárási 
szabályok  egyáltalán  nem  szabályozottak  és  így  nem  szolgálják  az  egységes  joggyakorlat 
kialakítását.

8. A 2009.03.31.-  től  hatályos,  a  telepengedély,  illetve  a  telep  létesítésének  bejelentése alapján 
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés 
rendjéről  és  szabályairól  és  a  bejelentés  szabályairól  szóló  358/2008.(XII.31.)  Korm.  rendelet 
értelmében a hatáskör gyakorlója a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
törvényben meghatározott kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

      A  fenti  jogszabály  értelmében  a  rendelet   hatálybalépésekor  működő  és  érvényes 
telepengedéllyel rendelkezők iratanyagait a rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül  a 
települési önkormányzatok jegyzői megküldik a kistérség székhelye szerinti jegyzőnek a közhitelű 
nyilvántartásba vétel céljából. Előreláthatóan 25 iratanyag várható a településekről, ezen túlmenően 
Szentgotthárd  Városban  60   jelenleg  is  működő  telepengedély  köteles  tevékenységet  folytató 
közhitelű  nyilvántartásba  vételét  kell   elvégezni  a  Hatósági  és  Okmányirodának   a   hatályos 
jogszabály értelmében 2009.05.31.-ig bezáróan. 

9. A Nemzeti  Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Felügyelőség Szombathelyi  
Kirendeltsége   a Vas Megyei Rendőr-főkapitánysággal, valamint fiatalkorú tanúk bevonásával 
Szentgotthárd Városban ellenőrizte  április 15-én  a 18 éven aluliak szeszesitallal és 
dohányáruval történő kiszolgálását.
4 egységben folytattak ellenőrzést, 3 esetben ( 2 vendéglátó, 1 kiskereskedelmi egység ) a 
kiszolgálás megtörtént. A jogszabálysértőkkel szemben fogyasztóvédelmi bírság  kerül kiszabásra.

10. A  Körmendi  Körzeti  Földhivatal  tájékoztatása  szerint  a  termőföldről  szóló  1994.évi   LV.tv. 
értelmében  a  föld használója a  termőföld használatát,  a  használat  megkezdésétől számított  30 
napon belül köteles bejelenteni az illetékes körzeti földhivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából.
A törvény szerint a bejelentést elmulasztó földhasználót a hatóság bírsággal sújtja, aminek mértéke 
a mulasztással érintett terület ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értének ezerszerese azzal, hogy a 
bírság összege nem lehet  kevesebb ötezer forintnál.  A meg nem fizetett  bírság, adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősül.
Az  elmulasztott  bejelentés  pótlására  jogkövetkezmények  nélkül  2009.  április  24-ig  van 
lehetőség. A körzeti  földhivatalok  2009.  április  27-től  megkezdik  a  termőföldek  használatáról 
vezetett nyilvántartás alapján az elmulasztott bejelentések, valamint a határidőn túli bejelentések 
ellenőrzését.  2009.  04.  27-ét  követően  a  bejelentést  vagy  a  bejelentési  határidőt  elmulasztó 
földhasználót bírsággal sújtja.
Mi kell a bejelentéshez?

- Kitöltött földhasználati bejelentő lap (letölthető a www.foldhivatal.hu web. oldalról) + kérelem;
- 1 db eredeti haszonbérleti szerződés (haszonbérlet esetében);

223/319



-  Haszonbérlet  esetében  a  bérleti  ajánlat  Önkormányzatnál  történt  kifüggesztés  tényének 
igazolása;
- Nem teljes ingatlan használata esetében hiteles térkép kivonat, melyen a használt terület meg 
van jelölve;
-  A  kérelemért  fizetendő  6000,-  Ft  (20  vagy  annál  több  földrészlet  esetén  12.000,-  Ft) 
szolgáltatási  díj  befizetésének  az  igazolása  (a  Földhivatal  pénztárába  vagy  a  10047004-
01409488-00000000 számú számlájára történő befizetés).

A  bejelentési  kötelezettség  teljesítésével  kapcsolatos  kérdésekkel  a  Körmendi  Körzeti 
Földhivatalhoz lehet fordulni (tel.: 94/410-402; 94/412-680, e-mail: kormend@takarnet.hu).

Műszaki Iroda:

- A 7459.  jelű  összekötő  úton  (Rábafüzesi  bekötőút)  történt  közúti  baleset  következtében  kidöntött 
közvilágítási  oszlop  helyreállítási  költségeit  a  rongálást  okozó  gépjármű  vezetője  megtérítette.  Az 
okozott kár mértéke: 322.800,- Ft. A közvilágítási oszlop helyreállítását megrendeltük az EHSZER Kft-
től.

- Megtörtént  a  rábafüzesi  temetőben  lévő  ravatalozó  sérült  előtér  falának,  illetve  a  hiányos  kerítés 
drótfonatának,  valamint  a  rábatótfalui  temetőnél  a  közkifolyónál  lévő  sérült  kannatartó  javítása. 
Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

- Megtörtén a Széll Kálmán téri kettős körforgalomnál kidöntött forgalomtechnikai oszlopok javítása. 
Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat

-    Jakabháza városrészen megtörtént a sebességkijelző táblák vill. hálózatra kapcsolása.

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 2
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 2
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 3
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 2
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 1
- Telekalakítások száma: 3
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 4
- Építésrendészeti eljárások száma: 1

Energetikai beszámoló 2009. első negyed év
 
  Folyamatban van a szabadpiacról történő földgázbeszerzés előkészítése. A fogyasztóink nagysága miatt 
2010. június 30-ig maradhatunk a közüzemi, illetve az egyetemes szolgáltatói körben. Mivel a szabadpiaci 
szereplők között nincsen nagy „tülekedés” az erősen időjárásfüggő, viszonylag kis mennyiséget fogyasztó 
települések iránt, így nekünk kell ajánlatkéréssel fordulnunk a lehetséges kis számú partnerekhez.
A jogszabályi  háttér  lehetővé teszi,  hogy közbeszerzési  eljárás  nélkül  köthessenek az önkormányzatok 
szabadpiaci szerződéseket, a mi fogyasztóink esetében 2010. szeptember 30-ig. Az eddigi tapasztalatok 
alapján 7 % alatti földgáz „hődíj” csökkenés realizálható. Mivel biztosítottnak látszik a közüzembe illetve 
az  ezt  2009.  július  1-től  felváltó  egyetemes  szolgáltatóhoz  történő  visszalépés  lehetősége,  így  az 
ellátásbiztonság kockáztatása nélkül  próbálkozhatunk a  szabadpiaci  beszerzéssel.  Egyenlőre  árkockázat 
sem látszik,  mivel  a  piaci  szereplők szerződéseikben rendre a  közüzemi árhoz viszonyított  ajánlatokat 
tesznek.  Információim  szerint  a  többi  szerződéses  feltétel  nem  diktátum,  hanem  személyre  szabott, 
konszenzuson  alapuló  lehetőség.  Terveink  szerint  az  őszi  fűtési  szezon  indítására  lebonyolítható  az 
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esetleges váltás.  A folyamatban a Képviselő- testületnek a beérkező ajánlatok alapján határozathozatali 
szerepe lesz. 
  Március  25-én  szombathelyen  részt  vettem  egy  konferencián,  melynek  témái  között  szerepelt  az 
önkormányzatok  energiatakarékossági  lehetőségei  közül  a  közvilágítási  és  a  gázbeszerzési  lehetőségek 
ismertetése. Itt megtanultam, hogy egy jól beharangozott és egyébként „élő” konferenciai téma is lehet 
időpocsékolás a hallgató számára.
   A  távhőszolgáltatás  költségcsökkentési  lehetőségei”  címmel  előzetes  felmérést  és  egyeztetéseket 
követően előterjesztést készítettem a Képviselő- testület februári ülésére.
   Műszaki  hibaelhárítást  a  szakrendelő  esetében  egy  zárlatos  szivattyú  és  az  okozatként  tönkrement 
vezérlőeszközök  javításával,  a  gimnázium esetében  pedig  a  használati  melegvíz  rendszer  kis  mértékű 
átalakításával végeztünk. Kisebb villamos hibák javítására is több ízben sort kerítettünk.
   A költségvetésben megítélt keretünkből a 2008. évihez hasonló „pénztelen” helyzet elkerülése érdekében 
május hónapban tervezzük a nyáron általunk elvégzendő karbantartások, átalakítások anyagszükségletének 
beszerzését. Ennek előzetes összeírása elkészült.

Pénzügyi Iroda:

Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a 
pénzforgalmi adatok alapján. 

Folyószámla hitelünk 2009. március 1-én:  - 288.833.066,- Ft
Bevételek március 1 – március 31.:                     367.135.319,- Ft
Kiadások március 1- március 31.:    - 244.796.171,- Ft
Elszámolási számla egyenlege március 31-én:   - 166.493.918,- Ft.

Tájékoztatásul közöljük, hogy folyószámla-hitelkeretünk 300.000.e/Ft.
A két ülés közti beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 208.406 e/Ft. 
Tájékoztatom a  T.  Képviselő-testületet,  hogy április  30-án 17.926 e/Ft  hiteltörlesztési  kötelezettségünk 
válik esedékessé – pályázati projektek önrészének  finanszírozására felvett rövid lejáratú hitel tekintetében.
Ismételten felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására, a 
bevételek növelésének és a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség fenntartása 
érdekében! 

Beszámolók, jelentések:
• Elkészítettük  és  továbbítottuk  a  Magyar  Államkincstár  felé  az  Önkormányzat  és  a  Társulás 

tekintetében a 2009. I. negyedévi időközi mérlegjelentést.
• A  2009-től  az  intézmények  működésére  vonatkozóan  bevezetett  kontroll-rendszer  keretében 

lefolytattuk az előírás szerinti  egyeztetéseket az intézményvezetőkkeel. A Polgármesteri Hivatal 
illetékes  munkatársai  és  a  vezetők  áttekintették  az  új  rendszerrel  kapcsolatos  elvárásokat  és 
egyúttal  kölcsönösen  tájékoztatták  egymást  az  aktuális  teendőkről,  eredményekről  és 
problémákról.  A megbeszéléseket  pozitívnak  és  előremutatónak  értékeljük.  A megbeszéléseket 
negyedévente megismételjük.

Adóhatósági feladatok:
• Talajterhelési díj fizetésére kötelezetek adóbevallásainak feldolgozása, 
• 2009. I. negyedéves idegenforgalmi adó bevallások és befizetések feldolgozása, 
• Kommunális és iparűzési adóbevallások és befizetések feldolgozása,
• Gépjárműadó befizetések feldolgozása,
• 2009. I. negyedéves zárási feladatok, zárási összesítők elkészítése.
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Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

SZMSZ-ünk  értelmében  az  egy  évvel  korábbi  rendeletek  hatályosulását  figyelemmel  kísérjük  és  ha 
szükséges korrigáljuk.

Rendeletek felülvizsgálata:

- A  14/2008.(V.05.)  rendelet : a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról  valamint  mellékleteiről  szóló  egységes  szerkezetbe  foglalt,  többször  módosított 
rendelete módosítást nem igényel.

- A   15/2008.(V.05.)   rendelet:   Szentgotthárd  Város  helyi  építési  szabályzatának  egységes 
szerkezetbe foglalt, többször módosított  rendelete  változtatást nem igényel.

Képviselői felvetésre adott válasz  :  

Dömötör Sándor : A közterületek és parkok takarítását, rendbe tételét a Közszolgáltató Vállalt időközben 
elvégezte, illetve végzi. A további rendszeres takarítási, parkosítási munkálatokba a közmunka programba 
bevont  foglalkoztatottak  is  besegítenek,  így  a  felmerült  problémák  rövid  időn  belül  megszüntetésre 
kerülnek.
A Széll Kálmán tér 16. (hrsz.1359/3),  18. (hrsz.1359/2) és Rákóczi u 3. (hrsz.1359/4) mögötti területek a 
társasházakhoz tartoznak, ott az illegális parkolás miatt a közterület felügyelők nem jogosultak intézkedni. 
Eljárni, bírságolni csak az 1359/5 közterületen tudnak. 
A Széll Kálmán téren levő szökőkút melletti parkba, annak védelmére lettek  ideiglenesen  elhelyezve a 
terméskő kupacok. Amennyiben a szükséges pénzügyi források (cca. 450 – 600 eFt) rendelkezésre állnak, 
úgy védőkorlát vagy kőburkolat szélesítésre kerülhet sor.  

Kissné Köles Erika : A Kethelyi út burkolat felújítására, a közút kezelője, a Közútkezelő kht információja 
szerint, a közeljövőben sajnos nem lesz lehetőségük.

Huszár Gábor : A Széll Kálmán téri szökőkút melletti park ideiglenesen elhelyezett térhatároló elemeinek 
cseréjére a megfelelő forrás (cca. 450 – 600 eFt) biztosítása esetén kerülhet sor.

Virányi Balázs : A Széll Kálmán téri szökőkút melletti füves park területének kőburkolat szélesítés miatti 
csökkentése erősen megfontolandó. Az út szélesítése egyébként terv és engedély köteles. A 75-80 m hosszú 
térkőburkolat készítésének költsége cca. 450-600 eFt-ba kerülne.
 A kihelyezett KRESZ tábla szerint az üzletek előtt megállni csak árufeltöltés miatt lehetne. Sajnos ezt az 
érdekeltek nem mindig tartják be.

Szentgotthárd, 2009. április 22.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2009. április 21-én

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

CHIRON (Szentgotthárd 
a magyarországi barokk 
út kapuja)

INTERREG IIIB 
CADSES 224/2006. sz. 

Képv.test. hat. 51.000.000.-Ft

NYERT
támogatás

38.250.000.- Ft
12.750.000.- Ft

A  projekt  pénzügyi  záró 
elszámolása,  záró  jelentése 
benyújtásra  került.  A  teljes 
támogatási  összeg  még  nem 
érkezett meg.

Szentgotthárd illegális 
hulladéklerakóinak 
felszámolása

Környezetvédelmi és 
Vizügyi Minisztérium 
2008 évi felhívása az 
illegális 
hulladéklerakók 
felszámolásának 
támogatására

71/2008. sz. 
Képv.test. hat. 6.929.056

NYERT.
Támogatás: 

5.000.000,- Ft

1.413.030,-Ft

Természetbeni 
hozzájárulás:
516.026,- Ft

Tiltótáblák kihelyezése megtörtént.
A  támogatás  összege  még  nem 
érkezett meg.

Rábakethely 
városrészen útburkolat 
felújítás II.

NYD-TEÚT 2008 106/2008 20.805.816,-Ft
NYERT.

Támogatás: 
9.000.000,- Ft

10.805.816,-Ft Projekttábla kihelyezésre került.

Pável Ágoston lakótelepi 
játszótér felújítása NYD-CÉDE 2008 108/2008 7.000.000,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

4.200.000,- Ft
2.800.000,- Ft .Projekttábla kihelyezésre került.

Várkerti játszótér II. 
ütemmel való bővítése NYD-CÉDE 2008 108/2008 7.000.000,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

4.200.000,- Ft
2.800.000,- Ft Projekttábla kihelyezésre került.

TIOP-1.1.1/07/1 
Pedagógiai, módszertani 
reformot támogató 
informatikai infrastruktúra 
fejlesztés támogatása

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 
szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző 
Iskolában

8 tantermi csomag
1  alkalmazás 
szerver csomag

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban.

Nem szükséges
A hiánypótlás megtörtént.
További  pályázati  életúttal 
kapcsolatos információnk nincs.
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

„JÁRD KÖRBE!”
A Hársas-tó nyugati parti 
sétaútvonalának 
kialakítása és 
kitáblázása

2008-TU-NYD-1
A Nyugat-Dunántúli 
turisztikai régióban 
megvalósuló 
turisztikai 
termékfejlesztés 
támogatása

197/2008 4.000.000,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

2.000.000,- Ft 2.000.000,- Ft Kivitelezés megkezdődött. 
Befejezési határidő: 2009. július 31.

Gyalogosok védelmének 
növelése 
Szentgotthárdon

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ 
(KKK KÖZL-BIZT-
2008/2.)
Pályázat 
közlekedésbiztonsági 
beavatkozásra

200/2008 1. sz. projekt:
4.928.000,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

4.435.200,- Ft 492.800,- Ft

1. számú projekt műszaki tartalma:
7458. j. Kétvölgy-Szentgotthárdi ök. 
Út-Árpád u. 10+655 km szakasza
(Árpád  u.-Rózsa  F.u. 
kereszteződése).Árpád  u.:  2  db 
sárga  villogó  lámpa,  2  db  KRESZ 
jelzést felvillantó berendezés, tartós 
burkolati  jelek,  szegélyek 
süllyesztése.  Rózsa  F.u.:  táblák 
cseréje, tartós burkolati jelek.

Városi sporttelep 
sportöltöző felújítás
I. ütem

Önkormányzati 
Minisztérium
Helyi 
önkormányzatok 
fenntartásában lévő 
sportlétesítmények 
felújítása

2.600.000,- Ft
A pályázat 
benyújtása 
megtörtént

0,- Ft

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

273/2007 76.000.000.-Ft
A pályázat 
benyújtása 
megtörtént

3.800.000,- Ft
(15.876 Euro)

A konzorcium  vezetője:  az  Észak-
Dunántúli  Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőség

Városok szövetsége

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

Projektindítás 2008. 07.01.
Projektzárás: 2013. 03.31
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Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala, EU Integrációs és gazdaságfejlesztő csoport segítségével 
benyújtott további pályázatok

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Strandfoci pálya építése 
a St. Gotthard Spa & 
Wellness termálfürdőben

A strandsportágak 
infrastrukturális 
fejlesztésére
SPO-SIF-08

St. Gotthard Spa 
& Wellness Nettó 7.394.280,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

nettó 3.500.000,- 
Ft

Nettó 3.894.280,- 
Ft

A Polgármesteri Hivatal 
apparátusa adminisztrációs és 

szakmai segítséget biztosít. 
Támogatási szerződés 
megkötése megtörtént.
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UTÁNKÖVETÉS

Határon átnyúló 
szennyvíz-csatornázás – 
2. fázis

MeH
PHARE CBC-
2002/000-317-01
Határon átnyúló 
környezetvédelmi 
infrastruktúra 
hálózatok
(2003.09.15.)

- - - - Emlékeztető tábla kihelyezésre került.

Szentgotthárd-
Mogersdorf összekötő út

Phare CBC 2003
AU/HU Határon 
átnyúló közlekedési 
infrastruktúra 
hálózatok 

- - - - Emlékeztető tábla kihelyezésre került.

Önkorm-i szilárd 
burkolatú belterületi  
közutak burkolat-
felújításának 
támogatása Új utca - 
Felső utca - Duxler utca 
-Madách utca 

 Ny-Dunántúli Reg.  
Fejlesztési Tanács 

75/2007. sz. 
Képv.test.  

hat.
1. pont

7.571.527,-
Ft

NYERT
támogat

ás:
2.548.9
79,- Ft

5.022.548
,-Ft

Önkorm-i szilárd 
burkolatú belterületi  
közutak burkolat-
felújításának támogatás
Eötvös utca -Vörösmarty 
utca

Ny-Dunántúli Reg. 
Fejlesztési Tanács

75/2007. sz. 
Képv.test.  

hat.
3. pont

5.600.752,-
Ft

NYERT
támogat

ás:
2.800.3
76,- Ft

2.800.376
,-Ft

Az éves garanciális felülvizsgálat kezdeményezése 
folyamatban van.
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által 
elkészített, valamint benyújtott pályázatok helyzete 2009. április 21-én

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ

Informatikai 
infrastruktúra fejlesztése 
a SZOI keretein belül 

TIOP-1.1.1/07/1 
Pedagógiai, 
módszertani reformot 
támogató informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztés támogatása

16/2008.
Kistérség

Eszközökre, 
programcsomagok
ra  lehetett 
pályázni

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban.

Nem szükséges

Közösségi pszichiátriai 
ellátás állami 
támogatása 

SZOC-BF-08-K
Közösségi ellátásokat 
működtető 
szolgáltatók 
befogadás

53/2008
Kistéségi

8.000.000.-

Nyert
8.000.000.-Ft nincs

Támogató szolgáltatás 
állami finanszírozása

SZOC-BF-08-T
Támogató 
szolgáltatást 
működtető 
szolgáltatók 
befogadása

53/2008
Kistérségi

9.300.000.-Ft

Nyert
7.500.000.-Ft nincs

Lelki egészség 
megőrzése 

Szlovénia-
Magyarország 
2007-2013

165/2008. 

194.458.-euro A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

9.722.9.-euro

Egészségügyi 
szolgáltatások 
fejlesztése a 
szentgotthárdi háziorvosi 
rendelőben 

NYDOP-5.2.1/A-
20089-0040 
Egészségügyi 
szolgáltatások 
fejlesztése

102/2008.

29.995.448.-Ft

Nem nyert 2.999.545.-Ft

Szentgotthárdi Városi 
Gondozási Központ 
alapszolgáltatásainak 
javítása

NYDOP-2008-5.1.1/A 166/2008.

31.616.571.-Ft A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

3.161.657.-Ft

Kistérségi közlekedési 
infrastrukturális 
fejlesztések a Rába 
mentén 

NYDOP-3.2.1/B
Közösségi 
közlekedési 
infrastruktúra 
fejlesztése

49.372.159.-Ft

Nem nyert 
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E l ő t e r j e s z t é s
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2009. április 29-i ülésére.

Tárgy:  Szilárd  burkolatú  önkormányzati  tulajdonú  utak  burkolat-felújítására  pályázat 
benyújtására (TEUT 2009.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyugat-Dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács  a  települési  önkormányzati 
szilárd  burkolatú  belterületi  közutak  burkolat-felújításának  vissza  nem  térítendő 
támogatására  2009.  április  30-ig  pályázatot  fog  kiírni  ki  a  85/2009.  (IV.10.)  Korm. 
rendelet alapján.

Szentgotthárd  városa  esetében  a  fenti  célra,  az  egy  pályázatban  igényelhető 
támogatás  mértéke  maximálisan  10  millió  forint  lehet.  A támogatási  intenzitás  az 
elismerhető költségek maximum 50 %-a. A pályázat benyújtási határideje várhatóan 
2009. május vége-június eleje. 

A felhívás  alapján  minden  igény  egy  (esetleg  több  utcát  magába  foglaló,  de 
megszakítás nélküli, egybefüggő, kapacitást nem növelő) hálózati elemre vonatkozhat, 
és csak szilárd burkolatú önkormányzati törzsvagyonába tartozó belterületi utakra adható 
be  pályázat,  szilárd  burkolatnak  minősül  az  aszfalt,  az  aszfaltmakadám,  az  itatott 
makadám, a beton, a betonkő és a kockakő burkolat.

A  támogatás  a  szilárd  burkolatú  utak  burkolat  felújításához  közvetlenül 
kapcsolódó  munkanemekre  vonatkozhat,  amelyek  a  következők:  burkolatmarás, 
aszfaltozási  munkák  előkészítése,  burkolatalap  javítása,  aszfaltozás  egy  vagy  két 
rétegben,  szegélyépítés,  javítás,  nagykockaköves  utcák  felújítása  esetén  szerkezet 
javítása,  felületi  bevonat  készítés,  közműaknák  szintbe  emelése,  forgalomtechnikai 
létesítmények:  burkolati  jelek,  balesetveszélyes  helyeken  detektorok,  prizmák,  árkok, 
padkák felújítása.

A  projekten  belül  az  elszámolható  költségek  részét  képezheti a  tervezési, 
engedélyezési  és  lebonyolítási,  valamint  műszaki  ellenőri  költség,  továbbá  a 
közbeszerzési  eljárás  költségei,  összességében  az  elismerhető  költségek  5  %-áig. 
Elszámolható költség továbbá a pályázati díj, ami a támogatási igény 2,5%-a, de minimum 
20.000 Ft, maximum 500.000 Ft.

Továbbiakban  felmerülő,  de  a  pályázat  szempontjából  nem  elszámolható 
költségek az alábbiak:
- A Magyar  Államkincstár  a  támogatási  szerződésben  foglalt  feladatok  ellátásáért,  a 

ténylegesen  igénybe  vett  támogatás  összege  után  0,45  %-os  folyósítási  jutalékot 
számít fel.

- A támogatás kedvezményezettje a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően 
köteles gondoskodni arról, hogy a megvalósult fejlesztés átadását követően azon jól 
látható  és  olvasható,  központi  helyen  a  támogatási  szerződésben  meghatározott 
tartalmi  és formai  követelményeknek megfelelő,  állandó tájékoztatást  szolgáló tábla 
kerüljön elhelyezésre a befejezést követő 5. év végéig.
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Szentgotthárd  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  által  elfogadott 
költségvetési rendeletben, a költségvetés céltartalékában, az út-, híd felújítás pályázat 
önrészként 10 millió forint került elkülönítésre.

Szentgotthárd  Város  Képviselő-testülete  2009.  március  25-i  ülésén  foglalkozott  a 
Nyugat-Dunántúli  Regionális Fejlesztési  Ügynökségtől  kapott  tájékoztatás értelmében a 
Nyugat-Dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács  2009.  évben  is  meghirdetésre  kerülő 
decentralizált fejlesztési programjai tekintetében a fejlesztési, beruházási lehetőségekkel. 
A  63/2009.  számú  Képviselő-testületi  határozat  értelmében Szentgotthárd  Város 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a  Nyugat-Dunántúli  Regionális 
Fejlesztési  Tanács  által  kiírásra  kerülő  2009.  évi  „TEÚT”  fejlesztési  program 
vonatkozásában  a  pályázat  benyújtásához  szükséges  előkészítő  tevékenységet  a  
Polgármesteri Hivatal megkezdje. Ennek érdekében Szentgotthárd Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete  az  előkészítő  tevékenység  megkezdéséhez  az  alábbi  utcákat  
javasolja,  mint  pályázati  célokat,  a  rendelkezésre  álló  önerő  (10.000.000,-Ft)  
keretösszegének erejéig: 

Zsidai utca I.: Rózsa F. utca – (Weöres S. utcától – végéig (250 fm) Zsidai utca I.  
(Zsidai utcai hídig (330 fm)), majd ennek folytatásaként a zsidai városrész útjaiból további  
útszakasz a rendelkezésre álló 10.000.000,- Ft önrész erejéig. 

A Képviselő-testület  fenti  döntésének  megfelelően  megrendeltük  a  Rózsa  F.  utca 
(Weöres S. utcától – a Rózsa F. utca végéig tartó szakaszának) és a Zsidai utca teljes 
szakaszának burkolat-felújítási műszaki tervdokumentációjának elkészítését.

A tervező előterjesztéshez csatolt  beárazott  költségvetési  kiírása  alapján  a  bruttó 
kivitelezés költségei az alábbiak szerint alakulnak:

Utca megnevezése Érintett szakasza Bekerülési költsége
Rózsa F. utca Weöres S. utcától (906. hrsz-ú út a 

Tompa M. utca kereszteződésétől cca. 
60 fm-re lévő út) – a Rózsa F. utca 
végéig tartó szakasza

6.508.920,- Ft

Zsidai utca I. Rózsa F. utca végétől a Zsidai úti hídig 
(20 t) terjedő szakasza

8.897.520,- Ft

Zsidai utca II. Zsidai úti hídtól ( 20 t) – a 
tűzoltószertár utáni hídig terjedő 
szakasza

16.701.120,- Ft

Zsidai utca III. A tűzoltószertár utáni hídtól – a Zsidai 
utca végéig (Erdei úti 
kereszteződésig)

3.296.640,- Ft

A  2009.  évi  költségvetésben  rendelkezésre  álló  forrás  (10  MFt),  a  pályázaton 
elnyerhető  támogatás  és  a  Képviselő-testület  márciusi  ülésén  hozott  döntésének 
megfelelő útszakaszra a kivitelezés költségei az alábbiak szerint alakulnak:

I. változat
Utca/utcacsoport megnevezése: Kivitelezési költség 

(bruttó):
Rózsa F. utca – Zsidai utca I. – 
Zsidai utca II.- ből 180 fm-es 
szakasz

A Képviselő-testület 
63/2009. számú 
döntésének 
megfelelően

19.906.440,- Ft

Tervezési díj A fenti szakaszra 230.000,- Ft
Műszaki ellenőrzés A fenti kivitelezési 180.000,- Ft
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költségre
Összesen: 20.316.440,- Ft
Támogatási igény: 10.158.220,- Ft
Pályázati díj: A támogatási igény 2,5 

%-a
253.956,- Ft

Mindösszesen: 20.570.396,- Ft
Igényelt támogatás 
mindösszesen:

10.285.198,- Ft

A pályázatban elszámolható a tervezés költsége (230.000,- Ft), a műszaki ellenőrzés 
költsége (180.000,- Ft), illetve a pályázati díj (253.956,- Ft), amelyeket ugyancsak célszerű 
beleépítenünk a pályázatba, mivel így csak az 50 %-át kell saját forrásból fizetnünk. 

Ugyan a 63/2009. számú Képviselő-testületi határozat a fenti útszakaszokra szólt, de egy 
II. sz. változatot is szeretnénk a Képviselő-testület figyelmébe ajánlani. Ez a változat az I. 
sz.  változathoz  képest  a  Rózsa  F.  utca,  Zsidai  utca  I.  mellett  az  Örökzöld  utca  I. 
Rábakethelyi  városrészt  a  Zsidai  városrésszel  összekötő  szakaszának  (219,00  fm) 
felújítását  szerepeltetné  Zsidai  utca  II.  180  m-es  szakasza  helyett  a  pályázaton. 
Véleményünk  szerint  ez  az  útszakasz  több  embert  szolgálna  ki,  mivel  a  rábakethelyi 
városrész lakói is használják. Ebben a változatban érintett útszakaszok teljes hosszában 
történő felújítását érnénk el. Az előző változatban a Zsidai utca II.-ből (Zsidai úti híd és a 
Tűzoltószertár  utáni  híd  közötti  szakaszából)  összesen  695,00  m-es  útszakaszból 
mindössze 180,00 fm-es szakaszt tudnánk felújítani. Továbbá az Örökzöld utca I. jelenleg 
egy nagyon rossz állapotban lévő önkormányzati út. Véleményünk szerint egy következő 
pályázatban kellene a Zsidai utca II., illetve a Zsidai utca III. szakaszait teljes hosszban 
(695,00 m + 150,00 m = 845,00 m) felújítanunk (A kivitelezés tervezett költsége: 19.998,- 
eFt)
Ennél a változatnál azonban a tervezett  kivitelezési költségek saját forrás összege – 
1.022.940,- Ft-tal - túllépné az út-híd felújítási céltartalékban szereplő 10,- mFt-ot. 
Az Örökzöld utca I. burkolat-felújítási tervében egy járható vb. folyóka építés is szerepel, 
mivel így biztosítható a szabványok által előírt útpályaszélesség.  Ennek a folyókának az 
építését az idei vízkár-elhárítási ütemtervünkben is szerepeltettük. A beton folyóka építés 
költsége is támogatott a pályázat keretén belül, így vízkár-elhárítási kereten erre a célra 
beállított – 690.000,- Ft – is a pályázathoz szükséges önrészt képezhetné. Továbbá ezek 
az  árak  tervezői  árak,  amelyek  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása  után  számunkra 
kedvezően változhatnak. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a tavalyi évben az 
általunk igényeltnél kevesebb összegű támogatást ítél meg a fejlesztési tanács.
A fentieket is figyelembe véve kérjük a T. Képviselő-testülettől fontolja meg, hogy II. számú 
változattal  induljon  az  önkormányzat  a  TEÚT  2009.  pályázatán,  mivel  így  ezeket  az 
útszakaszokat teljes hosszában fel tudnánk újítani, illetve két városrészt köthetnénk össze 
egy jó minőségű úttal, amely csatlakozna a tavalyi évben ugyancsak a TEÚT keretén belül 
felújított rábakethelyi városrészi utakhoz.

II. változat
Utca/utcacsoport 
megnevezése:

Megjegyzés: Kivitelezési költség 
(bruttó):

Rózsa F. utca – Zsidai utca I. 
– Örökzöld utca I. 

Az előző változathoz 
képest eltérés: A Zsidai 
utca I. 180 m-es szakasza 
helyett az Örökzöld utca I. 
szakasza, amely a 
rábakethelyi városrészt a 
zsidai városrésszel 

22.045.880,- Ft
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összekötő szakasza
Tervezési díj A Rózsa F. utca – Zsidai 

utca I. szakaszára 
vonatkozóan, az Örökzöld 
utca I.-re már 
rendelkezünk tervekkel

195.000,- Ft

Műszaki ellenőrzés A fenti kivitelezési 
költségre

200.000,- Ft

Összesen: 22.440.880,- Ft
Támogatási igény: 11.220.440,- Ft
Pályázati díj: A támogatási igény 2,5 %-

a
280.511,- Ft

Mindösszesen: 22.721.391,- Ft
Igényelt támogatás 
mindösszesen:

11.360.696,- Ft

Ennél a változatnál is a pályázatban elszámolható a tervezés költsége (200.000,- Ft), 
a  műszaki  ellenőrzés  költsége  (200.000,-  Ft),  illetve  a  pályázati  díj  (280.511,-  Ft), 
amelyeket ugyancsak célszerű beleépítenünk a pályázatba, mivel így csak az 50 %-át kell 
saját forrásból fizetnünk. 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t

1.,  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Nyugat-dunántúli 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  által  meghirdetett  a  települési  önkormányzati  szilárd 
burkolatú  belterületi  közutak  burkolat-felújításának  támogatása felhívásra  pályázatot 
nyújt be.

A pályázat célja: 
Szentgotthárdon és Szentgotthárd-Zsida városrészen útburkolat felújítás (TEÚT-2009)

A fejlesztés megvalósulási helye:
Rózsa Ferenc utca (Weöres S. utcától - végéig), Zsidai utca I. (Rózsa F. utca végétől 
– a Zsidai utcai hídig) és Zsidai utca II. szakaszból 180 fm

A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2009. év

Saját forrás 10.285.198,- Ft

Hitel 0,-

Támogatásból igényelt összeg 10.285.198,- Ft

Egyéb támogatás (nevesítve) 0,-

Egyéb forrás 0,-

Összesen: 20.570.396,- Ft

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 
3/2008.  (II.  26.) számú  Költségvetési  rendelet  céltartalékában  az  út-,  híd  felújítási 
pályázati önrész keret terhére, valamint a tervezési és/vagy pályázati tartalék terhére 
biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szentgotthárdon  és 
Szentgotthárd-Zsida  városrészen  útburkolat  felújítás  (TEÚT-2009)  című  pályázata 
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kapcsán  felmerülő  egyéb  a  pályázat  benyújtásával  egyidejűleg  felmerülő,  de  a 
pályázatban  nem  elszámolható  költségek  (pl.:  folyósítási  jutalék)  fedezetét  szintén 
biztosítja a pályázati tartaléka terhére.

Határidő: 2009. június 1.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport

2.,  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Nyugat-dunántúli 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  által  meghirdetett  a  települési  önkormányzati  szilárd 
burkolatú  belterületi  közutak  burkolat-felújításának  támogatása felhívásra  pályázatot 
nyújt be.

A pályázat célja: 
Szentgotthárdon és Szentgotthárd-Zsida, illetve Szentgotthárd-Rábakethely városrészen 

útburkolat felújítás (TEÚT-2009)

A fejlesztés megvalósulási helye:
Rózsa Ferenc utca (Weöres S. utcától - végéig), Zsidai utca I. (Rózsa F. utca végétől 
– az Örökzöld utcáig) és Örökzöld utca I. (Vakarcs K. utcától – a Zsidai utcáig)

A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2009. év

Saját forrás 11.360.696,- Ft

Hitel 0,-

Támogatásból igényelt összeg 11.360.696,- Ft

Egyéb támogatás (nevesítve) 0,-

Egyéb forrás 0,-

Összesen: 22.721.391,- Ft

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 
3/2008.  (II.  26.) számú  Költségvetési  rendelet  céltartalékában  az  út-,  híd  felújítási 
pályázati önrész keret terhére, valamint a tervezési és/vagy pályázati tartalék terhére 
biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szentgotthárdon  és 
Szentgotthárd-Zsida, illetve Szentgotthárd-Rábakethely városrészen útburkolat felújítás 
(TEÚT-2009)  című  pályázata  kapcsán  felmerülő  egyéb  a  pályázat  benyújtásával 
egyidejűleg felmerülő,  de a pályázatban nem elszámolható költségek (pl.:  folyósítási 
jutalék) fedezetét szintén biztosítja a pályázati tartaléka terhére.

Határidő: 2009. június 1.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport

Szentgotthárd, 2009. 04. 20.
Viniczay Tibor 
polgármester

236/319



Ellenjegyző:
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Szentgotthárd Rózsa Ferenc utca burkolatfelújítás
engedélyezési tervéhez

 Megnevezés Mennyiség Mennyiségi 
egység Anyag Díj Egységár Összesen

 BURKOLATERŐSÍTÉS
 Előkészítő munkák
1.

Humuszleszedés stabilizált padkáról átl.: 10 cm vtg-ban
54 m3 - 1200 1200 64 800   

2.
Lokális helyeken burkolatalap javítása 20 cm vtg. HK. védőréteg 
építése

2 m3 4500 2200 6700 13 400   

3.
Lokális helyeken burkolatalap javítása 20 cm vtg. CKt. 
burkolatalap építése

2 m3 11500 8800 20300 40 600   

 Előkészítő munkák összesen:   118 800   
 

 Burkolatalap és aszfaltburkolat építése 
4.

20 cm vtg. homokos kavics védőréteg építése szélesítés vonalában
33 m3 4 500 2 200 6 700   221 100   

5.

5 cm FZKA 0/25 + 25 cm FZKA 0/70 zúzottkő alap építése 
szélesítés vonalában

49 m3 6 500 2 200 6 700   328 300   



6.

min.: 2.0 cm +vált vtg. AC-11 jelű aszfaltkeverékből kopóréteg 
(kiegyenlítő rétegként építve) beépítése teljes felületen, 0.6 kg /m2 
bitumenemulziós alápermetezéssel

32 m3 44 000 12 500 56 500   1 808 000   

7.

min.:3.5 cm vtg. AC-11 jelű aszfaltkeverékből kopóréteg 
beépítése teljes felületen

48 m3 44 000 12 500 56 500   2 712 000   

8.

kátyú előkészítése,átl.: 6 cm vtg. AC-11 aszfaltkeverékkel történő 
kitöltése

1 m3 44 000 12 500 56 500   56 500   

 Aszfalt burkolatok összesen:   5 125 900   
 

 Stabilizált útpadka rendezése
9.

5-10 cm vtg.-ban átl.:8 cm vtg. FZKA 0/25 oszt. mészkő építése
22 m3 4 500 2 200 6 700   147 400   

 Stabilizált útpadka összesen:   147 400   
 

 Csapadékvíz elvezetés
10.

Árokrendezés (áteresz tisztítással) 260 m - 0   0   0   

 Csapadékvíz elvezetés összesen:   0   
 

 Közműérintettség
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11.
aknafedlapok szintbehelyezése 1 db 12 000 20 000 32 000   32 000   

 Közműfedlapok megemelése összesen:   32 000   
       
Útépítés összesen:   5 424 100   

 Áfa 20%:   1 084 820   
 Mindösszesen:   6 508 920   
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Szentgotthárd Zsida utca I. burkolatfelújítás ütem
engedélyezési tervéhez

 Megnevezés Mennyiség Mennyiségi 
egység Anyag Díj Egységár Összesen

 BURKOLATERŐSÍTÉS
 Előkészítő munkák
1.

Humuszleszedés stabilizált padkáról átl.: 10 cm vtg-ban
70 m3 - 1200 1200 84 000   

2.
Lokális helyeken burkolatalap javítása 20 cm vtg. HK. védőréteg 
építése

14 m3 4500 2200 6700 93 800   

3.
Lokális helyeken burkolatalap javítása 20 cm vtg. FZKA 0/70 
burkolatalap építése

14 m3 11500 8800 20300 284 200   

 Előkészítő munkák összesen:   462 000   
 

 Burkolatalap és aszfaltburkolat építése 
4.

20 cm vtg. homokos kavics védőréteg építése szélesítés vonalában
56 m3 4 500 2 200 6 700   375 200   

5.

5 cm FZKA 0/25 + 25 cm FZKA 0/70 zúzottkő alap építése 
szélesítés vonalában

84 m3 6 500 2 200 6 700   562 800   
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6.

min.: 2.0 cm +vált vtg. AC-11 jelű aszfaltkeverékből kopóréteg 
(kiegyenlítő rétegként építve) beépítése teljes felületen, 0.6 kg /m2 
bitumenemulziós alápermetezéssel

42 m3 44 000 12 500 56 500   2 373 000   

7.

min.:3.5 cm vtg. AC-11 jelű aszfaltkeverékből kopóréteg 
beépítése teljes felületen

57 m3 44 000 12 500 56 500   3 220 500   

8.
kátyú előkészítése,átl.: 6 cm vtg. AC-11 aszfaltkeverékkel történő 
kitöltése

3 m3 44 000 12 500 56 500   169 500   

 Aszfalt burkolatok összesen:   6 701 000   
 

 Stabilizált útpadka rendezése
9.

5-10 cm vtg.-ban átl.:8 cm vtg. FZKA 0/25 oszt. mészkő építése
28 m3 4 500 2 200 6 700   187 600   

 Stabilizált útpadka összesen:   187 600   
 

 Csapadékvíz elvezetés
10.

Árokrendezés (áteresz tisztítással) 347 m - 0   0   0   

 Csapadékvíz elvezetés összesen:   0   
 

 Közműérintettség

242/319



11.
aknafedlapok szintbehelyezése 2 db 12 000 20 000 32 000   64 000   

 Közműfedlapok megemelése összesen:   64 000   
       
Útépítés összesen:   7 414 600   

 Áfa 20%:   1 482 920   
 Mindösszesen:   8 897 520   
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Szentgotthárd Zsida utca II. burkolatfelújítás ütem
engedélyezési tervéhez

 Megnevezés Mennyiség Mennyiségi 
egység Anyag Díj Egységár Összesen

 BURKOLATERŐSÍTÉS
 Előkészítő munkák
1.

Humuszleszedés stabilizált padkáról átl.: 10 cm vtg-ban
136 m3 - 1200 1200 163 200   

2.
Lokális helyeken burkolatalap javítása 20 cm vtg. HK. védőréteg 
építése

22 m3 4500 2200 6700 147 400   

3.
Lokális helyeken burkolatalap javítása 20 cm vtg. FZKA 0/70 
burkolatalap építése

22 m3 11500 8800 20300 446 600   

 Előkészítő munkák összesen:   757 200   
 

 Burkolatalap és aszfaltburkolat építése 
4.

20 cm vtg. homokos kavics védőréteg építése szélesítés vonalában
132 m3 4 500 2 200 6 700   884 400   

5.

5 cm FZKA 0/25 + 25 cm FZKA 0/70 zúzottkő alap építése 
szélesítés vonalában

176 m3 6 500 2 200 6 700   1 179 200   
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6.

min.: 2.0 cm +vált vtg. AC-11 jelű aszfaltkeverékből kopóréteg 
(kiegyenlítő rétegként építve) beépítése teljes felületen, 0.6 kg 
/m2 bitumenemulziós alápermetezéssel

75 m3 44 000 12 500 56 500   4 237 500   

7.

min.:3.5 cm vtg. AC-11 jelű aszfaltkeverékből kopóréteg 
beépítése teljes felületen

112 m3 44 000 12 500 56 500   6 328 000   

8.

kátyú előkészítése,átl.: 6 cm vtg. AC-11 aszfaltkeverékkel történő 
kitöltése

3 m3 44 000 12 500 56 500   169 500   

 Aszfalt burkolatok összesen:   12 798 600   
 

 Stabilizált útpadka rendezése
9.

5-10 cm vtg.-ban átl.:8 cm vtg. FZKA 0/25 oszt. mészkő építése
54 m3 4 500 2 200 6 700   361 800   

 Stabilizált útpadka összesen:   361 800   
 

 Csapadékvíz elvezetés
10.

Árokrendezés (áteresz tisztítással) 680 m - 0   0   0   

 Csapadékvíz elvezetés összesen:   0   
 

 Közműérintettség
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11.
aknafedlapok szintbehelyezése 0 db 12 000 20 000 32 000   0   

 Közműfedlapok megemelése összesen:   0   
       
Útépítés összesen:   13 917 600   

 Áfa 20%:   2 783 520   
 Mindösszesen:   16 701 120   
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Szentgotthárd Zsida utca III. burkolatfelújítás ütem
engedélyezési tervéhez

 Megnevezés Mennyiség Mennyiségi 
egység Anyag Díj Egységár Összesen

 BURKOLATERŐSÍTÉS
 Előkészítő munkák
1.

Humuszleszedés stabilizált padkáról átl.: 10 cm vtg-ban
28 m3 - 1200 1200 33 600   

2.
Lokális helyeken burkolatalap javítása 20 cm vtg. HK. védőréteg 
építése

10 m3 4500 2200 6700 67 000   

3.
Lokális helyeken burkolatalap javítása 20 cm vtg. FZKA 0/70 
burkolatalap építése

10 m3 11500 8800 20300 203 000   

 Előkészítő munkák összesen:   303 600   
 

 Burkolatalap és aszfaltburkolat építése 
4.

20 cm vtg. homokos kavics védőréteg építése szélesítés vonalában
27 m3 4 500 2 200 6 700   180 900   

5.

5 cm FZKA 0/25 + 25 cm FZKA 0/70 zúzottkő alap építése 
szélesítés vonalában

40 m3 6 500 2 200 6 700   268 000   
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6.

min.: 2.0 cm +vált vtg. AC-11 jelű aszfaltkeverékből kopóréteg 
(kiegyenlítő rétegként építve) beépítése teljes felületen, 0.6 kg /m2 
bitumenemulziós alápermetezéssel

7 m3 44 000 12 500 56 500   395 500   

7.

min.:3.5 cm vtg. AC-11 jelű aszfaltkeverékből kopóréteg 
beépítése teljes felületen

25 m3 44 000 12 500 56 500   1 412 500   

8.

kátyú előkészítése,átl.: 6 cm vtg. AC-11 aszfaltkeverékkel történő 
kitöltése

2 m3 44 000 12 500 56 500   113 000   

 Aszfalt burkolatok összesen:   2 369 900   
 

 Stabilizált útpadka rendezése
9.

5-10 cm vtg.-ban átl.:8 cm vtg. FZKA 0/25 oszt. mészkő építése
11 m3 4 500 2 200 6 700   73 700   

 Stabilizált útpadka összesen:   73 700   
 

 Csapadékvíz elvezetés
10.

Árokrendezés (áteresz tisztítással) 140 m - 0   0   0   

 Csapadékvíz elvezetés összesen:   0   
 

 Közműérintettség
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11.
aknafedlapok szintbehelyezése 0 db 12 000 20 000 32 000   0   

 Közműfedlapok megemelése összesen:   0   
       
Útépítés összesen:   2 747 200   

 Áfa 20%:   549 440   
 Mindösszesen:   3 296 640   
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