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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. augusztus 26. -i ülésre

Tárgy: III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  pedagógiai  programjának  és  helyi 
tantervének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium igazgatója  a  mellékelt  kérelemmel  fordult  a 
Tisztelt Képviselő-testülethez (1. sz. melléklet).

Az 1993. évi LXXIX a közoktatásról (KT) szóló törvény 8/A § (2) alapján „Az iskolában a 
nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A pedagógiai program magában 
foglalja  a  nevelési  programot  és  a  helyi  tantervet,  továbbá  a  szakképzésben  részt  vevő 
iskolákban a szakmai programot”. A pedagógiai program tartalmazza a (KT 48 § (1) alapján)

b., az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül
- az  iskola  egyes  évfolyamain  tanított  tantárgyakat,  a  kötelező  és  választható  tanórai 

foglalkozásokat, valamint azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit, 
- az alkalmazható tankönyveket, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 

elveit
- az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, 
- az  iskolai  beszámoltatás,  az  ismeretek  számonkérésének  követelményeit  továbbá  - 

jogszabály  keretei  között  -  a  tanuló  teljesítménye,  magatartása  és  szorgalma 
értékelésének, minősítésének formáját,

- moduláris  oktatás  esetén  az  egyes  modulok  értékelését  és  minősítését,  valamint 
beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

c., szakközépiskolai és szakiskolai programot

d., a közép- és emelt szintű érettségi vizsga témaköreit

e., az intézmény minőségirányítási programját

A Képviselő-testület 62/2008 számú határozatával a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 
helyi tantervét megtárgyalta és jóváhagyta.

A mostani módosítási kérelem a pedagógiai programot, valamint a helyi tantervet is érinti, 
szükségessége a következő okokra vezethető vissza:

1. Az  Oktatási  Hivatal  június  hónapban  tartott  ellenőrzése  során  megállapította,  hogy 
nyelvi előkészítő évfolyam idegen nyelvi helyi programja nem felel meg a törvényi 
előírásoknak,  valamint  az  intézmény  belső  vizsgarendjét  nem  szabályozta 
részletesen. E hiányosságok megszüntetését 2009. szeptember 1-i határidőben határozta 
meg.

Az 1993. évi LXXIX a közoktatásról (KT) szóló törvény 9. § (1) alapján:
„az  érettségi  vizsga  állami  vizsga.  Az  érettségi  vizsgát  országosan  egységes 
vizsgakövetelmények  (a  továbbiakban:  központi  vizsgakövetelmények)  szerint  kell 
megtartani. Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat és az 
érettségi  vizsga  vizsgakövetelményei  alapján  kell  meghatározni.  Az érettségi  vizsga 
központi vizsgakövetelményeit az iskola - a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint - 
a  helyi  tantervében  meghatározottak  alapján  helyi  vizsgakövetelményekkel 
egészítheti  ki. A  központi  vizsgakövetelmények  megállapítása  és  kihirdetése,  az 



értékelés  szabályozása  az  állam feladata.  Ha az  érettségi  vizsga vizsgaszabályzata 
másképp  nem  rendelkezik,  a  vizsgát  az  iskola  szervezi  meg. A szóbeli  vizsgák 
nyilvánosak. A nyilvánosságot a vizsgabizottság elnöke korlátozhatja, illetve kizárhatja, 
ha azt a vizsga rendjének fenntartása indokolja. A vizsga az oktatás nyelvén - magyarul, 
a nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén, illetve más idegen nyelven - folyik. A vizsgázó az 
írásbeli dolgozatát - a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - megtekintheti, és 
csatolhatja az értékeléssel kapcsolatos véleményét.”

A módosított rész, a „Tanulmányok alatti  vizsgák és helyi tantervi vizsgák” címen a 
2. sz. mellékletben található.

2. Az iskola egyre szűkülő finanszírozási helyzete miatt szükségessé vált néhány tantárgy 
esetében  az  óraszámcsökkentés  végrehajtása,  az  adott  törvényi  szabályozás 
figyelembevételével. (3. sz. melléklet)

Az  Intézmény  a  helyi  tantervében  meghatározta  az  óraszámokat.  Az  ehhez  képest 
beadott módosítások után az óraszámok a törvényi keretek között maradnak.

Ugyanakkor felmerülhet a kérdés jelent-e az óraszámcsökkentés anyagi megtakarítást, 
és eddig ezek az órák túlóraként jelentkeztek-e a pedagógusoknál? -> az emelt óraszám 
túlóraként  jelentkezett  a  pedagógusoknál,  ugyanakkor  óraszámcsökkentést  és  ezzel 
együtt  anyagi megtakarítást csak a jövőre nézve eredményezne,  hiszen csak felmenő 
rendszerben lehet bevezetni.

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

Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola 

és Kollégium Pedagógiai Programját az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti „R.” 
ponttal egészíti ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola 
és Kollégium helyi tantervének óraszám módosítási kérelmét megtárgyalta és jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató

Szentgotthárd, 2009. augusztus 13.

Dr. Gábor László
irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. sz. melléklet

III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium

9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10. 
Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218

ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu 

Szentgotthárd Város 
Képviselő-testülete                       
Széll Kálmán tér 11.
9970.
                                                                           Tárgy: Pedagógiai program és
                                                                                        helyi tanterv módosítási kérelme
                                                                           Melléklet: - Pedagógiai és Szakmai Program,
                                                                                                   Helyi Tanterv (CD-n)
                                                                                                 - Belső vizsgarend
                                                                                                 - Óraszámcsökkentés
                                                                                                    Ikt.sz.:

Tisztelt Képviselő-testület!

Iskolánk jelenleg érvényes Pedagógiai és Szakmai Programját, Helyi Tantervét a fenntartó 
2008 tavaszán hagyta jóvá.

A jelenlegi módosítási kérelemnek két célja, oka, van:

I.
Intézményünkben az Oktatási Hivatal június hónapban ellenőrzést tartott, mely alapján 
megállapította, hogy nyelvi előkészítő évfolyamunk idegen nyelvi helyi programja nem felel  
meg a törvényi előírásoknak, valamint az intézmény belső vizsgarendjét nem szabályozta 
részletesen.

E hiányosságok kiküszöbölését 2009. szeptember 1-jében határozta meg.

II.

Az iskola egyre szűkülő finanszírozása arra késztetett bennünket, hogy néhány évfolyamon, s 
néhány tantárgy esetében óraszámcsökkentést hajtsunk végre, természetesen a törvény adta 
lehetőségek keretein belül.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt dokumentumok alapján a módosítást, 
kiegészítést jóváhagyni szíveskedjenek!

Szentgotthárd, 2009-08-01

                                                                                        Bedics Sándor
                                                                                             igazgató

mailto:ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu
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2. sz. melléklet

R.

Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák

A vizsgaszabályzat  jogi  kerete  az  1993.  évi  LXXIX. Törvény,  valamint  a  11/1994.(VI.8.) 
MKM rendelet.

Tanulmányok alatti vizsgák
A vizsga fajtái, vizsgára kötelezettek:
- osztályozó vizsgaosztályozó vizsgát tesz az a tanuló,

• akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja és nem 
osztályozható, ha a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.(a tanuló 
csak eredményes osztályozó vizsga letételével folytathatja tanulmányait magasabb 
évfolyamon),

• akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladta és 
érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tárgyból (11/1994.(VI.8.) 
MKM rendelet 20.§ 6. bek.),

• aki vendégtanuló,
• aki tanulmányait magántanulóként végzi.

Kérelemre létesített magántanulói jogviszony legfeljebb egy tanévre szól. A 
magántanuló a tantervi követelmények teljesítéséről osztályozó vizsgán tesz 
tanúbizonyságot.

• aki átvétellel tanulói jogviszonyt létesít és eltérő tanterv szerinti tanulmányokat 
folytatott. 

• aki iskolán belül szakmát vált
• aki előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik, s még nem teljesítette az adott 

tantárgyra előírt követelményrendszert

- javítóvizsga javítóvizsgát tesz az a tanuló,
• aki tanév végén elégtelen osztályzatot kapott,
• aki osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, ill. az 

előírt időpontig nem tette le,
• aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg.

Vizsgaforma, vizsgarészek:
szóbeli vizsga
írásbeli vizsga
gyakorlati vizsga
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Vizsgatárgyak, vizsgarészek

Vizsgatárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati
Magyar nyelv X X
Magyar irodalom X X
Matematika X
Történelem X X
Társadalmi ismeretek X X
Idegen nyelv X X
Informatika X X
Biológia X X
Fizika X X
Földünk és környezetünk X X
Kémia X X
Ének-zene X X
Testnevelés és sport X X
Szakmai elmélet X X 
Szakmai gyakorlat  X
Vizsgaidőszakok:

- javítóvizsga: augusztus 20. – augusztus 31. között
- osztályozó vizsga: a tanév helyi rendjében meghatározott két időszakban

Az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen vizsgát.

Jelentkezés a vizsgákra:
A tanuló a tanév helyi rendjében meghatározott időpontig, az iskolában beszerezhető 
formanyomtatványon jelentkezhet  vizsgára  (a  gondviselő  aláírásával  kiskorú  tanuló 
esetén).
A diák tájékoztatást kap a vizsga időpontjáról, helyéről, a vizsgarészekről, továbbá a 
vizsgával kapcsolatos jogorvoslati  lehetőségről (felülbírálati  kérelem, törvényességi 
kérelem, független vizsgabizottság előtti vizsga).
Jelentkezés független vizsgabizottság előtti vizsgára
- osztályzat megállapítás céljából  

a tanuló – kiskorú tanuló szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó 

napját megelőző harmincadik napig ill., ha engedélyt kapott osztályozó vizsgára, 

akkor az engedély megadását követő 3 napon belül jelentkezhet az iskola 

igazgatójánál.

- javítóvizsga céljából   
a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül 

(lásd: 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 22.§ 2,3. pont) 

kell a kérelmet benyújtani az iskola igazgatójához.
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A tanulmányok alatti vizsgák rendje
A vizsgák témaköreit írásban kapja meg a diák a vizsgára jelentkezést követően a 
vizsgát szervező igazgatóhelyettestől.

- osztályozó vizsgák esetén az első félév anyagából októberben, a 2. félév anyagából 
februárban

- javítóvizsga esetén júniusban, az osztályozó konferenciát követően
(A szaktanár a témakijelölést 3 pld –ban készíti el a diák, a munkaközösség-vezető, 
és az igazgatóhelyettes részére.)
A szóbeli vizsgák rendje:
A szóbeli vizsgák 3 tagú vizsgabizottság előtt történnek. A szóbeli vizsgán a tanulók 3-4 fős 
csoportokban folytatólagosan,  szünet  közbeiktatása nélkül  vizsgáznak.  A tanuló a  kérdező 
tanár által kiadott kérdések megválaszolására gondolkodási időt kap. Ezt követően válaszát 
10-15 percben önállóan fejti ki. 
A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik.

Az írásbeli vizsgák rendje:
A vizsgateremben, egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat.  Az ülésrendet a felügyelő tanár 
jegyzőkönyvben rögzíti. A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. 
A rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközről a tanulók 
maguk gondoskodnak.
Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 60 perc, magyar 
nyelv és irodalomból 90 perc. Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsga szervezhető
Az elégtelen írásbeli vizsgaeredmény szóbeli vizsgán javítható.

A gyakorlati vizsgák rendje:
A vizsgát  megelőzően  egy  hónappal  a  megfelelő  szaktanár  szakmacsoportja  ellenőrzése 
mellett és az igazgató jóváhagyásával elkészíti a gyakorlati vizsgafeladatokat.
A gyakorlati  vizsga  megkezdése  előtt  a  vizsgázót  tájékoztatni  kell  a  vizsga  rendjéről,  a 
gyakorlati vizsga helyéről, és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokról.
A gyakorlati részt a vizsgafeladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell értékelni.
Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó:

• Nevét
• Születési idejét
• Tanult szakma megnevezését
• Vizsgamunka tárgyát
• Vizsga értékelését
• Az osztályzatot

Az értékelést a gyakorlati oktatást végző tanár írja alá.

A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai
A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban 
zajlanak.
A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni, az 
alkalomhoz  illő  öltözékben.  Javítóvizsga  esetén  a  középiskolai  bizonyítványt  a  vizsga 
megkezdése előtt le kell adni.
A  tanulók  a  vizsgateremben  segítséget  nem  vehetnek  igénybe,  egymással  nem 
beszélgethetnek és a vizsga rendjét nem zavarhatják meg.
Rendbontás  esetén  a  vizsgabizottság  elnöke  –  jegyzőkönyv felvétele  mellett  –  az  érintett 
tanuló részére a vizsgát felfüggesztheti.
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A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása
A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az igazgató bízza meg feladatuk 
ellátásával, melyről a vizsgát megelőzően legalább 1 héttel az igazgatóhelyettes értesíti 
(szóban) az érintetteket.

A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt.
A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában 5 
évig meg kell őrizni!
A jegyzőkönyv  melléklete  a  vizsgázó  írásbeli  dolgozata  és  feladatlapja,  valamint  a  diák 
szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. A szülő kérésre a fenti dokumentumba betekinthet.
Az  írásbeli  dolgozatot  a  szaktanár  piros  tollal  javítja,  a  hibák  megjelölésével  értékeli  és 
aláírásával látja el.
A dolgozatok egy év múlva selejtezhetők.

MELLÉKLET

Záradékok

Beillesztés: a Közoktatási törvény Záradékai

 …..  tantárgy  … évfolyamainak  követelményeit  egy  tanévben  teljesítette  a  következők 
szerint: …. Dok.: N., TI., B.

 Mulasztása  miatt  nem  osztályozható,  a  nevelőtestület  határozata  értelmében 
osztályozóvizsgát tehet. Dok.: N., TI.

 A(z) ….. tantárgyból javítóvizsgát tehet.  Dok.: N., TI.,B.

A  javítóvizsgán  ….  Tantárgyból  ….  Osztályzatot  kapott  ….  Évfolyamba  léphet.  
    Dok.: TI. B.

 A ….  Évfolyam követelményeit  nem teljesítette,  az  évfolyamot  megismételheti.  Dok.: 
N.,TI.,B.

 A javítóvizsgán ….. tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 

Évfolyamot ismételni köteles. Dok.: TI.,B.

 A(z) ….. tantárgyból …..-án osztályozó vizsgát tett. Dok.: N.,TI.

 Osztályozó vizsgát tett. Dok.: TI.,B.

 Az  osztályozó  (beszámoltató,  különbözeti,  javító-)  vizsga  letételére  ….-ig  halasztást 
kapott. Dok.: TI.,B.

 Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a(z) ….. iskolában független vizsgabizottság 
előtt tette le. Dok.: TI.,B.
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3. sz. melléklet
Szakközépiskola

/informatika szakirány/
nyelvi előkészítő évfolyammal 2009/2010.tanévtől

Tantárgyak
9. 10. 11. 12. 13. *15.

Magyar nyelv és irodalom 2 3 4 4 4 4*ÉK
Történelem és társadalmi ismeret 2 2 2 3*ÉK
Társadalomismeret 1 1 1 1*ÉV
Idegen nyelv 12 5 5 5 *ÉK 2 5*ÉK
Matematika 2 3 3 4 3 4 4*ÉK
Ének-zene 1 1
Rajz és vizuális kultúra 1 1
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1
Egészségnevelés 0,5 1
Tanulásmódszertan 0,5 1
Testnevelés és sport 2 2,5 2 2 2 2*ÉV

2 vagy 2 vagy 2ÉV
Földünk és környezetünk 2
Biológia 2

2 vagy 2 vagy 2ÉV
Informatika 7 2 2*ÉV
Szakmacsoportos alapozó oktatás -- 5 5 8        8 * ÉV
Szabadon választható (Szakmai 
előkészítő és szakmai oktatás) 1 1 3 2 34

Összesen: 28 30,5 31 31 32 32 33 32 29 35

*ÉK  kötelező  érettségi  vizsga,  *  ÉV  választható  érettségi  vizsga,  *15.  1  év  a 
szakmacsoportos  alapozás,  szakmai  orientáció  és  szakmacsoportos  gyakorlati  oktatás  a 
szakmai képzés idejébe beszámításra kerül.

Szakközépiskola
/vendéglátó szakirány/

nyelvi előkészítő évfolyammal 2009/2010. tanévtől

Tantárgyak
9. 10. 11. 12.

Magyar nyelv és irodalom 2 3 4 4 4
Történelem és társadalmi ismeret 2 2 2
Társadalomismeret 1 1 1 1*ÉV
Idegen nyelv 12 5 5 5 *ÉK
Matematika 2 3 3 4 3 4
Ének-zene 1
Rajz és vizuális kultúra 1 1
Osztályfőnöki 1 1 1 1
Egészségnevelés 0,5 1
Tanulásmódszertan 0,5 1
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Testnevelés és sport 2 2,5 2 2 2
Fizika 2 vagy 2 vagy 2ÉV
Földünk és környezetünk 2
Biológia 2
Kémia 2 vagy 2 vagy 2ÉV
Vendéglátás és idegenforgalom 2
Informatika 5 2 2*ÉV
Szakmacsoportos alapozó oktatás -- 5 5 8       8* ÉV
Szabadon választható (Szakmai 
előkészítő és szakmai oktatás) -- 1 1 3

Összesen: 28 30,5 31 31 32 32 33

*ÉK  kötelező  érettségi  vizsga,  *  ÉV  választható  érettségi  vizsga,  *15.  1  év  a 
szakmacsoportos  alapozás,  szakmai  orientáció  és  szakmacsoportos  gyakorlati  oktatás  a 
szakmai képzés idejébe beszámításra kerül.

Szakközépiskola
Nyelvi előkészítő nélkül 2009/2010 tanévtől 

Tantárgyak
9. 10. 11. 12.

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4*ÉK
Történelem és társadalmi ismeret 2 2 2 3*ÉK
Társadalomismeret 1
Idegen nyelv 3 3 3,5 3 4 4*ÉK
Matematika 3 3 4 3 4 4*ÉK
Ének-zene 1 1
Rajz és vizuális kultúra 1 1
Osztályfőnöki 1 1 1 1
Testnevelés és sport 2 2 2 2 EV
Fizika 2 vagy 2 vagy 2 ÉV
Földünk és környezetünk 2
Biológia 2
Kémia 2 vagy 2 vagy 2 ÉV
Informatika 2 2
Egészségnevelés 0,5 1
Tanulásmódszertan 0,5 1
Szakmacsoportos alapozó 5 5 8      8 * ÉV
Szabadon választható (Szakmai előkészítő és 
szakmai oktatás) 1 1 3 2

Összesen: 29 30 28 29,5 30 32 31

*ÉK kötelező érettségi vizsga, * ÉV választható érettségi vizsga, *14. 1 év a szakmacsoportos 
alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe 
beszámításra kerül.
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Beszámíthatóság
1 év a szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a 
szakmai  képzés  idejébe  a  szakképzésről  szóló  1993.  évi  LXXVI.  törvény 11.  §-ának (1) 
bekezdése alapján a tanulmányokba beszámításra kerül.
A  szakmai  előkészítő,  szakmacsoportos  alapozó  és  a  szakmai  oktatás  tartalmát, 
követelményeit  a  szakképesítésenkénti  helyi  tantervekben  határozzuk  meg  az  alábbiak 
együttes figyelembevételével:

a)az érettségi vizsgakövetelmények,
b)az OKJ szakképesítések szakmai és vizsga követelményei, központi programjai,
c)a szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás kerettantervi programjai, 

illetve ezek követelményei. 

A beszámíthatóság számítása:
13. évf. 34óra x36 hét = 1224 óra szakmai     (34 óra szakmai + 1 óra osztályfőnöki)
14. évf. 34óra x32 hét = 1088 óra szakmai         (34 óra szakmai + 1 óra osztályfőnöki)  
3-14. évf. összesen min. 2312 óra szakmai     

Tantárgyak nyelvi előkészítő évfolyammal 2009/2010.tanévtől
10. 11. 12. 13.

Szakmacsoportos alapozó, szabadon választható 
szakmai előkészítő és szakmai oktatás 6 6 11 10 

216 216 396 320
Nyári szakmai gyakorlat 90
Szakmai oktatás 4+1 éves képzésben 2326 óra

Tantárgyak nyelvi előkészítő nélkül 2009/2010 tanévtől
9. 10. 11. 12.

Szakmacsoportos alapozó, szabadon választható 
szakmai előkészítő és szakmai oktatás 6 6 11 10 

216 216 396 320
Nyári szakmai gyakorlat 90
Szakmai oktatás 4+1 éves képzésben 2326 óra

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. augusztus 26-i ülésére

Tárgy: Felsőoktatás a III. Béla SZKI-ban

Tisztelt Képviselő-testület!
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A III: Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója a melléklet szerinti kérelemmel fordul a 
Tisztelt Képviselő-testülethez. (1. sz. melléklet). A Nyugat - magyarországi Egyetem Savaria 
Egyetemi  Központjának  megkeresése  alapján  a  2010/2011-es  tanévtől  gépipari 
mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés indítását tervezi az iskolában.

Évekkel ezelőtt már több alkalommal felmerült felsőfokú képzés indítása Szentgotthárdon. Az 
előzőekkel ellentétben most úgy tűnik, hogy ennek valós tartalma van.

A  3.  számú  melléklet  tartalmazza  a  Nyugat-magyarországi  Egyetem  Savaria  Egyetemi 
Központ Természettudományi és Műszaki Kar és a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 
között kötendő együttműködési megállapodás tervezetét. Ez alapján a megállapodás alapján a 
következők állapíthatók meg.

- A képzésben résztvevő hallgatók csak az egyetemmel állnak jogviszonyban. Ez a hallgatókra 
és az képzésben majd oktatóként résztvevő, megfelelő végzettséggel rendelkező, az iskola 
alkalmazásában álló pedagógusokra ugyanúgy vonatkozik. Ennek értelmében az oktatókkal az 
egyetem külön megállapodást köt, és ez a munkavégzés a kötelező 40 órás munkahét feletti, 
munkának minősül.
-  A  4.  melléklet  tartalmazza  a  gépipari  mérnökasszisztens  akkreditált  iskolarendszerű 
felsőfokú szakképzés akkreditációs anyagát, így tudható milyen tantárgyakat taníthatnak a III. 
Béla SZKI tanárai. 

- Az órák az iskolában, valamint a kollégium területén lévő felnőttképzési központban lesznek 
megtartva délelőtt és délután. Az oktatás szükséges eszközigénye az 5. számú mellékletben 
található.

- A háttérfeladatokat (pl. Nyilvántartások vezetése) külön megállapodás alapján, túlmunkában 
végeznék a szakképző erre a feladatra kijelölt szakemberei.

- A képzés elindítása következtében az intézmény oktatási dokumentumai változnak, így a 
Pedagógiai  Program,  az  Alapító  Okirat  is.  Ezek  a  változások  a  következő  hónapokban a 
Képviselő-testületi ülésre kerülnek előterjesztésre. 

-  Az  előzetes  tervek  alapján  minimum 20 fős  jelentkezés  esetén  indul  el  a  képzés,  és  a 
befizetett  tandíjak  összegének  fedeznie  kell  a  kiadásokat.  Esetleges  törvényi  módosítások 
miatt (normatíva változás) újra kell tárgyalni az Együttműködési Megállapodást.

Városunk oktatási helyzete szempontjából jelentős lenne a felsőfokú szakképzés elindítása. 
Ennek előnyei az intézményvezetői levél szerint:

- Oktatás egyetemmel való együttműködés alapján;
- Magasabb színvonalú képzési kínálat;
- Fiatalokat vonz távolabb vidékekről Szentgotthárdra;
- Kollégiumunk kihasználtságát növeli;
- Szoros együttműködést alakít ki a cégek /Opel, HTCM, Steiner-Sturm kft./ és az iskola 

között, stb.

Fenntartó  szemmel  nézve  a  tervezett  változásokat  természetesen  egy  ilyen  változásnak 
számos pozitív eleme van, hiszen 

- Meghonosodhat a felsőfokú képzés Szentgotthárdon
- Az iskola szakmai színvonalának emelkedése egy ilyen változástól is várható
- Erősödhet a kapcsolat a városban működő vállalkozásokkal ennek a képzésnek a révén 
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is.
Ugyanakkor nem látható ennek a  változásnak az összes kihatása:

- Éppen az egységes iskolába vonás fontos ellenérve volt  az intézményi vezetésnek, hogy 
bizonytalanok Magyarországon a normatívák. Ami ma még jó lehetőségnek tűnik, azt egy 
tollvonással  lenullázhatják  –  márpedig  a  megkezdett  képzéseket  mi  nem  tudjuk  egy 
tollvonással  megszüntetni,  ott  helyt  kell  állnia  az  intézménynek,  ennek  hiányában  a 
fenntartónak. Ez az elképzelés ugyancsak a mai jónak tűnő normatívákra alapoz, ami később 
sajnos negatív irányba is változhat.
- Nem világos, hogy az intézmény oktatói, akik sok esetben ma is túlórában tanítanak már, 
milyen  formában  és  főképp  mikor  tudnak  eleget  tenni  a  felsőfokú  oktatókkal  szembeni 
követelményeinek  –  ezek  az  újabb  feladatok  nem  vonnak-e  el  erőforrásokat  a  jelenlegi 
oktatástól és összességében nem nehezítik-e meg az intézmény munkáját, a fenntartótól pedig 
nem követelnek-e további anyagi hozzájárulást.
-  Ahhoz,  hogy  távolról  jövő  felsőfokú  képzésben  részesülő  diákokat  tudjon   fogadni  a 
kollégium,  annak  teljes  átalakítása  szükséges,  az  jelenlegi  formájában  valószínűleg 
alkalmatlan erre a célra. 
-  Nem  tudni,  hogy  ahogy  a  szakképzőnek  az  egységes  iskolába  vonása  a  TISZK  miatt 
meghiúsult, ugyanez nem következik-e be akkor, amikor ismételten az Alapító Okirat bővül ki 
egy ilyen jelentős változás miatt. 

Amennyiben  valós,  hogy  ez  a  változás  anyagi  terheket  nem  ró  sem  a  városra,  sem  az 
intézményre, és a felmerülő aggályok eloszlathatók, úgy igent kell mondani a tervezetre. Az 
viszont nem tűnik járható útnak, hogy miután igent mondunk, szerződést kötünk, majd menet 
közben visszalépünk, mert nem várt problémákkal szembesülünk. 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  annak 
elfogadásáról dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd Város Képviselő – testülete a “Felsőoktatás a III.  Béla SZKI-ban” című 
előterjesztést  a  gépipari mérnökasszisztens  felsőfokú  szakképzés III.  Béla  Szakképző 
Iskolában  való  indításáról  megismerte,  egyetért  vele,  és  az  abban  foglaltak  alapján 
felhatalmazza  a  Polgármestert,  valamint  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium 
igazgatóját az Együttműködési Megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Dr. Gábor László irodavezető

2.) Szentgotthárd Város Képviselő – testülete az előterjesztést megismerte, elvben egyetért a 
gépipari mérnökasszisztens  felsőfokú  szakképzés III.  Béla  Szakképző  Iskolában  való 
indításával, azonban a megállapodás – tervezet aláírására csak valamennyi felmerülő kérdés 
tisztázása után kerülhet sor. Felkéri a Polgármestert, valamint a III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium  igazgatóját,  hogy  az  Alapító  Okirat  módosításának  tervezetét,  az  intézmény 
módosuló dokumentumainak a tervezetét, a Vasi TISZK változással kapcsolatos álláspontját 
szerezze be. Ugyancsak foglalkozni kell a kollégium változás miatti átalakításának felmerülő 
költségeivel is. A Képviselő – testület a végső döntését ezek megismerése után hozza meg.

Határidő: 2009. szeptemberi testületi ülés
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Felelős: Viniczay Tibor polgármester, Bedics Sándor igazgató

Szentgotthárd, 2009. augusztus 13.

Viniczay  Tibor
Polgármester

Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt

jegyző



1. sz. melléklet

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10. 
Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218

ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu 
    

Szentgotthárd Város 
Képviselő-testülete
Széll Kálmán tér 11.

9970. Tárgy: Kérelem
 Mell.: 2 pld.
 Ikt.sz.:

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Nyugat  -  magyarországi  Egyetem  Savaria  Egyetemi  Központjának 
megkeresése  alapján  iskolánk  a  2010/2011-es  tanévtől  gépipari 
mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés indítását tervezi.

Csatoltam küldöm az együttműködési megállapodás-, s a finanszírozás tervét.

Kérelmemet  szíveskedjenek  megtárgyalni,  mely  intézményünk,  s  városunk 
estében előnyökkel járhat, nevezetesen:

 Oktatás egyetemmel való együttműködés alapján;
 Magasabb színvonalú képzési kínálat;
 Fiatalokat vonz távolabb vidékekről Szentgotthárdra;
 Kollégiumunk kihasználtságát növeli;
 Szoros  együttműködést  alakít  ki  a  cégek /Opel,  HTCM, Steiner-Sturm 

kft./ és az iskola között, stb.;

Ahogyan  az  a  finanszírozási  tervből  kitűnik,  a  képzés  az  állami  egyetemi 
fejkvótából, s a tandíjból megoldható, a városnak anyagi terhet nem jelent.

Szentgotthárd, 2009-08-07

                                                                     Köszönettel:

                                                                                               Bedics Sándor

                                                                                                    Igazgató

mailto:ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu
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2. sz. melléklet

A Gépipari mérnökasszisztens nappali tagozat felsőfokú szakképzés finanszírozási terve:
 I. félév 2. félév 3. félév 4. félév
Létszám 20 20 16 16
Heti óraszám 28 27 28 25
Kollokvium, gyakorlati jegy 11 9 11 10
Tanítási hét 15 15 15 15
Szakdolgozatok száma    16
OKJ vizsgák száma    16

Kalkuláció

1.

Állami normatíva* 
(eFt/hallgató/év) 195 195 195 195

2.

Bevétel (tervezett létszám x 
állami normatíva) 3900 3900 3120 3120

3.
A bevétel 70 százaléka, középiskolát 
megillető rész 2730 2730 2184 2184

4. Előadások díja: 3000Ft/óra 675 675 585 405
5. Gyakorlatok díja: 2000Ft/óra 390 360 450 480
6. Vizsgák díja: 500 Ft/fő 110 100 88 72
7. Szakdolg 5000Ft*16fő    80

Középiskola menedzselési és 
adminisztrációs díjai 200 200 200 180

8. Személyi juttatások: 1375 1335 1323 1217

9.
Társadalombiztosítási járulék

398,75 387,15 383,67 352,93

10.

Az oktatásban résztvevők 
személyi juttatásai és járulékai  
(8+9) 1773,75 1722,15 1706,67 1569,93

11. Dologi kiadások 400 400 350 100
12. OKJ vizsga 30000Ft*16 fő    480

13.
Közvetlen költségek (10+11+12) 2173,75 2122,15 2056,67 2149,93

14. Közvetett költségek 556,25 607,85 127,33 34,07

15.

Teljes képzési költség (13+14)
2730 2730 2184 2184

16.
NYME-SEK menedzsment díj 
(normatíva 30%-a) 1170 1170 936 936

* 50/2008. (III. 14.) Korm. Rend. alapján

16
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A Gépipari mérnökasszisztens levelező tagozat felsőfokú szakképzés finanszírozási terve:

 I. félév 2. félév 3. félév 4. félév
Létszám 20 20 16 16
Félévi óraszám 140 135 140 125
Kollokvium, gyakorlati jegy 11 9 11 10
Tanítási hét 15 15 15 15
Szakdolgozatok száma    16
OKJ vizsgák száma    16

Kalkuláció
Félévenkénti tandíj 130 eFt/félév/hallgató 130 130 130 130
Bevétel (tervezett létszám x költségtérítés) 2600 2600 2080 2080

A bevétel 75 százaléka, középiskolát megillető rész 1950 1950 1560 1560
Előadások díja: 3000Ft/óra 225 225 195 135
Gyakorlatok díja: 2000Ft/óra 130 120 150 160
Vizsgák díja: 500 Ft/fő 110 100 88 72
Szakdolg 5000Ft*16fő    80

Középiskola menedzselési és 
adminisztrációs díjai 200 200 200 180
Személyi juttatások: 665 645 633 627
Társadalombiztosítási járulék 192,85 187,05 183,57 181,83
Az oktatásban résztvevők személyi 
juttatásai és járulékai (8+9) 857,85 832,05 816,57 808,83
Dologi kiadások 400 400 350 350
     
Közvetlen költségek (10+11+12) 

1257,85 1232,05 1166,57 1158,83
Közvetett költségek 692,15 717,95 393,43 401,17
Teljes képzési költség (13+14) 1950 1950 1560 1560

NYME-SEK menedzsment díj (normatíva 25%-a) 650 650 520 520

17
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3. sz. melléklet
A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és 
Műszaki  Kar  és  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  között  kötendő 
együttműködési megállapodás tervezete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a  Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ 
Természettudományi és Műszaki Kar (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.) adószám: 
15760346-2-08;  továbbiakban:  (NymE-SEK-TTMK),  másrészről  a  III.  Béla  Szakképző 
Iskola és  Kollégium (9970 Szentgotthárd,  Honvéd u.  10.)  adószám: 15573272-2-18,  OM 
azonosító:  036752,  bankszámla  szám:  11747068-15573272  továbbiakban:  (Középiskola) 
között az iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésről (továbbiakban: FSZ).

A  megállapodás  tárgyát  a  felek  szándéka  első  ízben  2010  szeptemberében  indítandó 
Mérnökasszisztens –  OKJ 55 810 01 0000 00 00 elágazás:  gépipari  mérnökasszisztens 
55 810 01 0010 55 05 modulrendszerű, hallgatói jogviszonyban történő, 2 éves (4 szemeszter) 
felsőfokú szakképzés (FSZ) megvalósulása képezi.

- A  szerződő  felek  a  gépipari  mérnökasszisztens  képzés  fennmaradásig  tartós 
együttműködésre törekszenek.

- A képzésben résztvevő hallgatók hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, így őket a 
Felsőoktatási Törvényben és az NymE szabályzataiban meghatározott jogok illetik 
meg, illetve kötelezettségek terhelik.

- A képzésben  résztvevő  hallgatók  államilag  finanszírozott,  vagy  költségtérítéses 
képzésben vehetnek részt.

- A hallgatók képzése nappali és levelező tagozaton folyik.

- Az  együttműködő  felek  kötelezik  magukat  arra,  hogy  kölcsönösen  kedvező 
feltételeket biztosítanak a szakképzésben résztvevő hallgatóknak.

- Szakirányú  egyetemi  tanulmányok  folytatása  (NymE-FMK,  ipari  termék-  és 
formatervező  BSc  szak)  esetén  a  hallgatót  megilletik  mindazok  az  előnyök, 
amelyeket az évente megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató tartalmaz.

- A gépipari mérnökasszisztens szakon sikeresen elvégzett tanulmányokból … kredit 
az ipari termék- és formatervező BSc szakon beszámítást nyer.

A két fél kinyilvánítja, hogy közös érdekből, együttműködve, a Középiskola infrastruktúrájára 
támaszkodva  megszervezi  a  fenti  képzést.  A NymE-SEK TTMK a  képzéssel  kapcsolatos 
szervezést a NymE-SEK TTMK Matematika és Fizikai Intézetére bízza. 

a) A felsőoktatási  intézményben és a  szakközépiskolában a  felsőfokú szakképzésért 
felelős szakmai vezető: Nemes József PhD. főiskolai docens (NymE-SEK-TTMK).

b) A középiskolai szakfelelős: Pagonyné Mezősi Marietta, szakvizsgázott mérnöktanár-
szakmai igazgatóhelyettes (III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium).

c) A  felsőoktatási  intézményben  a  felsőfokú  szakképzésben  részt  vevő  további 
szervezeti egységek:

Műszaki, Informatikai és Gazdaságtudományi Intézet (Szombathely)
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1. Az együttműködési megállapodás keretében az NymE-SEK-TTMK kötelezettséget vállal a  
következőkre:

− a  képzési  programokat,  a  munkamegosztásból  reá háruló tantárgyi  tematikákat  a 
középiskola rendelkezésére bocsátja;

− folyamatosan korszerűsíti a képzési tartalmakat, oktatási módszereket;
− biztosítja a hallgatók tanulmányaihoz szükséges könyvtári hátteret;
− kijelöli a képzési program egyetemi felelősét, aki a két intézmény közötti szakmai 

kapcsolattartásért, a képzés minőségbiztosításáért felelős;
− az NymE-SEK-TTMK szakfelelőse felel a felsőfokú szakvizsga megszervezéséért, a 

szakdolgozati  témák  koordinálásáért,  a  védés  megszervezéséért,  a  szakon  folyó 
képzés teljes koordinálásáért;

− az NymE-SEK-TTMK végzi a hallgatók tanulmányi nyilvántartását, tájékoztatását, 
ellátja  őket  a  szükséges  szabályzatokkal,  gondoskodik  a  képzési  programokhoz 
előírt tankönyvek, jegyzetek beszerzéséről;

− az NymE-SEK-TTMK határozza meg – a szabályzatokra tekintettel  – a felvételi 
követelményeket és hirdeti a szakképzést.

2. Az együttműködési megállapodás keretében a III.  Béla Szakképző Iskola és Kollégium 
kötelezettséget vállal a következőkre:

− a programokban rögzített tantervtől nem tér el;
− magára nézve kötelezőnek tartja az óraszámot, a számonkérés módját;
− a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a képzéshez biztosítja;
− az NymE-SEK-TTMK szellemi tulajdonát képező dokumentációt harmadik személy 

részére nem teszi hozzáférhetővé;
− az oktatáshoz a megállapodásnak megfelelő tankönyveket és jegyzeteket használja;
− a képzésben résztvevő oktatókat, illetve vizsgáztatásra kijelölt személyeket egyezteti 

a képzési program egyetemi felelősével;

3. A NymE-SEK TTMK vállalja a FSZ minőségbiztosításának felügyeletét és támogatását a  
Középiskolában folyó képzésnél. Ezen tevékenység elemei a következők:

a. A képzés tantervének illesztése, összehangolása.

A tanterv összehangolásának célja, hogy a FSZ képzésben résztvevő hallgatók számára 
biztosított  legyen  az  Ipari  termék  és  formatervező  szak  BSc  szintre  való  későbbi 
bekapcsolódása, az előterjesztésben jelölt kreditek jogszabály szerinti beszámítása. (Az 
átvétel rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.)

b) A képzés NymE-SEK TTMK-t érintő személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

Kialakítja  a  FSZ  képzés  menedzsmentjét,  leírja  a  menedzsment  működését  és 
hatásköröket, a képzést segítő feladatokat.

A NymE-SEK TTMK biztosítja a záró vizsgáztatásoknál a megfelelő képviseletet. 

c) A NymE-SEK TTMK oktatást segítő tevékenysége:

- A szakképzésért felelős irányításával a NymE oktatói közreműködnek a tananyag, 
az évközi feladatok, ellenőrzési követelmények összeállításában.

- Közreműködnek  a  záródolgozati  témák  összeállításában,  a  tartalmi  és  formai 
követelmények megfogalmazásában.

- A NymE képviselői részt vesznek a záróvizsgákon.
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d) Az egyes tantárgyak oktatására és a képzés egészére vonatkozó minőségbiztosítási 
tevékenység meghatározása.

A NymE-SEK TTMK kidolgozza  a  FSZ  minőségbiztosítási  rendszerét,  amely 
kiterjed:

♦ az egyes tantárgyakra,
♦ a végzettekre,
♦ a szak egészére.

- A középiskolai  szakfelelős  értékelést  készít  félévenként  a  FSZ  képzésről, 
amelyet eljuttat a felsőfokú szakképzésért felelős szakmai vezetőnek.

- A felsőfokú szakképzésért felelős szakmai vezető a kapott értékelést elemzi, 
amely után az értékelést megismerteti a Középiskola igazgatójával és érintett 
tanáraival. Megvitatják azt és közösen meghatározzák a szükséges lépéseket.

- A FSZ-ben  résztvevő  hallgatók  az  oktatást  meghatározott  módon  írásban 
véleményezik. A véleményezési munkát a képzést végző szervezi, irányítja, s 
a  kapott  adatokat  feldolgozza.  A felmérés  eredményeit  figyelembe  vételre 
kerülnek a félévenként végzett értékelésnél.

4. Az  FSZ  képzéssel  kapcsolatos  dokumentálási  követelmények  és  azok  megosztása  a  
Középiskola és a NymE_SEK TTMK között:
A  Középiskola  a  következő  dokumentálást  köteles  végezni  a  FSZ  képzéssel 
kapcsolatosan:

- a félévenkénti órarend, valamint az egyes tantárgyak ütemtervének elkészítése, az 
évközi  és  vizsgakövetelmények  megfogalmazása  a  szakképzés  felelős 
bevonásával,

- a vizsgajegyek, a megszerzett kreditek nyilvántartása,
- az egyes tantárgyak leadott teljes tananyagának egy másolatának elkészítése (ha 

az hivatkozott tankönyv, jegyzet, akkor azok oldalszámának megadása),
- az évközi feladatok, zárthelyik, írásbeli vizsgák, stb. teljes anyagának tárolása, a 

képzés befejezését követően 3 évig,
- az oktatás hallgatói véleményezéséről készült dokumentumok összegzése, tárolása 

ugyancsak a képzés befejezését követően 3 évig,
- a vizsgák, záróvizsgák jegyzőkönyveinek őrzése,
- a szakdolgozatok egy példányának tárolása,
- minden, a Középiskolában készült félévi jelentés egy példányának megőrzése.

A NymE-SEK TTMK-nak a következőket kell dokumentálni:

- a félévenkénti vizsgák osztályzatait,
- a félévenként készült értékelő jelentéseket.

A NEPTUN Egységes Felsőoktatási Tanulmányi rendszeren az osztályzatokat a tárgyat 
oktató szaktanár jegyzi be. 

5 A Középiskolával való együttműködés költségtérítésének meghatározása:
A NymE-SEK a képzés bevételeit és kiadásait külön témaszámon kezeli.

Szolgáltatásainak ellenértékeként a Középiskolát

 az adott félévre a statisztikai jelentés szerint beiratkozott hallgatók után a képzésre 
megállapított mindenkori állami normatíva 70 %-a illeti meg. Az esedékes 70 %-ot 
az őszi szemeszterben október végéig, a tavaszi szemeszterben március végéig utalja 
a NymE-SEK a Középiskola számlájára. 
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A  Középiskolának  átadott  összeg  biztosítja  az  alábbiakban  felsorolt  költségösszetevők 
fedezetét:

- a középiskola menedzselési, igazgatási, szervezési és adminisztrációs munkák díjait,
- oktatói óradíjakat, az oktatók esetleges utazási költségét,
- a gyakorlati helyszínekkel kötött megállapodásokban esetlegesen kikötött díjakat,
- létesítményhasználat (terem, eszközök) költségeit.

Az  előzőekben  meghatározott  összeg  azonban  nem  biztosítja  a  minőségbiztosítási 
feladatokkal kapcsolatban a Középiskolába utazó NymE oktatók költségeinek fedezetét, az 
együttműködés és ellenőrzés személyi közreműködésének költségeit, a NymE-SEK TTMK-n 
végzendő  menedzselési,  adminisztrációs  és  szervezési  költségeket.  E  költségeket  minden 
esetben a NymE-SEK téríti.
Szállásköltség  és  útiköltség  a  törvényi  előírásoknak  megfelelő  osztályú  50  %-os  vasúti 
menetjegy ára, vagy gépjármű költségtérítés számolható el.

 Költségtérítéses  hallgatók  esetében  a  középiskolát  a  hallgatói  létszámokra  vonatkozó 
statisztikai  jelentés  szerint  az  adott  félévre  beiratkozott  hallgatók által  fizetendő teljes 
összeg 75 %-a illeti meg. A költségtérítés ez esetben a hallgató a NymE-SEK –en fizeti 
be, az ennek alapján esedékes 75%-ot az őszi szemeszterben október végéig, a tavaszi 
szemeszterben március végéig utalja át a NymE-SEK a Középiskola számlájára.

A feladatmegosztás ez esetben is a fenti részletezés alapján történik.

6. A  FSZ  képzésből  alapképzésbe,  illetve  alapképzésből  felsőfokú  szakképzésbe  való  
átvétel rendje:

A felsőfokú szakképzésből alapképzésbe, illetve alapképzésből felsőfokú szakképzésbe való 
átvétel rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.
A szerződő felek  jelen  megállapodást  közös  megegyezéssel,  bármely  tanév  végén,  az  azt 
megelőző év március elsejéig történő bejelentési kötelezettség mellett felmondhatja.
A szerződés  felmondására  bármely  szerződő  fél  csak  a  fenti  pontban  rögzített  határidő 
betartása mellett jogosult.
Jogszabály-,  kormány-  és  miniszteri  rendeletváltozásokból  fakadó  hátrányokat  a  felek 
közösen viselik, előnyeit kölcsönösen élvezik.
A  szerződő  felek  megállapodnak  abban,  hogy  jogvita  esetén  első  sorban  peren  kívüli 
egyezségre törekszenek, egyébként kikötik a Ptk. kizárólagos illetőségét.
A jelen megállapodás szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó hatályos 
jogszabályok az irányadók.
A  szerződő  felek  jelen  megállapodást  elolvasás  és  értelmezés  után,  mint  akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés az aláírás napján lép hatályba.

Szombathely, 2009. ……………………….

………………………
Prof. Dr. Veress Márton

dékán 
NymE SEK 

Természettudományi és Műszaki Kar

………………………
Bedics Sándor

igazgató
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium

Ellenjegyeztem:
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………………………
Bierer Gábor

Gazdasági igazgató
Nyugat-magyarországi Egyetem

Savaria Egyetemi Központ

………………………
Viniczay Tibor
Polgármester

Szentgotthárd Város Önkormányzata
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Nyugat-magyarországi Egyetem
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Intézetvezető:

Szombathely, 200
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A képzésért felelős intézmény:
Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
9700

Az intézmény vezetője:

Képzési felelős:

A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens

A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01 0000 00 00

Szakképesítés köre:

Rész-szakképesítés: Nincs

Elágazás megnevezése: Gépipari mérnökasszisztens 

Az elágazás OKJ azonosító száma: 55 810 01 0010 55 05

Ráépülés: Nincs

FEOR szám: 3129

Kiadásának éve: 2006.

A szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó miniszteri rendelet száma:

SZMM-GKM............ rendelet mellékletében szereplő Mérnökasszisztens szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelményei.

A szakképesítésért felelős miniszter: SZMM-GKM 2006

A képzésért felelős szervezeti egység neve:

Vezetője:

Együttműködő más egységek:

A képzés indításának tervezett időpontja: 200. szeptember

Nappali tagozaton államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók létszáma: 20 fő

Levelező tagozaton résztvevő hallgatók létszáma: 

20 fő

Kredit beszámítást biztosító szak: Ipari termék- és formatervező mérnök szak

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
3129 Egyéb technikusok

A szakképzésbe való felvétel követelményei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Pályaalkalmassági köv.: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági köv.: nem szükségesek
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A szakképesítés (elágazás) munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket 
Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez 
Munkája során környezettudatos magatartásformát tanúsít 
Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza 
Szakmai idegen nyelvet használ feladatainak elvégzéséhez 
Jogi és szabvány ismereteket alkalmaz 
Részt vesz a tevékenységével kapcsolatos gazdálkodási feladatok ellátásában 
Közreműködik az üzemi biztonság fenntartásában 
Projekt tervezésében részt vesz 
Műszaki számításokat végez, tervez
Műszaki dokumentációt olvas, munkájához felhasznál és adott feladatra összeállít 
Előkészül a munkavégzésre 
Mérési feladatokat végez 
Az előgyártás szakmai ismereteit alkalmazza 
Az alkatrészgyártás szakmai ismereteit alkalmazza 
Robot- és CNC-technikát alkalmaz 
A szerelés szakmai ismereteit alkalmazza

A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
55 481 01 0000 00 00 Általános rendszergazda
55 481 02 0000 00 00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező
55 481 03 0000 00 00 Telekommunikációs asszisztens
55 481 04 0000 00 00 Web-programozó



26

Gépipari mérnökasszisztens akkreditált iskolarendszerű felsőfokú 
szakképzés óraterve nappali tagozaton

Gépipari mérnökasszisztens  2007-2008

Szakmai követelménymodulok

Óraszám Heti óraszám
E
l
m
él
et

G
y
a
k
or
la
t

K
re
di
t

Félév

I. II. III. IV.

1180-
06

Korszerű munkaszervezés 120 105 16

Informatikai rendszerek I. II. 30 30 4 2+0k 0+2gy
Minőségmenedzsment 30 0 3 2+0k
Műszaki kommunikáció 30 30 4 2+2gy
Műszaki dokumentáció 0 30 2 0+2gy
Munkaelemzés, munkakultúra 30 15 3 2+1k

1181-
06 Gazdálkodás, projektvezetés 105 75 13

Vállalatgazdaságtan 30 30 4 2+2k
Marketing 30 30 5 2+2k
Projektmenedzsment és monitoring 15 15 2 1+1k/gy
Ipar- és technikatörténet 30 0 2 2+0k

1190-
06 Műszaki alapozás 180 90 19

Matematika I. II. 30 60 6 1+2k/gy 1+2k/gy
Műszaki fizika 30 0 2 2+0gy
Műszaki mechanika 30 30 4 2+2gy
Környezettechnika 30 0 2 2+0k
Energiagazdálkodás 45 0 3 3+0k
Biztonságtechnika 15 15 2 1+1k/gy

1193-
06

Méréstechnika 90 60 10

Méréselmélet 30 0 2 2+0k
Elektrotechnika alapjai 30 30 4 2+2k/gy
Elektronikus méréstechnika 30 30 4 2+2gy

1194-
06

Tengelyszerű alkatrész művelettervezés 90 135 15

Anyagismeret, anyagvizsgálat 30 60 6 2+2k/gy 0+2gy
Gépszerkezetek 30 45 5 2+3k/gy
Szerszám- és készüléktervezés 30 30 4 2+2k/gy
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Gépipari mérnökasszisztens  2007-2008

Szakmai követelménymodulok

Óraszám Heti óraszám
E
l
m
él
et

G
y
a
k
or
la
t

K
re
di
t

Félév

I. II. III. IV.

1180-
06

Korszerű munkaszervezés 120 105 16

Informatikai rendszerek I. II. 30 30 4 2+0k 0+2gy
1195-
06

Tengelyszerű alkatrész gyártása 90 165 17

Gépgyártástechnológia 90 90 12 2+2k/gy 2+2k/gy 2+2k/gy
Technológiai gyártási gyakorlat 0 90 5 0+6gy

1196-
06

Robot- és CNC technika 75 75 10

Irányítástechnika 30 30 4 2+2k/gy
Mechatronika alapjai 30 30 4 2+2k/gy
CNC vezérlések 15 15 2 1+1gy

Szakmai gyakorlat 10 160

Szakdolgozat készítés 10

Összesen 750 730 120 15+8kó 15+13k
ó

11+13k
ó 9+15kó

Kollokvium, gyakorlati jegy 5k+5gy 7k+7gy 5k+5gy 5k+5gy

gy= gyakorlati jegy
k= kollokvium
kó= kontakt óra/hét
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Gépipari mérnökasszisztens akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés 
óraterve levelező tagozaton

Gépipari mérnökasszisztens 2007-2008

Szakmai követelménymodulok

Óraszám Félévi óraszám
El
m
él
et

G
y
a
k
or
la
t

K
re
di
t

Félév

I. II. III. IV.

1180-06 Korszerű munkaszervezés 48 36 16
Informatikai rendszerek I. II. 12 12 4 12+0k 0+12gy
Minőségmenedzsment 12 - 3 12+0k
Műszaki kommunikáció 12 12 4 12+12gy
Műszaki dokumentáció 0 6 2 0+6gy
Munkaelemzés, munkakultúra 12 6 3 12+6k

1181-06 Gazdálkodás, projektvezetés 48 36 13
Vállalatgazdaságtan 12 12 4 12+12k
Marketing 12 12 5 12+12k
Projektmenedzser és monitoring 12 12 2 12+12k

/gy
Ipar- és technikatörténet 12 0 2 12+0k

1190-06 Műszaki alapozás 66 40 19
Matematika I. II. 12 12 6 6+6k/gy 6+6k/gy
Műszaki fizika 12 0 2 12+0gy
Műszaki mechanika 12 22 4 12+22gy
Környezettechnika 12 0 2 12+0k
Energiagazdálkodás 12 0 3 12+0k
Biztonságtechnika 6 6 2 6+6k/gy

1193-06 Méréstechnika 36 18 10
Méréselmélet 12 0 2 12+0k
Elektrotechnika alapjai 12 12 4 12+12k/g

y
Elektronikus méréstechnika 12 6 4 12+6gy

1194-06 Tengelyszerű alkatrész művelettervezés 36 68 15
Anyagismeret, anyagvizsgálat 12 32 6 12+16k/g

y 0+16gy

Gépszerkezetek 12 24 5 12+24k/
gy

Szerszám- és készüléktervezés 12 12 4 12+12k
/gy

1195-06 Tengelyszerű alkatrész gyártása 36 72 17
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Gépipari mérnökasszisztens 2007-2008

Szakmai követelménymodulok

Óraszám Félévi óraszám
El
m
él
et

G
y
a
k
or
la
t

K
re
di
t

Félév

I. II. III. IV.

1180-06 Korszerű munkaszervezés 48 36 16
Informatikai rendszerek I. II. 12 12 4 12+0k 0+12gy
Gépgyártás-technológia 36 36 12 12+12k/g

y
12+12k/

gy
12+12k

/gy
Technológiai gyártási gyakorlat 0 36 5 0+36gy

1196-06 Robot- és CNC technika 30 30 10
Irányítástechnika 12 12 4 12+12k/

gy
Mechatronika alapjai 12 12 4 12+12k

/gy
CNC vezérlések 6 6 2 6+6gy

Szakmai gyakorlat 10 2 hét

Szakdolgozat készítés 10

Összesen 300 300 120 90+52kó 84+64kó 66+88kó 60+96kó

Kollokvium, gyakorlati jegy 5k+6gy 7k+8gy 4k+5gy 5k+5gy

gy= gyakorlati jegy
k= kollokvium
kó= kontakt óra/félév
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VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány 
Szakdolgozat készítése 
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás 

Gazdálkodó szervezetnél eltöltött 3 hónapos gyakorlat teljesítése 
-1 hónap az első év végén 
-2 hónap a szakdolgozat készítéséhez kapcsolva

A szakmai vizsga részei: 
1. vizsgarész

1180-06 Korszerű munkaszervezés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Számítógép-kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. 
Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív. 
Időtartama: 60 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Elsősegélynyújtás, újraélesztés 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati. 
Időtartama: 30 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Munka-, környezet-és tűzvédelmi ismeretek. Hulladékok csoportosítása, minősítése, kezelése 
és a hulladékok szelektív gyűjtése. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 50% 
2. feladat 20% 
3. feladat 30%

1181-06 Gazdálkodás, projektvezetés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Projektirányítási rendszerek, projekttervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának, működtetésének, 
átszervezésének megtervezése, működésének elemzése. Számla, nyugta kibocsátás 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 60% 
2. feladat 40%

1190-06 Műszaki alapozás 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Adott  használt  alkatrész  szabadkézi  vagy  műszaki  rajzának  elkészítése,  dokumentálása, 
műszaki és gazdasági ajánlat készítése ennek az alkatrésznek cseréjére 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
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Időtartama: 60 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Adott  konkrét  feladathoz  anyagrendelést  állít  össze,  kalkulációt  készít  a  rendelkezésre 
bocsátott adatok alapján. Összeállítja a szükséges eszközök listáját, és ismerteti az elvégzendő 
munkafolyamat lépéseit. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 60 perc 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 50% 
2. feladat 50% 
10. vizsgarész

1193-06 Méréstechnika 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Metrológiai és méréstechnikai feladatok megoldása. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 120 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Adott feladat szerinti mechanikai mérésekhez mérőeszközöket, műszereket választ, elvégzi és 
kiértékeli a kijelölt méréseket 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Adott feladat szerinti villamos áramkörök, illetve fogyasztók vagy nem villamos mennyiség 
átalakító be és kimeneti jellemzőinek méréséhez mérőeszközöket, műszereket választ, elvégzi 
és kiértékeli a kijelölt méréseket 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 120 perc 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 40% 
2. feladat 20% 
3. feladat 40% 
11. vizsgarész

1194-06 Tengelyszerű alkatrész művelettervezése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
A  kiadott  alkatrész  műhelyrajza  alapján  a  megmunkálási  igény  meghatározása, 
felületelemenként a ráhagyás kiszámítása számítógép segítségével 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív 
Időtartama: 30 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Lehetséges megmunkálási módok, műveleti sorrend meghatározása, sorozatnagyságtól függő 
megoldásváltozatok feltárása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 30 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
MKGS-rendszerelemek feltárása, technológiai paraméterek, gépi főidő meghatározása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 60 perc 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 
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Technológiai változatok összevetése, gazdasági számítások. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 60 perc 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 30% 
2. feladat 30% 
3. feladat 20% 
4. feladat 20%

1195-06 Tengelyszerű alkatrész gyártása 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
A  kiadott  alkatrész  műhelyrajza  és  technológiai  utasítása  alapján  felszerszámozás, 
műveletelemenkénti gépbeállítás, esztergálás. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 120 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
A  gyártáskor  keletkezett  forgács  vizsgálata,  az  alkalmas  forgácsalak  meghatározása, 
forgácstörő megoldások, forgácskeresztmetszet és a technológiai paraméterek elemzése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 50% 
2. feladat 50% 
13. vizsgarész 

1196-06 Robot- és CNC-technika 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
A munkadarab és a kiválasztott szerszám jellemzői alapján meghatározni a műveleti utasítást 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
Időtartama: 60 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
NC program készítése, értelmezése, futtatása szerszám nélkül, futtatása forgácsolással 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 
Időtartama: 120 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Gépipari komplex feladat - szakdolgozat védése. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 
Időtartama: 15 perc 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 20% 
2. feladat 30% 
3. feladat 50%

Az 55 810 01 0010 55 05 azonosító számú, Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű 
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 
1180-06 Korszerű munkaszervezés 10 %
1181-06 Gazdálkodás, projektvezetés 5 % 
1190-06 Műszaki alapozás 10 %
1193-06 Méréstechnika 10 %
1194-06 Tengelyszerű alkatrész művelettervezése 15 %
1195-06 Tengelyszerű alkatrész gyártása 20 %
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1196-06 Robot- és CNC-technika 30%.

Gépipari mérnökasszisztens 33



34

A képzés beindításához rendelkezésre álló feltételek:

A szakképzés tanulmányokba való beszámíthatósága:

A felsőoktatásról szóló, 2005. évi CXXXIX. törvény 32. § 4. bekezdése alapján, a szakképzés során 
elsajátított ismeretanyag legalább harminc, legfeljebb hatvan kredit értékben a képzési program 
alapján beszámítandó. 
A ……. Ipari Termék- és formatervező mérnök BsC szakos nappali és levelező tagozatos 
képzésének keretein belül biztosított a következő módon:

Gépipari mérnökasszisztens szak Ipari termék- és formatervező szak

Tanegység

Fél
év

Szá
mo
nké
-rés

K
r
e
d
i
t

Tanegység

Fé
lé
v

K
re
di
t

Informatikai rendszerek I-II K+gy 4 Informatikai rendszerek I. 3
Minőségmenedzsment II k 3 TQM Minőségmenedzsment V 3
Műszaki kommunikáció I gy 4 Műszaki kommunikáció II 2
Vállalatgazdaságtan III k 4 Vállalatgazdaságtan V 4
Marketing IV K 5 Marketing I III 5
Projektmenedzsment és monitoring IV K+gy 3 Projektmenedzsment és monitoring VII 2
Ipar- és technikatörténet II k 2 Ember és technika VI 2
Műszaki fizika I I gy 2 Fizika I II 2
Matematika I-II. I-II K+gy 6 Matematika I I 6
Műszaki mechanika I gy 4 Mechanika I. I 4
Környezettechnika I k 2 Környezettechnika VII 2
Anyagismeret, anyagvizsgálat II-III K+gy 6 Anyagismeret és technológiák I I 4
Mechatronika alapjai IV K+gy 4 Mechatronika alapjai VI 3
Összesen 49 42

Ez a teljes kreditszám (120) 35,8%-a.
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A  Nyugat-magyarországi  Egyetemen  indítandó  Gépipari 
mérnökasszisztens felsőfokú akkreditált szakképzésben oktató tanárok

Gazdálkodási menedzserasszisztens informatika szak szakképzésben oktató tanárok

Tantárgyi modulok Oktató
Neve Beosztása

Korszerű munkaszervezés modul
Informatikai rendszerek I. II.
Minőségmenedzsment
Műszaki kommunikáció
Műszaki dokumentáció
Munkaelemzés, munkakultúra

Gazdálkodás, projektvezetés
Vállalatgazdaságtan
Marketing
Projekttervezés (Rendszer és modellezés) 
Ipar- és technikatörténet

Műszaki alapozás
Matematika I. II.
Műszaki fizika
Műszaki mechanika
Környezettechnika
Energiagazdálkodás
Biztonságtechnika

Méréstechnika
Méréselmélet
Elektrotechnika alapjai
Elektronikus méréstechnika

Tengelyszerű alkatrész művelettervezés
Anyagismeret, anyagvizsgálat
Gépszerkezetek
Szerszám- és készüléktervezés

Tengelyszerű alkatrész gyártása
Gépgyártástechnológia
Technológiai gyártási gyakorlat

Robot- és CNC technika
Irányítástechnika
Mechatronika alapjai
CNC vezérlések

A felsőfokú szakképzésben részt  vevő oktatók,  tanárok  szakmai  és  pedagógiai  képesítése 
megfelel a vonatkozó követelményeknek.
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A Gépipari mérnökasszisztens szak akkreditált felsőfokú szakképes 
működése és minőségbiztosítása

 A  Berzsenyi  Dániel  Főiskola  a  fenti  felsőfokú  szakképzéssel  kapcsolatban  a 
szervezést  és  a  minőségbiztosítás  működtetését  a  Műszaki,  Informatikai  és 
Gazdaságtudományi Intézetre bízza.

 A minőségi  követelmények  megvalósulását  a  következő  szerepek  és  feladatok 
biztosítják:

o A főiskolai tantárgyfelelősök:  

Segítik a tananyag és az évközi feladatok, ellenőrzési követelmények 
összeállítását és a vizsgáztatást.
Segítik  a  záródolgozati  témák  összeállítását,  a  tartalmi  és  formai 
követelmények megfogalmazását.
Összeállítják,  illetve  konkretizálják  a  tantárggyal  kapcsolatos 
követelményrendszert, feladatokat, évközi számonkéréseket.
Részt vesznek a vizsgáztatásban.

o Az intézetvezető:  

Közvetlenül irányítja és szervezi a képzéssel kapcsolatos szakmai munkát.

o Az FSZ képzés felelőse:  

Rendszeres tájékoztatást kér a tantárgyfelelősöktől.
Véleményezi a közreműködők oktatási listáját.
Félévenként  tájékoztatja  a  főiskola  illetékes  vezetőjét  a  képzéssel 
kapcsolatban.
Ellenőrzi  a  Megállapodásban  rögzített  főiskolát  érintő  dokumentálási 
kötelezettséget.

o Rektor:  

Feladata az FSZ képzés általános kérdéseinek irányítása.
Kidolgoztatja a működtetés és ellenőrzés koncepcióját.
Az  intézetvezető  ellenőrző  tevékenysége,  javaslatai  alapján  megteszi  a 
szükséges intézkedéseket.
Megbízza  a  képzésben  és  működtetésben  érdekelt  szakembereket,  s  a 
funkcionális feladatokat ellátó egységeket.

o A képzésben résztvevő hallgatók:  

Az  oktatást  írásban  vagy  szóban  véleményezik,  amely  véleményezést  a 
képzést végzők kötelesek figyelembe venni a félévenkénti értékeléseknél.
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5. sz. melléklet

Akkreditált felsőfokú gépipari mérnökasszisztens 
képzéshez

rendelkezésre álló tárgyi feltételek a

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
Tanműhelyében
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CNC - és hagyományos forgácsoló tanműhely
- EU_400-as egyetemes csúcsesztergagép...............................................................1 db.
- Kétkorongos szerszámélező (asztali csiszoló).......................................................3 db.
- Asztali fúrógép......................................................................................................3 db.
- MINITURN CNC oktatógép NCT 90 T vezérléssel.............................................1 db.
- EMCO_TURN 55  CNC oktatógép SIEMENS vezérléssel (5db számítógéppel 

összekötve,szimulációs adatbeviteli programmal)................................................1 db.
- Egytengelyűség /párhuzamosság mérő..................................................................1 db.
- Mérő- ellenőrző szerszámok-eszközök THR-700 Rockwell keménységmérő......1 db.

Hegesztő,előkészítő tanműhely /fémipari alapgyakorlatok/
- VECO  Discoveery 140 hegesztőgép AWI pisztollyal..........................................1 db.
- FRONIUS Transpocket 1400 hegesztőgép............................................................1 db.
- Digital Modular 230 ponthegesztőgép..................................................................1 db.
- 2 garnitura gáz/lánghegesztő/vágó berendezés......................................................2 db.
- Kétkorongos szerszámélező  (asztali csiszoló)......................................................3 db.
- Műanyagtárcsás darabológép................................................................................1 db.
- Asztali fúrógép......................................................................................................3 db.
- Hidraulikus présgép PX 30....................................................................................1 db.
- Makita 2106 elektromos szalagfűrész...................................................................1 db.
- Sarokköszörű, pisztolyfúrógép...........................................................................1-1 db.
- Élhajhító 1000-es...................................................................................................1 db.
- 12 állásos satupad, 120-as párhuzam satuval. Ehhez szükséges fémipari 

kéziszerszámok/eszközök Veller forrasztó állomás.....................................12 állomás

Pneumatika, hidraulika, PLC labor
- FESTO pneumatikus oktatótábla teljes felszereléssel..............................4 garnitura
- FESTO típusú hidraulikus oktatótábla felszereléssel...............................2 garnitura
- MPS—PLC-vel vezérelt (robotszerű) munkaállomás........................................3 db.
- ACER számítógép PLC-vel összekötve.............................................................6 db.
- Szabályozható tápegység 0-12V/0-6A...............................................................3 db.
- Szabályozható kettős tápegység.........................................................................3 db.
- Szabályozható tápegység...................................................................................2 db.
- VEEP EM csomag PLC.....................................................................................4 db.
- DIGI BOARD 2 + tartozékkészlet.....................................................................4 db.
- IC BOARD + tartozékkészlet.............................................................................4.db.
- Power BOARD és tartozékkészlet.....................................................................4 db.
- PID BOARD és tartozékkészlet.........................................................................4 db.
- Közlekedéslámpa vezérlés.................................................................................1 db.
- Léptetőmotor......................................................................................................1 db.

Elektrotechnikai labor
- MANX –analog multiméter.............................................................8 db.
- DIGIT –kéziműszer M 3650D...............................................................................8 db.
- UNIVERZÁLIS szervizműszer.........................................................................1 db.
- Oszcilloszkop 3502................................................................................................5 db.
- Elektronika BOARD 1018.1 +tartozékkészlet......................................................6 db.
- Analog Board hps 3220 +tartozékkészlet..............................................................4 db.
- Hármas tápegység hps 1002.1...............................................................................3 db.
- Ultrahang szenzor..................................................................................................1 db.
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- Egyenáramú-technika............................................................................................1 db.
- Szenzortechnika.....................................................................................................1 db.
- Analog technika.....................................................................................................1 db.
- Függvénygenerátor..........................................................................5 db.
- Elektromos kéziszerszámok/eszközök

Akkreditált felsőfokú gépipari mérnökasszisztens 
képzéshez

rendelkezésre álló tárgyi feltételek a
kihelyezett tanműhelyekben
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I. félév II. félév III. félév IV. félév
Tárgyi 
eszköz

Külső 
gyak.

Tárgyi 
eszköz

Külső 
gyak.

Tárgyi 
eszköz

Külső
gyak.

Tárgyi 
eszköz

Előgyártási technológiák
Lánghegeszt

ő
berendezés

10 óra

Gyártástechnológia I. Erő nyomaték 
mérő 9 óra

Gyártástechnológia II. Marógép
Anyagismeret I. Szakítógép 6 óra
Anyagismeret II. 30 óra

Méréselmélet és technika Mérőhasábok
idomszerek 20 óra

Szerszám és készüléktervezés

Előgyártási technológiák 15 óra
Gépszerkezetek és gépek üzemtana 36 óra

Előgyártási technológiák (kovácsolás, öntés, varrat nélküli csőgyártás, roncsolásmentes 
vizsgálatok)
Gyártástechnlógia I. (gyalulás, vésés, furatbővítés gépei, szerszámai)
Gyártástechnológia II. (furó-maróművek, üregelőgépek, fogazógépek, vízsugaras vágás, 
felületvasalás)
Anyagismeret I. (szilárdsági vizsgálatok, ultrahangos röntgen vizsgálat, Charpy vizsgálat)
Anyagismeret II. (hőkezelések, felületötvözés, polimrek, kerámiák, sörétezés, kúszás, 
relaxáció)
Méréselmélet és technika (érdesség, fogaskerék, ütés, párhuzamosság mérése, egyetemes 
mérőgépek)
Szerszám és készüléktervezés (megmunkáló szerszámok tervezése)
Előgyártási technológiák (kovácsolás, hengerlés, porkohászat, formázási eljárások, öntés)
Gépszerkezetek és gépek üzemtana (teljesítmény, hatásfok mérése, vízgépek, hőerőművek, 
hajtások vizsgálata
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BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2009. augusztus 26-i ülésére

Tárgy: A Játékvár Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Játékvár  Óvoda  vezetője  a  melléklet  szerinti  kérelemmel  fordul  a  Tisztelt  Képviselő-
testülethez. (1. sz. melléklet)
A Játékvár Óvoda Szentgotthárd Alapító Okiratát a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
ellátásának,  továbbá  az  éves  költségvetési  törvények  szerint  biztosított  emelt  összegű 
normatíva  (sajátos  nevelési  igényű  gyermekek,  tanulók  nevelése,  oktatása)  fenntartói 
igénylésének lehetősége okán módosítani szükséges. Nevezett címen normatíva csakis akkor 
igényelhető, ha az intézményi alapító okiratban konkrétan nevesített a sajátos nevelési igény.
A  Vas  Megyei  Tanulási  Képességet  Vizsgáló  Szakértői  és  Rehabilitációs  Bizottság 
2009. 04. 29.-i,  illetve a  2009.  06.  17.-ei  szakvéleményei  alapján  az óvodában integráltan 
nevelendő  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdő, továbbá mozgásában megkésett, akadályozott kisgyermek.

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN
4. Alaptevékenysége, feladata:

• a beszédfogyatékos gyermekek 
nevelését, logopédiai foglalkozását,

• az integráltan nevelhető hallássérült 
gyermekek nevelését, s fejlesztését 
utazó szakemberrel.

4. Alaptevékenysége, feladata:
• a beszédfogyatékos gyermekek nevelését, 

logopédiai ellátását,
• az integráltan nevelhető hallássérült 

gyermekek nevelését, s fejlesztését utazó 
szakemberrel,

• az integráltan nevelhető, a viselkedés 
fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek 
nevelését, fejlesztését speciális 
szakember igénybevételével,

• az integráltan nevelhető, mozgásában 
lemaradó, akadályozott gyermekek 
nevelését, fejlesztését szakember igénybe 
vételével.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  annak 
elfogadásáról dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak a Játékvár Óvoda Alapító 
Okirata módosításának elfogadását.

Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Dr. Gábor László irodavezető

Viniczay  Tibor
Polgármester

Ellenjegyzés:
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1. sz. melléklet
Ügyiratszám:             221. / 2009. 

Tárgy: Intézményi javaslat a Játékvár Óvoda Szentgotthárd Alapító 
Okiratának módosítására

Címzett: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa

Tisztelt Társulási Tanács!

A Játékvár Óvoda Szentgotthárd Alapító Okiratát a sajátos nevelési igényű 
gyermekek  óvodai  ellátásának,  továbbá  az  éves  költségvetési  törvények 
szerint biztosított emelt összegű normatíva (sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók  nevelése,  oktatása)  fenntartói  igénylésének  lehetősége  okán 
módosítani szükséges. Nevezett címen normatíva csakis akkor igényelhető, ha 
az intézményi alapító okiratban konkrétan nevesített a sajátos nevelési igény.
A  Vas  Megyei  Tanulási  Képességet  Vizsgáló  Szakértői  és  Rehabilitációs 
Bizottság  2009.  04.  29.-i,  illetve  a  2009.  06.  17.-ei  szakvéleményei  alapján 
óvodánkban integráltan nevelendő a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető  tartós  és  súlyos  rendellenességével  küzdő,  továbbá 
mozgásában megkésett, akadályozott kisgyermek.

Fentiek  okán  intézményünk  Alapító  Okiratának  módosítására  az  alábbi 
javaslatot teszem a Tisztelt Fenntartónak:

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN
5. Alaptevékenysége, feladata:

• a beszédfogyatékos gyermekek 
nevelését, logopédiai 
foglalkozását,

• az integráltan nevelhető 
hallássérült gyermekek nevelését, s 
fejlesztését utazó szakemberrel.

5. Alaptevékenysége, feladata:
• a beszédfogyatékos gyermekek 

nevelését, logopédiai ellátását,
• az integráltan nevelhető hallássérült 

gyermekek nevelését, s fejlesztését 
utazó szakemberrel,

• az integráltan nevelhető, a 
viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő 
gyermekek nevelését, fejlesztését 
speciális szakember 
igénybevételével,

• az integráltan nevelhető, 
mozgásában lemaradó, 
akadályozott gyermekek nevelését, 
fejlesztését szakember igénybe 
vételével.

Szentgotthárd, 2009. augusztus 03.

Tisztelettel:
Kovács Tiborné
 óvodavezető
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E L Ő T E R J E SZ T É S

a Képviselő-testület 2009. augusztus 26-i ülésére

Tárgy: Vis maior keret igénylése – 188/2009. határozat visszavonása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  2009.  június  25-i  árvízi  káresemény 
tárgyában, a védekezési és helyreállítási költségek vonatkozásában 2009. augusztus 
5-én pályázatot  nyújtott  be a Nyugat-dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács által 
meghirdetett decentralizált vis maior keret terhére.

Tárgyban a pályázatokat ellenőrző MÁK Nyugat-Dunántúli  Regionális Igazgatóság 
Állampénztári  Irodájától  2009.  augusztus  10-én  hiánypótlási  felhívás  érkezett, 
amelynek teljesítési határideje 8 nap. A pályázat javítására, illetve kiegészítésére az 
alábbiak szerint volt szükség:

• Az  utak  helyreállítása  vonatkozásában  közlekedési  műszaki  szakértői 
vélemény beszerzése;

• Árvízvédelmi szakértői vélemény kiegészítése;
• Építés hatósági igazolás kiegészítése;
• A  pályázat  költségvetéséből  törlésre  kerültek  a  vis  maior  keretből  nem 

támogatható  tételek  és  munkarészek  (pl.  támfal  magasítása,  csappantyú, 
tolózár  beépítése  a  csapadékcsatorna  kitorkollásokra,  új  szivattyúakna 
építése),  a  költségvetés  változása,  az  önerő  csökkenése  következtében 
egyéb benyújtott dokumentumok átdolgozására is szükség volt: pl. pályázati 
adatlap, képviselőtestületi-határozat.

A  hiánypótlási  dokumentációban  az  Alpolgármester  és  a  Jegyző  nyilatkozatával 
került  benyújtásra  a  módosított,  csökkentett  költségvetés  vállalva  azt,  hogy az  új 
képviselő-testületi határozat megküldésre kerül a Tanács részére.

Határozati javaslat

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett decentralizált vis maior támogatási 
keret  terhére  igénybejelentést  nyújtott  be.  A  pályázat  benyújtását  megelőzően 
fogadta  el  a  Képviselő  –  testület  a  188/2009.  számú határozatát,  melyet  a  jelen 
határozattal visszavon és helyette a következőket fogadja el: 
 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett decentralizált vis maior támogatási 
keret terhére igénybejelentést nyújt be.

A káresemény megnevezése: „Rába árvízi védekezési és helyreállítási költségek 
támogatása Szentgotthárdon”. Árvíz elleni védekezés többletkiadásainak 
támogatása, illetve utakban, árkokban, támfalban, önkormányzati épületekben 
keletkezett kár.

Gépipari mérnökasszisztens 43



44

Helye:
1. Árvízi védekezés az önkormányzati árvízvédelmi töltéseken
2. Szentgotthárd,Toldi utca, hrsz 2294
3. Szentgotthárd, Örökzöld utca és árok, hrsz 741
4. Szentgotthárd, Zsidai utca és árok, hrsz 777, 828
5. Szentgotthárd, Szépvölgyi utca és árok, hrsz 861
6. Szentgotthárd, Vadvirág utca és árok, hrsz 886
7. Szentgotthárd, Tótfalusi utcai árok, hrsz 0901,0903
8. Szentgotthárd, Május 1. utcai árok, hrsz 1555/2
9. Szentgotthárd, Hunyadi utcai Rába híd melletti rézsű, hrsz 1573
10.Szentgotthárd, Hunyadi utcai Rába híd melletti csapadékcsatorna, hrsz 1573
11. Szentgotthárd, Gimnázium és Piac melletti vasbeton támfal, hrsz 1376/1
12.Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  1.  SZOI  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium 

kézilabdapálya és környezete, pince, hrsz 1376/2 
13.Szentgotthárd, Hunyadi u. és Füzesi u. közötti szakasz, Gimnázium és Piac 

melletti vasbeton támfal statikai és hidrológiai felülvizsgálata, hrsz 1376/1
14.  Szentgotthárd, zárt csapadékcsatorna rendszer, hrsz: 1384
15.Műszaki  szakértő  díja  –  árvízi  védekezés  és  árvízi  létesítmények 

helyreállítása
16.Műszaki szakértő díja – utak helyreállítása

A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2009. év %

Saját forrás 5.382.767,- 29,82

Biztosító kártérítése 400.000,- 2,22

Egyéb forrás 0,- 0

Vis maior igény 12.263.790,- 67,96

Források összesen 18.046.557,- 100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 18.046.557,- 
Ft melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani. 

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. 

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik*.

Biztosító Társaság megnevezése Groupama Garancia 
Biztosító

Biztosítási szerződés száma 453840134

Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt.
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Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja 
látni / nem tudja ellátni.

A testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.26.) 
számú Költségvetési rendeletében a katasztrófaalap, illetve hitelkeret terhére 
biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Takáts József projektmenedzser

Szentgotthárd, 2009. augusztus 17.

Viniczay Tibor s.k.
Polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt

                                  Jegyző h.

1.sz.melléklet:
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Költségek  nettó Ft ÁFA bruttó Ft Támogatás Önerő
Védekezési 
költségek   20%    

Önkormányzati 
Közszolgáltató 
Vállalat

személyi 
költségek, 
gépköltségek, 
anyagköltség 2 922 712 584 542 3 507 254   

Szentgotthárd Város 
Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete

vízszivattyúzás, 
fertőtlenítés, sár 
mosatása 
magyasnyomású 
fecskendővel 60 000 0 60 000   

Buldozer 2000 Kft.

anyagköltség 
(homok), szállítási 
költség 444 345 88 869 533 214   

Buldozer 2000 Kft.

anyagköltség 
(antigorit), szállítási 
költség 176 419 35 284 211 703   

Nagy Károly 
ev.mélyépítő ipari 
munka gépi rakodás 45 500 9 100 54 600   

Páli Bt. gépi földmunka 22 750 4 550 27 300   

TITÁN-BETON Kft.

anyagköltség 
(kavics), szállítási 
költség 86 000 17 200 103 200   

Rábaparti Járműjavító 
Kft.

Körmend Város 
Tűzoltósága 
üzemanyagköltség 16 554 3 311 19 865   

Rábaparti Járműjavító 
Kft.

Körmend Város 
Tűzoltósága 
üzemanyagköltség 44 805 8 961 53 766   

Körmendi 
Rendőrkapitányság 
Szentgotthárdi 
Rendőrőrs

árvízi 
védekezésben 
teljesített 
többletszolgálat 838 755 0 838 755 70% 30%

Védekezési 
költségek összesen:  4 657 840 751 817 5 409 657 3 786 760 1 622 897
Helyreállítási 
költségek:       

Utak helyreállítása:   25%    

Toldi utca (hrsz: 2294)

útpadka, vápa, 
útárok, áteresz 
helyreállítása 604 000 151 000 755 000   

Örökzöld utca (hrsz: 
741), Zsidai utca 
(hrsz: 777, 828), 
Szépvölgyi utca (hrsz: 
861), Vadvirág utca 
hrsz: 886)

burkolat, padka 
javítása, útárok, 
átereszek tisztítása 1 760 000 440 000 2 200 000   

Tótfalusi utca (hrsz: 
0901, 0903) 

kézi ároktisztítás, 
áteresz tisztítás 508 000 127 000 635 000   

Május 1. utca (hrsz: 
1555/2)

zárt csatorna, 
átereszek tisztítása 78 400 19 600 98 000 60% 40%

46



47

Utak helyreállítása 
összesen:  2 950 400 737 600 3 688 000 2 212 800 1 475 200
Árvízvédelmi 
létesítmények 
helyreállítása:   25%    
Hunyadi úti Rába-
hídnál rézsűburkolat 
helyreállítása (hrsz: 
1573) 390 m² 2 655 120 663 780 3 318 900   
Hunyadi úti Rába-híd 
melletti 
csapadékcsatorna 
kitorkollásának 
helyreállítása (hrsz: 
1573) kőbiztosítás 15 m² 160 000 40 000 200 000   
Gimnázium melletti 
vasbeton támfal 
megerősítése (hrsz: 
1376/1)

28 m hosszan 
(szádfal készítés, 
zsaluzás, vasalás, 
betonozás) 2 504 000 626 000 3 130 000   

Gimnázium 
helyiségeinek, 
pincéjének, 
udvarának 
(kézilabdapálya) 
kármentesítése (hrsz: 
1376/2)

fertőtlenítés, 
helyreállítás, sár 
mosatása 
magasnyomású 
fecskendővel 400 000 100 000 500 000   

Gimnázium és Piac 
melletti támfal statikai, 
hidrológiai 
felülvizsgálata (hrsz: 
1376/1)  520 000 130 000 650 000   
hrsz: 1384 -on zárt 
csapadékcsatorna 
rendszer felújítása 45 m 760 000 190 000 950 000 70% 30%
Árvízvédelmi 
létesítmények 
helyreállítása 
összesen:  6 999 120 1 749 780 8 748 900 6 124 230 2 624 670
Helyreállítási 
költségek összesen:  9 949 520 2 487 380 12 436 900   

Egyéb költség - 
Műszaki szakértő díja

árvízi védekezés, 
árvízi 
létesítmények 
helyreállítása 80 000 20 000 100 000 70 000 30 000

Egyéb költség - 
Műszaki szakértő díja utak helyreállítása 80 000 20 000 100 000 70 000 30 000
Védekezési, 
helyreállítási és 
Egyéb költségek 
összesen:  

14 767 
360 3 279 197 18 046 557 12 263 790 5 782 767

47



48

E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület  2009. augusztus 26-i ülésére.

Tárgy: A települési folyékony hulladékszállítási rendelet módosítása.    

Tisztelt Képviselőtestület  !

A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozó közszolgáltatási díjat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2002. (II. 28.) számú ÖKT rendelet 1. számú melléklete szabályozza.
Az alaprendelet 1. sz. mellékletét a Képviselő-testület legutóbb a 42/2008. (XII.18.) számú 
ÖKT. rendelettel módosította, amelyben megállapította 2009. évre érvényes díjakat.
Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi 
XXXV. Törvény módosította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 
82-83. §-ait. Az általános adómértéket 20 %-ról 25 %-ra emelte, valamint bizonyos termékek 
esetében az adómértéket 18 %-ra csökkentette.  Emiatt  keresett  meg bennünket  a jelenlegi 
szolgáltató a 2. számú melléklet  szerinti levéllel.  A levél a júniusi  testületi ülést követően 
érkezett. 
A  levél  is  tartalmazza,  hogy  a  fenti  jogszabályi  módosítás  alapján  a  folyékony 
hulladékkezelési közszolgáltatás adómértéke is 20 %-ról 25 %-ra emelkedett 2009. július 01-
vel. Mivel a helyi rendeletünkben bruttó összegek szerepelnek, ami az elfogadáskori 20 %-os 
ÁFÁ-val lett számolva, ezért rendeletünket a jogszabályi változás miatt módosítani szükséges. 
Javasoljuk, hogy a díj a rendeletben a nettó összeg + 25% ÁFA megjelölésével is szerepeljen.
A fentiek alapján a települési  folyékony hulladékkezelési  közszolgáltatás díjai  az alábbiak 
szerint alakulnak:

a) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT 
rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok 
részére 3.250,- Ft/m3 + 25 % ÁFA összesen 4.063,- Ft/m3 + szennyvíztelepi 
befogadási díj;

b) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT 
rendelet hatálya alá nem tartozó ingatlantulajdonosok részére 1.280,- Ft/m3 + 
25 % ÁFA összesen 1.600,- Ft/m3.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt rendelet módosítás elfogadását

Szentgotthárd, 2009. augusztus 11.

Dr. Dancsecs Zsolt
 jegyző
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1. számú melléklet
...../2009. /----./ ÖKT. rendelet

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a települési folyékony hulladék 
összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. /II.28./ 

ÖKT rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról.

1.§.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi 1. számú melléklet lép:

A települési folyékony hulladék összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes
elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díj:

a) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT 
rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok 
részére 3.250,- Ft/m3 + 25 % ÁFA összesen 4.063,- Ft/m3 + szennyvíztelepi 
befogadási díj;

b) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT 
rendelet hatálya alá nem tartozó ingatlantulajdonosok részére 1.280,- Ft/m3 + 
25 % ÁFA összesen 1.600,- Ft/m3.

2. §.

A Rendelet többi részei változatlanul maradnak.

3. §.

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
 polgármester                      jegyző

Kihirdetés napja:
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2.számú melléklet
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E l ő t e r j e s z t é s
A Képviselőtestület  2009. augusztus 26-i ülésére.

Tárgy: Szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetése, illetve áthelyezése.

Tisztelt Képviselő-testület  !

 A városban kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kihelyezett szelektív konténerek 
ürítése  a  Müllex-Körmend  Kft.  feladata  a  szelektív  gyűjtő  körjáratai  során  (általában 
kéthetente  történik,  de a  nyári  időszakban akár  hetente  is  (PET-palackok)).  E  szolgáltatás 
ingyenes, sem az önkormányzatnak, sem a lakosságnak nem kell fizetnie érte. 
A  szigeteken  elhelyezett  konténerek  környezetében  elszórt  hulladék  összegyűjtését 
megállapodásunk  alapján  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  végzi  heti 
rendszerességgel hétfő, illetve keddi napokon. Telephelyéről szerdai napokon szállítja el  a 
Müllex-Körmend Kft. a szelektív szigetek környezetében összegyűjtött elszórt hulladékot is. 
Az elmúlt időszakban látszott, hogy néhány hulladékgyűjtő szigeten hétről hétre felborul a 
rend azzal, hogy a gyűjtőkonténerek mellett jelennek meg a legkülönfélébb kidobott tárgyak: 
nemcsak a szigeten gyűjtött hulladékfajta, de törött bútor, festékes doboz, egyéb háztartási 
hulladék  is.  Sokan  szemétlerakónak  használják  a   szelektív  hulladékgyűjtő  szigeteket. 
Figyelemre méltónak tartjuk, hogy azokon a szigeteken jelentkeznek a problémák, amelyek 
környezete elhanyagolt, vagy kevésbé vannak szem előtt. Most ilyenek voltak a Dózsa Gy. u. 
– Tompa M. u. sarkán lévő sziget, mellette egy teljesen elhanyagolt, rossz állapotú magánház, 
kaszálatlan udvar és kaszálatlan ház közüli zöldterületekkel; a József A. utcában a volt tekéző 
melletti sziget, illetve a sporttelep melletti terület, ahol a konténerek a a Zsida patak partján 
vannak kihelyezve. 
Az  elmúlt  hetekben  a  szigetek  környezetének  takarítását  rendszeresen  a  helyszínen 
ellenőriztük a  Közszolgáltató  Vállalat  képviselőjével.  Sajnos  azt  tapasztaltuk,  hogy már a 
reggeli takarítás után, már délben ismételten szemetes volt a sziget környezete (pl.: Dózsa Gy. 
utcai).  

Rendeletünk előírásai  szerint  a  hulladékgyűjtő  szigeteken a  megfelelő  konténerekben kell 
elhelyezni a képződő papír – üveg - PET-palack (műanyag palack) - hulladékot. Az egyes 
hulladékfajták  csak  az  arra  rendszeresített  konténerekbe  rakhatók.  A konténerekbe  más 
hulladék,  egyéb  dolog  bedobása,  beöntése  TILOS!  Ha  a  bedobni  kívánt  hulladék  a 
konténer nyílásán bármilyen okból nem fér be,  azt a hulladékgyűjtő szigeten hagyni 
tilos, azt tulajdonosa köteles visszaszállítani. Nem minősül szelektív gyűjtésnek a műanyag 
zsákban összegyűjtött papírhulladék a konténerek mellé kihelyezve sem. 

A  szigetek  környezetében  elszórt  beazonosítható  hulladékok  esetében,  a  feltételezett 
elkövetők ellen  már  több esetben intézkedtünk,  ellenük szabálysértési  eljárást  indítottunk. 
Általánosságban nem támasztható alá az a vélemény, hogy máshonnan, más településekről 
származik a hulladékgyűjtő szigetek köré elhelyezett kommunális hulladék. A beazonosított 
hulladékok  kihelyezői  majdnem  minden  esetben  sajnos  Szentgotthárdon  élő  polgárok 
voltak…
Ezek  az  elkövetők  cselekedetükkel  nemcsak  szabálysértést  követnek  el,  hanem felelőtlen 
magatartásukkal szennyezik a környezetet, rontják a városképet és ezáltal veszélyeztethetik a 
szigetek környezetében élők egészségét is. 
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Szeretnénk nyomatékosítani, hogy a helyi lakosság részéről egyáltalán nem indokolt, hogy 
szemétlerakónak  használják  a  gyűjtőszigeteket,  hiszen  széleskörű  hulladékgyűjtési 
szolgáltatásokat  biztosítunk  Szentgotthárdon  a  lakosságnak.   Minden  ingatlanról 
rendszeresen,  heti  gyakorisággal  történik  a  hulladék  elszállítása,  amely  kötelezően 
igénybeveendő helyi közszolgáltatás is egyben. Senki sem bújhat ki alóla semmiféle indokkal. 
(A díj nem fizetése következtében keletkező hátralék adók módjára behajtható köztartozásnak 
minősül.)
Továbbá minden évben lomtalanítást szervezünk (tavasszal), a családi házas övezetben ún. 
„sárgazsákos”  szelektív  gyűjtés  folyik,  a  lomtalanítási  időszakon  kívül  pedig  ingyenes 
igénybe  veheti  a  lakosság  a  Közszolgáltató  Vállalat  telephelyén  kihelyezett  30  m3-es 
lomgyűjtő  konténert  a  nagyobb  lomok  elhelyezésére  –  ennek  ürítési  költségeit  az 
önkormányzat fizeti.

Ugyanakkor  számos  hulladékgyűjtő  sziget  esetén  azt  is  el  kell  mondanunk,  hogy  azokat 
példamutatóan használja a környezetében élő lakosság (különösen ilyenek a városrészeken 
lévő szigetek).

Ami a konkrét problémát illeti:  három gyűjtősziget esetében annyira elfajult a helyzet, hogy 
nem lehetett fenntartani a rendet, a legutóbbi időszakban már heti kétszer kellett  a konténerek 
környezetét takarítani, ami meg még ennél is nagyobb probléma volt, az a sziget környékének 
a „látványa”. 
Ezért a Dózsa Gy. utca – Tompa M. utcai kereszteződésnél lévő hulladékgyűjtő sziget 
konténereit azonnali hatállyal áthelyeztettük a városban már meglévő egyéb szigetekre 
( 1 db üveggyűjtő a Széchenyi úti tömbbelsőhöz, 1-1 db PET-palack, illetve papírgyűjtő 
konténert pedig a SMATCH Áruház elé, valamint az Árpád utca végére).
A  József  A.  utcai  szigetet  (volt  tekéző  udvaránál)  áthelyeztettük  a  Széchenyi  úti 
tömbbelső területére. 
Ezek  az  áthelyezések  természetesen  jelenleg  ideiglenesek,  akkor  válnak  véglegessé 
amennyiben ezt a T. Képviselő-testület is jóváhagyja. 
A Városi Sporttelep melletti szigeten egyelőre arról intézkedtünk, hogy a konténerek a 
patak partjáról kerüljenek át az ingatlan másik oldalára, a sporttelep kerítése mellé. 

A Dózsa  Gy.  utcai  sziget  megszüntetése  véleményünk szerint  a  már  korábban bevezetett 
sárgazsákos szelektív gyűjtéssel is kiváltható, ezért ennek népszerűsítése céljából az érintett 
területen minden házhoz eljuttatunk egy szórólapot. A szórólapokat a Müllex-Körmend Kft. 
biztosítja.  
A József A. utcai csak néhány méterrel arrébb került, mivel véleményünk szerint itt jobban 
„szem előtt” lesz és így már vélhetően nem lesz közkedvelt szemétlerakó hely. Mindezt egy 
korábbi sikeres hulladékgyűjtő sziget áthelyezésre is alapozzuk, amikor a Kossuth L. utcai 
parkoló  (volt  piac)  hátsó  részén  lévő  szigetet  -  ahol  a  mostaniakhoz hasonló  tarthatatlan 
állapotok voltak -   áthelyeztettük a járda mellé, a parkoló bejáratához. Azóta rend van a 
környezetében. 
Azt  még  hangsúlyozzuk,  hogy  a  változással  nem  csökken  a  kihelyezett  konténerek 
száma, összesen ugyanannyi található ezek után is Szentgotthárdon.

A jövőben a hulladékgyűjtő szigetek környezetében a rend fenntartása részben intenzívebb 
közterület-felügyeleti  ellenőrzéssel  érhető  el,  amelyen  néhány  sziget  esetében  biztosan 
segíthetne egy városi térfigyelő-rendszer kiépítése is. A másik dolog volna az állampolgári 
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hozzáállás változása. Akár a Dózsa Gy. utcánál, akár a József A. utcánál hónapok alatt kellett, 
hogy lássák legalább a környéken lakók, hogy kik voltak, akik a hulladékot szabálytalanul 
helyeztek el. Mindkét szigetre ráláttak a szomszédok, közlekedtek is arrafelé sokan. 
Egyetlen jelzés sem érkezett! A felelősök felelősségre vonása és megbüntetése helyett  néztük 
az „eredményt”. Sokkal jobb hozzáállásra van szükség valamennyi szentgotthárdi polgár 
részéről ezen a területen is. Nem lehet őrt állítani a konténerek mellé, nem várható sem csak 
az önkormányzattól, sem csak a Közszolgáltató Vállalattól, sem csak a Müllex-Körmend Kft-
től,  sem  csak  a  rendőrségtől  a  probléma  megoldása.  Csak  közösen  tudjuk  ezt  (is) 
eredményesen rendezni.   . 
A szelektív  gyűjtőszigetek elhelyezkedését  jelenleg a  helyi  környezetvédelem szabályairól 
szóló  22/2001.  (VI.28.)  ÖKT.  rendeletet  3.  számú  melléklete  szabályozza.  A fent  leírtak 
alapján ezt a 3. számú mellékletet lehetne módosítani.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem  az  előterjesztés  megtárgyalását  és  a  hulladékgyűjtő  szigetek  áthelyezésével 
kapcsolatos 1. számú melléklet szerinti  rendeletmódosítás elfogadását.

Szentgotthárd, 2009. augusztus 11.

Dr. Dancsecs Zsolt
 jegyző
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1. számú melléklet
...../2009. /…….../ ÖKT. rendelet

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 
22/2001. /VI.28./ ÖKT rendelet (továbbiakban R.) módosításáról.

1.§.

A R.  3.  számú  melléklete  helyébe  az  alábbi  3.  számú  mellékletet  lépt (a  megszűnő, 
áthelyezésre kerülő hulladékgyűjtő szigetek áthúzott betűvel, új hulladékgyűjtő sziget félkövér 
betűvel):

„R. 3. számú melléklete 
A hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedése Szentgotthárdon:

1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch – Club 3-as közötti terület)
2. az 1273. hrsz-ú terület (József A. utca volt tekéz udvara)
az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti tömbbelső)
3. az 1092. hrsz-ú terület (Arany J. utca - Széchenyi utca kereszteződése)
4. az 50. hrsz-ú terület (Kossuth L. utca parkoló eleje)
5. a 637.hrsz-ú terület (Dózsa Gy. utca-Tompa M. utca sarok)
5. az 1400/17 hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.)
6. az 1478.hrsz-ú terület (Gárdonyi G. utca vasútállomás előtt)
7. a 0115 hrsz-ú terület (Zsidahegyi beköt út mentén )
8. a 955/1 hrsz.-ú terület (Árpád út vége, parkoló)
9. a 310.hrsz-ú terület (Kethelyi út Nyírfa vendéglő előtt)
10. 11.a 2240.hrsz-ú terület (Rábafüzes Déryné utcai park)
11. a 2523. hrsz-ú terület (Jakabháza bolt parkoló)
12. 13.a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu Kulturház mellett)
13. 14.a 2968.hrsz-ú terület (Máriaújfalu bolt előtti parkoló)
14. 15.a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa autóbusz-forduló melletti terület)
15. a 862. hrsz-ú terület (Zsida bolt melletti terület)
16. az 1066.hrsz-ú terület (Ifjúsági Park előtti terület)”

2. §.

A R. többi részei változatlanul maradnak.

3. §.

A rendelet 2009. szeptember 01-én lép hatályba.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
  polgármester              jegyző

Kihirdetés napja:
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                                              E L Ő T E R J E S Z T É S
                   

A Szentgotthárd Város Önkormányzat-képviselő-testület 2009.augusztus 26-i ülésére

Tárgy:  Helyi Építési Szabályzat módosítása

I.
Szentgotthárd József Attila és Deák Ferenc utcai tömbjének Helyi Építési

Szabályzata és Szabályozási Terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd város a település egészére vonatkozóan szabályozási tervvel nem rendelkezik. 
Jelen helyi építési szabályzat a József Attila utca- Deák Ferenc utca – 1341 hrsz tömb 
területére terjed ki. A szabályzat előkészítéséről a Testület döntött, a tervezett módosításokat 
véleményezte.
Az előkészítés során megkérdeztük mindazon szakhatóságokat, melyeknek a véleményét be 
kell szerezni. Ezek alapján készült el a tervezet. 

A szabályozási tervlap az előterjesztéshez mellélelve van pdf állományban.

A város egységes szabályozási előírásai fejezetekből épül fel, melyet az éppen elkészített 
tömb előírásai gazdagítanak. Így történik jelen szabályozás esetében is, amely a 28/2007. 
(IX.27.) ÖKT rendelet kiegészítését fogja majd jelenteni jelen rendelet elfogadását követően.

Jelen előírások azokat a területre vonatkozó szabályokat és előírásokat tartalmazzák, melyek 
más jogszabályokban lefektetet előírásokat értelmeznek, vagy pontosítanak a helyre 
vonatkozó speciális előírások megtétele mellett.

A HÉSZ egyes – változással::

- Új szabályozási vonal a József Attila utca 31 hsz 1326 hrsz ingatlant érinti. (Az építési vonal 
kismértékben hátra húzása történik.)

- A közterületek formálása és azok alakítása kapcsán kiemelendő a közterületek arculatához és 
hangulatához való illeszkedés, a reklám felületek szabályozása és a díszkivilágítás 
alkalmazásának szabálya.

- A kerítés létesítés szabályait tartalmazza, hogy a tömb zártsorú beépítésű, azonban pl.: a 
1338 és 1339 hrsz ingatlanok esetében utcafronton beépítés nem alakult ki, a sarok jellegű 
elhelyezkedés ellenére.

56



57

- A településközponti vegyes területen nem helyezhető el üzemanyagtöltő, közösségi 
szórakoztató épület. A kivételesen elhelyezhető építmények közül kizárásra került a termelő 
kertészeti építmény.

- Tartalmazza a Deák Ferenc utca kialakult építménymagasságának rögzítését és a 
16.házszámú lakóház megjelenésének védelmét kívántuk biztosítani. A nyugat-dunántúli 
Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész záró véleményében kérte, hogy az 
utcaképi illeszkedés érdekében az „építménymagasság”  helyett a  „ homlokzatmagasság” 
megnevezés szerepeljen.

- A József Attila utca kialakult beépítéseihez való illeszkedés érdekében külön szabályozási 
előírást alkottunk az eltérő építménymagasságok csatlakoztatása érdekében.  

- A területen a garázsok elhelyezésekor az utcakép védelme érdekében az udvarra nyíló 
kialakítás megengedett.

- Az utcakép védelme érdekében a cél az volt, hogy az esetlegesen bekövetkező 
telekegyesítések ellenére is megőrizzék a kisvárosias léptéket és mértéket, a tömbre 
jellemző kapuzatos kialakítások hagyományának fenntartása mellett.

- Cél volt, hogy jöjjön létre használati értékkel bíró övezeten belüli zöldfelület, melyen egy 
játszótér, park mindenképen kialakításra kerülhessen.

- A közművek kiépítésénél a teljes közművesítettséget, az esztétikus földkábeles kialakítást 
írtuk elő. 

- Az alaptérképen még fel nem tűntetett, de zöldterületként működő kis közkert zöldterületi 
szabályait is megalkottuk.

- A környezetvédelmi előírások a város általános előírásaihoz illeszkedően kerültek rögzítésre. 
Speciális előírás megtételére nem volt szükség az általános szabályokon túl, mivel az 
elhelyezhető funkciók nem tartalmaznak zavaró hatással járó tevékenységet. 

Az eljárás során a rendezési tervkészítés  folyamatairól a lakóságot és társadalmi szerveket 
hirdetmény és a városi televízió hirdetésein keresztül tájékoztattuk.

A lakósság részéről egy észrevétel, javaslat érkezett, melyet az Előterjesztés 2. számú 
melléklete, az arra adott városi főépítészi véleményt a 3. számú melléklet tartalmazza.  

A főépítészi választ a levélíró elfogadta.

II.
Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása az Ipari park I. ütem tekintetében

A Tisztelt Képviselő-testület júniusban foglalkozott az előterjesztés ezen II. részébe tartozó 
anyaggal és azt az előzetes támogató döntéseivel ellentétben nem fogadta el. Azért hozzuk 
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most ezt a témát újból elő, mert a testületi ülésen történtek akkor és ott váratlan fordulatot 
jelentettek. Az Ipari Park I. ütemre vonatkozó helyi építési szabályzat előkészítése során 
ugyanis a Képviselő – testület 110/2008. számú Képviselő-testületi határozatával egyszer már 
lehetővé tette a HÉSZ kérelmezettek felülvizsgálatát.

110/2008. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete az SZGS Kft. - Szombathely Kossuth L. u. 2. - 
által a szentgotthárdi 0222/10. hrsz-ú földrészlet beépítése kapcsán a Helyi Építési Szabályzat és szabályozási 
terv  II.  fejezet  Ipari  park  I.  ütem felülvizsgálatára,  módosítására  irányuló  kezdeményezést  támogatja  az 
előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt figyelembe veendő szempontok maradéktalan betartásával.

4.számú melléklet
Figyelembe veendő szempontok

• Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a Szentgotthárd Füzesi u. 5/a. számú, 0222/10. hrsz-ú 
földrészlet  megközelítésére  kialakítható-e  egy  új  útcsatlakozás  a  Füzesi  útról,  illetve  meg  kell 
vizsgálni a telken biztosítandó legnagyobb építménymagasság csökkentésének lehetőségét.

• A felülvizsgálat  során  garantálni  kell  a  Kolostor-együttes  páratlan  településképi  megjelenésének 
biztosítását, erre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatba a megfelelő előírásokat be kell emelni.

• A felülvizsgálati, módosítási eljárással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az SZGS Kft-t 
terheli. A költségek viselésére a kérelmezővel külön megállapodást kell kötni és a felülvizsgálati, 
módosítási eljárást csak a költségek kérelmező általi megelőlegezése után lehet megkötni.

A Képviselőtestület  döntése értelmében az SZGS Kft.  Akkor megelőlegezte a HÉSZ és a 
szabályozási terv módosításának megbízási díját, mely összeg: 370.000.- forint + ÁFA, bruttó 
444.000.- forint és szerződésben vállalt kötelezettséget Szentgotthárd Város Önkormányzata 
ezen összeg befizetése esetén a szabályozási terv módosítására. 
A megbízási  díj  megelőlegezése  után  a  tervezési  munkára  a  megbízást  kiadtuk,  a  kapott 
összegből a munkákat kifizettük. A júniusi testületi döntéssel – a rendeletmódosítás el nem 
fogadásával  –  a  megkötött  szerződést  megszegtük,  ennek  egyik  következménye  az  átvett 
összeg  visszafizetésének  kötelezettsége.  Ennek  forrása  nincsen,  emiatt  kérjük,  hogy  a  T. 
Testület  határozza  meg,  hogy  az  összeg  visszafizetése  miből  történjen.  A  szerződés 
megszegéséért további jogkövetkezményekre is számítani lehet. 
Alternatívaként a  múltkor  el  nem  fogadott  rendelettervezetet  is  visszahoztuk,  hogy 
amennyiben a következményeket látva a T. testület mégsem kíván pénzt visszafizetni illetve 
el szeretné kerülni a szerződésszegés miatti további jogkövetkezményeket, akkor a tervezetet 
mégis elfogadhassa. 
Összességében  és  végső  soron  a  rendelettervezet  esetleges  elfogadása  miatt  kell  ezzel  a 
témával ebben az előterjesztésben foglalkozni, hiszen itt ugyanazon önkormányzati rendelet 
két fejezetének a módosításáról van szó.
Miután  itt  anyagi  következményekkel  is  járó  szerződésszegés  történik  az  önkormányzat 
részéről  a  rendelettervezet  elutasításával,  ezért  javasoljuk  a  júniusi  döntés  újragondolását. 
Természetesen  a  Testületnek  bármikor  joga  van  egy  rendelet-tervezetet  nem  elfogadni. 
Azonban  ilyen  több  lépcsős  folyamatnál  ezt  célszerű  lett  volna  akkor,  2008.  áprilisában 
megtenni és az egész folyamatot el sem indítani. Visszanézve az akkori előterjesztést látható, 
hogy akkor is  érveket  hoztunk fel  a  kérelem támogatása ellen is,  mellett  is,  a  képviselők 
választhattak közöttük. Ott akkor a támogatás mellettiek kerültek többségbe.
A rendelettervezet esetleges újragondolása esetére ismét leírjuk a módosítás lényegét és a4. 
számú mellékletben láthatók a további kiegészítések.
Az SZGS Kft. - Szombathely Kossuth L. u. 2., képviseli: Vígh Gábor - a város helyi építési  
szabályzatának, valamint szabályozási tervének egységes szövegéről szóló, 28/2007.(lX.27.)  
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ÖKT rendelet II. fejezetében foglalt, az Ipari park I. ütem területére vonatkozó helyi építési  
szabályzat  (továbbiakban:HÉSZ)  valamint  a  mellékletét  képező  szabályozási  terv  
felülvizsgálatát kezdeményezte 2008. áprilisában, mivel a kereskedelemi egység létesítésére  
irányuló  beruházási  programjuk  -  számukra  legkedvezőbb  -  megvalósítását  az  érvényben 
levő, a Képviselőtestület által elfogadott HÉSZ bizonyos pontokon korlátozza. Részletezve: 

1. HÉSZ 24.§(1) bek.  a.) a Füzesi útra új útcsatlakozás nem létesíthető
2. HÉSZ  24.§(1)  bek.  d.)  a  megengedett  legnagyobb  építménymagasság 

(  nem  az  épület  tetőgerincének  magasságát  jelenti)  7,5  m,  mely  
távolságot  az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  
szóló 253/1997.(Xll.20.) Korm. rendelet 36.§(2) bekezdése értelmében a 
szomszédos  telken  levő  Penny  Market  épülete  és  az  új  épület  között  
biztosítani kell.  Kérelmükhöz mellékelték a Vas megyei Állami Közútkezelő  
Kht. támogató állásfoglalását. 

Az  eljárásban  közreműködő  államigazgatási  szervek  és  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  
Államigazgatási Hivatal Állami Főépítésze által tett észrevételek figyelembevételével elkészült  
a rendelettervezet, melyet a szabályozási tervlappal együtt záróvéleményezésre megküldtük az  
Állami Főépítész úrnak, aki az anyag Képviselőtestület elé terjesztésének akadályát nem látta.  
Ezáltal lehetővé vált az eljárás lezárása.     

Tisztelt Képviselő- testület!
Kérem,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  szíveskedjenek  és  az  előterjesztett 
rendeletmódosítást  részben  vagy  egészben  fogadják  el,  illetve  a  határozati  javaslatban 
foglaltakról is döntsenek. 

Határozati javaslat  
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  az  SZGS  Kft  által  a 
Képviselőtestület  döntése  alapján  a  HÉSZ és  a  szabályozási  terv  módosítására  szerződés 
alapján  megelőlegezett  költségek  -  370.000.-  forint  +  ÁFA,  bruttó  444.000.-  forint 
visszafizetésének forrásaként a …….. jelöli meg.  
Határidő: a visszafizetésre azonnal
Felelős Viniczay Tibor polgármester
              Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

Szentgotthárd, 2009. augusztus 13.

                                    Dr.Dancsecs Zsolt
                  Jegyző
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2009. (…) ÖKT rendelete  Szentgotthárd József Attila és Deák Ferenc utcai tömbjének 
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének elfogadásáról valamint a 

Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének 
egységes szövegéről szóló 28/2007. (IX.27.) ÖKT rendelet (továbbiakban Rendelet) 

módosításáról

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  épített  környezet 
alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  7.§.(3)  bekezdés  c. 
pontjában és a 13.§.  (1)  bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, továbbá az 
Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) 
szóló  253/1997.(XII.20.)  Kormányrendeletben  foglalt  szabályozás 
figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
     A Rendelet a következő XI. fejezettel egészül ki, egyidejűleg a jelenleg hatályos XI. fejezet  

számozása „XII. Fejezet”-re módosul

„XI. Fejezet
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya és alkalmazása
160.§.

(1) Jelen előírások hatálya Szentgotthárd város József  Attila  út  (1295 hrsz)-Deák 
Ferenc utca 1323 és 1341 hrsz-ú utak által közrefogott tömb telkeire terjed ki.

(2) A területen területet felhasználni,  építési  telket és területet kialakítani, 
építményt,  épület-együttest  építeni,  átalakítani,  bővíteni,  felújítani, 
helyreállítani,  korszerűsíteni,  lebontani,  elmozdítani,  a  rendeltetését 
megváltoztatni (a továbbiakban: építési munkát végezni), és ezekre hatósági 
engedélyt  adni  csak:  e  rendelet  és  az  AKCIÓTERV Kft.  által  005/2008 
törzsszámon  készített  dokumentáció  1  számú  szabályozási  terve  szerint 
szabad.

A rendelet alkalmazása
161.§

(1) A Szabályozási terv alaptérképi elemei:
a) meglévő telekhatárok, helyrajzi számok és utcanevek
b) épületek,  építmények,  műtárgyak  határvonalai,  létesítmények megnevezései, 

házszámok
c) terepfelszín rétegvonalai és magassági adatai.

(2) A Szabályozás Terven kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:
a) a közterületet nem közterülettől elválasztó vonalat: szabályozási vonal, és 

szabályozási szélesség
b)  a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek elválasztó vonalat
c)  az övezeti jellemzőket
d) területfelhasználási módok határát
e) az egyes területek kizárólagos felhasználásának módját
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(3) A Szabályozási terv kötelező elemeit megváltoztatni csak az Étv 9.§ szerint a Szabályozási 
terv módosításával lehet. 

(4) A Szabályozási Terven irányadónak kell tekinteni:
a) telekhatárokat.
b) a javasolt megszüntetéseket.

(5) Ahol a terv új szabályozási vonalat nem jelöl ott, a meglévő közterülethatárát szabályozási 
vonalnak kell tekinteni és meg kell tartani.

(6) Az irányadó szabályozási elemek vagy a szabályozás lehetséges változatára utalnak, vagy 
pontosításuk továbbtervezést – telekalakítás, elvi építési engedélyezés stb.– igényel. Az 
irányadó szabályozási elemektől való eltérés a jelen Rendeletben foglalt rendelkezések 
keretei között, a Rendelet, ill. a Szabályozási Terv módosítása nélkül engedélyezhető, a 
további elemek tájékoztató jellegűek.

A tervezési terület területfelhasználása
162.§

A tervezési terület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagozódik.
Beépítésre szánt területek:

 Településközpont vegyes terület (Vt)
Beépítésre nem szánt területek:

 Közlekedési és közmű terület
 Zöldterület (Z-Kk).

Közterület alakításra vonatkozó általános szabályok
163.§

(1) A tervezési terület közterületein elsődlegesen elhelyezhető:
a) hirdető (reklám) berendezés,
b)  közúti  közlekedéssel  kapcsolatos  építmények  (várakozóhelyek  és 
tartozékaik),
c) köztisztasággal kapcsolatos építmények,
d) szobor, díszkút, szakrális emlék,
e) távbeszélőfülke
f) a rendelet 9.§  (2) bekezdésében foglaltak és zászlótartórúd.

(2)  Közterületen csak a környezet  arculatához illeszkedő,  utcabútor és egyéb 
köztárgy csak a közvetlen környezetet is magába foglaló vizsgálat alapján, az 
illetékes  szakhatóságok  egyetértésével  helyezhető  el,  a  vonatkozó  egyéb 
hatályos rendelkezések keretei között.

(3) A közterületeket  csak  a  használat  érdekében  legszükségesebb  nagyságú 
burkolt  felületekkel  szabad  ellátni.  A  burkolatlan  felületeket,  ahol  ezt 
műszaki okok nem akadályozzák zöldfelületként kell kialakítani.

(4)  Épületen  csak  a  teljes  homlokzati  felület  arculatához  igazodó  cégér, 
cégfelirat, cégtábla helyezhető el. Új épületeknél ezen felületeket az építési 
engedélyben meg kell határozni. Tetőfelületen reklám nem engedélyezhető.
Díszvilágítást, fényreklámot és fényhirdető berendezést úgy kell kialakítani, hogy 
a fényhatás a környező építmények rendeltetésszerű használatát ne zavarja, a 
közlekedés  biztonságát  ne  veszélyeztesse,  a  városképet  kedvezőtlenül  ne 
befolyásolja.
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164. §.

Kerítés létesítésének szabályai

(1) Ahol a szabályozási terv szabályozási vonalat nem jelöl, ott a közterület 
felőli kerítést a közterület és magánterület határvonalán kell elhelyezni.
(2) A kerítés kialakítására vonatkozó előírások.

a.) A telek közterületi  vonalán áttört  vagy tömör kerítés építhető 1,2 – 
1,8m magassággal. 

b.) A  telek  oldalsó  és  hátsó  határán  (a  szomszédos  telekkel  határos 
vonalán),  tömör  vagy  áttört  kerítés  létesíthető  1,2  –  2,0m  közötti 
magassággal.  Telken  belül  az  egyes  külön  használatú  telekrészek 
között  csak  áttört  kerítés  létesíthető,  a  tulajdonostársak 
hozzájárulásával, legfeljebb 1,6 m magassággal.

II. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Településközpont vegyes terület általános előírásai

165.§.

(1) A településközpont vegyes területen (Vt) elhelyezhető: 
1. lakóépület
2. igazgatási épület
2. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
4. sportépítmény
5. parkolóház.

(2) A településközpont vegyes területen a 31.§(2) bekezdésében előírtak figyelembevételével 
kivételesen elhelyezhető:

1. nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

(3) A   TV             Z               60
                        8,0(K)       500
jelű, településközpont vegyes építési övezeten belül az egyes telkek az alábbi feltételek 
teljesülése esetén építhetők be:
a) Telekalakítással létrehozott telek területe
legalább                           500  m2

b) Az építményeket a  Szabályozási Terven körülhatárolt építési helyen belül zártsorú 
építési mód szerint kell elhelyezni.
A telek beépítettségének legnagyobb mértéke: 60 % lehet, az 1340/2 hrsz telek esetében 
kialakult.
c) A hátsókert mérete kialakult, annak hiányában minimum 4,5 m. 
d) A megengedhető legkisebb építménymagasság 2,50 m, a legnagyobb építménymagasság 
8,0(K) m, ahol a ‘K’ kialakult megjelölésnél az építménymagasság a már meglévő, övezeti 
előírásnál magasabb építmények magasságát rögzíti. 
e) A kialakítandó zöldfelület legalább a telekterület 15 %-a kell legyen.
f)  A megengedett színterület sűrűségi mutató: 2,0.
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(4) A településközpont vegyes területet teljes közművel kell ellátni.

(5) a) A Deák Ferenc utcában az építmény magasságot úgy kell meghatározni az illeszkedés 
szabályai szerint, hogy az a kialakult magasabb szomszédos épületek 
homlokzatmagasságát utcavonalon legfeljebb 0,5 m-el haladja meg.

   b) A Deák Ferenc utca 16. házszámú, 1331 helyrajzi számú épületen végzett külső 
homlokzat felújítás-helyreállítási munkák során az épület eredeti megjelenését biztosító 
homlokzat képzést kell helyreállítani.

(6) A József Attila utcában a Deák Ferenc utca 18.számú -1324 hrsz – épületéhez újonnan 
létesülő épület esetén a csatlakozást úgy kell biztosítani, hogy az 1325 hrsz telken 
kialakuló új épület utcai homlokzati oldalán a csatlakozási pontban mért oldal 
építménymagassága a kialakult építménymagasságot legfeljebb 3 m-el haladja meg. Az 
épület utcai homlokzati oldalán az építménymagasság az 1326 hrsz ingatlan irányába 
növelhető.

(7) A József Attila utca 21. házszámú 1335 hrsz ingatlanon újonnan létesülő épület esetén 
építménymagassága a József Attila utca 19. házszámú – 1337 helyrajzi számú épület 
utcavonalon mért építménymagasságát nem haladhatja meg. A kialakult 
építménymagassághoz való illeszkedés érdekében az övezeti előírás szerinti 8 m-nél 
magasabb építménymagasság is engedélyezhető, de utca vonalon az legfeljebb 1,5 m-el 
térhet el a kedvező csatlakozás érdekében..

(8) A telkeken az épületeket zártsorú beépítési mód szerint, az utcai építési vonalhoz 
illeszkedően, a kijelölt építési helyen belül kell elhelyezni. Udvari oldalszárny az építési 
helyen belül, oldalhatáron építhető, építménymagassága nem haladhatja meg az 
utcavonalon meglévő vagy tervezett épület építménymagasságát.

(9) A beépítettség legfeljebb 60 % lehet. Ahol a jelenlegi beépítettség meghaladja a 
megengedett mértéket, ott a terv építési helyet nem jelöl.  Ez esetben bővítés nem 
engedélyezhető, az épület bontása és új épület építése esetén a beépítettség mértékére 
vonatkozó előírást be kell tartani.

(10) A létesítmények üzemeléséhez szükséges számú gépkocsi parkolót elsődlegesen saját 
telken belül, vagy önkormányzattal kötött megállapodás alapján a tömbbel szomszédos 
telkeken kialakított, 150 m-nél nem távolibb elhelyezkedő parkolókban, illetve 
közterületen kell biztosítani.

(11) Garázsokat udvarra nyílóan kell kialakítani.

(12) A korábbi beépítések helyén létrejött új beépítések utcai homlokzatát úgy kell kialakítani, 
hogy a korábbi telektestek egy-egy karakteres, a környezetének építészeti jellegéhez 
illeszkedő homlokzatot alkossanak, a területre jellemező kapuzat kialakításával 
egyetemben.

(13) A szabályozási terven „övezeten belüli zöldfelület”-ként jelölt területen épület 
elhelyezése nem engedélyezhető, a területet növényzettel borított területként kell 
kialakítani. A területen játszótér elhelyezhető.

III. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
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Közlekedési és közmű terület
166.§.

(1) A közlekedés számára a szabályozási terven meghatározott területet biztosítani kell.
(2) A Közlekedés számára fenntartott területen csak az út létesítményei, berendezései és 

közművek létesíthetők, illetve növényzet telepíthető.

(3) Az úthálózat elemeinek kategorizálása, építési szélességek

Út megnevezése Települési
kategória

Hrsz. Közút 
ME
szerint

Kezelő Szab.
szél. 
Meglévő-
megmaradó
     m

Burk.
szél. 
  m

József Attila utca Belterület
kiszolgáló út

1295 B.VI.d.A. Helyi 
önkormány
zat

min.8,80
12-13,0 m

5,50
6,00

Deák Ferenc utca Belterület
kiszolgáló út

1323 B.VI.d.A Helyi 
önkormány
zat

14,00 5,50

Deák Ferenc utca Belterület
kiszolgáló út, 
egyirányú közút

1341 B.VI.d.A Helyi 
önkormány
zat

min. 3,50 3,50

(4) A járművek elhelyezését új beépítés vagy funkcióváltás esetén jelen rendelet 
6.§ (10) bekezdésében és az Országos Településrendezési és Építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet 42. §- nak 
megfelelően kell biztosítani. 

Közművekre vonatkozó előírások
167.§.

(1) Az érintett ingatlanok szennyvíz csatornára való rákötését biztosítani kell.

(2) Az ingatlanból csak a közcsatornát üzemeltető által engedélyezett szennyezettségű 
szennyvíz vezethető a közcsatornába. Amennyiben a keletkező szennyvíz a 
közcsatornába vezethetőség feltételeinek nem felel meg, akkor szükséges előtisztításáról 
telken belül kell gondoskodni

(3) A felszíni vizeket csatornahálózattal kell összegyűjteni és a befogadóba vezetni. 

(4) A tervezési területen az elektromos energia ellátást szolgáló hálózatot földkábelbe 
fektetve szabad építeni.

(5) Az új hírközlési hálózatokat csak földkábelbe, vagy alépítménybe helyezve szabad 
létesíteni.

(6) A közműlétesítmények jogszabályi előírások szerinti védőtávolságát-biztonsági övezetét-
biztosítani kell. A védőtávolságon bármilyen építési tevékenység csak az  illetékes 
üzemeltető hozzájárulása esetén engedélyezhető (amikor erre jogszabály lehetőséget ad.)
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(7) Új épületek építésére, meglévő épületek bővítésére építési engedély csak az övezeti 
előírásokban rögzített közműellátás rendelkezésre állása esetén adható.

168. §
Zöldterület

(1)  Zöldterület  a  szabályozási  terven  közkertként  (Z-Kk)  lehatárolt,  jellemzően 
állandóan növényzettel fedett közterület.

 (2)  Közkert  területén csak a  játék,  sport,  pihenés,  ismeretterjesztés  és  a terület 
fenntartási  célját  szolgáló  építmények  helyezhetők  el  legfeljebb   2  %-os 
beépítéssel.

 (3) Közkert területét érintő építési, kertészeti tevékenység (parkfenntartást kivéve) 
végzéséhez kertészeti szakvélemény vagy kertépítészeti terv is szükséges.

169.§
Környezetvédelem

(1) A település teljes közigazgatási területén állattartás a községi állattartásról szóló rendelete, 
valamint  a  jelen  előírások  és  vonatkozó  egyéb  jogszabályok,  hatósági  előírások 
figyelembevételével engedélyezhető.

 (2) A vizek védelme: 
      A terület szennyvizeit a közcsatornába kell vezetni a mindenkori hatályos előírások 

határértékeinek betartásával.

   (3) Hulladék ártalmatlanítása 

- A kommunális hulladék gyűjtését, szállítását külön jogszabályban 
megszabott módon kell végezni.

     -  A tömb  területén  az   ipari,  kisipari,  szolgáltató  létesítményekben  folytatott 
tevékenységek során keletkező - vonatkozó jogszabályok szerinti - veszélyes hulladékot 
az  ártalmatlanításig,  illetve  elszállításig  a  jogszabályokban  előírt  módon,  hulladék-
fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és környezetszennyezés nélkül tárolni.

 - Kommunális szilárd és folyékony hulladék elhelyezése csak intézményes formában, 
a  vonatkozó  egyéb  jogszabályok,  hatósági  előírások  együttes  figyelembevételével 
engedélyezhető.

A levegő védelme területen hatósági engedélyt csak olyan tevékenységek folytatására, illetve 
olyan  új  építmények  elhelyezésére  szabad,  amelyek  megfelelnek  a  technológiai 
kibocsátási  határértékeknek,  valamint  teljesülnek  az  építési  övezetekre  előírt 
légszennyezettségi határértékek.

-  A településen  új,  légszennyező  forrás  létesítésekor,  a  jogszabályban  meghatározott 
tevékenységek esetén az előírt védelmi övezetet kell kijelölni.

      -  A területen diffúz légszennyezést okozó tevékenység csak zárt  térben,  vagy a 
kiporzás  megakadályozása  esetén  (pl.:  a  felület  megfelelő  anyagokkal  való  kezelése, 
nedvesen tartása, stb.) folytatható.
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 - 1A területen a lakosságot zavaró mértékű bűzt okozó új létesítmény nem helyezhető el. 
A meglévő létesítmény tevékenysége  korlátozható,  vagy betiltható  a  közegészségügyi 
hatóság állásfoglalása alapján, környezetvédelmi hatósági határozattal.

Földvédelem:  Építés  előkészítési  munkák,  tereprendezés  során  a  munkálatokkal  érintett 
területen  meglévő  termőföld  megmentéséről,  előzetes  letermeléséről  és  zöldfelület 
építésben való felhasználásáról az építtetőknek gondoskodnia kell.

A Zaj és rezgés elleni védelem 

- A vegyes területek zajhatárértéke 60 dB nappal és 50 dB éjjel kiszolgáló út mellett. 

 -  Amennyiben  az  üzemi  tevékenységből  és  építési  munkából  eredő  zajterhelés 
következtében  határérték  túllépés  következik  be,  a  tulajdonos  a  védelem,  illetve  az 
elhárítás  megoldását  az  illetékes  környezetvédelmi  hatóság  előírásai  szerint  köteles 
elvégezni.

 -  Közutak védőtávolságában /zajvédelmi sávjaiban/  csak kivételes  esetben lehet  olyan 
épületet  elhelyezni,  melynek funkciójára  jogszabályban előírt  zajterhelési  határértéket  a 
védősávon  belüli  tényleges  terhelés  meghaladja.  Kivétel  akkor  tehető,  ha  az  épület 
szerkezetei (tartó-, épület- és gépészeti, stb. szerkezetek), és/vagy tartozékai (pl. zajvédő 
fal)  biztosítják  a  rendeltetésszerű  használatot,  akkor  is,  ha  a  zajvédő  sáv  kijelölését 
indokoló útvonalon a jóváhagyott rendezési terv közlekedési alátámasztó munkarészében 
prognosztizált forgalom zajlik.

170. §.
      Szentgotthárd József Attila és Deák Ferenc utca által közrefogott tömb Szabályozási Terve 

az alábbi tervlapot tartalmazza, azokat a Helyi Építési Szabályzattal együtt kell 
alkalmazni:
- 1.Szabályozási Terv  jóváhagyandó

M =1 : 2000; 005/08 munkaszámon; 1. rajszámon.
Készítés dátuma: 2009” 

2.§
(Az Ipari Park I. módosításához)

(1) A Rendelet 24.§. (1) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő bevezető 
mondat lép:

(1) „A     jelű kialakult építési övezet előírásai:”

(2) A Rendelet 24.§.(1) bekezdését követően a következő új (2) bekezdés illesztendő be, az 
eddigi (2) bekezdés számozása pedig (3)-ra változik. 

(2) „A     jelű kialakult építési övezet előírásai:

1 A település levegőtisztasági szempontból a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. 
légszennyezettségi zónába tartozik.
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a)A kialakítható legkisebb telek területe 3000 m2

A Füzesi útra új útcsatlakozás csak a 022/10 hrsz. telekről létesíthető.
b)A beépítési mód szabadonálló.
c)A beépítettség legnagyobb mértéke 40% lehet.
d) A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság 4,5/5,00m.
e)A beépítés feltétele a teljes közművesítettség.
f)A zöldfelület legkisebb mértéke 20%.
g)A  működéshez  szükséges  előírt  számú  gépkocsi  elhelyezésénél  a  város  

23/2006.(IV.27.) számú parkolási rendelete szerint kell eljárni.
h)A tervezett  építési  munkák engedélyezési  terveihez  a  városi  főépítész  véleményét  
csatolni kell.”

3.§

(1) A Rendelet 33. §. (3) bekezdés helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:

„ (3) Az árvízvédelmi töltés mentett oldalán a töltéslábtól számított 10,0m-en belül fix  
magasépítmény, nyomóvezeték vagy földkábel nem, csak út, parkoló helyezhető el, amelyet 
árvíz esetén a hatóság igénybe vehet és ez ellen kártérítési követelménnyel fellépni nem 
lehet.”

(2) A R. 33. §. (4) bekezdés helyébe az alábbi (4) bekezdés lép:

„ (4) Az árvízvédelmi töltés mentett oldalán a töltéslábtól számított 110,0m-en belül építési  
tevékenység tervezése és kivitelezése a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozóműszaki szabályok szerint  
végezhető.”

4.§
(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) A rendelet Záró rendelkezései §-ának számozása 160.§-ról 171.§-ra változik.
(3) A jelen rendeletmódosítás 2009.  szeptember 01-én lép hatályba, de a rendelkezéseit  
a jogerősen el nem bírált illetve folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

  Viniczay Tibor           Dr. Dancsecs Zsolt 
     polgármester                  jegyző

Kihirdetve: 2009.

                                                                                Dr. Dancsecs Zsolt 
                                       Jegyző
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2. számú melléklet
Dr. Frank Róza levelének másolata.
„Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt építési és városrendező Szakemberek!
 
Sokáig gondolkodtam, írjak-e, aztán döntöttem, s ennek eredményét láthatják az alábbi 
néhány sorban.
 
A József Attila utcáról van szó, amely – a Vas megyei Levéltárban megtalálható XVIII. 
századi térkép szerint – a városnak egyik legrégebbi s még eredeti vonalvezetésű utcája. A 
benne lévő házak nagy része szintén eredeti alapokon áll, sokszor eredeti falakkal, 
tetőszerkezettel (pl. 22. sz.). A 70-es, 80-as évek építkezései sem tudtak nagy kárt tenni 
benne (nem úgy, mint a Széchenyi utcában). A Deák Ferenc utcáig bezárólag földszintesek 
az épületek, kivéve az ún. Desits házat (19. szám), amely az előző századfordulón épült 
(akkor még kétemeletesre).
 
Amikor 2000-2001-ben a házunk (8. sz.) felújításába kezdtünk, szigorú városképi 
előírásoknak kellett eleget tennünk, pl. az oromzat nem lehetett magasabb, mint az eredeti, a 
ház stílusa nem változhatott stb. Mivel mi hasonlóképpen gondolkodtunk, ez sem nekünk, 
sem az építészünknek nem esett nehezünkre, sőt, megnyugtató volt, hogy az önkormányzat 
így őrködik a városkép felett.
Azután még néhány házat felújítottak az utcában, és nagyon örültünk, hogy régi-új utcánk 
szépül.
 
2008. őszén elkezdték lebontani az utca közepén levő, ún. Frank-pék házát (31. sz.) – s 
gondoltuk, hogy az új épület is szépen illeszkedik majd a többihez, s előbb-utóbb tényleg 
elmondható lesz az utcánkra, hogy ilyen volt a tipikus régi gotthárdi utca.
Mostanában hallottuk, hogy az új épület emeletes lesz, tehát vélhetőleg nem sok köze lesz a 
környező házak és általában az utca által keltett hangulathoz. Hát ezért írok.
Ha az elmúlt években netán megváltoztatták a helyi építési szabályozást, vajon az eredeti 
szép gondolatot, a városkép őrzését miért kell figyelmen kívül hagyni?
Kérem, gondolják át ismét, hogy nem lenne-e érdemes megtartani legalább ezt az utcát, ill. 
az utcaképet mementóként a 200 éve bevándorolt sváb iparosok és a még régebben itt lakók 
emlékére. Az épületekre például tábla tehető, hogy mikor épült, ki által, mi volt a 
rendeltetése stb. (ld. Körmend).
Megfelelő rendezési tervvel és eljárásokkal, a lakosság motiválásával nagyobb befektetések 
nélkül is sok olyan cél elérhető, amely növelheti a város hírét, s ezzel közvetve 
látogatottságát is.
 
Köszönöm, hogy elolvasták levelemet, és kérem ismét, hogy gondolkodjanak el a felvetett 
problémán.
Tisztelettel – dr. Frank Róza PhD, József A. 8. alatti lakos
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3. számú melléklet
Czeiner Gábor főépítész írásos véleménye

Reflexió dr. Frank Róza PhD Szentgotthárd József A.u.8sz. alatti lakós, József A.u. – Deák
F.utcai szabályozási tervhez kapcsolódó lakósági észrevételére.

Kedves Asszonyom
Tisztelt dr. Frank Róza PhD!

Elektronikus levelében, melyet Szentgotthárd vezetőinek és a város építésügyeivel
foglalkozó szakembereinek küldött, név szerint ugyan nem szólíttattam meg, de mint a
város főépítésze – 1987 óta, immár huszonkettedik éve – kötelességemnek érzem, hogy
az Ön által felvetett kérdésekre válasszal szolgáljak.

Jóleső érzés számunkra, hogy tevékenységünket a város lakóssága Önökkel együtt,
élénk érdeklődéssel, kritikai észrevételekkel és óvó szándékú figyelmükkel kísérik. Ez to-
vábbi erőt ad munkánkhoz.

Szentgotthárd település városszerkezete a kezdetektől fogva kétségbevonhatatlanul 
urbánus megjelenést tükröz, elég csak ránézni a várost ábrázoló térképekre. Ez nagy értéket 
képvisel, ennek védelme, megőrzése, feladataink között az elsőrendű teendők között szerepel. 
Az úthálózat-rendszerekhez szorosan kapcsolódnak az építmények által
formált utcák légtér arányai is.  Érdekes megfigyelni a párhuzamot az élő és az épített kör-
nyezet között. Ahogy egy frissen telepített erdő fácskáinak sem lehet megmondani, hogy
maradjatok így, hasonlóképpen a településeknek sem.

Egy város is, noha mesterséges képződmény, mégis élő organizmus. A benne élő
emberek tevékenysége során él, lüktet, fejlődik. A mi feladataink közé tartozik eme folyama-
tok jó úton tartása.

A települést élők tevékenységei, lélekszámuk, eszközeik elhelyezése, egyre nagyobb
életteret követelnek. Ha tudjuk növeljük a „hangyaboly” területét, jelentős költségekkel, de
ha módunk van rá, megpróbáljuk ezeket az igényeket meglévő kereteinken belül kielégíteni.

Ergo: egy város soha sincs „kész.” Egy város élete, állapota egy soha be nem fejeződő
állandóan fejlődő folyamat, amelynek során számtalan arca volt, van a jelenben és lesz a 
jövőben is.
A mi feladatunk ezek között a folyamatok között, ezek irányításával a lehetőségeinkhez
(szellemi, anyagi stb.) képest az optimális megoldásokat megtalálni. Ezt az esetek többsé-
gében sokszor csak kemény kompromisszumok árán tudjuk elérni.

Az Ön által felvetett kérdésben is ilyen feladat előtt állunk.
Pár évvel ezelőtt – talán 2000-ben készítettem el a Földművelési és Vidékfejlesztési 
Miniszter
rendelete szellemében Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából meghatározó
épített környezet védelméről szóló határozattervezetet, melyet a Képviselő Testület 2000
májusában jóváhagyott s azóta törvényként működik.
A rendelet mintegy negyedszáz épületet és építményt tartalmaz. (Szívünk szerint többet
szerettünk volna – fájó szívvel szelektálni kellett – de mivel ennek is anyagi vonzatai vannak
így itt is határt kellett szabni.)

Ebben a rendeletben kiemelt figyelmet szenteltünk a József Attila utca páros oldalán
lévő 2,4,6,8,10,12 és 12/a sz-ú épületek által alkotott utcaképre. Engedtessék meg idézni
erre vonatkozóan: „….a József Attila utca ezen szakasza jelentős és jellemző utcaképet kép-
visel. Ez a jelleg feltétlenül megőrizendő. Ennek érdekében a leromlott állagú épületek fel-
újítandóak, homlokzataik az eredeti állapotnak megfelelően visszaállítandóak.”

Mint ahogy Ön is tapasztalta, korábban ennek szellemében rendelkeztünk a 8. sz-ú
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épületük felújítása során is.
Viszont itt jön a kompromisszum kényszerítő ereje.
Ezen utca páratlan oldalára több okból kifolyólag nem tudunk és nem is akartuk

kiterjeszteni a helyi védettséget és az eredeti földszintes – emlékeket hordozó – beépítést.
Az egyik ok: A város közműhálózata akkor működik gazdaságosan, ha az a lehető leg-
nagyobb mértékben – kapacitásának megfelelően – ki van használva.
A másik ok: Városképi indíttatású. Ebben az utcában áll Lipováczi Desits Gyula korábbi
közjegyző többemeletes bérháza. Az ügyvéd úr, később városi tanácsos (1903) aki egyébként
sokat és eredményesen fáradozott Szentgotthárd város érdekében (Selyemgyár, Gimnázium
létrehozása stb.) itt szinte évszázados problémát hagyott a városra.
Az akkor még teljes egészében földszintes, zártsorú beépítés közé épített többszintes lakó-
épület máig megoldatlan városképi látványt képez.

Ezt az anomáliát megoldandó-tompítandó határoztunk úgy a város vezetőivel és
építési szakembereivel karöltve, hogy a napjainkban készülő József A.u. – Deák F.u. által
határolt tömb szabályozási tervdokumentációjában a páratlan oldalon minimális szintszám
emeléssel (max:fdsz+1em.+tetőtér) megpróbálunk felkúszni a Desits-ház takaratlan hatal-
mas Ny-i oromfalához, már elfogadható mértékben. Az épület másik oldalán lévő üres te-
lek beépítésénél is hasonlóképp járnánk el.

Úgy véljük, hogy ezzel a módszerrel enyhíteni tudunk a még jelenben is kiabáló
korábbi beépítési hibán.

Igen, itt ezért fizetnünk kell s ennek ára a korábbi hangulatot idéző, de mára már
pazarló földszintes beépítés. Ennek ez az ára.
Viszont ahogy korábban említettem az „élő organizmus” a város belvárosi területén teljesen
közművesített területen több lakáshoz, üzlethez, ill. garázsokhoz jut, még
elfogadható módon, mert a nem durva építménymagasság növeléssel egyidőben, az épü-
letek karakterének megfogalmazásával, tömegképzéseivel egymást követő ritmusaival 
tudunk utalni a korábbi állapotok-
ra.
Megoldunk egy vizuális sebhelyet a város exponált területén s nem utolsósorban a tömb-
belső rendezésével kultúrált körülményeket tudunk teremteni az itt élni szándékozók ré-
szére.
Az Ön által javasolt épületekre helyezett információs táblácskák elhelyezésével tökélete-
sen egyetértek, oly-annyira, hogy a „Szinháztemplom” vonatkozásban a kezdő lépések
már meg is megtörténtek. Ezt a tevékenységet folytatni szándékozunk.

Ismételten megköszönve a város iránt érzett szeretetét és vonzalmát, valamint
lakóépületük felújítása során nyújtott segítőkész együttműködésüket.

Tisztelettel üdvözlöm:             Czeiner Gábor
    városi főépítész
    Szentgotthárd



4. számú melléklet
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BESZÁM OLÓ
a Képviselő-testület 2009. augusztus 26-i  ülésére

Tárgy : Városi Gondozási Központ nyugdíjas lakásokkal való bővítésének  
              igényfelmérése 

                                                 Tisztelt Képviselő-testület!

A  Képviselő-testület  166/2009.  számú  határozata  második  bekezdésének  megfelelően 
felmérést  készítettünk  az  önkormányzati  szociális  bérlakásokban  élők  körében,  hogy  a 
Szentgotthárd Arany János u. 3. szám alatti Gondozóház kisméretű (cca. 36 m2) nyugdíjas 
otthonokkal  való  bővítése  esetén,  ott  milyen  létszámú,  egészségében  korlátozott,  esetleg 
gondozásra szoruló nyugdíjas elhelyezésére lehet számítani.
Felmérésünk szerint, 40 – 45 m2 – nél nagyobb, különféle komfort fokozatú  önkormányzati 
bérlakásokban 24 fő nyugdíjas, 4 fő gyermek, 4 fő házastárs és 1 fő élettárs lakik. Közülük 5 
fő rokkantnyugdíjas, rokkant, illetve mozgásában korlátozott, vagy tolókocsival közlekedő, 
ápolásra szoruló. Tehát a felmérésünk szerinti nagyobb lakásokból az ott élő idősebb emberek 
átköltöznének  a  nyugdíjasok  számára  a  gondozási  hely  tőszomszédságában  lévő 
akadálymentesített  de  kisebb  lakásokba,  akkor  ezek  a  felszabaduló  lakások  kiutalhatók 
lennének a lakásra váró családos igénylőknek is, vagyis minden korosztály jól járhatna ezzel. 
Ez a feltárt létszám minden esetre elégséges ahhoz, hogy erről az oldalról nyugodtan hozzá 
lehessen  kezdeni  a  lakásépítés  előkészítéséhez.  Az  egészségükben  valamilyen  mértékben 
korlátozott  lakók részére biztonságosabb életvezetést  tenne lehetővé a Gondozási Központ 
által  működtetett  Támogató  szolgálat,  a  Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  vagy  a  házi 
gondozási  ellátás  könnyű  elérhetősége,  a  helyi  étkezési  lehetőség,  az  akadálymentesített 
környezet. 
A potenciálisan több mint 30 főt érintő, magasabb életminőséget biztosító nyugdíjas lakások 
iránt  ténylegesen  érdeklődők  számát  a  tanulmánytervek  elkészültét  követően  lehet 
pontosabban meghatározni.

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Városi Gondozási Központ 
nyugdíjas lakásokkal való bővítésének   igényfelmérése” című beszámolót elfogadja. 
Egyúttal  elrendeli a 166/2009. határozatának megfelelő tanulmánytervek elkészítését. 
A megvalósításra kerülő tervet a tanulmánytervek közül  választja ki.
 
2./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Gondozóház 
területére  tervezett  nyugdíjasok   lehetséges  igénybe  vevőinek  felmérését  nem 
fogadja  el,  az  alábbi  szempontok  ……………………………………………………….. 
alapján új felmérés készítését rendeli el.
Határidő : folyamatos
Felelős :   Fekete Tamás műszaki irodavezető
Szentgotthárd, 2009. 08. 13.
                                                          
                                                                                                      Fekete Tamás     
Ellenjegyzem :                                                                         műszaki irodavezető   
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ELŐTERJESZTÉS
A képviselő-testület 2009. augusztus 26-i  ülésére

Tárgy : A szentgotthárdi buszpályaudvar áthelyezése
                                                 Tisztelt Képviselő-testület!

A beérkezett kérelem
A GYSEV Zrt a Szombathely és Szentgotthárd (országhatár) közötti vasútvonal felújításának 
ügye  már  többször  több  szempontból  is  volt  a  Testület  előtt.  A legutóbbi  megkeresés  az 
Előterjesztés  1.  számú  melléklete  szerinti  levél.  A  levél  arról  értesíti  az  érintett 
önkormányzatokat, hogy a városban levő buszpályaudvart – pályázati forrás bevonásával – de 
a GYSEV saját költségén áthelyezteti a felújított vasútvonal, illetve vasútállomások mellé. Az 
áthelyezést a nemrég megjelent, NYDOP-2009.-3.2.1/B kódszámú, „Közösségi közlekedési 
infrastrukturális beruházások” pályázat teszi lehetővé amennyiben azon az önkormányzatok 
részt vesznek. A pályázati önrészt a GYSEV saját forrásainak igénybe vételével finanszírozza. 
A  projektek  az  Európai  Unió  támogatásával,  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap 
társfinanszírozásával valósulnak meg.
A pályázat  részleteit  tartalmazó 2.   számú melléklet  szerint  a  GYSEV Zrt  önállóan  nem 
pályázhat csak települési önkormányzatokkal konzorciumot létrehozva
A vasúttársaság  terve  szerint,  Balogunyom,  Egyházasrádóc,  Körmend,  Csákánydoroszló, 
Rönök, Szentgotthárd önkormányzataival konzorciumban pályázatot nyújtanának be a közúti 
tömegközlekedés  vasúti  közlekedésre  csatlakozását  biztosító,  az  átszállást  lehetővé  tevő 
kiszolgáló létesítmények létrehozására, felújítására, kerékpártárolók és kölcsönzők, továbbá 
parkolók létesítésére, P+R rendszer kiépítésére szándékoznak pályázatot benyújtani.
Tekintve, hogy a GYSEV egyedül nem pályázhat csak önkormányzatokkal konzorciumban, 
ezért  a  buszpályaudvarok  áthelyezésének  építési  engedélyeit  is  csak  az  önkormányzatok 
kérhetik meg. Az érdekelt településekkel egyeztetve a tervdokumentációkat a vasúttársaság 
már elkészíttette, azokat a tervező (Soproni Mestervonal Tervező, Fejlesztő és Beruházó Kft) 
az  önkormányzatok  meghatalmazásával,  esetünkben 4531/2009.  iktatószámon 2009.  július 
03.-án  kiadott  meghatalmazás  alapján  a  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság  Nyugat-dunántúli 
Regionális igazgatóságához  engedélyeztetés céljából benyújtotta.
A  Közlekedési  Hatóság  –  a  fentiek  alapján  -  az  eljárási  illetéket   a  kérelmező 
önkormányzatoktól kéri. Ez az összeg Szentgotthárd esetében bruttó 238.700,- Ft.
A GYSEV Zrt nyilatkozatában vállalta, hogy mint eddig is, úgy a jövőben is a beruházáshoz 
kapcsolódó minden költséget, így az engedélyeztetés költségeit is, magára vállalja.

Az önkormányzat eddigi döntései, állásfoglalásai ebben a témában  
Az autóbusz pályaudvar áthelyezésének ügyével a Képviselő – testület 2008. december 17-i 
ülésén már foglalkozott  – akkor még a településszerkezeti terv módosítása kapcsán. 
Az elképzeléseket megismerve az akkor hozott döntés a következő volt:
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304/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd  város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  elrendeli  a  280/2004.  számú 
Képviselő-testületi  határozattal  elfogadott  településszerkezeti  terv  felülvizsgálatát  az 
autóbusz-végállomás áthelyezése vonatkozásában, a GySEV által biztosított 1425/9. hrsz-ú 
területre. A település-szerkezeti terv felülvizsgálatához kapcsolódó költségeket a 2009. évi 
költségvetésben biztosítja.  

Autóbusz-végállomás  terület-felhasználás  céljára  az  eredetileg  kijelölt  területet  (1413/1, 
1414  hrsz.  meghatározott  része)a  GySEV  területén  létesítendő  autóbusz-  végállomás 
végleges üzembe-helyezéséig fenn kell tartani.

A felülvizsgálathoz kapcsolódva,  a szentgotthárdi 1413/1 és 1414 hrsz-ú telkek területét 
közvetlen felhasználású különleges terület  (- „nagykiterjedés  sportolási célú terület, - aű  
kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló /pl. szél- és 
napenergia/ területek, - egyéb, az OTÉK  10-23. §- ban foglaltak egyikébe sem sorolható, 
helyi sajátosságot hordozó terület") terület-felhasználásra jelöli ki.

A településszerkezeti terv módosítása erre tekintettel azóta is folyik. 

A Testület másik döntése, hogy a GYSEV vasútfejlesztésével kapcsolatos valamennyi ügyet 
elő kell terjeszteni.

A kérelemmel kapcsolatos döntést segítő információk
A projekt  keretében  a  vasútállomás  területén  –  tehát  nem  önkormányzati  területen  –  az 
állomással szerves egységben buszpályaudvar, 50 férőhelyes gépkocsi parkoló, kerékpártároló 
(és kölcsönző) kerülne megépítésre, mely az önkormányzatunknak egy fillérjébe sem kerülne, 
tekintve,  hogy  a  pályázati  önrészt  is  a  GYSEV  Zrt  állná.  Ehhez  azonban  konzorciumi 
megállapodást  kell  majd  kötni  és  a  kiírt  pályázaton  el  kell  indulni.  A részleteket  rögzítő 
konzorciumi szerződés megkötés ügyében majd a testületnek külön kell döntenie.

A Testület decemberi döntése is azt támasztja alá, hogy Szentgotthárd város önkormányzata a 
GYSEV elképzeléseivel egyetért, új autóbusz pályaudvar építése a város anyagi ráfordítása 
nélkül Szentgotthárdnak is érdeke. 
Ebből kiindulva  a buszpályaudvar áthelyezése, várakozóhelyek építése miatti engedélyezési 
eljárás igazgatási szolgáltatási díj megelőlegezése támogatható. 

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az autóbusz 
pályaudvar  szentgotthárdi  vasútállomás  melletti  területre  történő  áthelyezése-, 
várakozóhelyek építése miatti engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 
és eljárási illetékének - bruttó 238.700,- Ft-nak - a megelőlegezéséhez.   

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  buszpályaudvar áthelyezéséhez 
és a  bruttó 238.700,- Ft eljárási illeték megelőlegezéséhez az alábbi feltételekkel járul hozzá : 
…………………………………..

Határidő : azonnal
Felelős :   Fekete Tamás műszaki irodavezető
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Szentgotthárd, 2009. 08. 11.
                                                          
                                                                                                      Fekete Tamás     
Ellenjegyzem :                                                                         műszaki irodavezető 
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1. számú melléklet

To: sovegjarto.zoltan@kormend.hu  
 
             balogunyom@savaria.hu                           

 sore.zoltan@egyhazasradoc.hu                  
 polgarmester@csakanydoroszlo.hu           
 malics_ferenc@vivamail.hu                      
 ronok17@freemail.hu                                
 feketetamas@szentgotthard.hu                  
 polgarmester@kormend.hu                        

Tisztelt Címzettek!

Hivatkozva a P+R tervezési bejárásnál megegyezettekre, miszerint a GYSEV Zrt a szükséges 
terveket elkészítteti, a tervezési díjakat kifizeti, az Önkormányzatoknak a hatósági díjak 
számláinak kifizetését kell felvállalniuk mindaddig, amíg a pályázati költségekből ez 
visszafizetésre nem kerül.
Jelenleg a pályázatot meghirdették, a beadási határidő 2009. okt. 22.
A pályázat beadásához az Önkormányzatok a GYSEV Zrt-vel Konzorciumi Megállapodást 
kötnek a megterveztetett P+R kivitelezésére.

A Konzorciumi Megállapodás a hatósági költségek érvényesítését elő fogja írni, így semmi 
pénzbeli kötelezettség nem terheli az önkormányzatokat.

Tisztelettel:

Preiner Józsefné
GYSEV Zrt Projekt vezető

mailto:polgarmester@kormend.hu
mailto:feketetamas@szentgotthard.hu
mailto:malics_ferenc@vivamail.hu
mailto:polgarmester@csakanydoroszlo.hu
mailto:sore.zoltan@egyhazasradoc.hu
mailto:balogunyom@savaria.hu
mailto:sovegjarto.zoltan@kormend.hu


SZENTGOTTHÁRD, PÁVEL ÁGOSTON LTP. 78 ELŐZMÉNYEK

2. számú melléklet
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. augusztus 26-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város  Önkormányzata  2009.  évi  gazdálkodásának I.  félévi  teljesítéséről  az. 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  79.§  (1)  bekezdésében  foglaltak 
figyelembe vételével az alábbi tájékoztatást adom:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  2009.  évi  költségvetését  2.243.514  e/Ft  kiadási 
főösszeggel, bevételi főösszegét (hitelfelvétel nélkül) 1.797.168 e/Ft-tal hiányát 446.346 e/Ft-
tal tervezte. 
A Képviselő-testület  által  jóváhagyott  kiadási  főösszeg az  I.  félévben 34.964 e/Ft-tal  nőtt 
2.278.478  e/Ft-ra,  a  bevételi  főösszeg  44.967  e/Ft-tal  nőtt  1.842.135  e/Ft-ra,  a  2009.  évi 
költségvetés hiánya 463.343 e/Ft (10.003 e/Ft-tal csökkent). 

A folyószámlahitel állományunk 2009. 06.30-án  162.863 e/Ft volt.

Az első félévben letörlesztettük az előző évről áthúzódó 297.357 e/Ft folyószámla-hitelt,  a 
2008.  évben  felvett  2008.  évi  burkolat-felújítási  munkák,  az  illegális  hulladéklerakó 
felszámolása  és  játszóterek  felújítására  igénybe  vett  hitelünket  33.186  e/Ft-ot,  valamint 
26.099 e/Ft-ot a Fürdőhöz vezető út és közműépítés (István Király u.) finanszírozására felvett 
beruházási hitelünkből. 

A bevételek és kiadások teljesítésének alakulását az alábbiakban részletezzük:

Bevételi források és azok teljesítése:
( 4. sz. melléklet)

Költségvetés eredeti bevételi előirányzat főösszege
(hitelekkel  együtt):  

 
Költségvetés módosított bevételi előirányzat főösszege
(hitelekkel együtt):                

A változás a következő volt:
Intézményi működési bevétel 
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel
Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Hitelek (működési):
Hitelek (felhalmozási):

2.243.514 e/Ft 

2.278.478 e/Ft 

                 
739 e/Ft

37.419 e/Ft
2.943 e/Ft

- 23.094 e/Ft
3.000 e/Ft

- 13.441 e/Ft
 3.438 e/Ft
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Előző évi pénzmaradvány: 23.960 e/Ft
Összesen: 34.964 e/Ft

Működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek a félév folyamán  74,7 %-on teljesültek. 

Önkormányzatok sajátos bevételei:

Helyi adók.
Kommunális adó bevétel a tervezetthez képest 84,5 %-os teljesítést mutat.
Idegenforgalmi adó bevételünk 2.066 e/Ft június 30-ig, ami 41,3 %-os teljesítést jelent. 
Helyi iparűzési adó bevétel 54,3 %-ra teljesült az első félévben. A 2008. évi adóbevallások 
alapján a második félévi várható bevétel a tervezett szinten fog alakulni. 

Átengedett központi adók:  közül az SZJA helyben maradó részét időarányosan kapta meg az 
Önkormányzat és időarányosan történt a jövedelemdifferenciálás mérséklése miatti elvonás is.

Gépjárműadó bevételünk 53,2 %-os teljesítést mutat félévkor, év végére a tervezett bevétel 
realizálható.

Támogatások:

Önkormányzatok költségvetési támogatása (e/Ft):

Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés %
Normatív támogatások 248.964 248.964 132.475 53,2
Központosított előir. 1.712 30.731 32.414 105,5
Normatív  kötött  fel-
használású előirányzat:
-költségvetési tv. szer.
-tervezhető támogatás

740
86.119

740
86.119

397
35.038

53,6
40,7

Egyéb  közp.i  tám.  / 
fejlesztési c. támogatás - 8.400 8.400 100,0
Összesen: 337.535 374.954 208.724 55,7

Az önkormányzatok támogatása előirányzat a következők miatt változott:
- határátkelőhelyek fenntartásának támogatása:  1.381 e/Ft
- Kisebbségi Önkormányzatok feladat alapú támogatása     276 e/Ft
- helyi szervezési int. kapcs. többletkiad. tám. (Prémium évek pr.)  1.148 e/Ft
- 2008. évi jöv. diff. mérséklésénél beszámítással 
  érintett önkormányzatok támogatása:              5.694 e/Ft
- települési önkormányzatok szilárd burkolatú közutak
  burkolat felújítás támogatása  9.000 e/Ft
- Bérpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés)          11.520 e/Ft
- Céljellegű decentralizált tám. (játszótér felújítás 2008. évi)              8.400 e/Ft  
Összesen:            37.419 e/Ft.

Felhalmozási és tőke jellegű bevétlek:

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címén 193.175 e/Ft bevétel  realizálódott, 
amelyből földterület értékesítés 85 e/Ft (teljesítés: 17 %), ingatlan értékesítés  193.090 e/Ft 
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(teljesítés 96,5 %). Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétele: 5.167 e/Ft ezen 
belül: Önkormányzati lakások értékesítése  a tervezett 20.400 e/Ft előirányzattal szemben 207 
e/Ft  bevétel  teljesült  a  félév  végére,  amely   1,0  %-os  teljesítést  jelent.  Továbbá  az 
önkormányzati lakótelkek értékesítése   49,6 %-os teljesítést mutat.  
Pénzügyi befektetések bevételei 
Osztalék és hozambevétel előirányzaton a félév végére a teljesítés 50 e/Ft. 

Támogatás értékű bevételek

Támogatás értékű működési bevétel
Társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz: az első félévben a teljesítés 48,2 %. 
Az Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz a 2009. évi előirányzattal - 2.120 e/Ft - szemben 8 
e/Ft, mindössze 0,4 %-os teljesítést mutat.
Többcélú  Kistérségi  Társulás  munkaszervezete  működési  kiadásihoz  történő hozzájárulás 
címen a 17.900  e/Ft eredeti előirányzattal szemben a teljesítés 7.877 e/Ft (44,0 %) volt.
Többcélú Társulás mozgókönyvtári finanszírozás: előirányzaton 2009. első félévében bevételt 
nem számoltunk el.
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz címén a III. Béla Szakképző 614 e/Ft-t 
kapott pályázati támogatásként.  
Fejezeti kezelésű előirányzattól  3.039 e/Ft bevétel származott.

Támogatás  értékű  felhalmozási  bevétel  2009.  I.  félévben  ezen  a  jogcímen  bevételt  nem 
realizált az Önkormányzat.

Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési  célú  pénzeszköz  átvétel 18.909  e/Ft,  melyből  jelentősebb  bevétel  az  EU 
költségvetésből pályázati támogatás - Chiron projekt - a Polgármesteri Hivatalnál 15.839 e/Ft 
(2007.  évi  elszámolás alapján),  ill.  a  III.  Béla  Szakképző Iskola  szakképzési  hozzájárulás 
címén 3.000 e/Ft-ot realizált.

Felhalmozási  célú  pénzeszköz átvételként  terveztük  9.989  e/Ft-t,  a  teljesítés  685  e/Ft 
(lakossági közműcsatlakozás díjai – gáz, szennyvíz).

Hitelek:
A tervezett  működési  célú  hitelből  47,4  %-os  teljesítéssel  félév  végén  162.863  e/Ft  a 
hitelállomány. 
Felhalmozási célra a tervezett hitelt 2009. I. félévben nem vettünk igénybe.

Pénzmaradvány: A 2008. évi pénzmaradvány elszámolásakor működési pénzmaradványként 
22.404 e/Ft-t, felhalmozási pénzmaradványként 1.556 e/Ft-ot számoltunk el. 

II. Kiadások alakulása

(Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás, valamint pénzmaradvány elvonás nélkül.)

(adatok ezer forintban)
Kiadások Eredeti előirányzat Módosított elői. Teljesítés Teljesítés %-a

Működési, fennt. 1.364.991 1.400.102 686.695 49,0
Műk., fennt. %-a 60,84 61,4 64,1 -
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Beruházás, felújítás 544.281 549.275 83.035 15,1
Beruh., felúj. %-a 24,26 24,2 7,8 -
Tartalék  és  2008. 
évi hitel 334.242 329.101 301.193 91,5
Tartalék  és  2008. 
évi hitel %-a 14,90 14,4 28,1 -
Összesen: 2.243.514 2.278.478 1.070.923 47,0

Működési kiadás megoszlásai (e/Ft)

Kiadások Eredeti előirányzat Módosított elői. Teljesítés Teljesítés %-a
Személyi juttatás 418.579 431.104 215.615 50,0
Munkaadói járulék 141.024 144.685 64.327 44,5
Személyi és madói. 
járulék aránya (%) 41,9 42,0 41,6 -
Dologi kiadás* 342.712 359.554 204.151 56,8
Dologi  kiadás 
aránya (%) 25,6 26,2 30,4 -
Ellátottak pénzb jutt 1.225 1.225 425 34,7
Ellátottak pénzb jutt 
aránya (%) 0,1 0,1 0,1 -
Spec. célú tám. 432.691 434.774 187.769 43,2
Spec.  célú  tám. 
aránya (%) 32,4 31,7 27,9 -
Összes kiadás: 1.336.231 1.371.342 672.287 49,0

( *Folyószámla-hitel kamat és hulladéklerakó felszámolás hitel kamat nélkül)

Az önkormányzati költségvetés összkiadásainak teljesítése 47,1 %, ezen belül a beruházási és 
felújítási előirányzat teljesítése 15,1 %, a működési-, fenntartási kiadásoké 49,0 %. 

A kiadási előirányzat változását a pótelőirányzatokat és a zárszámadást a félév folyamán a 
Képviselő-testület  rendelet módosításban jóváhagyta.

A kiadások teljesítését az első félévben megvalósított feladatokat a teljesség igénye nélkül az 
alábbiakban részletezzük:

Városüzemeltetés, kommunális tevékenység:
E feladatok döntő  részét  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  látja  el  megállapodás 
alapján.

Parkfenntartás:
Ezen szakfeladaton az 7.461 e/Ft a teljesítés, amelyet elsősorban a Közszolgáltató Vállalat 
részére szerződéses feladatokra (parkok, közterületek parkosítása, gondozása), valamint eseti 
feladatokra fizettünk ki.

Állategészségügyi feladatokra   234 e/Ft-t fizettünk ki gyepmesteri feladatokra.

Erdőgazdálkodási feladatok: Az erdőgazdálkodó részére történt kifizetés járulékokkal együtt 
450 e/Ft.

Közutak, hidak üzemeltetése: szakfeladaton a teljesítés 2.401 e/Ft.
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Vízkárelhárítás: szakfeladaton  számoltuk  el  a  Hársas-tó  működtetésére-,  eseti  feladatokra 
(szennyvízakna, áteresz javítás)  fordított pénzösszeget valamint a vízkészlet járulék címén 
fizetett összegeket. Az I. félévben teljesített kiadás összesen: 2.943 e/Ft.

Város-,  és  községgazdálkodás: tevékenységi  körben  személyi  juttatások  -  a  közterület-
felügyelők és a közhasznú dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások jelentek meg, 
továbbá  pl  itt  számoltuk  el  a  Közszolgáltató  Vállalatnak  iparterület  fenntartásra  fizetett 
összeget, a teljesítés ezen a szakfeladaton 12.122 e/Ft (49,9 %).

Fürdő,  strand  üzemeltetés: a  strand  esetében  a  villamos-energia  szolgáltató  felé  fizetett 
átalánydíj kiadásaira az első félévben 302 e/Ft-t fordítottunk.

Közvilágítás: A város közvilágítási hálózatának üzemeltetése az előirányzat 57,6 %-a, 17.568 
e/Ft került felhasználásra.

Települési  hulladékkezelés és köztisztasági  tevékenység: itt  számoltuk el  a  Közszolgáltató 
Vállalatnak  szerződés  alapján  a  közterületek  tisztítására  és  a  törmeléklerakó  telep 
fenntartására,  határátkelőtől  hulladék  elszállítására  és  takarítására  fizetett  összegeket.  A 
teljesítés június 30-ig összesen 7.992 e/Ft volt (49,3 %).

Temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatások: Ezen szakfeladatra 1.775 e/Ft került elszámolásra 
az első félévben.

Tűzoltóság: előirányzaton a teljesítés félév végén 600 e/Ft volt.

Közigazgatás:
Önkormányzati  igazgatási  tevékenység: szakfeladat  teljesítése  150.998  e/Ft  (50,3  %),  a 
kisebbségi  önkormányzatok  esetében  a  Szlovén  Kisebbségi  Önkormányzat  33,9  %-os-,  a 
Német  Kisebbségi  Önkormányzat  79,2  %-os-,  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat 
felhasználása 46,6 %-os teljesítést mutat.

Kulturális és Sportszolgáltatás
A máshová nem sorolt kulturális tevékenység szakfeladaton számoltuk el a kitüntetési-, a jogi 
bizottsági keretek, ill. a Karácsony Határok Nélkül rendezvény 2008. évi áthúzódó kiadásait, 
amely 1.000 e/Ft-ot jelentett június 30-ig.
A Közszolgáltató Vállalatnak a Városi Sporttelep fenntartására tervezett 4.400 e/Ft-ból 1.100 
e/Ft került kifizetésre. Verseny-, és élsport támogatásra 1.583 e/Ft-ot fizettünk ki.
Itt  számoltuk  el  a  közművelődési  feladatok  ellátását  megállapodás  alapján  végző Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület részére átadott pénzösszegeket is, amely fél év végén 66,7 %-os 
teljesítést mutat. 
A Városi  Mozi  működtetéséhez  a  tervezett  945  e/Ft-ból  425  e/Ft  támogatást  nyújtott  az 
Önkormányzat.

Saját  vagy bérelt  ingatlan hasznosítása körében került  elszámolásra az önkormányzat által 
bérbe adott helyiségek üzemeltetési költsége 7.600 e/Ft, ami az előirányzat  54,3 %-a.

Egészségügyi és szociális ellátás  jogcímen szerepeltettük a bölcsőde működtetésére átadott 
pénzeszközt 9.815 e/Ft (49,0 %).
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Az önkormányzat  által  folyósított  szociális  ellátások  pénzügyi  teljesítése 34,2  %  a  félév 
végén. 

Intézmények takarítása, karbantartása előirányzaton a felhasználás 55,1 %-os teljesítést mutat.

Egészségügyi feladatokat ellátó Rendelőintézet tervezett bevételeinek teljesülése 55,5 %, a 
működési kiadások előirányzatot az intézmény a fél év végére 50,7 %-ban teljesítette. 

Oktatási-, közművelődési feladatok  :  
A III. Béla Szakképző Iskola – bevételeinek teljesítése 84,6 % az időarányos szint felett 
teljesült, a kiadások 57,9 %-os teljesítést mutatnak. 
A közművelődési tevékenység esetében a Móra Ferenc Városi Könyvtár bevétele 62,4 %-ra 
teljesült, míg a kiadások alakulása összességében 46,1 %.

Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott 
szentgotthárdi  székhelyű,  önkormányzati  alapítású  intézmények bevételeinek  és 
kiadásainak alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Intézmény Bevételek teljesítése (%) Kiadások teljesítése (%)
SZOI 59,0 53,9
Játékvár Óvoda 71,0 52,0
Családsegítő  és  Gyermek-
jóléti Szolgálat 51,0 47,3
Városi Gondozási Központ 54,0 47,2

A beruházások, fejlesztési kiadások alakulása:

A beruházások,  fejlesztési  kiadások  az  első  félév  végére  15,1  %-os  teljesítést  mutatnak. 
Jelentős beruházás első félévben nem volt. A teljesítésből a tervezési kereten a felhasználás 
1.733 e/Ft,  az ingatlan értékesítésből származó bevétel  utáni Áfa befizetés 1.531 e/Ft, és 
ingatlan vásárlás 3.360 e/Ft kiadása szerepel a felhalmozási kiadások között.

Felhalmozási célú folyó támogatás:
• Az első lakáshoz jutók támogatása előirányzaton a teljesítés 600 e/Ft volt.

Hiteltörlesztés és hitelkamat:
• I. félében az Arany János Általános Iskola villamos hálózat felújításához felvett hitel 

esedékes tőketörlesztését 3.055 e/Ft és az  időarányos kamatot 1.222 e/Ft  teljesítettük.
• A 2008 évben megvalósított  burkolat-felújítási  munkák,  játszótér  felújítás,  illegális 

hulladéklerakó felszámolás megvalósításához felvett hitelünket is letörlesztettük, ami 
33.186 e/Ft-ot jelentett.

• A Fürdőhöz  vezető  út-,  és  parkoló  építést  finanszírozó  hitelünkből  26.099  e/Ft-ot 
törlesztettünk le az I. félévben.

Intézményi beruházások:
A III.  Béla  Szakképző  Iskola  átvett  pénzeszközből,  ill.  pályázati  támogatásból  fedezte 
beruházásait,  számítástechnikai  eszközöket,  és  CNC marógépet  vásároltak  összesen  6.417 
e/Ft értékben.
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Felújítások:
Önkormányzati  lakások  felújítására  172  e/Ft-ot  fordítottunk,  az  önkormányzati  belterületi 
utak felújításához kapcsolódóan 760 e/Ft került kifizetésre.
A Barokk templom felújításához  felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3.564 e/Ft összegben 
történt I. félévben.

2009.  évi  költségvetésünk  hasonlóan  a  korábbi  évekhez  igen  szigorú  gazdálkodást 
követel meg a T. Képviselő-testülettől.

Függetlenül attól, hogy az önkormányzat költségvetésében megtervezésre kerültek bizonyos 
feladatok, azok teljesíthetőségének határt szab a ténylegesen realizált bevételünk, valamint a 
vállalt kötelezettségeink. Komoly nehézséget okoz a napi munkában a bevételek és kiadások 
eltérő ütemben történő jelentkezése is. 
Finanszírozási gondjainkat a már fent említett bevételek és kiadások eltérő ütemben történő 
jelentkezésén túl a második félévben a következő nehézségekkel kell számolnunk:

• A 2009. évi költségvetésünk tervezésekor, ill. a módosított előirányzatot figyelembe 
véve  343.931  e/Ft  működési  célú  hitellel  számoltunk,  azonban  az  önkormányzati 
törvény alapján számított hitelképességi korlátunk (Ötv. 88.§ (2) bek.) miatt a júliusi 
hitelkeret  felülvizsgálatot követően 275.000 e/Ft  folyószámla-hitel  igénybe vételére 
van lehetőségünk.

• A Chiron  projekt  keretében  a  2007.  évi  elszámolás  alapján  az  Önkormányzatot 
megillető támogatásból még nem kaptuk meg 7.500 e/Ft-ot.

• A  tervezett  ingatlanértékesítésekből  csak  az  önkormányzati  lakás-értékesítésre 
tervezett bevétel (20.193 e/Ft) nem realizálódott. Mivel jelentősebb bevételre ingatlan 
értékesítésből tehát nem számolhatunk a második félévben, ill. 2010. március 15-ig 
terjedő  időszakban  a  szeptemberi  adóbevételből  kell  nagyrészt  finanszírozni 
kiadásainkat,  természetesen  a  normatív  állami  támogatások  mellett  (amelyek  a 
költségvetésünk  kiadásaihoz  képest  igen  alacsonyak)  a  második  félév  során 
fizetőképességünk fenntartása igen komoly nehézséget fog jelenteni.

• A második félévben kell kifizetnünk az István Király u. rekonstrukciójára az utolsó 
számlát  (8.500  e/Ft)  és  szeptemberben  kell  letörlesztenünk  az  ezen  beruházáshoz 
kapcsolódó még fennálló közel 44.000 e/Ft összegű hitelünket (ez a hitel még CHF 
alapú,  így  pontos  összeg  csak  a  törlesztéskor  érvényes  árfolyam  ismeretében 
mondható).

• A Képviselő-testület  a  költségvetésben a  Fürdő fejlesztéséhez,  ill.  üzemeltetéséhez 
tervezett  100.000 e/Ft terhére 60.000 e/Ft-os keretet  biztosított  kölcsön formájában 
(150/2009.  ÖKT.  határozat)  a  Gotthárd  Therm  Kft.-nek.  Ezen  keretösszegből  az 
üzemeltető Kft.  eddig 15.682 e/Ft-ot vett  igénybe július és augusztus hónapokban. 
Mivel  ezen  előirányzaton  44.318  e/Ft  várható  kifizetéssel  kell  számolnunk,  ennek 
fedezetét is biztosítanunk kell.

Továbbra  is  fontos  a  takarékos  gazdálkodás  szem előtt  tartása.  Előre  nem tervezett 
kifizetéseket kizárólag tényleges bevételi forrás mellett lehet teljesíteni. 
A  kötelezettségvállalások  során  a  célszerűség,  a  hatékonyság  és  az  eredményesség 
szempontjait kell szem előtt tartani mind a Képviselő-testületnek, mind pedig az egyes 
költségvetési szervek vezetőinek!
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 Tájékoztatjuk  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  folyószámla  hitelkeretünkből  (275.000 
e/Ft) az előterjesztés készítésének időpontjában hitelállományunk 262.124 e/Ft. 

Kérem  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  költségvetési 
gazdálkodásának  I.  félévi  beszámolóját  a  csatolt  mellékletekkel  együtt  elfogadni 
szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. I. félévi 
gazdálkodásáról  szóló  beszámolót  az  előterjesztés  és  mellékleteiben  foglaltak  szerint 
megismerte.

Határidő: azonnal
Felelős:  Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2009. augusztus 18.

Viniczay Tibor s.k.
Polgármester

Ellenjegyzem: 
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző h.
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E L Ő T E R J E S Z T É S      
a Képviselő-testület 2009.augusztus 26-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az oktatási intézmények helyzetéről a 2009/2010-es tanév kezdése előtt

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009.évi munkaterve alapján az 
augusztusi  ülés  egyik  fő  napirendi  pontja  az  oktatási  intézmények  helyzetéről  szóló 
tájékoztató.
Az anyag elkészítéséhez az intézmények szolgáltattak adatokat.
Az  Önkormányzatokról  szóló  1990.évi  LXV.  tv-nek  megfelelően  Szentgotthárd  Városa 
továbbra  is  gondoskodik  a  szakközépiskolai  nevelésről,  oktatásról,  valamint  szakiskolai 
oktatásról, nevelésről, képzésről, kollégiumi ellátásról, mint önként vállalt feladatról.
A Városi Óvoda és a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény fenntartója Szentgotthárd Város és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  minden oktatást  érintő  kérdést  megismert  és  döntési 
javaslattal a Társulás elé terjesztett.

Tovább folytatódott az intézményátszervezés,
- A 19/2009. számú Társulási Tanácsi határozat értelmében a Magyarlaki – Csörötneki 

Általános  Iskola  és  Óvoda  intézmény  2009.  július  01.  időponttól  a  SZOI  egységes 
iskolai intézményegységének tagintézményeként működik tovább.

- A 20/2009. számú Társulási Tanács határozata alapján a Társulási Tanács egyetért azzal, 
hogy a rönöki Kerekerdő Óvoda a szentgotthárdi Játékvár Óvoda tagintézményeként 
működjön tovább 2009. július 1. időponttól.

Felmérés készült a 2009/2010-es tanév várható gyermeklétszámairól, induló csoportjairól az 
egyes intézményekben, melyet az alábbi táblázat mutat be.
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INTÉZMÉNY Összlétszám fő Csoportok, osztályok száma Napközis tanulók száma/ csoport
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Játékvár Óvoda 248 267 273 279 283 11 12 12 12 13 - - - - -
SZOI Arany J. 1-4. 
Évfolyamos Tagintézmény 371 369 381 365 356 18 18 18 18 18 178/7 180/8 201/8 174/8 352/14

SZOI Széchenyi I. 5-8. 
Évfolyamos Tagintézmény 431 394 355 330 295 18 17 16 15 14 56/2 47/2 26/1 32/1-2 31/1

SZOI Vörösmarty M. 
Gimnázium 300 298 297 292 314 12 12 12 12 13 - - - - -

SZOI Magyarlak – Csörötnek 
Általános Iskolája és Óvodája - - - - 112 - - - - 8 - - - - 38/2

SZOI Takács J. Zeneiskola 290 285 270 280 290 18 18 18 18 18 - - - - -
III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium 471 454 464 473 526 20 20 20 21 17 - - - - -

ÖSSZESEN: 2111 2067 2040 2019 2176 97 97 96 96 101 234 227 227 340 421

Az adatokkal kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy az általános iskolák tekintetében a 2008. évi adatok már külön mutatják az 1-4. és az 5-8. évfolyamokat
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Játékvár Óvoda Szentgotthárd
SZEMÉLYI FELTÉTELEK

1. Alkalmazottak  
Pedagógusok
• a székhely óvodában jelenleg üres álláshely nincs, a 23 óvónői álláshely megfelelő 

végzettségű szakemberekkel betöltött, egy GYED-en lévő óvónő helyettesítésére az 
állást meghirdettük, melyre 10 jelentkezés érkezett, az állást körmendi lakosú óvónő 
határozott idejű alkalmazásával 2009. 08. 25. napjától betöltjük, bértöbblet nélkül,

• a  Tótfalusi  utcai  telephelyen  a  felmentési  idejét  töltő  óvónő  helyettesítését 
bérgazdálkodási  szempontból,  a  székhely  óvodában  eddig  helyettesítő  óvónő 
„áthelyezésével” oldottuk meg, a nyugdíjba vonuló kolléganő álláshelye 2009. 12. 
13.-ával felszabadul,  az üres álláshelyet akkor sem kívánjuk meghirdetni,  mert  a 
jogszabályok lehetőséget nyújtanak arra, hogy pályázat kiírása nélkül is betöltsük az 
állást,  ha  olyan  óvónőt  kívánunk  alkalmazni,  akit  legalább  11  hónapja 
foglalkoztatunk  (a  jelenlegi  helyettesítő  2008.  04.  16.  napjától  van  alkalmazva 
határozott idejű kinevezéssel,

• a  Kerekerdő  Tagóvodában  a  GYED-en  lévő  óvónő  helyettesítése  szintén 
megoldódott, határozott idejű kinevezéssel alkalmazunk szentgotthárdi lakosú fiatal 
óvónőt,

• a Kerekerdő Tagóvoda vezetői álláshelyét az Oktatási és Kulturális Közlöny 2009. 
évi 17. számában (jún. 15.) is, és 2009. július 14.-én a KSZK internetes honlapján is 
meghirdettük,  a  megbízás  kezdetének  2009.  október  1.  napját,  végének  2014. 
augusztus 15. napját jelöltük, várjuk a pályázatokat,

• a  logopédiai  ellátás  az  óvodában  és  a  kistérség  intézményeiben  biztosított,  a 
kistérségi  logopédiai  ellátást  végző  kolléganő  munkakörét  2009.  szeptember  01. 
napjától,  mivel  a  főiskola  utolsó  évfolyamos  hallgatója,  gyógypedagógiai 
asszisztensről, logopédusra módosítjuk, ez többlet költséggel nem jár.

Egyéb alkalmazottak
• a 13 óvodai csoportban 13 fő dajka a nevelőmunkát közvetlenül segítő feladatot 

ellátó munkakörben, dajka (100 %) szakképesítéssel rendelkezők látják el,

• a 2 fő kisegítő alkalmazott egyike jelenleg szülési szabadságon van, helyettesítését 
gazdálkodási szempontok miatt, részmunkaidős foglalkoztatással oldjuk meg.

2. Gyermekcsoportok, gyermeklétszámok  

a gyermekcsoport beírt létszám Létszám
2009. 12. 31.
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SZÉKHELY

vegyes csoport 24 22

szlovén csoport 22 22

német csoport 23 23

nagycsoport 25 25

nagycsoport 22 22

középső - nagycsoport 24 24

középső csoport 25 25

kis-középső csoport 23 23

kis-középső csoport 20 20

kiscsoport 25 19

kiscsoport 19 19
összesen 252 244

TELEPHELY szlovén nemzetiségi csoport 11 10
TAGÓVODA vegyes csoport 20 20

mindösszesen 283 274

A székhely óvodában a gyermeklétszám 2 %-a, 5 gyermek sajátos nevelési igényű, közülük 1 
gyermek három főnek, 4 gyermek 2 főnek számítható a létszámok figyelembe vételénél, tehát 
plusz  6  fős  létszámot  figyelembe  vehetünk,  így  majdnem  teljes  (99,2  %)  a  férőhely 
kihasználás, a jelenlegi adatok birtokában.

IRÁNYÍTÁSI FELTÉTELEK
Az  intézmény  szervezeti  átalakulásából  adódó  irányítási  feladatainknak  határidőre,  a 
meghatározott  véleményeztetésekkel  eleget  tettünk.  Elkészült,  a  fenntartó  jóváhagyta,  az 
egységes  szerkezetű  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat,  Házirend,  Nevelési  Program, 
Minőségirányítási Program.
Átdolgoztuk, aktualizáltuk a tűz- és munkavédelmi, valamint a gyakornoki szabályzatot, és a 
továbbképzési programot.
A Kerekerdő Tagóvoda vezetője 2009. 07. 01. napja előtt írásban jelezte minden szolgáltató 
cégnél a névváltozást, az új számlázási elnevezést. Megtörtént, illetve még folyamatban van a 
leltár  szerinti  ingóságok  átadása-átvétele.  Megtettünk  minden  szükséges  intézkedést  a 
működés zavartalanságának biztosítása érdekében.
Óvodánk  nevelőtestületének  évnyitó  értekezlete  2009.  augusztus  29.-én,  szombaton  8.00 
órakor lesz. Elkészült az új nevelési év pedagógus munkarendje, az I. félév ügyeleti rendje.
2  fő  SNI-s  gyermeknek biztosítunk jelenleg  megbízási  szerződéssel  napi  2  órás  ingyenes 
(Közoktatás törvény szerinti) fejlesztő, felzárkóztató foglalkoztatást, a szakértői véleményben 
meghatározott szakemberek foglalkoztatásával.
Bővíteni szeretnénk szolgáltatásainkat a családok részére. Tervezzük a családi játszódélutánok 
bevezetését évi 4-5 alkalommal, szombat délutánonként 14 – 17 óráig, mindig más 4-4 óvónő 
szervezésében, lebonyolításában.
2009. június 17.-én megtartottuk ismerkedő, bemutatkozó, összevont szülői értekezletünket az 
új kisgyermekek szüleinek. Az óvónők a gyermekek óvodába lépése előtt kapcsolatba léptek a 
bölcsődei gondozókkal, a családokkal, egyszóval felkészülten, szeretettel várunk minden új 
kisgyermeket.

INFRASTRUKTÚRÁLIS, TÁRGYI FELTÉTELEK
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Úgy az óvoda minden dolgozója, mint a szülők, rendkívüli örömmel vettük tudomásul, hogy a 
székhely óvoda felújítására sikerrel pályázott fenntartónk. Várjuk a megvalósítást.
Megjegyzem, hogy a nevelési év szorgalmi időszakán belül, óvodánkban bárminemű felújítási 
munkát végezni nem lehet, hisz a gyermekeket nem tudjuk elhelyezni, az óvodai nevelést 
folyamatosan biztosítanunk kell.
Ugyancsak jelentős változás életünkben, hogy végre megkezdődött 2009 tavaszán az óvoda 
udvarának  felújítása  a  2007.  évi  illetve  2008.  évi  pénzmaradványból,  alapítványi,  szülői 
támogatással.  A tavasz  folyamán az  óvodánkba járó  gyermekek szülei  a  napjainkban oly 
ritkán  fellelhető  összefogás,  és  segítségnyújtás  szép  példájával,  aktív  munkájukkal  sokat 
segítettek udvarunk rendbe tételében (festés, eszközök áthelyezése, tereprendezés).
A  2008.  évi  pénzmaradványból  a  székhely  óvoda  5,  és  a  Tótfalusi  utcai  óvoda  egy 
homokozójában  végre  teljes  homokcserét  valósítottunk  meg,  minősített  homokkal.  Ez  év 
őszén az óvoda udvarokat újfent minősíttetnünk kell, ami feltételezésem szerint nem kevés 
költséggel jár majd.
A  szülői  szervezet  anyagi  támogatásával,  a  Vasivíz  helyi  kirendeltségének  önzetlen 
segítségével a gyermekek részére játszóudvarunkban 1 db ivó kutat szereltettünk fel, ezzel 
sokat segíthetünk a nyári melegben a gyermekek folyadékigényének folyamatos kielégítésén.
Sajnos a nyári karbantartási, kisjavítási munkálatok jelentősen csökkentek, a Közszolgáltató 
Vállalat arra való hivatkozásával,, hogy nincsen pénz.  Elmaradtak festések, mázolások.
A székhely óvodában jelentős károk történtek.
A  2009.  május  11.-i  vihar  tönkretette  az  óvoda  technikai  berendezéseit  (nyomtatók, 
számítógépek,  monitorok,  fénymásoló,  internet  modem,  riasztó  központ,  kaputelefon, 
kapumozgató motor), de szerencsére a biztosító minden felmerülő költségünket megtéríti.
Mivel az épület már régi, s naponta nagyfokú igénybe vételnek van kitéve, bármikor lehet 
olyan  eseményre  számítani,  ami  júliusban  bekövetkezett,  hogy  tudniillik  eltörik  a 
szennyvízvezeték. Ennek javítását a Közszolgáltató végzi, s reményeink szerint a felmerülő 
több mint 500.000 Ft-os költséget, vagy legalább egy részét, a biztosító megtéríti.
Az épület napi rendben tartásához, az alapfeladatok ellátásához, ha rendkívül szűkösen is, de 
napi szinten még meg tudjuk teremteni a feltételeket.
A legégetőbb probléma az épület, a belső járdák, utak állapota, valamint a szükséges (lásd: 
minimumjegyzék)  helyiségek hiánya.  A 29  fős  nevelőtestületnek nincsen nevelői  szobája, 
megfelelő szociális helyisége, nincs szertárunk, raktárunk, nincs a gyermekeknek tornaterme, 
amit a szülők is évről-évre kifogásolnak az elégedettségvizsgálatok kérdőíven.
Óvodánk, partnerkapcsolataiban kihasználja az internet adta lehetőséget. Tervezzük, s még 
ebben az évben szeretnénk realizálni, önálló intézményi honlap életre hívását, melyen közt 
eleget  tudnánk tenni  azon jogszabályi  kötelezettségünknek,  hogy az  intézményi  nyilvános 
alapdokumentumokat, a különös közzétételi listát bárki számára hozzáférhetővé tegyük. Ez a 
honlap, fentieken túl, feltüntetne minden olyan fontos információt, tájékoztatást, mely segíti 
az  eredményes  kapcsolatok  működtetését,  lehetőséget  adna  arra,  hogy  partnereink 
észrevételeket,  javaslatokat  fogalmazzanak  meg.  E  honlap  szerkesztése  azonban  némi 
„profizmust” igényel, mellyel mi nem rendelkezünk, ehhez kérjük – a Hivatalon keresztül – a 
III. Béla Szakképző számítástechnikai szakembereinek segítségét.
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SZOI

2009.  július  1-től  a  SZOI közismereti  intézményegységei  egységes  iskolaként  működnek 
tovább. Nevezett  időponttól  a Magyarlak – Csörötnek Általános Iskola és Óvoda a SZOI 
egységes iskolájának tagintézményeként működik tovább.

SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. évfolyama

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

1. Az egység tanulói létszáma  : 346 alsó tagozatos + 10 ETT
2. Tanulócsoportok száma  : 16 normál + 2 ETT
3. Napközis és iskolaotthonos csoportok száma  : 14
4. Napközis tanulók száma  : 352 fő
5. Az intézmény alkalmazotti létszáma  :

38 fő - törzsállomány 36 fő + 2 fő helyettesítő (Hargitainé Fonyó Judit helyén Molnár 
Szabina, valamint Kozóné Stern Eszter helyén Murányi Judit)

INFRASTRUKTÚRÁLIS, TÁRGYI FELTÉTELEK
Intézményünk tárgyi feltételei  a tanév során nem változtak.  Sajnos az átszervezés  után a 
testnevelési szertár majdnem teljesen kiürült. Néhány dolgot sikerült pótolnunk: röplabdák, 
kosárlabdák, kézilabdák, valamint 4 db. zsámoly került beszerzésre.
A nyár folyamán megtörtént a tantermek lábazatának lefestése. Szeptembertől két fejlesztő 
pedagógus dolgozik,  ezért  kialakításra  került  még egy fejlesztő  szoba.  Ide  még fejlesztő 
eszközök  (pl.  tükör,  szőnyeg)  szükségesek.  Szülői  segítséggel  átkerült  az  udvarunkba  a 
Széchenyi  Iskolából  egy  csúszda,  ennek  betonozása  még  nem  történt  meg.  A  Szülői 
Munkaközösség augusztus 29-én társadalmi munkát szervez, melynek keretében az udvari 
játékokat lefestik, és a csúszdákat pótolják.
Az iskolai bútorok elavultak, sajnos az év során nem történt előrelépés. Mivel szeptembertől 
nagy létszámú napközis csoportok lesznek, a termekbe több pad szükséges, ezeket csak a 
régiekből tudjuk pótolni.
Az iskola akadálymentesítése folyamatban van, a tervek most készülnek. A radiátorokat is 
cserélik, megtörtént a felmérésük, ezek cseréje várhatóan szeptember-október hónapban lesz.

SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Tagintézményünk  tanulói  létszáma a  2009/2010-es  tanévre  (a  nyár  folyamán beiratkozott 
tanulókat is figyelembe véve): 295 fő felső tagozatos tanuló.
2. Tanulócsoportok száma: 14
3. Napközis csoportok száma: 1
Az előzetes felmérés alapján 31 tanuló kért napközis ellátást a felső tagozaton.
4. A tagintézmény pedagógus létszáma: 34 fő (ebből 3 fő 2009. december 28-ig a felmentési 
idejét tölti)
5. Az alkalmazotti létszám: 35 fő (1fő iskolatitkár)
Jelenleg GYES-en van: 1 fő Dolgosné Mórocz Katalin
6.  Helyettesítő határozott  időre:  1  fő  Mesics  Zsuzsanna  napközis  nevelő-  Dolgosné  M. 
Katalin helyén.
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INFRASTRUKTÚRÁLIS, TÁRGYI FELTÉTELEK
Az oktatás 15 osztályteremben és egyes tantárgyak esetében (informatika, technika, fizika, 
kémia,  német  és  angol  nyelv,  rajz,  ének-zene)  erre  a  célra  kialakított  szaktantermekben 
történik. Van egy a tanulókkal való egyéni,  vagy kiscsoportos foglalkozások megtartására 
alkalmas  fejlesztő  termünk  és  egy  műhely,  amely  a  művészeti  oktatásnak  ad  otthont. 
Szeretnénk, ha a tanulók ilyen irányú foglalkoztatására a jövőben is lehetőség nyílna.
Tanulóinknál a mozgás, a sportolás iránti igény mind szélesebb körben történő kialakítását, a 
mindennapos testnevelés bevezetését a tornacsarnok teszi lehetővé.
A  szaktantermek,  szertárak  felszereléseinek  felújítása,  bővítése,  taneszközök  beszerzése 
folyamatos feladat.
A legszükségesebb karbantartási munkák folyamatban vannak. Elkészült
- a termek festése, 
- vízcsapok, mosdók javítása, 
- a riasztórendszer felülvizsgálata,
- a tető szellőzőnyílásainak tisztítása.
- az osztálytermek bútorzatának javítása.
Az iskola egész épületére ráférne a folyamatos felújítás. A portán lévő áramfogadó szekrény 
életveszélyes,  felújítása  halaszthatatlan.  A  nyílászárók  festése,  javítása,  szigetelése,  a 
falburkolat pótlása szükséges. Időszerűvé vált a tornacsarnok parkettájának viaszolása és a 
speciális felmosó szer pótlása. Jelenleg két osztályteremben és a rajzteremben történt meg a 
padok, a székek és a műpadló teljes cseréje. Jó lenne, ha erre pályázati, vagy egyéb forrásból 
a többi osztályteremben is lenne lehetőség.

SZOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája és Óvodája

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

1. tanulói létszáma a 2009/2010-es tanévre: 112 fő
Óvodás gyermekek létszáma Magyarlak: 22 fő
Óvodás gyermekek létszáma Csörötnek: 24 fő

2. Tanulócsoportok száma: 8
Óvodai csoportok száma Magyarlak: 1
Óvodai csoportok száma Csörötnek: 1

3. Napközis csoportok száma iskola: 2
Az előzetes felmérés alapján 38 tanuló kért napközis ellátást az alsó tagozaton. 
(Augusztus végén minden évben még felmérjük).

4. A  tagintézmény  pedagógus  létszáma  iskolában:  12+  1  fő  óraadó  (ebből  1  fő 
2009. november 7-ig  a  felmentési  idejét  tölti,  nyugdíjba  vonul,  1  fő  GYES-en van) 
Óvodapedagógus Magyarlak: 2 fő
Óvodapedagógus Csörötnek:  3  fő-  ebből  1  fő  GYES-en van,  aki  részmunkaidős (6 
órás), ez az álláshely betöltetlen

5. Technikai dolgozók létszáma iskola: 3 fő (iskolatitkár, kisegítő dolgozó-karbantartó, 
takarító)
Óvoda Magyarlak: 1 fő (dajka-takarító)
Óvoda Csörötnek: 1 fő (dajka-takarító)

6. Az alkalmazotti létszám iskolában: 15 fő + 1 fő óraadó
Óvodában Magyarlak: 3 fő
Óvodában Csörötnek: 3 fő+ 1fő álláshely betöltetlen

7. Helyettesítő határozott időre iskolában: 1 fő a GYES-en lévő helyett, napközis nevelő
Óvodában Magyarlak: -
Óvodában Csörötnek: -
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INFRASTRUKTÚRÁLIS, TÁRGYI FELTÉTELEK
Az oktatás 8 osztályteremben történik, ebből 3 terem nem felel meg a törvényi előírásoknak, 
kisebb méretű. A három terem közül egy viszont olyan kisméretű, hogy nagyon szűkösen 10-
12  tanuló  elhelyezésére  alkalmas.  Az  osztálytermek  egyike  egyben  számítástechnikai 
szaktanterem  is.  A tanulókkal  való  egyéni,  vagy  kiscsoportos  foglalkozások  megtartása 
esetenként, teremhiány miatt a szintén kicsi könyvtárszobában folyik. A teremhiány nem kis 
problémát  okoz  a  különböző  foglalkozások  megtartását  illetően:  zeneiskolai,  szabadon 
választott,  különböző szakkörök,  felzárkóztató,  tehetséggondozó,  vöröskereszt,  énekkar  és 
egyéb más programok összehangolásában. A két napközis csoport miatt két termünk foglalt 
minden délután.  Az intézmény épületéhez viszonylag nagy területű park,  zöldövezet,  egy 
aszfaltos pálya tartozik, így a mozgás, a sport jó idő esetén megoldott. A mindennapi oktató-
nevelőmunkához szükséges eszközök rendelkezésre állnak, a követelményeknek megfelelően 
bővítésük folyamatos feladat.
A nyár folyamán a legszükségesebb karbantartási munkálatokat végeztük el, 
- a szükséges termek, helyiségek festése, 
- a mellékhelyiségekben a vízcsapok, mosdók javítása, 
- csatorna tisztítása az iskola épületén,
- az osztálytermek bútorzatának javítása
- az iskolában két osztályteremben a parketta csiszolása, 
- az iskola előtti parkban a fák kivágása megtörtént
Vannak még folyamatban lévő munkák:

- a magyarlaki óvoda teljes felújítása, bővítése
- a csörötneki óvoda villamos és gázvezetékének felújítása, leválasztása a konyhától, 

a nyertes pályázatban foglaltak megvalósítása
- az iskola előtti park területének rendbetétele, parkosítás

Az iskola egész épületének a felújítása, bővítése szükséges, amely mindenki számára ismert. 
Reméljük, hogy pályázat útján lehetőség nyílik arra a közeljövőben, hogy valóra váljon régi 
álmunk az iskolabővítés, felújítás. Nagyon jó lenne rövidebb időn belül legalább az épületet 
kívülről rendbe tenni, színezni, a nyílászárókat kicserélni. 
A csörötneki  óvodában  a  parketta  csiszolása,  valamint  a  kerítés  építése  a  konyha  felöli 
oldalon szükségessé vált.

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma
SZEMÉLYI FELTÉTELEK

1. Intézményi össz tanuló létszám: 314 fő
2. Osztályok száma: 13

Csoportbontások:
5. g informatika és nyelv (angol, német)
6. g informatika és nyelv (német), szlovén 
7. a informatika és nyelv (angol, német), szlovén
8. a informatika  és  nyelv  (első  nyelvként  angol,  német,  második  nyelvként  angol, 

német és szlovén)
9. a informatika  és  nyelv  (első  nyelvként  angol,  német,  második  nyelvként  angol, 

német, szlovén)
10. a informatika  és  nyelv  (első  nyelvként  angol,  német,  második  nyelvként  angol, 

német)
11. a informatika  és  nyelv  (első  nyelvként  angol,  német,  második  nyelvként  angol, 

német és szlovén)
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12.  a  informatika és  nyelv (első nyelvként  angol,  német,  második nyelvként  angol, 
olasz és szlovén)

9. b informatika és nyelv (német emelt és német alap, angol emelt és angol alap, ill. 
szlovén)

10. b informatika és nyelv (német emelt és német alap, angol emelt és angol alap, ill. 
szlovén)

11. b informatika és nyelv (német emelt és német alap, angol emelt és angol alap ill. 
szlovén)

12. b informatika és nyelv (német emelt és német alap, angol    emelt és angol ill. 
szlovén)

13. b informatika és nyelv (német emelt és német alap, angol    emelt és angol ill. 
szlovén)

11. évfolyam: emelt szintű érettségire való felkészítés magyar, történelem, matematika, 
biológia, német nyelv, angol nyelv tantárgyból

12. évfolyam: emelt szintű érettségire való felkészítés magyar, történelem, matematika, 
biológia, angol nyelv, német nyelv tantárgyból

3. Napközi     intézményünkben az előző tanévben nem működött. Amennyiben erre igény 
mutatkozik ebben a tanévben, természetesen biztosítjuk ezt a lehetőséget is. Kollégista 
tanulónk nincs.

4. intézményi alkalmazotti össz. létszám: 28 fő
5 intézményi pedagógus létszám:

26  fő  (egy  fő  GYED-en  van,  helyettesítésére  határozott  időre  Frigyné  Molnár 
Magdolna pedagógust alkalmazzuk.)
Óraadó: 1 fő (1 fő a SZOI Széchenyi I. Ált. Isk.-ból – földrajz órák ellátására)

6. Szakos ellátottság:
A következő tanévben is több túlóra lesz. Ezt a problémát igazán létszámbővítéssel sem 
lehetne megoldani,  hiszen ahhoz legalább 4-5 szakos pedagógusokra lenne szükség. 
Emellett a nyelvi órák óraszáma is megnövekedett, mivel a következő négy tanévben (a 
nyelvi előkészítő évfolyamok miatt) 13 osztályunk lesz. A 2009/2010-es tanévben egy 
kolléganő (Csepregi-Molnár Adél) gyermekgondozási szabadságon lesz. Az ő óráinak 
helyettesítésére  –  határozott  idejű  kinevezéssel  –  Frigyné  Molnár  Magdolnát 
alkalmazzuk.  Mivel  Sipos  Edit  kolléganőnk  munkaviszonya  2009.  augusztus  1-től 
(felmondás miatt) megszűnt, ezért a biológia és kémia órák ellátására mindenképpen 
kell valakit felvenni.

INFRASTRUKTÚRÁLIS, TÁRGYI FELTÉTELEK
Az elmúlt tanévben eszközbeszerzés anyagi okok miatt sajnos nem történt. A nyár folyamán a 
Közszolgáltató  Vállalat  a  gimnáziumban  egészségügyi  festést  végzett.  A tanév  során  a 
gázkazánon  csak  kisebb  javítást  végeztettünk.  Ez  év  őszén  a  kazántelep  mindenképpen 
felújításra szorul, ami a beépítésre kerülő alkatrészek miatt kb. 371.00.- Ft-ba fognak kerülni.
A  jövőben  kisebb-nagyobb  eszközbeszerzésre  mindenképpen  szükség  lesz,  hiszen  a 
számítógépparkunk öregszik, tovább a tanulókísérleti eszközöket is pótolni kell.
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SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége

1. Összes tanuló:
Az  intézményegység  össz  tanuló  létszáma  290  főre  várható,  végleges  létszám  csak  a 
közismereti oktatás 2. hetére várható.
2. Pedagógus létszám:
Továbbra is 13 pedagógus státusszal kezdjük az évet.  Változás az előző tanévhez képest, 
hogy  Sipos  Éva  tanárnő  teljes  állásban  munkába  áll,  így  várhatóan  csak  Hajtó  Gertrúd 
tanárnő helyettesítését kell megoldanunk. 
3. Alkalmazotti létszám: 
A pedagógusokon kívül 1 fő adminisztrátor dolgozik, alkalmazása változatlan.
3. Nyugdíjazás, állásüresedés nem volt.

INFRASTRUKTÚRÁLIS, TÁRGYI FELTÉTELEK

A tárgyi  feltételek nem változtak jelentősen.  Sajnos az épület  a  nyári  esőzések folyamán 
erősen beázott, a tető javítására, a tantermek rendbehozatalára volt szükség.
A minősített művészeti iskolák számára biztosított forrásból támogatást nyert a fenntartó, a 
támogatás augusztus végétől,  illetve szeptember végétől lesz lehívható. Az elnyert  összeg 
szakmai eszközökre fordítható, a beszerzések előkészítése folyamatban van.
A Közoktatási Közalapítványtól pályázati támogatásként 1,5 millió forintot kaptunk, melyet 
hangszigetelési  munkálatokra, szakmai eszközökre fordítunk, a felhasználás várható ideje: 
2009. október.

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium

SZEMÉLYI FELTÉTELEK
A pontos  tanulói  létszám 2009.  szeptember  1.  után  realizálódik,  ekkor  derül  ki,  hogy  a 
főiskolára és egyetemre felvettek megkezdik-e ott tanulmányaikat, vagy halasztást kérnek, és 
maradnak a technikusi évfolyamokon.
A 2009/2010-es tanév zavartalan indítása biztosított.
2009.  szeptember  1-jétől  együttműködési  megállapodás  alapján,  a  megyei  főjegyző 
engedélyével, esti tagozatos érettségire felkészítő képzés indul az iskolában. 
Pedagógusok, dolgozók létszáma:
Engedélyezett létszám: 49 fő + 4 óraadó. A szakos ellátottság teljes, hiány, ill. többlet 
nincsen.
39 fő főállású tanár/szakoktató
4 fő kollégiumi nevelő
1 fő könyvtáros
1 fő gyógypedagógus-fejlesztő pedagógus
4 fő gazdasági, ügyviteli munkatárs
GYED/GYES: 1 fő

Távozás: 1 fő (villamos szakoktató-elhunyt). Helyette a munkaügyi központ támogatásával 
1 fő villamosmérnök 2009-08-01-jétől felvételt nyert.
Gyeséről  nem  jött  vissza  1  fő  gépészmérnök-tanár,  így  az  ő  helyettesítésére  munkaerő-
igénylést kértünk a helyi munkaügyi központtól.
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Osztálylétszámok:
Az iskola tanulóinak jelenlegi összlétszáma: 526 fő Ez létszám 53 fővel magasabb az 
előző évinél.
A 9 – 13. évfolyamokon 17 osztályt szerveztek, az átlagos osztálylétszám: 26 fő
- a legmagasabb: 35 fő /osztály
- a legalacsonyabb: 20 fő / osztály

A  szakképző  évfolyamokon  8  csoportban  folyik  majd  az  oktatás,  az  átlagos 
csoportlétszám:     10 fő.  
Kollégisták összlétszáma: 34 fő.
2 csoportban folyik a nevelés – oktatás, az átlagos csoportlétszám: 17 fő.
 Ez esetben is csak szeptember 1.-je után derül ki a pontos létszám, mert többen csak a nyár 
végére döntik el, hogy a bejárást választják-e, vagy a kollégiumi elhelyezést. A jelenleg 
megadott adat, remélhetőleg, növekedni fog

Osztály/csoport szakma fő Osztályfőnök

9/A Nyelvi előkészítő: informatika, és 
vendéglős

19
16 Horváth Erika

9/B Automatika,
Faipari technikus

10
10 Dömötör Tamás

9/C Szakács,
Kereskedő

19
9 Moldován Zsolt

9/D Asztalos
Géplakatos

14
6 Palkóné Nagy Zsuzsanna

10/A Informatika 24 Táncos Beatrix

10/B Vendéglős 30 Papp Anna

10/C Automatika,
Környezetvédelem

14
7 Pesti Barna

10/D Szakács 21 Gaál Mónika

10/E
Asztalos
Géplakatos
Kereskedő

10
12
7

Némethy Zsolt

11/A Vendéglős
Informatika

19
12 Korpics Ferenc

11/B Faipari technikus
Automatika

11
16 Támis Gábor

1/11/C Szakács 26 Doszpot Bernadett

1/11/D Géplakatos
Asztalos

7
13 Pusztai Zsolt

12/A Vendéglős
Informatika 

23
12 Koszár András

12/B Automatizálási technikus
Környezetvédelmi technikus

16
12 Kissné Köles Erika

13/A Webmester
Gazdasági informatikus 30 Mákosné Mikos Eszter

2/12/C Élelmiszer-és vegyi árukereskedő
Asztalos

12
11 Sturmné Cernyákovics Beáta

3/13/A Asztalos csoport 7 Papp György
1/13/K Környezetvédelmi technikus csoport 10 Kovács Katalin
1/13/F Faipari technikus csoport 12 Kovács Katalin
1/13/V Vendéglős csoport 10 Kurucz Csilla
2/14/A Automatizálási technikus 11 Holczmann J. Tibor
2/14/W Webmester csoport 11 Sohár Attila
2/14/G Gazdasági informatikus csoport 7 Seres Csaba
2/14/V Vendéglős csoport 10 Györke Annamária

Összesen: 526



SZENTGOTTHÁRD, PÁVEL ÁGOSTON LTP. 99 ELŐZMÉNYEK

TÁRGYI FELTÉTELEK
 A karbantartási feladatokat az iskola közcélú dolgozói, a nyári gyakorlatot teljesítő asztalos 
tanulók, valamint a Közszolgáltató Vállalat végezte.

PÉNZÜGYI HELYZET
Előreláthatólag  az  év  végéig  a  költségvetésben  tervezett  finanszírozás  elegendő  lesz  a 
feladatok teljesítéséhez, a számlák kifizetéséhez.

Összegezve:
 Szentgotthárd Város oktatása területén  az intézmények felkészülése megfelelő a következő 
tanévre , de a már megkezdett pozitív változások továbbfolytatása csak akkor érhető el, ha az 
oktatásban dolgozók és az önkormányzat illetve a Kistérségi Társulás közösen, hatékonyan 
továbbra is együtt dolgozik, ezzel is a gyermekek/ tanulók fejlődését elősegítve.
Megállapíthatjuk,  hogy a  város  oktatási  intézményeinek mind személyi,  mind tárgyi 
feltétel-rendszerét  tekintve  Szentgotthárd  oktatási  intézményei  készen  állnak  a 
2009/2010-es tanév kezdésére.

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

Határozati javaslat:

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Oktatási intézmények helyzete 
a 200/2010-es tanév kezdése előtt c. tájékoztatót.
a./ a Szentgotthárd Város Önkormányzata által fenntartott III. Béla Szakképző és Kollégium 
oktatási intézmény vonatkozásában elfogadja
b./a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott 
intézmények vonatkozásában elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Oktatási intézmények helyzete 
a 2009/2010-es tanév kezdése előtt c. tájékoztatót az alábbi kiegészítéssel:……………………
……………………………………….
a./ elfogadja
b./  javasolja  elfogadásra  a  fenntartó  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi 
Társulásnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2009. augusztus 13.

Viniczay  Tibor
Polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



SZENTGOTTHÁRD, PÁVEL ÁGOSTON LTP. 100 ELŐZMÉNYEK

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2009. augusztus 26-i ülésére

Tárgy: Közművelődési koncepció felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri  Hivatal  Munkaterve  alapján  felülvizsgálatra  került  Szentgotthárd  Város 
Közművelődési Koncepciója. A felülvizsgálat során megkerestük a város közművelődésében 
feladatokat  ellátó  szervezeteket,  (Pannon Kapu Kulturális  Egyesület,  Móra  Ferenc  Városi 
Könyvtár,  Zeneiskola,  Kossuth  Filmszínház,  Civil  Fórum,  Városrészi  Klubok).  A kapott 
beszámolókat, véleményeket az alábbiakban összegezzük. Összességében az látható, hogy a 
2005-ben  elképzelt  és  a  koncepciónkba  beemelt  dolgok  jelentős  részben  megvalósultak. 
Az akkori elképzelések tehát kiállták az idő próbáját, illetve nagyobb részt továbbra is alapjai 
lehetnek a kulturális életnek Szentgotthárdon. Az is tény és igaz, hogy az egyes döntések 
során, az egyes lépések megtétele előtt a koncepcióban foglaltakra is tekintettel kellene lenni. 
Technikailag a beszámoló elkészítésének azt a módját választottuk, hogy vizsgált témánként 
fejezeteket készítettünk. Minden fejezet a jelenlegi koncepciónak az adott tárgyra vonatkozó 
szövegét  tartalmazza,  majd  ezután  zöld  betűvel  szedve  azt  ami  megvalósult,  és  pirossal 
szedve azt ami nem valósult meg.

Az utolsó fejezet egy átfogó összegzés.

I. A Móra Ferenc Városi Könyvtár

A koncepcióban a következő található:
V.1. Móra Ferenc Városi Könyvtár
V.1.1. Feladat, küldetés, általában a jövőképről
A  Könyvtár  működésével  a  lakosság  alapvetően  elégedett.  A  Könyvtár  tevékenységének  
szakmai oldala átgondolt, az intézmény rendelkezik megfelelő koncepcióval.
A Könyvtár  ellátandó feladata:  középszintű ellátást  nyújtó  általános gyűjtőkörű nyilvános 
könyvtár, ellátórendszeri központ, alapszintű ellátást nyújtó nemzetiségi könyvtár (szlovén és  
német).
A  Könyvtár  küldetése,  hogy  a  csoportos  és  egyéni  könyvtárhasználók  korlátozás  nélkül  
hozzájussanak  a  számukra  szükséges  dokumentumokhoz  és  információkhoz.  Ezáltal  az  
intézmény szolgálja a felhasználók egyéni fejlődését, segítse a szabadidő hasznos eltöltését,  
fejlessze  mindazon  készségeket,  amelyek  szükségesek  a  literátori  léthez,  bátorítson 
információhasználatra, tudatosítsa az információ hasznát és értékét.
A Könyvtár jövőképe,  hogy kényelmes,  vonzó közösségi hely  legyen a művelődni,  tanulni,  
szórakozni vágyó könyvtárhasználók számára. Fejlett információs technológiával rendelkező  
forrásközpont legyen, az információhordozók széles köréhez biztosítson hozzáférést. Képzett,  
tudásukat  folyamatosan  gyarapító  szakemberek  szolgáltassák  a  dokumentumokat  és  az  
információt.
V.1.2. A Könyvtár cselekvési programja
A Könyvtár munkájának középpontjában a használók szükségletei  álljanak.  A Könyvtár jó  
színvonalú szolgáltatásokat nyújtson.
- Helyi információs központ legyen.
- Bővítse szolgáltatásait a használók igényei és a Könyvtár lehetőségei szerint.
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- Tanítsa meg a látogatókat a könyvtár és az információs források használatára.
- Teremtsen  olyan  környezetet  és  légkört,  amely  kedvez  az  egyéni  és  a  csoportos  

könyvtárhasználatnak egyaránt.
- Működjön hatékonyan és gazdaságosan.
- Optimálisan mozgósítsa anyagi és szellemi erőforrásait.
- Erősítse meg területi kisugárzó tevékenységét a kistérségben.
- Bővítse kapcsolatait a kulturális, az oktatási, az egészségügyi intézményekkel, a civil  

szervezetekkel, egyéb felhasználói csoportokkal és az egyéni könyvtárfelhasználókkal.

V.1.3. A Könyvtár rövidtávú intézkedési terve
A könyvtár működési feltételeinek javítása:
- a  Máriaújfaluban  elhelyezett  folyóiratraktár  átköltöztetése  a  központi  épületbe  -  az  

udvari raktárak átalakításával;
- a kölcsönző tér alapterületének megnövelése galéria építésével (kiküszöbölhető a raktár  

zsúfoltsága, növelhető a szabadpolcos állomány nagysága);
- a villamoshálózat felújításának folytatása a földszinti épületrészben.
Költségcsökkentő lépések:
a) A könyvtári díjak és határidők módosítása:
A bevétel növelése céljából 2006. január 1-jétől megtörtént:
- beiratkozási díj 100 %-os emelése (a felnőtt aktív keresők számára),
- az internet-használati díj bevezetése: 100 Ft/óra (jelképes összegnek tekinthető);
- A bevételt növelő további lehetőségek:
- a videó és a DVD dokumentumok kölcsönzési határidejének szűkítése
- a késedelmi díj naponkénti összegének növelése
- a többcélú kistérségi  társulással kötött  megállapodás alapján a normatív támogatás  

15 %-os mértékében szolgáltatási díj fizetése az ellátó könyvtárnak
b) A nyitva tartás megváltoztatása az igénybevétel nagyságrendje alapján.

A gyermekkönyvtár esti nyitva tartásának csökkentése, a szombati helyett a hétfői nyitva  
tartás visszaállítása. Szombaton a hétköznapival megegyező kezdés, korábbi zárás.

c) Személyi változások:
A  megyei  összehasonlítható  adatok  alapján  megállapítható,  hogy  a  könyvtár  
működéséhez  hozzárendelt  személyzet  a  megyei  átlag  alatt  van.  A  munkaerő-
gazdálkodásban maximálisan elképzelhető lépések a következők:

- egy fél könyvtáros állás esetleges megszüntetése (a gyermekkönyvtár csak délután tart  
nyitva,  a  délelőtti  foglalkozásokat  a  felnőtt  részleg  pedagógus  végzettségű  
könyvtárosainak kellene átvállalni)

- az igazgatóhelyettesi beosztás megszüntetése
A költségcsökkenés következménye:
- a  szakalkalmazottakra  jutó  feladatok  megnövekednek,  kevesebb  idő  marad  a  

tartalomszolgáltatásra,  tájékoztató  munkára,  programok  szervezésére,  miközben 
ezekkel a tevékenységekkel lehet a potenciális könyvtárlátogatókat megnyerni

- a  díjak  emelésével  a  bevétel  növelhető,  a  kölcsönzési  határidők  csökkentésével  a  
dokumentumok forgási sebessége növelhető, a késedelmi díjak szigorúbb számolásával  
elérhető, hogy a kiszolgálás gyorsabb, az előjegyzési idő rövidebb lehet, s csökkenhet a  
más könyvtártól való kérések száma (a törvény szerint ez ingyenes alapszolgáltatás, de  
a könyvtárnak költséget és szakmai munkát jelent)
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V.1.4. A könyvtárra vonatkozó középtávú terv
A könyvtár bővítésére már kidolgozott tervek állnak rendelkezésre. Ezek ismeretében reális  
megoldás a könyvtár épületének az udvar irányába történő bővítése. A könyvtár alapterülete 
elfogadható mértékre emelkedik, egy kölcsönzési térben történik a könyvtár használóinak 
kiszolgálása, a dokumentumállomány nagyobb része nyer szabadpolcos elhelyezést.

Ami megvalósult az elmúlt években:
Feladat, küldetés tekintetében
A  szentgotthárdi  Móra  Ferenc  Városi  Könyvtár  középszintű  ellátást  nyújtó,  általános 
gyűjtőkörű  lakóhelyi  könyvtár,  nemzetiségi  (német  és  szlovén),  uniós  és  helyismereti 
különgyűjteménnyel, kistérségi ellátóközpont. Az aktív könyvtárhasználók százalékos aránya 
a szolgálandó közönségből: 15 %

2008. január 1-jétől a fiókkönyvtári megbízások megszűntek, az 1 fő középfokú végzettségű 
könyvtáros  bére  (aki  2004 augusztusától  az  egyik fiókkönyvtári  teendőket  is  ellátta)  nem 
haladta  meg  a  korábbi  megbízási  díjak  összegét,  miközben  a  szolgáltatások  szakmai 
színvonala  növekedett,  a  kulturális  kínálat  bővült,  a  nyitva  tartás  növekedett.  Pályázati 
források  váltak  elérhetővé  a  városrészeken  működő  civil  szervezetekkel  és  kisebbségi 
önkormányzatokkal  karöltve,  amelyekből  programok  valósultak  meg,  eszközfejlesztésekre 
került sor. (Rábafüzesen a Német Kisebbségi Önkormányzattal közösen került megnyitásra a 
Heimatmuseum,  a  nemzetiségi  hagyományok  és  helytörténeti  emlékek  ápolása,  pályázati 
forrásból integrált közösségi tér kialakítása korszerű információs infrastruktúrával. Farkasfán 
a Farkasfa Jövőjéért  Egyesülettel  közösen számtalan gyermek- és felnőtt program valósult 
meg.  Segítségükkel  újultak  meg  a  fiókkönyvtár  belső  terei.  Rábatótfaluban  a  Szlovén 
Kisebbségi Önkormányzattal közösen tervezzük a kultúrház tetőterében a fiókkönyvtár és a 
kisebbségi iroda kialakítását.)

Cselekvési programjából megvalósult elemek:
• A fiókkönyvtári  működés  átalakítása:  a  megbízási  díjas,  szakképzetlen  könyvtárosok 

helyett  1  fő  képzett  könyvtáros  munkakörének  kialakítása  a  négy  fiókkönyvtárban, 
megnövekedett  nyitva  tartással,  kulturális  programszervezéssel,  minőségi  szakmai 
munkával.  Ennek  eredményeképpen  pályázati  források  elnyerése,  felújítások, 
eszközfejlesztések megvalósulása, rendezvények szervezése, forgalomnövekedés.

• A mozgókönyvtári  normatíva  felhasználásával  a  gyűjtemények  fejlesztése  a  kistérségi 
településeken,  a  nyitva  tartás  növekedése  2009-től,  bútorbeszerzések,  felújítások, 
informatikai fejlesztések megvalósulása.

• Hagyományos  kulturális  programok  népszerűvé  tétele  (Móra-verseny,  olvasótáborok, 
Könyves Vasárnap)

• Határon átnyúló kapcsolatok kibővítése (Jennersdorf, Lendva)
• Az együttműködés kiterjesztése a kisebbségi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, 

egyházi közösségekkel való kapcsolat rendszeressé tételével.
• Technikai fejlesztések pályázati forrásokból:

o Az integrált könyvtári rendszer modulbővítése (új lehetőségek az egyénre szabott 
szolgáltatások megvalósításában)

o Rádiós  hálózat  kiépítése  a  fiókkönyvtárakban  (Rábafüzesen  már  megvalósult, 
Farkasfán, Jakabházán, Rábatótfaluban a TIOP pályázat forrásából 2010-ben épül 
ki).

Költségcsökkentő lépések:
• 2006-ban emeltük meg utoljára a szolgáltatások díjtételeit. Új szolgáltatások (spirálozás, 

laminálás)  bevezetésével,  a  médiatári  kínálat  bővítésével  tudjuk  a  bevételeinket 
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fenntartani.  (egyre  kevesebb pénzdíjas  szolgáltatást  vesz  igénybe a  lakosság  a  kultúra 
területén. A könyvtári törvény is ingyenességet ír elő az alapszolgáltatások területén.)

• Az internet-szolgáltatás díjának bevezetésével (beiratkozott olvasóknak jelképes összeg, 
egyéb könyvtárhasználóknak 300 Ft-os díj) növekedett a bevétel ezen oldala, a szolgáltató 
sávszélesség-növelésével, megbízható szolgáltatással az igénybevétel is növekedett. 

• A nyári takarítás alatti délutáni nyitva tartással forgalomnövekedést (ezáltal bevételt is) 
értünk el.

• Az  iskolai  szünetekben  a  gyermekkönyvtár  délelőtti  nyitva  tartásával  a  beiratkozott 
gyermekolvasók száma és a gyermekrészleg napi forgalma növekedett. 

• A  mozgókönyvtári  normatíva  szolgáltatási  díjából  a  kistérségi  könyvtáros  bére 
finanszírozható, illetve a kistelepülések számára nyújtott szolgáltatások költségei nem a 
központi könyvtár költségvetést terhelik 2006 óta.

Személyi változások:

• 2009-től egy fő könyvtáros álláshely megszüntetésével csökkentek a személyi kiadások. A 
szolgáltatások színvonala, a nyitva tartás nem csökkent, programok sem maradtak el.

Ami nem valósult meg a koncepcióból:

• A Máriaújfaluban elhelyezett folyóirat-raktárt nem sikerült a központi könyvtár közelében 
elhelyezni, Rábafüzesre költöztették. (Könnyen elérhető, megfelelő fizikai körülmények 
között működik. Tervezzük a fiókkönyvtár melletti, jelenleg használaton kívüli, egykori 
melegítőkonyha helyiségeibe költöztetni, hogy csak egy épületet használjon a könyvtár a 
városrészen.)

• A kölcsönzőtér alapterületét - forrás hiányában - nem sikerült galéria-építéssel növelni, 
pedig szükség lenne rá.

• A villamos-hálózat  felújítása  a  földszinti  termekben  egyelőre  nem  valósult  meg.  A 
folyóirat-olvasó  és  médiatár  világítás-korszerűsítése  2010  nyarán,  a  nyertes  TIOP 
pályázatból megvalósul.

• A  koncepcióban  tervezett  költségcsökkentést,  az  igazgatóhelyettesi  megbízatás 
megszüntetését a képviselő-testület nem támogatta, így nem valósult meg.

II. Kossuth Filmszínház

A koncepcióban a következő található:
V.3.1. A mozi üzemeltetésére vonatkozó külön elképzelések

Az  Önkormányzatnak  továbbra  is  eltökélt  szándéka,  hogy  filmszínház  működjön  a  
városban,  fontosnak  tartja  a  filmkultúra  terjesztését  és  egy  olyan  működő  egység  
létrehozását, ami a kultúrának ezt az ágát továbbra is élteti, sőt fejleszti. A Mozi 2005.  
szeptember 1-jétől vállalkozói alapon működik. A vállalkozási szerződéssel 3-5 évre a  
mindenkori  vállalkozóval  nem  csupán  egy  épülethasznosítási  szerződést  kell  kötni,  
hanem  egy  olyan  megállapodást,  ami  garantálja  a  szentgotthárdi  mozi  jövőjét,  
lehetőleg nem csökkenő heti vetítésszámmal, az infláció által indokoltnál nem nagyobb 
mértékű  jegyáremelkedéssel,  filmklubbal,  rétegfilmekkel,  gyermek-  és  tanuló-
előadásokkal. Fontos azonban megjegyezni, hogy szakemberek vizsgálatai azt mutatják:  
Magyarországon százezer lakosnál kisebb településen a mozi üzemeltetés vállalkozási  
alapon nem, vagy csak jelentős színvonalcsökkenés árán lehet nyereséges. Ezért nem 
szabad  elzárkózni  szükség  esetén  egy  szerény  támogatástól,  de  ebben  az  esetben  
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követelni is kell a vállalkozótól bizonyos eredményeket. El kell  érni,  hogy legfeljebb  
minimális  önkormányzati  hozzájárulással  (pl.  áram,  fűtés  rezsiköltség  viselése)  
színvonalas filmszínház működjön Szentgotthárdon. Vas megyében Szombathelyen kívül 
az egyetlen működő mozi a szentgotthárdi, a közvélemény-kutatás alapján a lakosság 
részéről igény van a működtetésére. A mozik kihasználtsága országosan visszaesett az 
elmúlt évtizedben, a helyi mozi nézőszáma is mintegy felére apadt 1997 óta. A magyar  
mozik nézőszám szerinti rangsorában ugyanakkor - a plázák adatai nélkül számolva - a  
22. helyet foglalja el. A mozi alacsony kihasználtsága ugyanakkor intézkedéseket tesz  
szükségessé.

V.3.2. Műsorpolitika, nézőszám emelése
a) Az art-sáv előadásokra benyújtható pályázat segítségével fel kell használni a támogatott  

filmek  vetítése  után  igényelhető  állami  forrást.  Ezzel  az  eszközzel  jelentős  
többletbevételt lehet elérni, valamint igényesebb műsorkínálat jelentkezik a mozi iránt  
érdeklődők számára.
A vetítési rendben a hétfő, kedd, valamint a hétvégi délutáni előadások alkalmával is  
art-sávos előadásokat  kell  tervezni.  Az art-sáv kialakításával élvezzenek prioritást  a  
filmművészet  igényesebb alkotásai,  ezzel  is  elősegítve  a  gyermek,  ifjúsági  és  felnőtt  
korosztály esztétikai, erkölcsi nevelését.

b) Növelni kell a szervezett mozilátogatások (iskolai csoportok, óvodai csoportok, szociális  
otthon, nyugdíjas klub stb.) számát.

c) A Mozi jelenlegi vetítésszáma (heti 7 előadás) nem csökkenhet.
d) A jegyárak a jelenlegi árszinthez képest az infláció mértékén túl nem emelkedhetnek.
e) A filmszínházban mozielőadásokat  kell  szervezni  a  tanulóifjúság, illetve a városban,  

kistérségben  működő  óvodák  gyermekei  számára.  E  filmek  a  tanulók  esetében 
különösen a kötelező és ajánlott olvasmányokhoz kapcsolódjanak, illetve egyéb értéket  
hordozó  filmalkotások  bemutatását  is  kezdeményezni  kell.  Az  óvodások  esetében  a  
gyermekek  életkorának  megfelelő  filmeket  kell  vetíteni.  A  fentiek  érdekében 
együttműködési megállapodásokat célszerű kötni az intézményekkel.

f) Filmklubot  kell  szervezni,  ahol  célszerű  megtartani  a  kedvezményesebb  bérletváltás  
lehetőségét és minimálisan a jelenlegi évi 20 filmet.

g) Különféle  korosztályok  és  rétegek  számára  kell  előadásokat,  előadássorozatokat  
meghirdetni.

h) Törekedni kell a nézőtér minél kényelmesebb kialakítására.
V.3.3. Személyzeti kérdések
A  mozit  vállalkozó  üzemeltetné  az  általa  alkalmazott  személyek  segítségével.  A  mozit  
üzemeltető  vállalkozónak  vagy  egy  általa  alkalmazott  személynek  megfelelő  OKJ-s  
képesítéssel  kell  rendelkeznie.  A  vállalkozónak  biztosítania  kell  a  pénztár  és  a  büfé  
üzemeltetését is.

Ami megvalósult az elmúlt években

Üzemeltetésre vonatkozó elképzelések megvalósulása
A mozi  tevékenységét  a  vállalkozói  szerződésben  illetve  a  közművelődési  koncepcióban 
meghatározottak alapján végezte.
A közönség kiszolgálását segítette, hogy a 2006-os évben önkormányzati támogatással került 
sor a székek teljes cseréjére, ami a nézők komfortérzetének emeléséhez feltétlenül szükséges 
volt.  Ugyanakkor felújításra került  még a  terem parkettája  is  és festésre  is  sor került.  Ez 
nagyban elősegítette a komfortérzet javulását.
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Műsorpolitika, nézőszám, emelése
Az artsáv előadásokat folyamatosan, a félévenkénti pályázati kiírásoknak megfelelően tartják 
meg.  Ezáltal  továbbra  is  biztosítva  van  a  magasabb  művészi  értékeket  hordozó  filmek 
megtekintésének  lehetősége.  Mivel  az  artsáv  pályázat  keretén  belül  kedvezőbb  az 
előadásszám és ezáltal  a  támogatás  összege is  (félévente 85 előadás,  szemben a filmklub 
félévente 10 előadásával), valamint csak egyfajta támogatás igényelhető, ezért döntöttek az 
art-pályázatok mellett.
A mozi  heti  5 játékrendi nappal,  heti  7  előadással  üzemel,  ami az elmúlt  évek alatt  nem 
csökkent. A helyárak csak a legszükségesebb mértékben emelkedtek, 2005 óta idén került 
először jegyáremelésre. Jelenleg 500,- illetve 550,- (erkély) Ft-ért látogathatják a nézők az 
előadásokat.
Továbbra is üzemel a büfé, amit a közönség továbbra is igényel.

Rendszeres,  visszatérő  vendégek  a  Fővárosi  Önkormányzat  Pszichiátriai  Betegek  Otthona 
lakói, havi 1-2 alkalommal, 20-25 fővel.
Két  alkalommal  került  sor  szlovén  nyelvű  film  vetítésére  a  Magyarországi  Szlovének 
Szövetsége kérésére külön előadások keretében.

Ami nem valósult meg a koncepcióból:
Az  oktatási  intézmények  tanulóinak  szervezett  külön  előadások  száma  drasztikusan 
lecsökkent  (nem  a  mozi  hibájából),  pl.  2009.  első  félévében  összesen  csak  két  előadás 
megtartására volt igény, holott a mozi külön ajánlatokat küld a filmkínálatról mind az alsó, 
mind  pedig  a  felső  tagozatos  korosztály  részére.  Ugyanez  mondható  el  a  középiskolás, 
valamint  az  óvodás  korosztály  tekintetében  is.  (2009.  első  félévében  nem  voltak  ilyen 
előadások)

III. Városrészi klubok, fiókkönyvtárak
A Jakabházi Rábatótfalui, Farkasfai, Máriaújfalui városrészi Egyesületek, klubok részéről 
az előterjesztés elkészítéséig információ nem érkezett.  A fiókkönyvtárakról a Móra Ferenc 
könyvtár résznél már említés történt.

A koncepcióban a következő található:
V.4. Városrészi klubok, fiókkönyvtárak
Szentgotthárd  város  közművelődési  életében speciális  jelenség,  hogy  a  nem egészen  9000 
lakosú városban a központi művelődési ház mellett 6 városrészi klub, valamint 4 fiókkönyvtár  
található. A városrészi klubok működését továbbra is biztosítani kell, ugyanakkor keresni kell  
az  üzemeltetésük  új  formáit.  A  klubok  működését  új  tartalommal  kell  megtölteni,  hogy  
hangsúlyozottabban szolgálják a helyi  közösségek,  civil  szervezetek,  öntevékeny csoportok 
céljait.  Lehetőséget  kell  adni  arra,  hogy  a  városrészi  klubokat  a  helyi  felhasználók,  
településrészi  önkormányzatok,  civil  szervezetek üzemeltessék.  A civil  szervezetek számára 
több  lehetőség  nyílt  az  utóbbi  időben  a  működés  költségeihez  való  pályázati  támogatás  
megszerzésére.  Ennek  segítségével  a  városrészi  klubok  működése  olcsóbban  és  jobb  
színvonalon lenne megoldható. A fiókkönyvtárak működését - szakmai feladata miatt - nem  
érintené a klubok üzemeltetésének más formájú megoldása.
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Ami megvalósult az elmúlt években
Minden városrészben megtalálhatók azok a szervezetek, klubok, egyesületek, amelyek a helyi 
közösségek  kulturális,  közművelődési  igényeit  kielégítik.  Pályázati  források  segítségével 
különböző napokhoz köthető rendezvényeket szerveztek (falunapok, Anyák Napja, Idősek, 
Napja, Gyereknap, Karácsony, Farsang).

Ami nem valósult meg
A civil szervezetek számára több lehetőség nyílt az utóbbi időben a működés költségeihez 
való pályázati támogatás megszerzésére. Ennek segítségével a városrészi klubok működése 
olcsóbban és jobb színvonalon lenne megoldható.
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IV. Pannon Kapu Kulturális Egyesület

A koncepcióban a következő található:
V.2. Művelődési ház és a színház (Pannon Kapu Kulturális Egyesület)
Szentgotthárd  város  kulturális  és  közművelődési  életében  továbbra  is  nagy  igény  van  a  kulturális  
rendezvényekre,  a  klubok  működésére,  tanfolyamok  szervezésére.  A  művelődési  feladatok  ellátása  a  
közeljövőben Szentgotthárd város területéről a Szentgotthárdi kistérség területére szélesedik. A lakossági  
vélemények elemzéséből kitűnik, hogy új tevékenységekre is igény mutatkozik, valamint erősíteni szükséges  
a művelődési programokkal kapcsolatos tájékoztatást.
2005.  szeptember  1-jétől  ezeket  a  feladatokat  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  látja  el  az 
Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján. Az Egyesület feladata a művelődési ház és a  
Színház működtetése.
V.2.1.A Pannon Kapu Kulturális Egyesület cselekvési programja
A Pannon kapu Kulturális Egyesület munkájának célja:
- a város lakossága kulturális igényeinek feltárása és kielégítése,
- korosztály és rétegprogramok szervezése,
- működő  amatőr  művészeti  csoportok  anyagi  és  szakmai  támogatása,  ezen  belül  legalább 

fúvószenekar, mazsorett csoport, énekkar működtetése,
- új művészeti együttesek létrehozásának generálása: néptánccsoport, ifjúsági amatőr színjátszó kör,  

kulturális  tevékenységet  folytató  civil  szervezetek  létrehozásának  szorgalmazása,  valamint  a  
működőkkel való szorosabb együttműködés kialakítása,

- kapcsolattartás és szoros együttműködés az egyházi szervezetekkel,
- a  nemzetiségek  és  etnikai  kisebbség  identitástudatának  erősítése,  szoros  kapcsolat  kiépítése  és  

ápolása a nemzetiségi szervezetekkel a nemzetiségi kultúra megőrzése érdekében,
- az intézmény PR tevékenységének tudatos átgondolása és szervezése,
- működő ifjúsági klub létrehozása, gyermek- és ifjúsági programok szervezése,
- szakkörök, tanfolyamok szervezése és a működéshez közösségi színtér biztosítása,
- ismeretterjesztés,
- kulturális  rendezvények  színvonalas,  igényes  megrendezése  úgy,  hogy  a  már  meglévő  

nagyrendezvények (Szentgotthárdi Történelmi Napok, Karácsony Határok Nélkül, Városházi Esték),  
a városi ünnepségek (farsang, március 15., május 1., augusztus 20., október 23.), a Pedagógusnap, 
Semmelweis nap, Magyar Kultúra Napja ünnepségei mindenkor kerüljenek megszervezésre,

- komolyzenei hangversenyek, gyermek- és felnőtt színházi előadások szervezése a lakosság igényei  
alapján,  illetve  évente  legalább  5  előadásból  álló  színházi  bérletsorozat  és  6  előadásból  álló  
koncertsorozat szervezése,

- kiállítások  szervezése:  képzőművészeti,  népművészeti  és  fotóművészeti  kiállítások  szervezése 
havonkénti cseréléssel, helytörténeti, helyismereti kiállítások szervezése,

- szakmai  segítségnyújtás  a  városrészek  programjainak  megvalósításához,  együttműködés  a 
településrészi önkormányzatokkal, városrészi szervezetekkel,

- hatékony és gazdaságos működés,
- anyagi és szakmai erőforrásoknak a lehetőségekhez mérten a maximális kihasználása,
- folyamatos együttműködés az Önkormányzattal,  az Önkormányzat  által  fenntartott  közművelődési  

szervezetekkel és oktatási intézményekkel,
- együttműködés  a  város  és  kistérségének  civil  szervezeteivel,  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  

Többcélú Kistérségi Társulással, valamint a kulturális területen tevékenykedő ausztriai és szlovéniai  
potenciális  partnerszervezetekkel,  az  Őrségi  kistérséggel,  kistérségi  központként  közös  akciók,  
rendezvények kialakítása, szakmai segítségnyújtás a térség szereplői számára,

- külső  források  felkutatása,  pályázatok  benyújtása  és  az  elnyert  támogatások  felhasználása  a  
szentgotthárdi kulturális élet feltételeinek javítása és továbbfejlesztése érdekében,

- testvérvárosi kapcsolatok kulturális tartalommal való kitöltése,
- szoros együttműködés a helyi idegenforgalmi szervezet(ek)kel.
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V.2.2.Rövidtávú intézkedések a művelődési ház és a Színház kapcsán
A művelődési tevékenység színvonalasabb és gazdaságosabb ellátása érdekében indokolt lépések:
- Felvetődött,  hogy  a  Színház  épületét  kell  megtenni  a  közművelődési  feladat  központjának  és  a  

mindennapi operatív teendőket is itt kellene ellátni, a művelődési ház épületét célszerű elhagyni. Ez a  
lépés azonban számos, nehezen illetve nagy költségráfordítás mellett megoldható problémát vetne fel.  
A  helyi  közművelődési  szakemberek  többségi  véleménye  szerint  a  „kétlakiság”  megőrzése  
elkerülhetetlen, azonban a jelenlegi művelődési házi helyiségkiosztás újragondolásával.

- A  művelődési  ház  kerthelyiségének  felújítása  késedelmet  nem  tűrő  feladat,  mivel  az  épületrész  
életveszélyessé vált. Amennyiben felújítása elmarad, az bevétel kiesést jelent, mivel sem bált, sem  
vásárt nem lehet ott tartani a rendbetételéig.

- A Színház helyet  adhat  az  idegenforgalmi  közalapítvány  által  működtetett  turisztikai  információs  
irodának  is.  A  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesületnek  szorosan  együtt  kell  működnie  a  
közalapítvánnyal, kölcsönösen segíthetik egymást az operatív munkában. A Színház épülete, mint a  
„Szentgotthárdi Idegenforgalmi és Kulturális Információs Központ” működhetne.

- Az  egykori  kolostorépület  (ma:  Polgármesteri  Hivatal)  refektóriumának  kulturális  színtérként  
betöltött  szerepét  hangsúlyozottabban  kell  érvényesíteni  hangversenyek,  kiállítások,  egyéb 
rendezvények szervezésével.

- Meg kell célozni, hogy a jelenleg a Pannon Kapu Kulturális Egyesület keretében működő kulturális  
csoportok (elsősorban a fúvósok és a mazsorett csoportok) egyesületté alakuljanak, melyek azonban 
megőriznék szoros együttműködésüket a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel.

- Marketingtevékenység: kétirányú, közvetlen kommunikáció a közművelődési szféra résztvevői és a 
lakosság,  turisták  között.  Propagandaanyagok  sikeresebb  terítése,  visszajelzések  gyűjtése.  
Figyelembe kell venni a keresletet – piackutatást kell végezni, folyamatosan kell a friss információkat  
elemezni. Meg kell határozni a rövidtávú marketing kampányt és annak célpontjait, célcsoportjait.

- Termékfejlesztés: minden eszközzel támogatni kell az innovatív elképzelések megvalósítását, sokszor 
nem pénzkérdés egy program sikere, mint inkább a szervezők kreativitásán, minél szélesebb közösség  
(civilek,  vállalkozók)  sikeres  bevonásán  múlik.  Fel  kell  tárnunk  a  rendelkezésünkre  álló  „rejtett  
kincseket” (ciszter örökség, Barokk út stb.).

Költségcsökkentő intézkedések:
a) Személyi változások a munkaerő tekintetében:

A más művelődési intézményekkel összevetett adatok alapján (2. számú melléklet) elmondható, hogy  
Szentgotthárd város lakossági arányához három közművelődési szakalkalmazott alkalmazása teljes  
mértékben  indokolt.  Az  intézmény  közművelődési  szakalkalmazottainak  létszáma  a  2005.  
költségvetési évben meghatározott csökkentések alapján a minimumra süllyedt.

b) A színházépület használói:
Az  épület  kihasználtságával  kapcsolatos  adatok  alapján  nyilvánvaló,  hogy  a  Színház  épületének  
felhasználója  kisebb  mértékben  maga a  Pannon Kapu  Kulturális  Egyesület,  nagyobb  mértékben 
pedig a  város  lakossága,  az  önkormányzat,  az  önkormányzati  intézmények,  civil  szervezetek  stb.  
veszik igénybe az épületet saját céljaikra. Felmerült annak lehetősége, hogy ezen az intézmények 
költségvetésébe legyen beépítve az ehhez való hozzájárulás. Végeredményben tulajdonképpen úgy is  
az Önkormányzat költségvetését terhelné a rezsiköltség, így ennek a javaslatnak a megvalósítása nem 
járna az Önkormányzatnak költségcsökkenéssel. Amennyiben a Színház épületében kerül elhelyezésre 
az  idegenforgalmi  közalapítvány  információs  irodája,  úgy  annak  hozzá  kell  járulnia  a  Színház  
fenntartási költségeihez.
c) Belépődíjak emelkedése:
A  bevétel  növelése,  valamint  a  kulturális  rendezvények  megbecsülése  érdekében  növelni  kell  a  
belépődíjas rendezvények számát, illetve reális mértékben emelni kell a rendezvények belépődíját,  
valamint adománygyűjtő akciókat kell folytatni.
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V.2.3.A művelődési házra vonatkozó középtávú koncepció
A művelődési ház épületével a közművelődési koncepció keretében középtávon is számolni kell. Mivel  
egy többfunkciós közművelődési komplexum kialakítása csak igen hosszútávon elképzelhető, addig 
anyagilag  is  áldozni  kell  a  művelődési  ház  épületére,  hogy  benne  a  XXI.  századhoz  méltó  
körülmények között dolgozhassanak városunk kulturális szakemberei.

Ami megvalósult az elmúlt években

A  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  két  épületben  látja  el  feladatait,  az  Önkormányzattal  kötött 
közművelődési megállapodás alapján a Művelődési Házban és a Színházban. Mind a két épület, jelentős 
értéket képvisel, kulturális és turisztikai téren egyaránt, a színház műemlék is.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület munkájának célja a város lakossága kulturális igényeinek feltárása és 
kielégítése, korosztály és rétegprogramok szervezése, működő amatőr művészeti  csoportok anyagi és 
szakmai  támogatása,  ezen  belül  legalább fúvószenekar,  énekkar  működtetése,  új  művészeti  együttesek 
létrehozásának generálása: néptánccsoport, ifjúsági amatőr színjátszó kör, kulturális tevékenységet folytató 
civil  szervezetek létrehozásának szorgalmazása,  valamint a működőkkel való szorosabb együttműködés 
kialakítása.

Cselekvési programjából megvalósult elemek
A színházterem  az  ősztől  kora  nyárig  terjedő  időszakban  rendkívül  módon  kihasznált,  hisz  mind  az 
Egyesület  által  szervezett  rendezvények,  mind  a  városi  és  az  Egyesült  által  koordinált,  illetve  egyéb 
nagyrendezvények  is  itt  zajlanak.  Ilyenek  /a  teljesség  igénye  nélkül/:  a  középiskolai  szalagavatói 
ünnepségek, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, Mikulás Napok, az Idősek Napja, a Szlovén Szövetség 
által szervezett ünnepségek, konferenciák, különböző előadások, és az év egésze folyamán az 5 előadásból 
álló felnőtt színházi előadások, valamint a 4 előadásból álló gyermekszínházi előadások.
Szentgotthárd  Város  Vegyeskara a  hagyományos,  évenként  megrendezésre  kerülő  rendezvényeken 
(városi farsang, nyárköszöntő hangverseny, zene világnapi kórustalálkozó, adventi hangversenyek) túl talán 
eddigi  legnagyobb  szakmai  kihívását  teljesítette  a  kórus  Mozart:  Missa  Brevis  című  művének 
bemutatásával, három kórus összefogásának eredményeként (Lassnitzhöhe, Tata) (2008). A művet három 
alkalommal mutatták be Ausztriában és Magyarországon), melyhez az anyagi feltételeket a Szentgotthárd 
Énekegyesület pályázati támogatása tette lehetővé). A kórus bekapcsolódott a Szentgotthárdi Történelmi 
Napok rendezvénysorozatba.
Szentgotthárd  Város  Fúvoszenekara  a hagyományos  városi  ünnepségeken  (március  15;  május  1; 
augusztus 20; október 23.) túl részt vett Körmend, Szombathely és Kőszeg nemzetközi fúvóstalálkozóin. 
Fennállása alatti legnagyobb szakmai sikerét érte el, amikor az I. Sárvári Fúvósversenyen a 12 meghívott 
együttes között szerepelhetett és kategóriájában országos 1. helyezést ért el. A Szentgotthárdi Történelmi 
Napok  rendezvénysorozat  záró  akkordjaként  rendezte  meg  hagyományos  fúvószenekari  találkozóját  a 
refektórium udvarában, 5 vendég együttes meghívásával.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület kiemelt feladatának tekinti az ifjú korosztállyal való foglalkozást, 
számukra programok szervezését, a velük való közös hangnem megtalálását.
A ház falain belül működik a  FIKUSZ – FIatalok KUlturált SZórakozóhelye-Ifjúsági Közösségi Tér és 
LOGO  Ifjúsági  Pont  Hálózati  Tag  is,  mellyel  a  12-30  éves  korosztályt  célozzák  meg.  A FIKUSZ 
legfontosabb feladata, hogy alternatív szabadidő eltöltési lehetőséget kínáljon a fiataloknak, segítse elő a 
korosztályi közösségek létrejöttét. Ezen a helyen fogyasztási kényszer nélkül vehetnek részt programokon, 
juthatnak információkhoz, vagy egyszerűen csak együtt lehetnek a fiatalok.
Azért,  hogy  a  fiatalok  minél  jobban érezzék  magukat  a  FIKUSZ-ban,  ezért  2008  év  elejétől  egészen 
márciusig,  egy  sikeres  pályázatnak  köszönhetően  tovább  fejlesztették  a  FIKUSZ  eszköztárát,  illetve 
igyekezték azt otthonosabbá is tenni. Megjegyzendő, hogy mindezekhez nem volt elegendő a pályázaton 
elnyert összeg, ezért az egyesület saját forrásából is áldozott erre a célra. A fejlesztések során elsődleges 
szempont az volt, hogy valóban egy olyan zugott alakítsanak ki a fiatalok számára, ahol jól érzik magukat, 
amely fiatalos,  hangulatos és eszközei, berendezései megfelelnek a kor és a mai ifjúság igényeinek. A 
csökkentett támogatási összegből beszerzett számítógépen és a már meglévő gépeken biztosítják a fiatalok 
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számára az interneten keresztül az információhoz jutást, linkajánlóval, valamint LOGO Hálózati Tagként 
adatbázissal.  Ezen  kívül  különböző  prospektusok,  szóróanyagok  is  a  fiatalok  rendelkezésére  állnak 
meghatározott  témakörökben.  A komfortérzetük  javítása  érdekében  színes  ülőzsákokat  szereztek  be,  a 
játékeszközőket pedig darts-sal, csocsóval, pókerszettel fejlesztették, a filmdélutánok beindításához pedig 
egy nagy képernyőjű tv-t vásároltak. A régi, dohos szőnyegpadlót padlóburkolatra cserélték, amely egy 
pincébe sokkal megfelelőbb. A falak új színt kaptak, hogy minél világosabb legyen a helyiség.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is igénybe vette, veszi a FIKUSZ szolgáltatásait, hisz 2008-ban 
már második alkalommal a klub volt az állandó színhelye a hátrányos helyzetű gyermekek részére hirdetett 
napközis  táboruknak.  A nyitás  óta  a  Szentgotthárdi  Ifjúsági  Fórum  (SZIF)  is  a  FIKUSZ-ban  tartja 
havonként üléseit.
Meg kell jegyeznünk, hogy az ifjú korosztály az a korcsoport, akiket egyre nehezebb „megfogni”, hisz 
sokszor  ők maguk sem tudják megfogalmazni igényeiket.  Egyre nagyobbra nyílt a kulturális olló is a 
fiatalok  között,  mindössze  tizedük  jár  múzeumba,  színházba,  koncertre.  Moziba  is  alig  harmaduk. 
Könyveket, újságokat is csak ennyien olvasnak, viszont napi 2-3 órát töltenek a tévé előtt, hétvégén pedig 
közel  4  órát.  A fiatalok  élete  folyamatos  bukásokból  és  újrakezdésekből  áll,  ezért  a  küzdeni  tudás,  a 
rugalmasság sokkal fontosabb lett, mint korábban.. A másik jelentős változás, hogy az ifjúság megbecsült 
fogyasztó lett. Ez azt is jelenti, hogy aki épp nem tud fogyasztani, értéktelennek érzi magát.
A végső cél az, hogy a FIKUSZ működtetésével és annak szolgáltatásaival (egyéb kulturális és 
idegenforgalmi  tevékenységünk  mellett)  az  ifjúság  találja  meg  helyét  a  városban,  minél 
alacsonyabb mértékű legyen az elvándorlás, ne az utcán kallódjanak a fiatalok. Ez egy lehetőség 
arra, hogy feltalálják magukat.
Az állandó szervezett programokon kívül, természetesen számos más, külső program is sorra került, amely 
nekik, értük, sokszor az ő közreműködésükkel és az ő ötleteik révén valósult meg. Ilyen rendezvény a 
Farsang, Challenge Day (Kihívás Napja), a  Szentgotthárdi Ifjúsági Nap (SZÍN), a  Retro Parti, a  Hopplá 
Könnyűzenei Fesztivál, a Tökparti, vagy az év zárásaként a Karácsony Határok Nélkül rendezvénysorozat.

Rövidtávú intézkedések a művelődési ház és a Színház kapcsán
A CHIRON - Szentgotthárd a barokk út kapuja projekt egyik elemeként került sor 2007 nyarán a Színház 
épületében  a  Turisztikai  Információs  Központ  kialakítására,  a  bronzkapu  mögötti  területen.  Ennek  a 
projektnek a folytatásaként 2008 tavaszán felújították a színház valamikori társalgóját, új álmennyezetet 
alakítottak ki és új világítótesteket helyeztek el. A jelenleg Városi Galériaként működő aula kiállításoknak, 
különböző  fórumoknak,  gyűléseknek,  fogadásoknak,  játszóházaknak,  kisebb  városi  ünnepségeknek 
(Magyar Kultúra Napja, Civil Szervezetek baráti Találkozója), különböző versenyeknek (szavalóverseny, 
környezetvédelmi vetélkedő, babaápolási vetélkedő, stb) ad helyet.
A Látogatóközpont eszközei és bútorzata a mai kor minden igényét kielégíti (tv, számítógép, fénymásoló, 
nyomtató,  projektor  stb.)  A Városi  Galéria  installációja  lehetővé  teszi,  hogy  színvonalas  kiállításokat 
szervezzenek. A szabadtéri eseményekhez rendelkezésre áll egy 96 m2 mobilszínpad, aminek faburkolatát 
cserélni kellene, illetve rendelkeznek sörgarnitúrákkal, melyek javításra szorulnak.
A Művelődési Ház épületében több mint 700 m2 a hasznosítható terület. Az emeleten lévő előadóterem 
közel  300  ülőhelyes,  korábban  még  színházi  előadásoknak  is  otthont  adott,  mai  állapota  viszont  már 
alkalmatlan  az  igényekhez.  Jelenleg kisebb bemutatóknak,  klub foglakozásoknak,  illetve  tánc és  torna 
tanfolyamoknak ad helyet. A kisebb termek változatos funkcióval üzemelnek: pl. fúvószenekari próbák, 
civil szervezetek találkozó zajlanak itt, illetve egy részét raktározásra használják pl. hangszerek, kották, 
táncruhák.

Ami nem valósult meg a koncepcióból
A Művelődési Ház állagának javítása érdekében szükséges az épület belső, külső teljes rekonstrukciója, 
illetve új kulturális, turisztikai, és civilszolgáltató ház létrehozása.
Óriási  probléma  a  kerthelyiség  állapota:  a  falak  életveszélyesek,  esztétikailag  szörnyűek.  Le  kellene 
bontani ezeket a falakat, és a kerthelyiség funkcióját vissza kellene állítani, mert itt különféle programokat 
tudnának rendezni.
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A meglévő művészeti csoportok mellett több más csoport létrehozása (néptánccsoport, színjátszó csoport) 
nem  valósult  meg.  A különböző  Fesztiválok  megszervezése  (a  korábban  már  sikeres  Jószomszédság 
Fesztivál,  Kistérségi  fesztivál,  )  nyári  színház  feltételeinek  kialakítása,  a  Várkerti  szabadtéri  színpad 
kihasználása szintén nem sikerült.
Kulturális  rendezvény  kínálat  további  bővítése,  a  civil  kulturális  kezdeményezések  támogatása,  helyi 
alkotók,  támogatása,  bemutatkozási  lehetőség  megteremtése,  honismereti  gyűjtemény  folyamatos 
gondozása, gyarapítása.
Idegenforgalom, falusi- és kulturális turizmus fejlesztése, Már meglévő külkapcsolatok ápolása, fejlesztése, 
újabb kulturális kapcsolatok kialakítása.
Nem  valósult  meg  a  művelődési  házra  vonatkozó  középtávú  koncepció,  azaz  amíg  a  többfunkciós 
közművelődési komplexum kialakítása nem történik meg addig anyagilag is áldozni kell a művelődési ház 
épületére, hogy benne a XXI. századhoz méltó körülmények között dolgozhassanak városunk kulturális 
szakemberei.

Szentgotthárd Város Vegyeskara tekintetében tagok toborzása, elsősorban a férfi szólamok megerősítése, 
melyet az elmúlt esztendőkben sajnos nem sikerült megvalósítani. A szakmai továbblépéshez nagy szükség 
lenne  az  új,  fiatal,  kottát  ismerő  énekesekre,  mert  különben  szakmailag  nem  tud  tovább  fejlődni  az 
együttes. Nemzetközi kapcsolatok megszilárdítása, közös szakmai találkozók szervezése, hangversenyek 
rendezése
Szentgotthárd Város Fúvoszenekara  tekintetében Évek óta jelentkező, állandóan visszatérő 
probléma, hogy nincs megfelelő számú utánpótlás. Mondhatjuk mindezt annak ellenére, hogy 
2008-as  évben  6  fiatal  érkezett.  Ők  azonban  mind  létszámukat,  mind  pedig  a 
hangszerösszetételt tekintve nem oldják meg az egyre égetőbb problémát. Ma már természetes 
dolog, hogy egy kisváros ifjúsága más városokban tanul tovább és helyezkedik el dolgozni, akik 
így kiesnek a zenekari körforgásból. Tényleges, minőségi pótlásuk nem történt meg az elmúlt 
időszakban.  A  zeneiskola  rézfúvós  tanulót  látva  sajnos  a  közeljövőben  nem  oldódik  meg 
biztonságosan  e  probléma,  ami  hosszabb  távon  minden  bizonnyal  a  zenekar  minőségének 
rovására fog menni. Azonnali lépések szükségesek a zeneiskolai beiskolázást illetően, hogy 3-4-
5 év múlva ismét el lehessen majd mondani, hogy meg lesz a személyi alapja a tartósan magas 
színvonalú munkának.

V. ÖSSZEGZÉS

Ha összegezzük  Szentgotthárd  közművelődésében  az  új  koncepció   elfogadása  óta  történteket,  akkor 
megállapítható, hogy összességében jó alapokat adtunk a városi közművelődés fejlődéséhez.
Teljesen új úton indultunk el a szervezeti keretekkel. Kihasználtuk azt a lehetőséget, amit a közművelődés 
szervezésébe bevonható civil szervezeti forma kínál. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület ehhez megfelelő 
partnernak bizonyult. Megfelelő munkaszervezetet alakított ki, ehhez megfelelő képzettséggel rendelkező 
munkavállalókat biztosított. A civil szervezetek számára elérhető pályázatokon elindult és sokszor tudott 
akár programokhoz, akár a működéséhez további pénzeszközöket szerezni. 
A Szentgotthárdon  megszokottakhoz  képest  teljesen  új  volt  a  mozival  kapcsolatos  átszervezés.  Ennek 
sikerét  az  is  jelzi  számunkra,  hogy  csak  Vas  megyét  nézve  a  100  ezerhez  közeli  lakosságszámú 
Szombathelyen kívül Szentgotthárd az egyetlen város, ahol a mozi rendszeresen üzemel. Sárvár, Kőszeg 
vagy Celldömölk évek óta nélkülözi ezt a fontos kulturális szolgáltatást, miközben hallható és olvasható, 
hogy  az  ország  más  részein  meg  ma  már  megyeszékhelyek  is  vannak  mozi  nélkül  rosszul, 
végiggondolatlanul elvégzett vállalkozásba adások következtében. Ennek a kérdésnek a sarkalatos pontja 
az, hogy Szentgotthárd önkormányzata azon túl, hogy a mozit vállalkozó működtetésébe adta, nem hagyta 
teljesen  magára úgy a  felújításban,  székcserében,  mint  a  rezsiköltségekhez  való  hozzájárulásban.  Meg 
kellene tartani ezt a fajta rendszert a továbbiakban is.
Nem  változott  ilyen  nagy  mértékben  a  városi  könyvtár  szervezeti  formája,  és  ennek  jobb  szervezeti 
formáját mint az intézményit egyelőre nem látni.
A városrészi klubok a korábbi önkormányzati intézmény fenntartásából kikerültek. Az önkormányzat nem 
zárta be, nem adta el őket, új életet próbált lehelni beléjük, ami többé kevésbé sikerült. Minden városrészi 
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klubnak lett gazdája legalább a településrészi önkormányzatok “személyében”, de a leghatékonyabbnak 
mindenütt a civil szervezetek részére való átadás bizonyult. Még akkor is így van ez, ha azután nem mindig 
és  nem  mindenki  tudta  maradéktalanul  kihasználni  az  adódott  lehetőséget.  Ma  ennek  a  folyamatnak 
köszönhetően a településrészek lakosságának van egy közösségi helye. Arra is megvan a lehetőség, hogy 
ezt olyanná tegye mint amilyen az a városrész, ahol a klub található. Természetesen nem vagyunk az út 
végén, nagyon sok  teendő, együttműködés és összefogás kellene még, de a döntés helyesnek mondható.
A civil szervezetekkel való együttműködésünk sokrétű és ez a kultúra területén is így igaz. A Pannon Kapu 
Kulturális Egyesületen túl civil szervezet formájában tevékenykedik a szentgotthárdi közművelődésben a 
fúvószenekar is, a városi énekkar is.

A finanszírozás  oldaláról a  közművelődési  feladatok  elvégzéséért  adott  önkormányzati  támogatás  az 
átszervezés évének – 2005-nek – az e célra fordított összegéből indul ki, ezt az éves inflációval növelten 
kellett  volna  az  önkormányzatnak  biztosítania.  A költségvetés  helyzetére  tekintettel  azonban  ez  nem 
minden évben történt meg a vállaltak szerint.   Ezen a gyakorlaton feltétlenül változtatni kell, hiszen a 
közművelődés  támogatása  az önkormányzat  kötelező törvényben előírt  feladata,  de ezen túli,  nemcsak 
törvényi, de erkölcsi kötelessége is. 
A  könyvtár   összességében  csökkenő  finanszírozás  mellett,  elvonások  közepette  végzi  a  munkáját. 
Ugyanakkor figyelemre méltó az a nagy munka, amit az intézmény pályázatokon való indulásra fordított. 
Ennek meg is lett az eredménye, hiszen jelentős változások, fejlesztések valósultak és valósulhattak meg 
ezáltal.  Figyelemre  méltó,  ahogy  az  intézmény  a  fiókkönyvtárak  kérdéséhez  hozzáállt,  és  ezekhez  a 
fejlesztésekhez is megszerezte a finanszírozást.
A mozi üzemeltetése egy gazdasági vállalkozás melyhez az önkormányzat segítséget ad: nem kér bérleti 
díjat  az épület  működtetéséért,  sőt  a rezsiköltségekhez hozzájárulást  ad.  Cserébe megállapodás alapján 
szolgáltatást követel és ezzel az önkormányzat és a vállalkozó közösen segíti a kultúra fontos részének, a 
filmkultúrának a megmaradását Szentgotthárdon. 

A végzett munkáról a koncepció fényében
A Pannon Kapu Kulturális  Egyesület  feladata  egyrészről  a  közművelődés  szervezése  Szentgotthárdon, 
másrészről  rendezvények  szervezése.  Több  olyan  nagyrendezvény  van,  amit  az  egyesület  talált  ki  és 
fejleszt, több olyan is van, ami korábban kezdődött és az Egyesület folytatta a megkezdetteket. Ezek a 
rendezvények azok, melyek a legtöbb pénzt igénylik és a legtöbb erőforrást kötik le. Szakmailag sokszor 
ezek  a  rendezvények  kevesebbet  igényelnek,  szervezésileg  viszont  annál  többet.  Ezeknél  merülhet  fel 
legelőször az üzleti alapra tételük is.
Ugyanakkor ezekhez képest a szorosabban vett közművelődés nem mindig kaphatott megfelelő hangsúlyt, 
és ennek egy szelete csak az, hogy szerveztek koncerteket és színházi előadásokat. 
A művelődés az egyes ember szempontjából biztosan nem egy nagyrendezvényen való részvételt jelenti. 
Egy koncert vagy egy színházi előadáson való részvétel már inkább művelődés, bár itt igen nagy szerepe 
van  a  szolgáltatott  program minőségének,  a  minőség  biztosításának  pedig  megint  korlátai  lehetnek:  a 
rendelkezésre  álló  pénz,  a  rendelkezésünkre  álló  épület  és  infrastruktúra.  Minden  esetre  a  kulturális 
tevékenység e részét továbbra is fontosnak kell tartanunk. 
Az a  kulturálódási,  művelődési  forma, amit leginkább hiányolni lehet és amire talán kisebb figyelem 
fordult az elmúlt időszakban, ez pedig a művelődés, közös kulturális együttlét és együttgondolkozás, ami 
csak a polgárok egészen kis közösségeiben alakulhat ki és amit a kultúra szervezőinek kellene generálni és 
később mederben tartani.  A közművelődés kicsi közösségi formáira lenne szükség, melyek  nem feltétlenül 
egyesületként, bejegyzett civil szervezeti formában jönnek létre. Ezek elindítása, az azonos érdeklődésűek 
összegyűjtése,  részükre  a  találkozáshoz  szükséges  közművelődési  tér  biztosítása  szintén  feladat  , 
ugyanakkor és ez kevéssé történt meg az elmúlt években. Ezek azok a feladatok, melyek elvégzése nem 
igényel különösebben nagy pénzt, nem köt le a szervezők részéről nagy erőforrásokat, inkább csak némi 
előkészítést és a megfelelő szervező megtalálását. Mára az iskolai szakkörök szinte teljesen kikoptak az 
intézményekből, pedig a gyerekek érdeklődése egy – egy terület iránt legyen az bélyeggyűjtés, csillagászat, 
helytörténet  vagy  fotózás  iránt  biztosan  megmaradt.  Ezen  igény  a  felnőttek  körében  is  biztosan 
megtalálható. Számtalan hobbi van a mai világban, lehetnének ezek a  kis szerveződések az azonos hobbit 
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űzők kis  körei  is,  akik azután hogy helyet  és lehetőséget  kaptak,  már  önállóan szervezik meg a saját 
dolgaikat.
A művelődés, kultúrálódás nagyszámú, ehhez hasonló formáinak  megteremtése egyelőre hiányzik.
A  Könyvtár  szakmai  munkája  figyelemre  méltó,  az  általa  kínált  szolgáltatások  végiggondoltak,  jól 
kitaláltak.  Ugyanakkor  az  intézmény  által  kínált  lehetőségeket  mi  magunk  mint  önkormányzat  sem 
használtuk ki eléggé, de a polgárok egy részének is a szükségesnél és elvárhatónál kevesebb információja 
van ezekről.  Ebből  a  szempontból  szerencsésebb volna,  ha ezekről  szélesebb körben, többször lehetne 
hallani, ha többször és több formában hallatna ezekről maga az intézmény is.
A mozi feladatait,  vállalásait megfelelően teljesítette, ugyanakkor rajta kívüli  okokból nem tud mindig 
lépést tartani, az új filmek természetesen nem a szentgotthárdi mozi üzemeltetőjén múló okok miatt jutnak 
ide késve, a nagy számú közönséget vonzó plázás bemutatók után hónapokkal. Természetesen ma már 
lennének technikai megoldások egy új típusú filmforgalmazási rendszerre is, ahol nem lenne akadály, hogy 
a megjelenő új filmek a mozit üzemeltetőkhöz nem túl bonyolult internetes hozzáféréssel a megjelenéskor 
azonnal eljuthassanak, de ez még a nem  túl távoli jövő. Addig jó megoldás a jelenlegi rendszer fenntartása. 
Ugyanakkor  sokkal  jobb  lenne,  ha  a  mostaninál  lényegesen  többször  kerülhetne  sor  iskolák  számára 
szervezett  filmvetítésekre  is,  ami  részben  a  művészeti  nevelést,  másrészt  a  filmek  megnézésével  a 
műveltség gyarapítását is szolgálná. 

Végső soron tehát önkormányzati közművelődési koncepciónk továbbra is megfelelő alapnak látszik.

Határozati javaslat

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete  a Szentgotthárd Város közművelődési 
koncepciójáról készült beszámolót elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: a közlésért Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd 2009. augusztus 14.

                                                                                                  Viniczay Tibor
                                                                                                      Polgármester

Ellenjegyzés:
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2009.augusztus 26-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:

Lejárt határidejű határozatok: 

293/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd város Önkormányzata Egészségügyi Koncepciójának kiegészítéseként megfogalmazott 293/ 
2004.  sz.  Képviselőtestületi  határozatban foglaltak  értelmében  2009.  I.  félévében az  egészségügyi 
szektorban végzett megelőzés-szűrési tevékenységről az alábbiakban adok tájékoztatást:

Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 
• A SZOI-ban  felmenő  rendszerben  valamennyi  évfolyamon  bevezetésre  kerül  a  mindennapos 

testmozgás rendszere, ami reményeink szerint nagyban hozzá fog járulni a tanulók egészséges testi-
lelki fejlődéséhez. A tavasz folyamán lezajlott a 3. és 4. évfolyamos tanulók kondicionális felmérése 
a  győri  Széchenyi  István  Egyetem sport  és  rekreációs  tanszékének  közreműködésével.  Először 
műszeres vizsgálaton vettek részt a tanulók, ahol testzsír-, végtagtömeg, súlyeloszlás, stb. mérések 
zajlottak  műszer  segítségével.  Ezt  követően  mozgás  közbeni  fizikai  állapotfelmérés  történt.  A 
vizsgálatokból kiderült, hogy már ebben a korban is rendkívül magas a túlsúlyos és kórosan kövér 
tanulók  száma.  Az  eredmények  nagyban  alátámasztják  a  mindennapos  sportolás  iskolai 
rendszerének szükségességét.

• Az előírt védőnői és orvosi szűrővizsgálatok folyamatosan zajlottak és valamennyi korosztályban 
megtörténtek.

• Az  egészséges  életmóddal,  betegségek  megelőzésével,  szexuális  felvilágosítással  kapcsolatos 
foglalkozások az osztályfőnöki órák tanmeneteiben szerepelnek, az adott életkornak megfelelően 
(pl. egészséges táplálkozás, káros szenvedélyek: dohányzás, alkoholfogyasztás, fertőző betegségek, 
egészséges nemi élet). Külső cégek is támogatják az egészségmegőrző tevékenységet tájékoztató 
füzetekkel és különböző termékmintákkal.

• Intézmény ebben a tanévben második alkalommal szerepelt sikeresen a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium  egészségnevelési  és  drog  prevenciós  pályázatán.  Az  elnyert  támogatásból 
továbbképzések és felvilágosító előadások valósultak meg. Intézményünk a következő tanévre is 
már pályázott a sikeres programra.

• Az intézmény házirendjében természetesen szerepel a dohányzásra vonatkozó tiltás.
• Intézményben nem nevezhető általános problémának a dohányzás, csak a tanulók szűk körét érinti. 

Az ügyeletes tanárok a szünetekben rendszeresen ellenőrzik a mellékhelyiségeket. Januártól a két 
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általános iskolai tagintézményben és a gimnáziumban felnőtt alkalmazott látott el portaszolgálatot, 
ami szintén elősegíti a dohányzás további visszaszorítását.

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium: 
• Az elmúlt tanévben pályázaton elnyert anyagi támogatással intenzív éves egészségfejlesztő program 

zajlott.  Széleskörű  –  a  tanulókkal,  szülőkkel,  tanárokkal,  s  a  civil  szervezetekkel  - 
együttműködéssel rendszeresen foglalkoztak egészségneveléssel.  4  fő pedagógus egészségfejlesztés –és 
annak módszerei felkészítő programon vett részt, ők a tanév folyamán osztályonként 5-5 óra foglalkozást 
tartottak diákjaink számára.

•  A drog prevenciós pályázat keretein belül nemcsak a kábítószerről hallottak előadásokat a diákok, 
hanem  az  alkoholról,  dohányzásról,  gyógyszerekről,  és  ezek  összefüggéseiről,  a  hozzájuk 
kapcsolódó problémákról.

• A második félévben folytatódtak a védőnői és orvosi szűrővizsgálatok. Különösen a tanév vége 
felé, hisz ilyenkor történik a tanulók egészségügyi kiskönyvének hosszabbítása vagy új kiadása, ez 
a gyakorlaton való részvételhez szükséges. Ilyenkor történik meg a tanulók tüdőszűrése. 
Június hónapban a leendő 9. osztályosok szakmai alkalmassági vizsgálata történik meg.
Záróvizsgálati  lapok készítése,  osztása.  A-HA program oktatása  9-11.osztályban (Ez a  program 
osztályonként 2-3 előadást foglal magába).

• Iskola Házirendjében a 18. év alatti diákok számára tiltott a dohányzás.

Játékvár Óvoda
• A gyermekek egészséges életmódjának alakításában meghatározó tényező a tárgyi környezet, mely 

a  Játékvár  Óvodában –  az  elmúlt  évben végrehajtott  korszerűsítések,  bővítések  ellenére   (  Eu 
szabványnak megfelelő  udvari gyermekjátékok, ivókút telepítése) – még mindig kívánnivalót hagy 
maga után. Sajnos, még mindig nincs tornaszoba, és a teljesen leromlott gyermekmosdókat is csak 
fokozatosan  tudjuk  felújítani.  Tájékoztatom  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  a  Bölcsődék  és 
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztési pályázat keretében lehetőség nyílik még az idei 
évben egy vizesblokk teljes körű felújítására. 

• Az iskola egészségügyről szóló rendelet  értelmében minden gyermeknek évente belgyógyászati, 
fogászati, szemészeti szűrővizsgálaton kell részt vennie. 
Az elmúlt tanévben 260 fő megvizsgált gyermekből 64 főt kellett további szakorvosi vizsgálatra 
küldeni. 38 főt ortopédiára, 7 főt szemészetre, 7 főt orr-fül-gégészetre, 1 főt kardiológiára miatti 
kivizsgálásra, 11 főt gyermek szakorvoshoz ( phymosis, adhaesio miatt) . 10 gyermek volt elhízott. 
A  szűrővizsgálatok  tapasztalata:  gyakori  a  mozgásszervi  eltérés  (lúdtalp),  elhízás.  Ezek  a 
mozgásszegény  életmóddal  (gyakori  tévénézés,  számítógépezés),  helytelen  táplálkozással 
magyarázhatók.  Sajnos,  az  évenkénti  fogászati  szűrővizsgálaton,  az  iskolafogászat  kapacitásbeli 
szűkössége miatt, csak a nagycsoportos korú gyermekek tudnak évente részt venni. Az elvégzett 
vizsgálatok eredményéről a szülők az érintett óvónőket és a védőnőket egyaránt tájékoztatják.

Óvoda SZMSZ szerint az óvoda egész területén tilos a dohányzás.

Az alapellátásban 
• felnőtt  háziorvosok  saját   körzetükben   folyamatosan  végezték  a  kötelező  egészségbiztosítás 

keretében  igénybe  vehető,  betegségek  megelőzését  és  korai  felismerését  szolgáló  egészségügyi 
szolgáltatásokról  és  a  szűrővizsgálatok igazolásáról  szóló 51/1997(  XII.18.)NM r.  értelmében a 
felnőttkori  alapstátusz  felmérését,  mely  családi  kórtörténet  felvételét,  életmódbeli  tényezők 
feltárását, részletes fizikális vizsgálatot (testsúly, haskörfogat mérés, testtömeg-index meghatározás, 
vérnyomásmérés)  és  laborvizsgálatok  (koleszterin,  vércukor,  vérzsír-szint)  kérését  foglalja 
magában.
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• A Rendelőintézet szakellátásain  
A szabadon igénybe vehető gondozókban:
Tüdőgondozóban 1 320 fő jelent meg szűrésre jelzett időszak alatt.  
Onkológiai gondozóban  73  fő jelentkezett daganatos szűrés céljából 
a szakrendeléseken:
Urológia szakrendelésen jelzett időszak alatt 494 prosztataszűrés történt.
Nőgyógyászati rendelésen ezen időszak alatt 647-n jelentkeztek nőgyógyászati szűrővizsgálatra.
Belgyógyászati szakrendelésen megjelent valamennyi beteget szénhidrát -anyagcserezavar 
irányában továbbra is folyamatosan szűrjük. ( 2009. I. félévében  4 207  fő )

A Népegészségügyi program keretében szervezett megyei szűrővizsgálatok adatai  :    dr. Kocsis Eszter 
ÁNTSZ Nyugat- Dunántúli Regionális Intézete Szűrési koordinációs osztályvezetőjétől kapott adatok

2009. I. félév MAMMOGRÁFIÁS SZŰRÉS
Szentgotthárd
Behívások összesen:  7511 fő 
Megjelentek száma: 4860 fő
Megjelenési aránya: 64,7 % 

2009. I. félév MÉHNYAKSZŰRÉS
Megjelentek összesen: 5950 fő

Megjelentek száma: 366 fő
Megjelenési aránya: 6,1 % 

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,  amelyre  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata az Intézményei és a civil szervezetek összefogásával (kiemelve a Galagonya Szív Klub 
aktív közreműködését) 300.000.-Ft összeget nyert.

A szívprogram az alábbi programokat, feladatokat tartalmazza:
a) egészséges táplálkozás elősegítése (az óvodások, az iskolások és a felnőtt lakosság körében 

is);
b) dohányzás visszaszorítása ( a tanulói ifjúság körében);
c) mozgásgazdag életmód kiterjesztése (teljes lakosság körében);
d) A  szív-  és  érrendszeri  megbetegedések  megelőzését  és  felderítését  szolgáló  lakossági 

szűrőprogramok végzése:

2009.  május  26-án  Dr.  Nagy  Lajos  kardiológus  részvételével  a  koszorús  érbetegségek,  és  kezelésük 
témakörében előadását hallgathattunk meg a Szívprogram keretében. 

Harmónia  Egészségmegőrző  Klub  a  szűréseit  (Melanoma(bőrdaganat)-,  Csontritkulás-, Emlőrák 
szűréseket) minden év II. felében szervezi meg. A 2009. I. félévében első alkalommal közreműködtek a 
vastagbél szűrés megszervezésében, amelyen 15 fő vett részt. 

A Diabétesz Klub a saját tagjai  részére havi rendszerességgel szervez vérnyomás, illetve vércukorszint 
mérést, amely kb. 90 fő szűrését jelenti. 

181/2005. számú képviselő-testületi határozat :
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 181/2005 sz. határozatával elfogadta Szentgotthárd 
Város  Idegenforgalom-fejlesztési  Operatív  Programja  és  Idegenforgalmi  Intézkedési  Terve  2005-2008 
dokumentációt, ennek megvalósulásáról egy záró beszámoló készült.

Beszámoló

Az Idegenforgalmi Intézkedési  Terv az idegenforgalmi koncepció végrehajtásához szükséges teendőket 
sorolja fel  öt intézkedési csoportba bontva melyek az alábbiak: 

• I. Az idegenforgalom szervezeti hátterének megteremtése intézkedéscsoport
• II. Szerződéses jogviszonyrendszer kialakítása az idegenforgalomban intézkedéscsoport
• III. Idegenforgalmi hírverés, népszerűsítés Szentgotthárdnak intézkedéscsoport
• IV. Idegenforgalmi szolgáltatások intézkedéscsoport
• V. Lokálpatriotizmus erősítése intézkedéscsoport

Az idegenforgalom szervezeti hátterének megteremtése intézkedéscsoport: 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület, mint turisztikai szervezet, a Látogató Központ kialakítása, 
működtetése:

Egyesületünk  tevékenysége  bővült  idegenforgalmi  és  turisztikai  tevékenységgel  2006  őszétől,  ezen 
feladatok ellátását jelenleg a meglévő munkaszervezetünkön keresztül látjuk el. 
 „Idegenforgalmi  Konzultációs  Fórum”  összehívását  elvégeztük,  azt  életben  tartjuk és  kapcsolatokat 
ápolunk a térségben lévő szállásadókkal, vendéglátósokkal, turisztikai szolgáltatást biztosítókkal (lovaglási 
lehetőséget,  kerékpárkölcsönzést  biztosítókkal,  vízi-túrát  szervezőkkel,  a  Gotthárd  Spa  &  Wellness 
termálfürdővel. Tehát  koordináló szervezetként működünk mindazon szervezetekkel, akik Szentgotthárdon 
és a térségben a turizmussal foglalkoznak, folyamatos kommunikációt alakítunk ki velük,  kölcsönösen 
tájékoztatva egymást programjainkról, szolgáltatásainkról. 
A CHIRON - Szentgotthárd a Magyarországi barokk út kapuja projekt egyik elemeként megvalósult  a 
Színház  épületében  a  Turisztikai  Információs  Központ  (Visitorcenter)  kialakítása,  valamint  a  hozzá 
kapcsolódó aula részben az állmennyezet cseréjével és a helyiség felújításával kialakításra került a Városi 
Galéria.   A településünkre  látogatók,  turisták  térképeket,  prospektusokat,  képeslapokat,  szentgotthárdi 
ajándéktárgyakat, natúr termékeket vásárolhatnak, illetve ingyenes kiadványokat, információkat kaphatnak, 
biztosított  az  Internethez  való  hozzájutás  is  (WIFI).  Kulturális  és  turisztikai  programokkal, 
csoportvezetéssel  (a  városnéző  körséták,  tematikus  útvonalak),  szállásajánlatokkal,  különféle 
információkkal tudunk szolgálni.

Látogatók száma a következőképpen alakult  2008. 01.01.-2008.12.31 időszakban:
Összes látogató: 2039 fő   
A legtöbb látogató magyar volt, aztán a következő sorrend állítható fel: 
osztrák, szlovén, angol, francia

 Az  említett  statisztikai  létszám nem tartalmazza  a  kiállításra,  színházba  érkező  és  egyben  a  látogató 
központot is megtekintő vendégek számát, ami további kb. 1000 fő vendéget jelent. A látogató központ 
sikeres működtetése érdekében további kapcsolatok kiépítésére került sor: a helytörténeti múzeummal és az 
idegen  nyelvi  tolmácsolást  biztosító  Nyelvhatár  Oktatási  Stúdió  Kft-vel,  a  Nagyboldogasszony 
Plébániatemplommal.
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Turisztikai fórumokon való részvétel: pl.  Termál szezonnyitó a Dunántúlon,  St.  Gotthard Wellness and 
Conference Hotel bemutatása, 2009. a kulturális turizmus éve című konferencia stb.    

 Szerződéses jogviszonyrendszer kialakítása az idegenforgalomban intézkedéscsoport

- A látogatóközpontban  a  szakmai  kihelyezett  gyakorlati-hely  biztosítás  lehetősége  megvalósult  az 
idegenforgalmi, marketing szakos tanulók részére.

- Az idegenforgalomban  tevékenykedőkkel  széles  szakmai  kapcsolat  kialakítása  folyamatosan  zajlik, 
mint  pl.  a  Magyar  Turizmus  ZRT.,  turisztikai  szakújságírók,  turisztika  területén  tevékenykedő 
szervezetek  irányába.  A térségben  lévő  polgármesterek,  civil  szervezetek  felkeresése  megtörtént, 
együttműködéseket alakítunk ki, turisztikai és kulturális területen. A Turisztikai Információs Központ 
egyelőre  szerződés  nélkül,  de  jó  kapcsolatot  ápol  az  őrségi  és  a  körmendi  TourInform Irodájával, 
valamint őrségi Teleházzal.

- Az Idegenvezető hálózat kialakítása egyelőre a Nyelvhatár Oktatási Stúdió Kft-re korlátozódik, akik az 
idegen nyelvi tolmácsolást igen széles körben, rugalmasan tudják biztosítani elsősorban GB, A-D, SLO 
nyelveken. 

Idegenforgalmi hírverés, népszerűsítés Szentgotthárdnak intézkedéscsoport

- Az  egyik  feladat  a  kiadványokban  való  megjelenések  elősegítése,  a  már  megjelent  kiadványok, 
honlapok esetében pedig, az adatok aktualizálása a következő megjelenés előtt.  pl. A Blagus Magazin, 
a  Mi  Otthonunk,  a  Városkalauz  kiadványokban  szerepelt-fog  szerepelni  Szentgotthárd  városa, 
kiemelten  a  St.  Gotthárd  Spa  &  Wellness  termálfürdőt  és  a  barokk  emlékeinket-értékeinket 
hangsúlyozva önálló megjelenéssel. 

- Egyesületünk havonta  tájékoztatja  a  lakosságot  és  az  ide  érkezőket  a  programlehetőségekről,  ezek 
elektronikus  formában  is  megküldésre  kerülnek  az  elektronikus  rendszerben  már  meglévő  e-mail 
címekre,  illetve  egyéb  programajánlóknak,  művelődési  házaknak  pl.   a  Szombathelyi  Est 
szerkesztőségének,  ezen,  tájékoztatási  csatornák  tovább  bővültek  a  látogatóközpont  megnyitásával, 
ahol minden érintett elhelyezheti kiadványát, szórólapját. 

- Elkészültek a tervezett marketingkiadványok A/5, (német-szlovén, angol-magyar) A/4 (magyar-angol) 
méretben  valamint  leporello  (magyar)  mindösszesen  10.000  példányban.  A Szentgotthárdot  és  a 
Kistérséget bemutató reklámfilm a végső megvalósulás előtt áll.

- A Pannon Kapu Kulturális Egyesület a látogatóközpontban fellelhető ajándéktárgyakat az igényesebb, 
egyedi  megjelenésű  és  tömegcikkszerű  emléktárgyak  széles  sprektuma  között  igyekszik  tartani  a 
turisták igényeinek maradéktalan kielégítése végett, az árukészlet folyamatos bővítése mellett.

- A DUNA TV programajánló műsorában a szentgotthárdi és kistérségi programok felhívásai szerepeltek. 
- a Körmendi Rádió 8 és az őriszentpéteri Triangulum Rádió szintén közli programjainkat.  
- Utazás kiállításokon való részvétel: nemzetközi Utazás Kiállítás- 2008. Budapest, Főszezon belföldi 

utazás kiállítás, Pilzeni Utazás kiállítás 
- Menetrend c. műsor- RTL-klub: Szentgotthárd bemutatkozása központban a fürdő és a barokk emlékek. 
- Kalandjárat c. műsor-TV2: város nevezetességeit fölvillantotta, a fürdőt helyezve a középpontba. 
- Főtér c. műsor –MTV : Víziturizmus a Rábán, de a filmben bemutattuk kistérség több települést is. 
- www.iránymagyarorszag.hu   weboldalon:  január  1-től,  október  31-ig,  szentgotthárdi  weboldalra 

541.069 db oldalletöltés volt. 
- www. szeporszag.hu weblapon Szentgotthárd bemutatkozott, 16 fotóval  színesítve.       

 Idegenforgalmi szolgáltatások intézkedéscsoport
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- Egyesület  folyamatosan  végzi  (szállásadók  felkeresése:  kapacitás  és  szolgáltatás  felmérése, 
számítógépes rendszerben az adatok rögzítése) adatbázis létrehozása céllal

- Megvalósult  az  idegenforgalmi  „csomagok”  összeállítása  az  ideérkezőnek,  a  Látogató  Központban 
igénybe  vehetők  a  csoportos  túravezetések  (a  barokk  épületegyüttes  bemutatása:  templom, 
kolostorépület, refektórium, barokk udvar, barokk kert, városközpont, illetve kistérségi barangolások). 
Elmondható, hogy a szállásadók, éttermek, a fürdő komplex csomagokat kínálnak az ide érkezőknek: 
Gyógy, wellness, egészség turizmus kiegészítve kulturális programokkal, hétvégék a Hármashatáron és 
az Őrségben.

- A településünkön kerékpár-, csónakkölcsönzés igénybevételi lehetősége több vállalkozás esetében is 
létrejött. Az Alpokalja Motel területén biztosítottá vált a kerékpár és kenu kölcsönzése, a csónakindító, 
mint a Rábán történő vízitúrák induló állomása üzemel, és itt igénybe vehető felkészült túravezető is. 
Kerékpárkölcsönzésre az Átrium Hotelnél is van lehetőség.

- A  Hársas-tó  idegenforgalmi  komplex  fejlesztése  részben  megvalósult,  a  szabad  strand  kulturált 
környezetben üzemel különböző szolgáltatások igénybevételi lehetősége mellett (lángossütő, fagylalt, 
mobil WC, tanösvény, padok). 

- Turisztikai hirdető, tájékoztató táblák és a látogató központot jelző útbaigazító kihelyezése megtörtént 
Szentgotthárdon és a kistérségben is a CHIRON projekt eredményeképpen valamint a Rába Szövetség 
információs  táblarendszer  kialakítását  végezte  el  a  Rába  mentén,  a  rendszer  első  táblaelemét  a 
csónakindító állomásnál helyezték el.

- Megtörtént  a  „Városházi  Esték”  nyári  rendezvénysorozatnak  még  inkább  a  köztudatba  történő 
bevezetése, a kulturális paletta szélesítése, színesítése, folyamatos nyári program biztosítása érdekében. 
Nagy siker volt a Történelmi Napok rendezvénysorozat, valamint megemlítendő a HOPPLÁ fesztivál 
is.

 Lokálpatriotizmus erősítése intézkedéscsoport

- Elsődlegesen azok a szentgotthárdi fiatalok, akik gyakorlati idejüket a Látogatóközpontban töltik el, 
részt vesznek a kulturális programok, események szervezésében kapnak olyan információkat és érik 
olyan hatások, amelyből a városszeretet és a településhez való kötődés elmélyül.

- Képzőművészeti  pályázat  szervezése  történt  meg,  környezetünk  védelme  és  a  település  későbbi 
arculatának képekben, kisplasztikákon, festményeken, rajzokon való megjelenítése céljából, a felhívás 
a szentgotthárdi oktatási intézmények tanulói számára került kiírásra.

- A szentgotthárdi és kistérségbeli iskolások szervezett módon rendszeresen megtekintik a Városi Galéria 
kiállításait, ahol egyben a Látogatóközpontot is bemutatjuk számukra. 

- A Gotthárd TV magazin műsoraiban, valamint a kerekasztal beszélgetések című műsorával hozzájárul 
térségünk megismeréséhez, a problémák feltárásához, ez erősíti a lokálpatriotizmust. 

- CHIRON  projekthez  kapcsolódóan  a  szentgotthárdi  projekttalálkozó  keretében  „  A  kistérség 
bemutatkozik”  című  műsor és kiállítás. 

Az  Idegenforgalmi  Intézkedési  Terv  2007-2008.  dokumentációban  felvetett  javaslatok 
megvalósulásának értékelése

Összességében elmondható, hogy a Szentgotthárd Város Idegenforgalom-fejlesztési Operatív Programja és 
Idegenforgalmi Intézkedési Terve 2007-2008 dokumentációban rögzítettek, melyek Szentgotthárd Város 
Idegenforgalom  Fejlesztési  Koncepciója  és  Stratégiai  programjára  épültek,  a  tervezési  időszakban  a 
fejlesztési  célokkal összhangban nagyrészt megvalósultak,  illetve folyamatban van megvalósulásuk. Az 
idegenforgalmat  mint  új  ágazat  megalapozása  folyamatban  van.  Az  elmúlt  pár  év  erről  szólt,  és 
gyakorlatilag mostanra jutottunk el oda, hogy az alapokon elkezdhetjük az építkezést, a munkának az első 
eredményei jelentkezni fognak.



SZENTGOTTHÁRD, PÁVEL ÁGOSTON LTP. 120 ELŐZMÉNYEK

A turizmus  tudatos  fejlesztése  továbbiakban  is  a  követendő  út,  amely  nem hagyja  kihasználatlanul  a 
lehetőségeket, de illúziókat sem követ, azaz cél: tudatos fejlesztéssel a fenntartható turizmus kialakítása és 
Szentgotthárd versenyképes turisztikai célterületté tétele.

Az  Idegenforgalmi  Intézkedési  Terv  2007-2008.  dokumentáció  elkészülte  óta  felmerült  illetve 
körvonalozódó további  lehetőségek:   a  teljesség  igénye  nélkül az  alábbi  fejlesztésekre  van  szükség 
ahhoz,  hogy a város és térsége idegenforgalma tovább tudjon fejlődni,  illetve az egyre nehezebb piaci 
viszonyok  között  egyáltalán  „  talpon  „  tudjon  maradni.  Az  első  és  legfontosabb  lépés,  hogy  a  város 
hosszútávon  döntsön  arról,  hogy  a  turisztikai  feladatok  koordinálását  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesületre, avagy más szervezetre bízza. Ennek eldöntése után a megbízott szervezetet erkölcsi és anyagi 
támogatásáról biztosítsa, és vele a turisztikai fejlesztéseket, intézkedéseket folyamatosan egyeztesse. 
                 

 Spontán alakulást, a tudatos fejlesztéssel kell felváltani  ( széthúzás, hullámzó teljesítmény-nem 
lehet vele célt elérni. Komplex feladat: a turizmus egész rendszerére ki kell terjeszteni pl. jó 
tervezés, források előteremtése, hatékony marketing, szemlélet alakítás, szakmai képzések stb.

 Jól működő desztinációs  menendzsmentet kell létrehozni: cél:  A FENNTARTHATÓ ÉS 
VERSENYKÉPES TURIZMUS a  desztinációban , a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és 
működtetése révén. 

 A változásokat irányítani kell, össze kell fognia nagyon sok szereplőt a siker érdekében. 

 A menedzsmentnek pontos tervezés alapján kell dolgozni:

• fel kell kutatni a szereplőket (turista, lakosság, hatóság, vállalkozás), majd bevonni őket 

• igényeket kell felmérni

• igényeket hogyan lehet kielégíteni  

• nyereséget hogyan lehet elérni

• hogyan lehet biztosítani a környezet védelmét, ápolását

 A térség turizmusának jövője attól függ, hogy meg tudjuk valósítani az egyes termékek 
fejlesztésében és értékesítésében a szereplők összefogását, képesek vagyunk olyan rendszert 
működtetni, ami képes az egyéni érdekeket és célokat integrálni, együttes fellépéssel. 

 Meg kell fogalmazni azokat a tennivalókat, amelyek konkrét formában tudják Szentgotthárdot  és 
térségét, Őriszentpétert  és térségét potenciális úti céllá tenni, ahol a turista élményt szerez. 

 Tematikus attrakciók: lovas, kerékpáros, vizi stb. 

 Tematikus kiadványok összeállítása  ( idegen nyelven is) 

 A desztináció programkínálatának összehangolása: cél, hogy az egyes helyszínek kínálata, a 
rendezvények  ne versenytársak legyenek, hanem egymást kiegészítve nyújtsanak az 
idelátogatóknak változatos programokat.

 Minőség javítása: SZOLGÁLTATÁSOK HIÁNYOSSÁGAINAK FOKOZATOS 
FELSZÁMOLÁSA  
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 Képzési programok kidolgozása : pl. nyelvtanfolyam, kommunikációs tréning stb. 

 Garantált városnéző program: szakképzett csoportvezetés, a városi látnivalókhoz hozzá lehessen 
férni , városnéző kisvonat

 Aktív turizmus: túraútvonal hálózat,  információs pontok, kerékpárutak, erre épülő szolgáltatások 
kialakítása-pl. sporteszköz bérlése, szerviz

 Testvérvárosi kapcsolatok turisztikai szemléletű felhasználása

 Helytörténeti vetélkedő: középiskolásoknak –élményszerű, turisztikai szemléletű legyen, helyi 
értékek megismerése, megismertetése, mindennapi életben is hasznos információt tartalmazzon

 Új információs rendszer kidolgozása: MINICARDS - egyszerűen rátaláljanak a turisták a 
nevezetességekre, látnivalókra, megfelelő tájékoztatást nyújtsa, egyszerűek, jól használhatóak 
legyenek, állványokon kell elhelyezni, ott ahol leggyakrabban előfordulnak a turisták

 Főtér: nyáron promenád jelleg, évszakonként  „új ruhája” –hangulata legyen , esztétikus kirakatok, 
hangulatos, igényes teraszok

 Kommunikáció: naprakész információk, folyamatos áramlás, pontos visszacsatolás  stb. 

     136/2009. számú  Képviselő-testületi  határozat

      A határozatban szereplő közúti  jelzőtáblák kihelyezése csak részben történt meg, mivel a megrendelt 
      jelzőtáblák egy részét a gyártó még  nem szállította le.  
     
     

Hatósági és Okmányiroda:

1. 2009.július 1. napjától három személy kezdte el a közfoglalkoztatást (2 fő a Közszolgáltatónál, 1 
fő  a  Hivatalunknál,  mint  portás).  2009.08.1.-től:  2  fő  kezdett  el  dolgozni,  1  a  Családsegítő 
Szolgálatnál, mint takarítónő, 1 fő pedig a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban. 2009.július 
1-től a SZOI-ban a három portaszolgálatos közfoglalkozatása megszűnt, majd 2009.szeptember 1-
től indul ismét a portaszolgálat, közülük két főnek álláskeresési ellátást állapított meg a Munkaügyi 
Központ, 1 fő visszakerült az önkormányzati ellátási rendszerbe, rendelkezésre állási támogatásban 
részesül. A Munkaügyi Központ felé 2009.júnuis 23-a óta minden kedden jelentést kell küldeni a 
rendszeres  szociális  segélyezettek,  a  rendelkezésre  állási  támogatásban  részesülők  és  a 
közfoglalkoztatásban résztvevők létszámáról, a felhasznált pénzeszközök alakulásáról. 

2. A  családok  szociális  krízishelyzetének  kezelését célzó  136/2009.  (VI.24.)  Korm.  rendelet 
értelmében a  regionális  nyugdíjbiztosítási  igazgatóságok a  települési  önkormányzat  jegyzőjének 
javaslata  alapján  a  gazdasági  válsággal  összefüggő  kedvezőtlen  hatások  enyhítésére,  az  állami 
szociális ellátórendszer keretében nyújtott szociális segélyként egyszeri, egyösszegű - vissza nem 
térítendő - támogatást állapíthatnak meg. Támogatásban részesülhet a Magyar Köztársaság területén 
bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy, ha 

• családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem a 
minimálbér nettó összegét (2009. évben 57.815 Ft) nem haladta meg, és 

• részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §- a szerinti 
nyugellátást nem folyósítanak, és 
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• a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében a családja 
mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került.

Nem jogosult támogatásra az a személy, 
• akinek a 2009. év folyamán 15.000 forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak 

meg, 
• akinek a kérelem benyújtásakor átmeneti segély megállapítása iránti eljárás van folyamatban, 
• aki a krízissegély iránti kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül átmeneti segély iránti 

kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében előírt feltételek az 
átmeneti segélyre való jogosultságát kizárja.

Krízishelyzetnek minősül, ha a kérelmező 
• a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően elvesztette, 
• jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest legalább 20 %-ot elérő mértékben 

csökkent, 
• lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége törlesztő részlete 2008. szeptember 

havi összegéhez képest legalább 20 %-ot elérő mértékben emelkedett, 
• egészségi állapota indokolja.
A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer - különös méltánylásra okot adó 
körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer - forint. 
A támogatás megállapítása iránti kérelem az e célra rendszeresített formanyomtatványon a 
kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes  települési önkormányzat jegyzőjénél, 
2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a között nyújtható be. 
A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg. 
A  települési  önkormányzat  jegyzője  a  hozzá  az  előírt  formanyomtatványon,  a  szükséges 
mellékletekkel  benyújtott  kérelmeket  egyrészt  ellenőrzi,  hogy  azt  megfelelően  és  hiánytalanul 
töltötték-e ki, továbbá az előírt igazolásokat ahhoz benyújtották-e, másrészt a megfelelően kitöltött 
kérelmek  esetén  megvizsgálja,  hogy  a  kérelmező  a  támogatásra  való  jogosultság  feltételeinek 
megfelel-e.  A jegyző gondoskodik  a  kérelmek elutasításáról,  ha  a  kérelmező nem tett  eleget  a 
hiánypótlási  felhívásnak, vagy a támogatásra való jogosultság feltételeinek a kérelem nem felel 
meg. 
A jegyző az igazolásával  kiegészített  kérelmet  a  szükséges mellékletekkel  8 munkanapon belül 
továbbítja  a  támogatás  elbírálására  jogosult  illetékes  regionális  nyugdíjbiztosítási  igazgatóság 
részére.  A regionális  nyugdíjbiztosítási  igazgatóság 10,  illetve  -  rendkívül  indokolt  esetben  -  5 
munkanapon belül dönt a támogatásra való jogosultságról és a támogatás összegéről. 
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a támogatás megállapításáról hozott határozat megérkezését 
követő - 5 munkanapon belül gondoskodik a támogatás folyósításáról. 

Továbbá a  méltányos nyugdíjemelés iránt  is  naponta 7-8 fő érdeklődik,  amely támogatásnál a 
kérelem  nyomtatvány  szintén  Hivatalunknál  beszerezhető,  de  a  kliens  tölti  ki  és  továbbítja  a 
Nyugdíjigazgatóság felé. 

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. júliusi ülésén 10 házi segítségnyújtást kérelmező Szentgotthárdon és a kistérségben 
élő  személy  esetében  vizsgálta  és  állapította  meg  a  házi  segítségnyújtásra  való  jogosultsághoz 
szükséges gondozási szükséglet fennállását. 

4. Július 29-én tartotta a megyei szociális kerekasztal ülését, amelyen ismertettük a tavaly év végén 
elfogadott  helyi  szociális  szolgáltatástervezési  koncepciónkat,  felhívtuk  a  figyelmet  a  szociális 
területen tapasztalható, a biztonságos ellátást befolyásoló tényezőkre, s ezekben kértük a megye 
esetleges egységes fellépését.  Ezen a fórumon is kértük, hogy Vas megye önkormányzata mielőbb 
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foglaljon konkrétan állást – a megyei koncepcióval összhangban- egy esetleges szentgotthárdi illv. 
kistérségünket érintő telephelyen kialakítandó idősotthoni ellátás ügyében. Átgondolásra ajánlottuk 
a személyes gondoskodás körében, az átmeneti elhelyezés  megye általi koordinációs feladatainak 
felvállalását,  a  hiányzó  ellátás  megteremtését,  tekintve  a  szentgotthárdi  gondozóházi  ellátás 
megszüntetését, valamint azt, hogy az idősotthoni ellátásoknál átmenetileg gondot okoz a gondozási 
szükségletek megállapítása, így a férőhelyek mielőbbi betöltése.

5. Az okmányirodában  az ügyfeleknek lehetőségük lesz arra, hogy  bank kártyával fizessenek. A 
vezeték kiépítése megtörtént, a bank kártya olvasó beszerelése még folyamatban van. 

6. 2009. június 28. napjától változás történt az okmányok kiállítása terén. A 14 év alatti kiskorúak is 
rendelkezhetnek  személyazonosító  igazolvánnyal.  Ez  a  személyazonosító  igazolvány  iránti 
kérelmek számát megnövelte, szinte a kétszeresére emelkedett a kérelmek száma. Lényeges, hogy a 
14 év alatti kiskorúak illetékmentesen kaphatnak okmányt, még akkor is, ha  érvényes útlevéllel 
rendelkeznek.  Ezen  személyazonosító  igazolvánnyal  természetesen  ugyan  úgy  lehet  külföldre 
utazni,  mint  a  felnőtteknek.  Változás történt  még  a  lakcímigazolványok vonatkozásában, 
mégpedig a 14 év alatti kiskorúak esetében, a szülő(k) kérelemére a lakcímigazolványon a szülő(k) 
neve és telefonszáma feltüntethető.

7. Változások történtek  még az útlevél kiállítása kapcsán és annak illetéke mértékében, 
2009.  június  28.  napjától  ujjnyomatos  útlevél  kerül  kiállításra  a  12.  életév  feletti  személyek 
esetében. Az illeték: a kérelem benyújtásakor a 18. életévet be nem töltött és a 70. életévet betöltött 
személy esetében: 2.500,-Ft; a kérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltött és a 70. életév alatti 
személy útlevél  kérelme:  7.500,-Ft  öt  évre,  14.000,-Ft  10  évre.  A soron kívüli  útlevél  kérelem 
illetéke az alapilleték kétszerese.

8. 2 vendéglátóipari egység működésével összefüggő zavaró környezeti hatásokkal kapcsolatosan   
éjszakai  nyitvatartási  idő  korlátozását  rendeltük  el,  azzal  a  kikötéssel,  hogy  a  vendéglátó 
üzlethez  kapcsolódó   teraszt  22.00  óra  után  nem használhatják,  a  vendéglátó  üzlet  nyílászárói 
22.00 óra után nem lehetnek nyitva.  Mindkét  ügyben megfellebbezték a  határozatunkat.  Egyik 
esetben az ügyfél a fellebbezését visszavonta, így a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási 
Hivatal az eljárást megszüntette. A másik esetben  a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási 
Hivatal   a vendéglátó egység működése által megvalósított zavaró hatásokat- a kiterjedt bizonyítási 
eljárás ellenére sem találta olyan fokúnak, hogy a fenti korlátozások alkalmazhatók lennének.

 
9. A  Regionális  Légszennyezettségi  Mérőrendszer kialakítására  benyújtott,

támogatást  nyert  ETE  pályázattal  kapcsolatban  a  menedzsment  szervezet  ügyvezető  igazgatója 
következő tájékoztatást adta: az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség a projekt előfinanszírozása kapcsán felmerült átmeneti problémák miatt a tervezett 
időben nem fogja  megkezdeni  a  projektet.  A Váti  kht-val  előzetes  telefonos  egyeztetés  történt, 
miszerint  a projekt kezdési  időpontjának változását a  támogatási  szerződéskötés előkészítésekor 
kell  hivatalosan  jelezni.  A  Felügyelőség  és  az  érintett  Minisztérium  közötti  finanszírozási 
megállapodástól  függően,  a  jelenlegi  tervek  szerint,  a  projektet  2010.  július  1-én  tudják 
megkezdeni.

10. 79/2009.  számú  Képviselő-testületi  határozat  4.pontjában  foglaltakra  hivatkozva  a  Körmendi 
Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsének Parancsnoka   tájékoztatta hivatalunkat  arról, 
hogy : 2009.május 12. és 2009.július 14. közötti időszakban a Szentgotthárd Rendőrőrs járőrei több 
alkalommal, visszatérő jelleggel ellenőrizték  a város vendéglátóipari egységeit.  Az ellenőrzések 
során  kirívó  szabálytalanságot  nem  tapasztaltak,  a  lakókörnyezet  zavaró  hatásokról  (  hangos 
zeneszolgáltatás,  vendégek  zavaró  magatartása,  stb.   ) nem  számoltak  be.  Néhány  esetben  és 
néhány  vendéglátó-ipari  egységet  tekintve  a  nyitvatartási  időn  túli  nyitvatartást  jeleztek.  A 
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vendéglátóipari  egységhez,  illetve  az  ott  tartózkodó  személyekhez  kapcsolódóan  a  vizsgált 
időszakban rendőri intézkedésre nem került sor.

NYDRMK Szentgotthárdi Kirendeltségének tájékoztatója

A regisztráltak száma   2009. június 20-i állapot   szerint 882 fő.  

A legnagyobb létszámú munkaerőigény egy egyéni vállalkozótól érkezett; 12 fő biztonsági őrt kerestek 
építkezési területre, határozott idejű munkaszerződéssel. 

A bérezés 71 500-110 000 Ft-os tartományban a legjellemzőbb.

Letelepedő új vállalkozás nem volt.

Két foglalkoztató a csoportos létszám leépítési bejelentést  mellőzve fokozatosan bocsátotta el dolgozóit. 
Egy Kft. 35 fős munkaerőigényét még mindig nem sikerült betölteni. Alapvetően 1-3 fős állásbehozatalok 
jellemzőek  elsősorban  a  vendéglátásból,  ill.  feldolgozóipari  vállalkozásoktól  (felszolgáló,  szakács, 
karbantartó, könyvelő, eladó, bútorasztalos, adminisztrátor).
 .

30 vállalkozástól kérdeztük meg, hogy a nyári időszakban tudnak-e biztosítani, diákok által is végezhető 
munkalehetőséget.  Ezzel kapcsolatban vagy nem kaptunk visszajelzést  a  megkérdezettektől,  vagy nem 
akarnak diákokat foglalkoztatni. Az érdektelenség egyik lehetséges oka: sok szakképzett felnőtt álláskereső 
van, akik AM könyvvel, szívesen vállalnak munkát rövidebb időszakra is. 

Elsősorban a végzettségüknek megfelelő munkakörben helyezkednének el szívesebben az álláskeresők, de 
vállalnának akár betanított munkát is, ha magasabbak lennének a fizetések. Sajnos, a több műszakos és 
folyamatos  munkarendű  állásajánlatokra  történő  közvetítés  problémás;  a  legtöbb  esetben  ezek 
minimálbérrel és nem kielégítő munkakörülményekkel párosulnak. A képzési igények is szerteágazóak, de 
inkább a helyben induló képzésekre lenne nagyobb igény, de nem okoz gondot a Szombathelyre vagy 
Körmendre történő bejárás sem. 

A foglalkoztatást segítő aktív eszközök után külön tájékoztatás nélkül is sok vállalkozás érdeklődik. A 
tárgyidőszakban  2  db  bértámogatás  kérelem  volt  összesen  4  főre.  1  db  TÁMOP  1.1.2.  bérköltség 
támogatási kérelem 1 főre. 1 fő foglalkoztatása után járulékkedvezmény.
AM-könyv kiadások száma megnőtt, a vendéglátó-ipari ill. építőipari foglalkoztatásnak köszönhetően.

A regisztráltjaink száma   2009. július 20-i állapot   szerint 884 fő.  

Nagyobb létszámú munkaerőigények: 
- Egy egyéni vállalkozó a szombathelyi  augusztus 20-i  rendezvények biztosítására keresett  50 fő 

biztonsági őrt.
- Egy Kft. 15 fő textilipari gépkezelő, 12 fő lánchurkoló igényt nyújtott be

Egy Kft-nél (munkahelyek megőrzéséért-újra elhelyezkedés) több ütemben beindul (t) a foglalkoztatás.
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Egy másik Kft. is a munkahelyek megőrzéséért pályázaton nyert. A kirendeltség felvette a foglalkozatóval 
a kapcsolatot.

Tárgyidőszakban behozott állásajánlatok:1 fő műszakvezető + 2 fő minőségügyi ellenőr; 1 fő 
gépjárműszerelő; 2 fő takarító; 1 fő középiskolai tanár; 1 fő egyéb segédmunkás; 1 fő kommunális 
dolgozó; 1 fő portás; 1 fő fakitermelő, 1 fő egyéb irodai jellegű foglalkozás, 2 fő egyszerű erdészeti 
foglalkozás; 1 fő szakács ; 5 fő üzletkötő; 1 fő vezető animátor; 50 fő biztonsági- és vagyonőr; 1 fő 
egyéb ügyintéző; 2 fő eladó; 3 fő frottír ellenőr; 15 fő textilipari gépkezelő, 12 fő lánchurkoló

Aktív eszközök, szolgáltatások, hatósági tevékenység:
TÁMOP 1.1.2. 

Képzés: 1 fő került képzésbe. 2 fő végzett fakitermelő képzésen.
Bérköltség támogatás: 5 fő helyezkedett el bérköltség támogatással.

Bértámogatás: 4 fő helyezkedett el a tárgyidőszakban. A képzésekre folyamatosan jelentkeznek. 
Járulékkedvezmény: 1 kérelem érkezett
AM-könyv kiadások száma megnőtt a diákoknak, a vendéglátó-iparnak, ill. építőiparnak 
köszönhetően.

A foglalkoztatást segítő aktív eszközök után külön tájékoztatás nélkül is sok vállalkozás érdeklődik. 
Népszerű a START kártya is.

Műszaki Iroda:

- Megtörténtek az önkormányzati tulajdonú utakon lévő úthibák, kátyúk helyreállítása. A munkálatok 
eredményeként összesen 561 db úthiba javíttatását végeztettük el, amely összesen 832,0 m2 felületet 
jelent. Ezzel az út-híd kereten erre a célra rendelkezésre álló összeget teljes egészében kihasználtuk. Az 
utak  állapotát  figyelembe  véve  idén  is  csak  a  balesetveszélyes  ütőkátyúk,  illetve  nagyfokú 
burkolatsüllyedések  javítására  volt  elegendő  ez  az  összeg.  Az  elmúlt  évek  során  az  utak 
karbantartására, felújítására fordított csekély források következtében már számos utcában csak a teljes 
szélességű burkolat-felújítással lehetne műszakilag és az ott élő lakosság számára is egy megfelelő, 
megnyugtató eredményt elérni, a kátyúzásokkal csak a balesetveszélyes közlekedést tudjuk biztosítani 
(Pl.: Hétház utca, Váci M. utca, Fenyő utca, Kis utca stb.). Felhívjuk a figyelmet, hogy a kivitelező 
céggel  a  kijavított  úthibák  felületére  (m2)  szerződtünk,  amennyiben  a  kiszállított  kátyúzó  anyagot 
különböző indokok alapján (pl.: időjárás) nem tudta eldolgozni azt nem kellett kifizetnünk. Továbbá 
amennyiben  a  nem  megfelelő  munkavégzésük  (nem  tisztította  ki  a  kátyút,  vagy  nem  kellősítette 
bitumenemulzióval)  következtében a  jövőben  kijön  a  kátyú,  akkor  azt  ki  fogjuk  javíttatni  vele.  A 
garanciális jogunkkal egyébként idén is  éltünk és a  kivitelezővel  kijavíttattuk a tavalyi évben nem 
megfelelően  helyreállított  úthibákat.  Felhívjuk  továbbá a  figyelmet,  hogy az  állami  tulajdonú és  a 
Közútkezelő Kht. kezelésében lévő utak esetén a kht. joga és kötelessége az ez irányú intézkedések 
megtétele (pl.: Kethelyi utca, Széll K. tér, Árpád u., Mártírok út stb.). 

- Megrendeltük a Szentgotthárd-Farkasfa, Fővég utcában a kétoldali padkanyesési, illetve ároktisztítási 
munkálatok II. ütemét (600,00 fm). Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg

- Elkészült  a  Szentgotthárd,  Május  1  utcai  zárt  csapadékcsatorna  és  a  Baross  G.  utca  felől  érkező 
útáteresz  találkozásához  a  beton  tisztítóakna  kiépítése,  illetve  a  Baross  G.  utcában  a  sérült  hídfej 
javítása. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely

- Levélben  kértük  a  város  területén  az  Őrségi  Vízrendezési  Társulás  kezelésében  lévő  vízfolyások 
karbantartásával kapcsolatban a Zsida-patak (Kisfaludy S. utca felőli részén) keletkezett partfalomlás 
helyreállítását,  a kezelésükben lévő patakmedrek gaztalanítását,  illetve a 2009. évi munkatervükben 
szereplő Zsida-patak rekonstrukciós munkálatainak mielőbbi elvégzését (Zsidai városrészen)
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- Megrendeltük  a  Szentgotthárd,  Zsidahegyi  utcában  lévő  balesetveszélyes  ütőkátyúk  helyreállítását 
vegyes kőzúzalék bedolgozásával. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat

- Az önkormányzat  vis  maior  támogatási  igényében szereplő  úthelyreállítások  (Toldi  utca,  Örökzöld 
utca, Vadvirág utca, Szépvölgyi utca stb.) a támogatási igény pozitív elbírálását követően kezdődhetnek 
meg.

- Elkészült  a  7459.  jelű  Rábafüzesi  bekötőút  és  az  Ipari  park  II.  ütem  területeihez  vezető  út 
kereszteződésében  egy  közúti  baleset  során  kidöntött  közvilágítási  oszlop  cseréje.  A károkozó  a 
helyreállítás  költségeit  teljes egészében megtérítette  az önkormányzat  részére.  Kivitelező: EHSZER 
Kft. Szombathely 

- A Piac előtti buszvárót egy szállítmányozási cég teherautója megrongálta. A  károkozást elismerték. 
Amikor a Biztosító  közölte az általa fizetendő összeget, akkor a gyártótól ajánlatot kérünk a sérült 
elemek cseréjére és a szükséges javításokat megrendeljük.

- Felvettük a kapcsolatot a Körmendi Tűzoltóság  parancsnokával a város területén, a közterületeken lévő 
balesetveszélyes  fák (kiszáradt, túlnőtt stb.) gallyazásával, kivágásával kapcsolatban.

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 3
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 2
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 3
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 3
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 4
- Telekalakítások száma: 6
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 7
- Építésrendészeti eljárások száma: 5

      Energetikai beszámoló 2009. második negyed év:

  
A szabadpiaci  földgázbeszerzéssel  továbbra  is  várakozó  állásponton  vagyunk.  Ennek  oka  az,  hogy  a 
második  negyed  évben  még  nem  látható  a  közüzemet  felváltó  egyetemes  szolgáltatói  rendszer 
árkalkulációjának pontos formája és prognosztizált árai. Mivel a szabadpiaci rendszerben információink 
szerint eddig a közüzemi árhoz viszonyított gáz hődíjas árkiajánlások történtek, rendszerint negyed éves 
árkorrekcióval,  így  érdemes  megvárni  a  júliusi  szabadpiaci  nyitást  követő,  valószínűleg  jelentősen 
csökkenő prognosztizált árakat.
Ha nem így teszünk, akkor az akár az egyetemes szolgáltatói  áraknál magasabb szerződött  gáz árat  is 
eredményezhet számunkra a fűtési idény kezdetére, hisz a tárgyalási időszakban az árak még magasak és a 
szabadpiaci kilépés negyed éves csúszással lehetséges.
Június 9.-én az itt felvázolt lehetőségtől eltérő konstrukciójú szabadpiaci ajánlatot kaptunk.
Ennek lényege az, hogy a teljes szerződéses idő alatt 2,799 Ft/MJ nettó gázdíjat fizetnénk. Ez 95,15 Ft /m3 
nettó gázdíjat jelent. Az ajánlatot nem fogadtuk el, hiszen ez is magas szabadpiaci árak mellett képződött, 
így számunkra a szezonális fogyasztás miatt nem előnyös. Ősztől ennél várhatóan alacsonyabb gázdíjakat 
alkalmaznak az egyetemes szolgáltatásban, ahonnan jelenleg még nincsen kilépési kötelezettségünk. Az 
őszi árak ismeretében térünk vissza a kérdésre.
  A lakossági fogyasztók távhőellátása kötelező önkormányzati feladat. Május 5.-én a Mártírok út egyik 
lépcsőházának lakógyűlésére kaptam meghívást. A közösség arra volt kíváncsi, hogy érdemes e  a lakások 
radiátorainak szabályozhatóvá tételével és a lépcsőházi almérő felszereltetésével foglalkozni.
A távhő szolgáltatótól kapott adatok alapján kiszámítva látható, hogy azonos felépítésű , de gépészetileg 
felújított  és  mérés  alapján  elszámoló  lépcsőházakhoz  képest  az  érintett  lakóközösség  hőfogyasztása 
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átlagosan 1,9 szeres. Vagyis ahol van lehetőség egyedi szabályzásra és elszámolásra, ott azt az érintett 
lakók használják is. Információim szerint időközben a lakók többsége döntött a gépészeti felújítás mellett.
  Az alap feladatok közül a fűtési rendszerek leállítása rendben megtörtént.
A gimnázium kazánházának és HMV rendszerének állapota miatt azonban módosítani kellett az eredetileg 
tervezett  karbantartási  ütemtervünket.  A  május  hónapra  tervezett  anyag  beszerzéseinket  addig  kell 
halasztanunk, ameddig nem látható az említett kazánház anyagszükséglete és annak forrása.
  Több kisebb elektromos és fűtési rendszer hibát elhárítottunk. Ezek az elavult rendszerek miatt lassan 
rutin műveletekké válnak.
  Részt  vettem a  májusban  beadott  épületenergetikai  pályázatok  előkészítő  egyeztetésein  és  végleges 
konstrukciójuk kialakításában.
  Egyeztettem a SZOI vezetőjével arról, hogy az általam az elmúlt évben átadott oktatási segédanyagok, 
tanári  kézikönyv,  „energiabusz”  elérhetőség  és  szisztéma  leírások  közül  használták  e  valamelyiket  a 
gyermekek energiatudatos szemléletének kialakításához. A válasz nemleges volt. Világosan látszik, hogy 
más formát kell találni e cél elérése érdekében.

      
Pénzügyi Iroda:

Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a 
pénzforgalmi adatok alapján. 

Folyószámla hitelünk 2009. június1-én:   - 185.122.361,- Ft
Bevételek június 1 – július 31.:                      157.807.955,- Ft
Kiadások június 1 - július 31.:     - 217.753.857,- Ft
Elszámolási számla egyenlege július 31-én:   - 245.068.263,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk 2009. július 29-től 300.000 e/Ft-
ról  275.000 e/Ft-ra csökkent. Mivel költségvetésünkben a működési hiányunk fedezetésre tervezett hitel 
módosított előirányzata 343.931 e/Ft a rendelkezésünkre álló 275.000 e/Ft-tal szemben, ezért a jövőben 
kizárólag  a  rendkívül  indokolt  kiadások  teljesíthetők,  ill.  a  költségvetést  érintő  Képviselő-testületi 
döntéseknél ezt a változást mindenképpen szem előtt kell tartani!

Adóhatósági munka:
Folyamatosan készítjük és küldjük ki az adózók részére az egyes adónemek tekintetében az adószámlákról 
készült értesítőket.

Elszámolások, adatszolgáltatások:
-  Elkészítettük  és  benyújtottuk,  mind  az  Önkormányzat,  mind  pedig  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
esetében a MÁK részére a 2009. 1-6 hóra vonatkozó időközi költségvetési jelentést (PMINFO) 
-  Elkészítettük  és  benyújtottuk,  mind  az  Önkormányzat,  mind  pedig  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
esetében a MÁK részére a 2009. I. félévi mérlegjelentést,
-  Elkészítettük  és  benyújtottuk,  mind  az  Önkormányzat,  mind  pedig  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
esetében  a  MÁK  részére  a  2009.  évi  normatív  állami  hozzájárulások  és  támogatások  július  31-i 
lemondásának-, és pótigénylésének adatszolgáltatását.

Egyéb:
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A  közbeszerzési  eljárásokban  megkötött  szerződésekkel  kapcsolatos  esedékes  közzétételi 
kötelezettségeinket  a  Közbeszerzések  Tanácsa  Szerkesztőbizottságánál  kezdeményeztük  (tájékoztató  a 
szerződés részteljesítéséről: SZITÁR, Informatikai üzemeltetés, Közétkeztetés).

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! 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

SZMSZ-ünk  értelmében  az  egy  évvel  korábbi  rendeletek  hatályosulását  figyelemmel  kísérjük  és  ha 
szükséges korrigáljuk.

Rendeletek felülvizsgálata:

- A  21/2008.(VIII.28.)  rendelet : a  közterületek használatáról, rendjéről illetve a közterületek 
bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 
módosított rendelet jelenleg változtatást nem igényel.

Képviselői felvetésre adott válasz  :  

Pochán Miklós :  A Kossuth Lajos utcai Óvoda bejárati járdájának víztelenítése céljából  víznyelő rács 
beépítését rendeltük meg az UTPLAN Kft-től.

Huszár Gábor : Rábatótfalu városrész csapadékvíz elvezetésével, árvízkár mérséklésével kapcsolatban a 
testületi  anyag  részletes  tájékoztatót  tartalmaz.  A  városrész  legégetőbb  vízelvezetési  problémáit  a 
tájékoztatóban  felsorolt  műszaki  megoldásokkal  és  a  szükséges  pénzügyi  források  biztosításával  lehet 
kezelni.

Fodor József : A Zsida patak medre karbantartási munkáinak mielőbbi elkezdésére levélben szólítottuk fel a 
kezelőjét, az Őrségi Vízrendezési Társulatot.
Az  Erdei  út  elhanyagolt  épületének  tulajdonosát  az  ingatlana  karbantartási  munkáinak  az  elvégzésére 
levélben felszólítottuk.
A Rózsa Ferenc utca árok eldugult átereszeinek kitisztítását a Közszolgáltató Vállalattól megrendeltük.

Szentgotthárd, 2009. augusztus 19.

   Dr. Dancsecs Zsolt
            Jegyző h.
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2009. augusztus 17-én

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

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.

„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

Elnyert 
támogatás: 

2.000.000,- Ft 2.000.000,- Ft Kivitelezés befejeződött. 
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

Elnyert 
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. 
Megvalósítása  2010.  1. 
negyedévben várható.

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

273/2007 76.000.000.-Ft NYERT 3.800.000,- Ft
(15.876 Euro)

A konzorcium  vezetője:  az  Észak-
Dunántúli  Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőség
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Városok szövetsége

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

Projektindítás 2008. 07.01.
Projektzárás: 2013. 03.31

Városi sporttelep 
sportöltöző felújítás
I. ütem

Önkormányzati 
Minisztérium
Helyi 
önkormányzatok 
fenntartásában lévő 
sportlétesítmények 
felújítása

2.600.000,- Ft
A pályázat 
benyújtása 
megtörtént

0,- Ft A pályázat értékelése folyamatban.

Árvízvédelmi töltés 
kialakítása 
Szentgotthárdon, a Rába 
folyó mentén

KEOP-2009-2.1.2

Önkormányzati 
árvízvédelmi 
fejlesztések

100/2009 1F:7.979.000,-
2F:159.594.274,-

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént

1F: 1.196.850,-
2F: 0,- A pályázat értékelése folyamatban.

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-javítása

KEOP-2009-1.3.0

Ivóvízminőség-
javítása

132/2009.

Elszámolható 
költségek – nettó:

1F:1.617.000,-
2F: 29.990.000,-

Igényelt 
támogatás:

1F: 1.374.450,- 
Ft

2F: 26.991.000,- 
Ft

1F: 242.550,-
2F: 2.999.000,-

ÁFA (25 %):
1F: 404.250,-

2F: 7.497.500,-

A pályázat értékelése folyamatban.

Szentgotthárd-Zsida 
városrészen útburkolat 
felújítása

NYDRFT-TEUT

Települési 
önkormányzati 

belterületi közutak 
felújítása, 

korszerűsítése

98/2009. 22.721.391,- Ft Igényelt 
támogatás:

11.360.696,- Ft

11.360.696,- Ft NEM NYERT
Forráshiány miatt elutasítva.
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd-
Máriaújfalui játszótér 
felújítása

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

99/2009 7.142.857,- Ft Elnyert 
támogatás:

4.642.857,- Ft
2.500.000,- Ft NYERT

Szentgotthárd Radnóti 
úti játszótér felújítása

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

99/2009 7.142.857,- Ft
Igényelt 

támogatás:
4.642.857,- Ft

2.500.000,- Ft NEM NYERT
Forráshiány miatt elutasítva.

Szentgotthárdi Kistérség 
közcélú 
foglalkoztatásához 
anyag- és 
eszközbeszerzése

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

Elnyert 
támogatás:

3.404.754,- Ft

NYERT



SZENTGOTTHÁRD, PÁVEL ÁGOSTON LTP. 133 ELŐZMÉNYEK

Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala, EU Integrációs és gazdaságfejlesztő csoport segítségével 
benyújtott további pályázatok

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

UTÁNKÖVETÉS

CHIRON (Szentgotthárd 
a magyarországi barokk 
út kapuja)

INTERREG IIIB 
CADSES

224/2006. sz. 
Képv.test. 

hat.

51.000.000.
-Ft

NYERT
támoga

tás
38.250.
000.- Ft

12.750.00
0.- Ft 2009.  augusztus  3-án  29.621,84  €  támogatás  érkezett. 

47.615,92 € támogatás várható még.



Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok 
helyzete 2009. augusztus 17-én

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

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, 
programcsoma
gokra 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
Kistérségi

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

Nyert 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 Forráshiányra hivatkozva.
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Szentgotthárdi Városi 
Gondozási Központ 
alapszolgáltatásainak 
javítása

NYDOP-2008-5.1.1/A 166/2008.
31.616.571.-Ft

Nem nyert 3.161.657.-Ft Forráshiányra hivatkozva.

Kistérségi közlekedési 
infrastrukturális 
fejlesztések a Rába 
mentén 

NYDOP-3.2.1/B
Közösségi 
közlekedési 
infrastruktúra 
fejlesztése

-

49.372.159.-Ft

Nem nyert 
Pályázatot a Kistérség készített, de 
a projekt gazda a Csörötnek Község 
Önkormányzata volt. 
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