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1. Osztályösszevonások helyett tett intézkedések.
2. Költségvetési  szervek  Alapító  Okiratainak  egységes  szerkezetbe 

foglalása.
3. III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  kollégium  Minőségirányítási 

Programjának módosítása. 
4. Vasi TISZK alapító okirat módosítása.  
5. Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  átköltöztetésének 

vizsgálata.
6. A keret megállapodások  rendezése.

 7.  Állami Számvevőszék ellenőrzése.
  8.  Támogatás iránti kérelem a Szentgotthárd és az Őrség c. útikönyv 
       megjelentetéséhez. 
  9.  Barokk templom felújításának támogatása.
10.  Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi  bérleti díjának 
       felhasználása. 
11. Szentgotthárd-Farkasfa településrész- ivóvízminőség- javítása 
      pályázat benyújtása.
12.KEOP-2009-5.3.0/A (Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

korszerűsítése).
    13.KEOP-2009-5.3.0/B(Épületenergetikai  fejlesztések  megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva).
14.  CÉDE pályázat a közcélú foglalkoztatás anyag-és 
       eszközbeszerzésére.
15.  A közlekedés helyzete a forgalmi rend felülvizsgálata.
16.  Lakás értékesítése. (eladási ár meghatározása)
17.  Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
18. Beszámoló az átszervezett oktatási intézmények egy éves 
      tapasztalatairól.
19. A Városi Televízió Kht. 2008. évi mérlege
20.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a 
       lejárt határidejű határozatokról.
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ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2009. május 27-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Osztályösszevonások helyett tett intézkedések

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Képviselő-testülete  a  12/2009.  számú  határozatában  - 
egyetértve  az  iskolaigazgató  szakmai  indokaival  -  nem  javasolt 
osztályösszevonást  a  SZOI  intézményben.  Az  Igazgató  akkor  más  alternatív 
megoldások kidolgozására tett ígéretet, ezért a Képviselő - testület felkérte az 
intézmény  igazgatóját,  hogy  az  általa  felvetett  költségcsökkentéssel  járó 
javaslatokat  tételesen  dolgozza  ki.  A  kidolgozandó  javaslatok  a  következők 
voltak:

- csoportok  összevonása  technika  tantárgyból  az  általános  iskola  felső 
tagozatán, ami a felső tagozaton heti 14 óra csökkenést eredményezhet,

- az  emelt  óraszámú  német  nyelvoktatás  további  átszervezése  a  felső 
tagozaton, ami heti kb. 5-6 óra megtakarítást jelenthet,

- napközis  csoportok  számának  csökkentése,  ami  a  beiratkozási 
létszámoktól függ.

A javaslatok kidolgozását  az  Igazgató Úr  az  1.  számú mellékletben leírtak 
szerint elvégezte. Az alábbiakban összegezzük a leírtakat.

• Csoport összevonás technika tantárgyból  
A  technika  tantermek  úgy  lettek  kialakítva,  hogy  meghatározott 
létszámú  tanuló  (16  fő)  végezhet  egyidejűleg  balesetmentesen 
gyakorlati  tevékenységet.  A  szereléseket,  famegmunkálási 
folyamatokat  helyhiány,  eszközhiány  miatt  20-25  fős  csoportokban 
nem  lehet  elvégezni.  Ezek  alapján  a  csoportok  összevonása  nem 
megoldható.

• Emelt óraszámú német nyelvoktatás átszervezése  
Alacsonyabb létszámú csoportok összevonására nyílik lehetőség:

Összevonható  csoportok 
(a  jelenlegi  osztály 
megjelölésével)

Heti  óraszám-
csökkenés

Érintett  kolléga  óradíjával  és 
annak  járulékaival  számolt 
megtakarítás  a  2009/10-es 
tanév ez évben hátralévő részére

2/c és 2/d osztály 1 31 046,- Ft

4/a  és  4/b  osztály  emelt 5 176 774,- Ft
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nyelvi csoportjai

4/d  és  5/b  osztályok 
nemzetiségi csoportjai

5 211 200,- Ft

Megtakarítás összesen: 419 020,- Ft

• Napközis csoportok létszámának csökkentése:  
Megtörtént a következő tanévre vonatkozó napközis igények felmérése 
és  az  igazgatói  levél  szerint  egyértelműen  látszik,  hogy  nem  lesz 
lehetőség a csoportok számának csökkentésére.
Az  1993.  évi  LXXIX  törvény  a  közoktatásról  53.  §  (1)-(4) 
bekezdéseiben meghatározza a tanulók tanórán kívüli  foglalkozásait, 
így a napközis foglalkozásokat is. A fenntartónak a napközis igények 
elbírálásakor  nincs  mérlegelési  lehetősége,  az  alanyi  jogon  jár  az 
igénylő szülő gyermeke számára.

Az intézmény szempontjából természetesen érthető, ha egy intézmény vezetője 
megtesz  mindent  annak  érdekében,  hogy  további  források  ne  kerüljenek 
elvonásra az általa vezetett intézménytől. Ugyanakkor januárban az Igazgató az 
osztályösszevonások  elkerülése  végett  a  fent  felsorolt  intézkedéseket 
megtételére vállalkozott, feladata ezek után csak az volt, hogy a májusi ülésre 
mutassa  ki  az  általa  felvállalt  racionalizálásokkal  járó  megtakarításokat.  A 
vállaltakhoz  képest  kiderült,  hogy  a  javaslatok  közül  legfeljebb  egyet  lehet 
megvalósítani.  Tekintettel  arra,  hogy  a  megtakarítás  testület  általi  előírása 
kemény  gazdasági  racionalitás  (vagyis  a  költségvetés  számol  ezzel  a 
megtakarítással!),  így  ha  nem  lehet  a  januárban  vállalt  költségcsökkentő 
intézkedéseket végrehajtani, akkor helyettük másokat kell megjelölni. 

Több lehetőség is van azonban az intézmények előtt többletbevétel elérésére – 
például  pályázatok  benyújtásával.  (Ilyen  pályázati  lehetőség  volt  a  17/2009. 
OKM rend. 4.§-a szerinti teljesítménymotivációs pályázat, ill. ugyanezen rendelet 
3.§ (2) bek. d) pontja szerinti minőségbiztosítás, mérés, értékelés pályázat is, 
melyek benyújtási határideje a napokban, ill. néhány hete zárult le.) Sajnos a 
jelenlegi  helyzetben bizonyos  kiadások finanszírozására  csak úgy van és  lesz 
lehetőség  valamennyi  intézmény esetében,  ha  a  pályázati  lehetőségekkel 
sikeresen élnek az intézmények.  

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a 
fenntartó Társulási Tanács számára javaslatot tenni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta  és a  következő  költségcsökkentéssel  járó  intézkedések 
meghozatalát  javasolja  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának 
meghatározni a SZOI számára:
…………………..
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Határidő: 2009. szeptember 01.
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

Dr. Gábor László irodavezető

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és felkéri az intézmény Igazgatóját a Képviselő – testület 12/2009. 
számú  határozatában  vállalt  racionalizálások  közül  a  meg  nem  valósíthatók 
helyett más javaslatok megtételére.

Határidő: 2009. júniusi képviselő-testületi ülés
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2009. május 18.

Dr. Gábor László irodavezető
Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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                                             Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
  

Tárgy: további költségcsökkentési javaslatok a SZOI-ban

Tisztelt Fenntartó!

Az 5/2009. számú Társulási Tanácsi határozatban a T. Tanács arra kérte a SZOI igazgatóját, 

hogy  az  általános  iskolai  osztályok  összevonását  elkerülendő,  költségcsökkentéssel  járó 

javaslatokat dolgozzon ki.

A 2009.  évi  költségvetés  tervezésekor  már  több  olyan  költségcsökkentési  javaslat  került 

elfogadásra, amelyek ugyan jelentős megtakarítást jelentenek, viszont nagyban veszélyeztetik 

a szakmai munka színvonalát. 

A következő intézkedések ez év januárjában már bevezetésre kerültek összintézményi szinten:

Költségcsökkentés jellege Megtakarítás járulékokkal együtt, éves 
szinten

Kiemelt  munkavégzésért  járó  kereset-
kiegészítés  éves  keretösszegének  50  %-kal 
történő lecsökkentése

3 645 000,- Ft

Túlóra  csökkenés:  Az  emelt  szintű  német 
órák  és  az  azokat  kísérő  matematika  és 
magyar órák csoport-összevonása

   879 559,- Ft

munkaközösség-vezetői és tanszak-vezetői 
juttatások (heti egy óra kedvezmény és 
pótlék) megszüntetése:

2 388 838,- Ft

Túlóra-csökkenés  órakedvezmény-
csökkentéssel

1 198 286,- Ft

Tagozatvezetői pótlék megszüntetése    105 600,- Ft
emelt  szintű  érettségire  felkészítő 
foglalkozások óraszámának lecsökkentése

   415 557,- Ft

A felső  tagozatos  tanulók  osztályainak  esetleges  összevonása  elleni  szakmai  érveket  az 

intézményvezetés már ez év januárjában kifejtette (lásd: „előterjesztés Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2009. január 28- i Képviselőtestületi ülésére, Tárgy: Osztályösszevonás a 

SZOI-ban”). Az intézmény fenntartója elfogadta a felsorolt érveket. 

Az  intézményvezető  akkor  további  esetleges  költségmegtakarítási  lépéseket  körvonalazott 

arra az esetre, ha nem kell összevonni az osztályokat.

 Az első  elképzelés  a  technika  tantárgy  csoportbontásának  esetleges  megszűntetése 

volt. Az intézményvezető megvizsgálta ennek lehetőségét, és megállapította, hogy a 
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tantárgy tematikája, a foglalkozások jellege mindenképpen igénylik a csoportbontást. 

A tanulók  az  órákon olyan  gyakorlati  tevékenységeket  folytatnak  (pl.  szerszámok, 

gyalupad használata), amelyek csak csökkentett létszám mellett képzelhetők el. 20-25 

fős csoportokban képtelenség lenne azoknak a gyakorlati ismereteknek az elsajátítása, 

amelyekre  manapság  gyakran  már  csak  az  iskola  biztosít  lehetőséget  a  tanulók 

számára.

 A második elképzelés az idegennyelv-oktatás átszervezése volt.  Itt  kínálkozik még 

esetleg lehetőség az alacsonyabb létszámú csoportok összevonására, ennek részletei a 

következők:

Összevonható  csoportok  (a 
jelenlegi  osztály 
megjelölésével)

Heti óraszám-csökkenés Érintett  kolléga  óradíjával 
és  annak  járulékaival 
számolt  megtakarítás  a 
2009/10-es  tanév  ez  évben 
hátralévő részére

2. c és 2. d osztály 1      31 046,- Ft
4.  a  és  4.  b  osztály  emelt 
nyelvi csoportjai

5    176 774,- Ft

4.  d  és  5.  b  osztályok 
nemzetiségi csoportjai

5    211 200,- Ft

Megtakarítás összesen:    419 020,- Ft

 A harmadik elképzelés a napközis csoportok számának esetleges csökkenéséből adódó 

megtakarítás  volt.  Az  intézmény  vezetőjeként  már  januárban  is  jeleztem,  hogy  ez 

nagyban  függ  az  előzetes  igények  alakulásától.  A  következő  tanévre  vonatkozó 

napközis igények felmérése időközben megtörtént, és egyértelműen látszik, hogy nem 

lesz  lehetőség  a  csoportok  számának  csökkentésére.  Itt  szeretném jelezni,  hogy  a 

fenntartónak a napközis igények elbírálásakor nincs mérlegelési lehetősége, az alanyi 

jogon jár az igénylő szülő gyermeke számára. Mindamellett a napközis tanulók után 

külön normatív támogatást is biztosít az állam a fenntartók számára.

Amennyiben  a  fenntartó  elrendeli  a  fenti  csoport-összevonási  intézkedést,  akkor  azt  az 

intézmény természetesen végrehajtja, viszont jelezni szeretném, hogy a költségcsökkentések 

miatt  az  intézmény már  messze  elérte  a  működési  minimumot.  A szolgáltatások  bővítése 

(kéttannyelvű képzés, emelt angol képzés) nem tartható fenn hosszútávon, ha minden évben 

további  költségmegszorításokra  kötelezi  a  fenntartó  a  már  amúgy  is  „lekopaszított” 

intézményt.
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Szentgotthárd, 2009. május 15.

Tisztelettel:

Pénzes Tibor
                igazgató
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2009. május 27-i ülésére

Tárgy: Költségvetési szervek alapító okiratok módosítása

Tisztelet Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. áprilisi ülésén tárgyalta a 
költségvetési  szervek  jogállásáról  és  gazdálkodásáról  szóló  2008.  évi  CV.  törvényből 
(továbbiakban  Kt.)  adódó  alapítói  feladatokról  szóló  előterjesztést.  Az  akkor  tárgyalt 
intézmények a Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában vannak. 
Az  áprilisi  anyagban  jeleztük,  hogy  az  Önkormányzati  fenntartású  költségvetési  szervek 
alapító okirat módosításait jelen testületi ülésen terjesztjük elő.

Emlékeztetőül az alapító okirat módosítás jogszabályi alapjáról, indokáról az alábbiakban 
tájékoztatjuk a T. Testületet:

A Kt.  44.§ (4)  bekezdése értelmében a  költségvetési  szerv alapító (irányító) szerve  2009. 
május 15-ig köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az 
irányítása alá tartozó költségvetési szerv, az általa vagy az irányítása alá tartózó költségvetési 
szerv  által  alapított,  ill.  részvételével  működő  és  vagyonkezelésébe  tartozó  gazdálkodó 
szervezet (így különösen közhasznú társaság, gazdasági társaság), valamint az e társaság által 
továbbalapított  gazdálkodó  szervezet  tekintetében.  Amennyiben  a  felülvizsgálat 
eredményeként a további működés 2009. július 1. után is indokolt, a költségvetési szervek 
tekintetében el kell végezni a Kt. szerinti besorolást és módosítani kell az alapító okiratot 
ennek  megfelelően  2009.  június  1-ig.  Ennek  megfelelően  a  közfeladat  ellátás  módját 
szervezeti  szempontból  felülvizsgálta  a  Testület,  erre  vonatkozóan  döntését  meghozta 
(84/2009. KT. határozat 1.) pont).

A Kt.  szabályozza,  és  pontosan  meghatározza  a  költségvetési  szervek  típusait,  illetve  a 
besorolás szempontjait,  és  rögzíti,  hogy az így besorolt  intézmények tevékenység jellege- 
(közhatalmi,  vagy közszolgáltató  költségvetési  szerv),  illetve  a  feladatellátáshoz gyakorolt 
funkciói szerinti meghatározását (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, vagy 
önállóan működő költségvetési  szerv) az alapító okiratban kötelezően szerepeltetni  kell.  A 
törvény rendelkezéseinek megfelelően szükséges tehát valamennyi intézmény vonatkozásában 
a besorolást elvégezni, és az alapító okiratban ezen adatokat feltüntetni.
Továbbá a Kt. rögzíti az alapító szerv és irányító szerv fogalmát, így az intézmények alapító 
okirata e tekintetben is pontosításra szorult.
Lényegesen változott a Kt. alapján a gazdálkodási jogkör szabályozása, továbbá pontosításra 
került az alaptevékenység, kisegítő tevékenység, valamint kiegészítő tevékenység fogalma is, 
melyek  az  intézmények  módosított  alapító  okiratában  már  a  Kt.  által  használt  fogalmi 
meghatározások alapján kerültek megjelölésre.
A  módosított  alapító  okiratok  kialakítása  során  figyelembe  vettük  a  Kt.  4.§-ában 
meghatározott, az alapító okiratok tartalmi előírásaira vonatkozó szabályozást is. 
A Kt.-hez  kapcsolódóan  módosításra  került  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló 
217/1998.(XII.30.)  Korm.  rendelet  (Ámr.)  is.   A módosított  Ámr.  165.§  (8)  bekezdése 
értelmében  a  pénzügyminiszter  8008/2008.  PM  számon  tájékoztatót  adott  ki  az 
államháztartási  szakfeladatok  új  rendjéről.  Ezen  tájékoztatóban  megjelölt  új  szakfeladat 
számokat az Ámr. 171.§ (1) bekezdése értelmében csak a 2010. évi költségvetés tervezésekor 
kell  alkalmazni,  azonban ugyanezen szakasz  (2)  bekezdése  értelmében az  erre  vonatkozó 
alapító okirat módosítást legkésőbb 2009. szeptember 30. napjáig el kell végezni.
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A szakfeladat számok módosítását a Kt. által előírt módosítással egyidejűleg elvégeztük. A 
módosított  alapító  okiratok  -  az  előírásoknak  megfelelően  -  tartalmazzák  mind  a  2009. 
december 31. napjáig, mind a 2010. január 1. napjától alkalmazandó szakfeladatokat.

Fent  leírtak alapján a  Polgármesteri  Hivatal,  a  Móra  Ferenc Városi  Könyvtár,  a  III.  Béla 
Szakképző Iskola  és a  Rendelőintézet  alapító  okirat  módosítását,  az  egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratokat az előterjesztéshez mellékeljük.

Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek közül a Polgármesteri Hivatal és 
a III. Béla Szakképző Iskola esetében működik jelenleg önálló gazdasági szervezet. 
Mivel a Kt. felhatalmazása alapján módosultak az államháztartás működési rendjéről szóló 
210/1998.(XII.30.)  Korm.  rendeletben  (Ámr.)  a  pénzügyi-gazdasági  feladatokat  ellátó 
személyekre vonatkozó előírások (Ámr. 18/B.§), továbbá a Kt. alapján jelentősen módosultak 
a gazdálkodásra-, az intézményvezetői felelősségi körre vonatkozó szabályok (Kt. 28-29.§) 
javasoljuk egyrészt a jogszabályi előírásoknak való maradéktalan megfelelés, másrészt az új 
előírásoknak  megfelelő  egységes,  átlátható  gazdálkodási  rendszer  kialakítása  érdekében, 
2010.  január  1-től  a  III.  Béla  Szakképző  esetében  az  önálló  gazdasági  szervezet 
megszüntetését. A pénzügyi és számviteli feladatok ellátását hasonlóan a többi önkormányzati 
és  társulási  intézményhez  a  Polgármesteri  Hivatal  láthatná  el  a  jelenleg  a  Szakképző 
Iskolában alkalmazott két dolgozó közreműködésével (a két dolgozó tehát a Polgármesteri 
Hivatal  alkalmazottja  lenne  2010.  január  1-től).  Ezzel  a  megoldással  a  két  szervezet  (az 
intézmény gazdasági szervezete  ás a  Polgármesteri  Hivatal  pénzügyi irodája) pozitívumait 
egyesítve,  egymás  tapasztalatait  és  ismereteit  összehangolva  rugalmasabban  és 
eredményesebben  alkalmazkodhatunk  az  új  gazdálkodási  előírásokhoz.  Ezzel  a  személyi 
feltételekre vonatkopzó előírásoknak is maradéktalanul meg tud felelni a Szakképző is. 
Az alapító okirat módosítást úgy terjesztettük elő, hogy a fenti módosítási javaslatunkat az 
okirat 3.2. pontjában elkülönítettük egyrészt a 2009. december 31-ig, másrészt a 2010. január 
1-től  a  feladatellátáshoz  gyakorolt  funkció  szerinti  (gazdálkodási  jogkör)  intézményi 
besorolás meghatározásával. 
A mellékelt alapító okirat módosítást az előterjesztés melléklete szerint kellene elfogadni, így 
lehetséges,  hogy  2010.  január  1-ig  továbbra  is  a  jelenlegi  formában  –  önálló  gazdasági 
szervezettel  –  működik  az  intézmény  és  2010.  01.01-től  változik  a  besorolása  ebből  a 
szempontból.  
Kérem  a  T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  tárgyában  dönteni 
szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1.a.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Móra  Ferenc  Városi 
Könyvtár Alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 1. 
sz. melléklet szerint jóváhagyja.
1.b.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  III.  Béla  Szakképző 
Iskola Alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. sz. 
melléklet szerint jóváhagyja.
1.c.)  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Rendelőintézet  Alapító 
okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 3. sz. melléklet szerint 
jóváhagyja.
1.d.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal 
Alapító  okirat  módosítását  és  az  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  a  4.  sz. 
melléklet szerint jóváhagyja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Intézményvezetők
 

Szentgotthárd, 2009. május 18..

Viniczay Tibor
  Polgármester

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

Eredeti Módosított
1.3. Felügyeleti szerve:
Szentgotthárd Város Önkormányzata

1.4. Működési területe: Szentgotthárd 
közigazgatási területe, valamint a 
könyvtári szolgáltatást igénybe vevő, 
vele együttműködési megállapodást 
kötő önkormányzatok.

1.5. Önkormányzati nyilvántartási szám:
112.

1.3. Alapító szerve:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete
(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
1.4. Irányító szerv(einek) neve, 
székhelye:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete
(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
1.5. Alapító jogokkal felruházott 
irányító szerv(ek) neve, székhelye:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete
(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
1.6. Alapítás dátuma: 1954. augusztus 1.
1.7. Alapítást elrendelő határozat: nem 
ismert
1.8.Az intézmény jogállása:
jogi személyként működő helyi önkormány-
zati költségvetési szerv
1.9. Működési területe:
Szentgotthárd közigazgatási területe, valamint 
a könyvtári szolgáltatást igénybe vevő, vele 
együttműködési megállapodást kötő 
önkormányzatok. Alsószölnök, 
Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, 
Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, 
Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, 
Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály.
1.10 Önkormányzati nyilvántartási szám:
112.

2. Feladatként ellátandó tevékenység:
2.1. Szakágazat száma, megnevezése:
925110 Könyvtári, levéltári tevékenység
2.2. Szakfeladat száma és megnevezése:
923127 közművelődési könyvtári 
tevékenység
2.3. Típusa:
Középszintű ellátást nyújtó általános 
gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, 
ellátórendszeri központ

2. Az intézmény által ellátott 
közfeladat: gyűjteményét folyamatosan 
fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár 
és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
biztosítja más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését, részt vesz a 
könyvtárak közötti dokumentum- és 
információcserében.

3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Az  előirányzatai  felett  teljes  jogkörrel 
rendelkező részben  önállóan  gazdálkodó 
költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi-
gazdasági  feladatait  a  Szentgotthárdi 
Polgármesteri  Hivatal  látja  el.  Az  önállóan 

3.) Az intézmény besorolása:
3.1. Tevékenységének jellege szempontjából 
(típusa): Közszolgáltató költségvetési szerv, 
Közintézmény.
Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint 
(gazdálkodási jogkör): Önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv. A 
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gazdálkodó  költségvetési  szerv  és  az 
intézmény  közötti  munkamegosztást  és 
felelősségvállalás  rendjét,  továbbá  az 
előirányzatok  feletti  jogosultság  és 
jóváhagyás  gyakorlásának  részletes 
szabályait külön megállapodás tartalmazza.

költségvetési szerv saját költségvetéssel 
rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és 
felelőssége van. Az alaptevékenységét 
önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi, 
gazdálkodási, számviteli feladatait a 
szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el 
az irányító szerv által jóváhagyott 
együttműködési megállapodás alapján.

4. Az intézmény vezetőjének kinevezési 
rendje:
Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város 
Képviselő-testülete pályázat útján nevezi ki.

4. Az intézmény alaptevékenysége:
4.1. Alaptevékenység:  TEÁOR:  9101, 
Könyvtári, levéltári tevékenység

4.2. Szakágazat száma és megnevezése /5/:
910100: könyvtári, levéltári tevékenység
4.3. Szakfeladat száma és megnevezése:
2009. december 31-ig alkalmazandó 
szakfeladat száma és megnevezése:
923127 közművelődési, könyvtári 
tevékenység.

2010. január 1-től alkalmazandó 
szakfeladat száma és megnevezése:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó 
szakfeladat száma, megnevezése:
9101211  Könyvtári  állomány  gyarapítása, 
nyilvántartása
9101221  Könyvtári  állomány  feltárása, 
megőrzése, védelme
9101231 Könyvtári szolgáltatások
8219001  Fénymásolás,  egyéb  irodai 
szolgáltatások
1814001  Könyvkötés,  kapcsolódó 
szolgáltatás
5811001 Könyvkiadás
9105011  Közművelődési  tevékenységek,  és 
támogatásuk
8559371  Máshova  nem  sorolt  egyéb 
felnőttoktatás
6399901 Máshova nem sorolt egyéb 
információs szolgáltatás
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése

4.4 Az intézmény kiegészítő 
tevékenységei:
8219002  Fénymásolás,  egyéb  irodai 
szolgáltatások
1814002  Könyvkötés,  kapcsolódó 
szolgáltatás
5811002 Könyvkiadás
9105012  Közművelődési  tevékenységek,  és 
támogatásuk
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8559372  Máshova  nem  sorolt  egyéb 
felnőttoktatás
6399902  Máshova  nem  sorolt  egyéb 
információs szolgáltatás
6820022  Nem  lakóingatlan  bérbeadása, 
üzemeltetése
4.5. Az intézmény, vállalkozási és kisegítő 
tevékenysége: nem végez vállalkozási és 
kisegítő tevékenységet

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

5. Az intézmény vezetőjének kinevezési 
rendje:
Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város 
Képviselő-testülete pályázat útján nevezi ki.
6. Az  intézmény  foglalkoztatottjaira 
vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony(ok) 
megjelölése: a foglalkoztatás közalkalmazotti 
jogviszonyban történik.
7. Az  intézmény  képviseletére 
jogosultak:
Az intézmény vezetője, vagy az általa 
megbízott dolgozó

Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének 
időpontja: 2004. július 21.

Záradék:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal 
fogadta el. 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T

Szentgotthárd  Város  Képviselő-testülete  a  rendelkezésre  álló  dokumentumok 
alapján az  1954 évben a Járási Tanács Szentgotthárd  által létesített  (alapított) 
Járási Könyvtár (alapításkori név) Móra Ferenc Városi Könyvtár (jelenlegi név) 
intézmény számára az 1991, évi XCI. törvény 16.§ (3) bekezdése előírásai szerint 
végzett  felülvizsgálat alapján az 1992. évi XXXVIII.  törvény 88.§ (3) bekezdés 
szerint  tartalmi  követelményeknek  megfelelően  a  288/1992.  (XI.26.)  számú 
határozatával az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv:
1.1. Neve: Móra Ferenc Városi Könyvtár
1.2. Székhelye: Szentgotthárd, Széll K. tér 2.

Fiókkönyvtár /1/: Szentgotthárd – Farkasfa, Farkasfai u. 9.
Szentgotthárd – Jakabháza, Fő u. 18.
Szentgotthárd – Rábafüzes, Kodály Z. u. 2.
Szentgotthárd – Rábatótfalu, Tótfalusi u. 92.

1.3. Alapító  szerve:  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete (9970 Szentgotthárd, Széll K tér 11.)

1.4. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(9970 Szentgotthárd, Széll K, tér 11.)

1.5. Alapítói jogokkal felruházott iránytó szerv(einek) neve, székhelye:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(9970 Szentgotthárd, Széll K, tér 11.)

1.6. Alapítás dátuma: 1954. augusztus 1.
1.7. Alapítást elrendelő határozat: Nem ismert.
1.8. Az intézmény jogállása: jogi személyként  működő helyi önkormányzati 

költségvetési szerv.
1.9. Működési  területe: Szentgotthárd  közigazgatási  területe,  valamint  a 

könyvtári  szolgáltatást igénybe vevő, vele együttműködési megállapodást 
kötő  önkormányzatok.  Alsószölnök,  Apátistvánfalva,  Csörötnek, 
Felsőszölnök,  Gasztony,  Kétvölgy,  Magyarlak,  Nemesmedves,  Orfalu, 
Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály

1.10. Önkormányzati nyilvántartási száma /5/: 112.
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2. Az intézmény által ellátott közfeladat: könyvtári, levéltári tevékenység
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári 
rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak 
állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti 
dokumentum- és információcserében.

3. Az intézmény besorolása
3.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa): Közszolgáltató 

költségvetési szerv, Közintézmény.
3.2. Feladatellátáshoz  gyakorolt  funkció  szerint  (gazdálkodási 

jogkör):  Önállóan  működő és  gazdálkodó  költségvetési  szerv.  A 
költségvetési  szerv  saját  költségvetéssel  rendelkezik,  önálló 
gazdálkodási  jogköre  és  felelőssége  van.  Az  alaptevékenységét 
önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli 
feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el az irányító 
szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.

4. Az intézmény alaptevékenysége:
4.1. Alaptevékenység:  TEÁOR:  9101,  Könyvtári,  levéltári 

tevékenység
4.2. Szakágazat száma és megnevezése /5/:
910100: könyvtári, levéltári tevékenység
4.3. Szakfeladat száma és megnevezése:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:
923127 közművelődési, könyvtári tevékenység
2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:
Az  intézmény  alaptevékenységébe  tartozó  szakfeladatok  száma, 
megnevezése:
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
9101231 Könyvtári szolgáltatások
8219001 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások
1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
5811001 Könyvkiadás
9105011 Közművelődési tevékenységek, és támogatásuk
8559371 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
6399901 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az intézmény kiegészítő tevékenységei:
8219002 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások
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1814002 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
5811002 Könyvkiadás
9105012 Közművelődési tevékenységek, és támogatásuk
8559372 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
6399902 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Az  intézmény,  vállalkozási  és  kisegítő  tevékenysége:  nem  végez 
vállalkozási és kisegítő tevékenységet

5. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város Képviselő-testülete pályázat 
útján nevezi ki.

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

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

Záradék:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …/2009. sz. Képviselő-testületi 
határozattal fogadta el.

Szentgotthárd, 2009………………….

................................ ................................
polgármester jegyző
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2. sz. melléklet

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az Alapító Okirat módosításait.

Eredeti Módosított
1.5. Alapítás időpontja: 1993.01.01.
1.4. Alapító szerv neve és címe /18/:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11.
1.5. Felügyeleti  szerve:  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete
1.6. Fenntartó neve, címe:
Szentgotthárd Város Önkormányzata,
Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
1.7. Működési területe /2/: Szentgotthárd város és 
szakmai középiskolai oktatást igénybevevő, vele 
együttműködési megállapodást kötő önkormányzatok.
1.8. Önkormányzati  nyilvántartási  száma:  /2/: 
126
1.9. Intézmény  típusa:  Középiskola  – 
szakközépiskola, szakiskola, kollégium
1.10. Tagozat  megnevezése:  nappali; 
iskolarendszeren kívüli; felnőttképzés
1.11. Évfolyamok száma: 1; 2; 2+2; 2+3; 4+1; 4+2; 
5+1

1.3. Alapító szerve: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete
9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11.

1.4. Irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete
Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11.

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

1.6. Alapítás dátuma: 1991.01.01. Az iskola jogutódja a 
Szentgotthárd Nagyközség Képviselő-testülete 1890. 
június 26-i ülésén alapított iparos tanonciskolának.

1.7. Alapítást elrendelő határozat: nem ismert
1.8. Az intézmény jogállása: jogi személyként működő helyi 

önkormányzati költségvetési szerv
1.9. Működési területe /2/: Szentgotthárd város és szakmai 

középiskolai oktatást igénybevevő, vele együttműködési 
megállapodást kötő önkormányzatok.

1.10. Önkormányzati nyilvántartási száma: /2/: 126
1.11. Intézmény típusa: Középiskola – szakközépiskola, 

szakiskola, kollégium
1.12. Tagozat megnevezése: nappali; iskolarendszeren kívüli; 

felnőttképzés
1.13. Évfolyamok száma: 1; 2; 2+2; 2+3; 4+1; 4+2; 5+1

2. Önként  vállalt  önkormányzati  feladatként 
ellátandó feladata:
2.1. Szagágazat száma és megnevezése /2/:
853200: szakmai középfokú oktatás
2.2. Szakfeladat száma és megnevezése /2/:
802177:  Nappali  rendszerű  szakközépiskolai  nevelés, 
oktatás
Nyelvi előkészítő évfolyam
802241:  Nappali  rendszerű  szakképesítés 
megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
552323: Iskolai intézményi közétkeztetés
802214: Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 
(9-10.évf.)
802263  Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő 
iskolarendszerű felnőttoktatás
802252:  Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali 
rendszerű,  szakképesítés  megszerzésére  felkészítő 
iskolai oktatás
802225:  Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali 
rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása
803416: Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
804017: Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, 
vizsgáztatás.
804028:  Iskolarendszeren  kívüli  szakmai  oktatás, 
vizsgáztatás.

2. Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatás
Az  iskola  1;  2;  2+2;  2+3;  4+1;  4+2;  5+1  évfolyammal 
rendelkező  nevelési-oktatási  Intézmény.  Felkészít  az 
alapműveltségi-érettségi-,  szakmai  vizsgára,  kiadja  az  ezeket 
igazoló  okiratokat.  Ellátja  a  szlovén  nemzetiségi  kisebbségi 
nyelv  oktatását.  A  feladatok  ellátásához  az  iskolának 
rendelkezésre  áll  a  székhelyén  lévő  8113  m²  alapterületű 
ingatlan,  rajta  az  elméleti  oktatást  szolgáló  középiskolai 
épülettel, tornateremmel, sportpályával, tanműhellyel. Az iskola 
a  rendelkezésre  álló  vagyontárgyakat  a  nevelő  és  oktató 
feladatainak  ellátásához  szabadon  használhatja.  Az  iskola  a 
rendelkezésre álló helyiségeket, így a tornatermet, tantermeket, 
a  tanműhely  helyiségeit  egy  naptári  évnél  nem  hosszabb 
időtartamra  bérbe  adhatja.  A  bérletbe  adásra  akkor  van 
lehetőség,  ha  az  nem akadályozza  nevelő-oktató  munkáját,  a 
mindennapos  testedzést  és  az  iskolában  működő diáksportkör 
munkáját. A kollégiumban alsó- és középfokú oktatásban részt 
vevő  diákok  kaphatnak  elhelyezést  Térítési  díj  ellenében 
felnőttképzésben  résztvevők  és  felsőfokú  tanulmányokat 
folytatók is szállást kaphatnak.
Maximálisan felvehető tanulólétszám: 550 fő.
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551315: Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
552334: Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
551326:  Diákotthoni,  kollégiumi  szálláshelynyújtás 
sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók számára
802188:  Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali 
rendszerű szakközépiskolai nevelése, Oktatása
751922:  Önkormányzatok  és  többcélú  kistérségi 
társulások elszámolásai

Számítástechnikai programozó (emelt szintű)
OKJ 54 4641 04
Gazdasági informatikus I. (emelt szintű)
OKJ 54 4641 01
Számítógép-kezelő (használó)
OKJ 33 4641 01
Automatizálási  technikus  (elektronikai  szakirány)  
OKJ 52 5499 01
Környezetvédelmi  technikus  (gépészeti  szakirány)  
OKJ 52 5470 04 
Faipari technikus OKJ 52 5411 10
Asztalos OKJ 33 5262 01
Élelmiszer-és vegyi árukereskedő OKJ 33 7862 01
Gazdasági informatikus OKJ 52 4641 02
Vendégfogadós OKJ 31 7822 02
Vendéglátó technikus OKJ 52 7822 02
Rendszerinformatikus OKJ 54 4641 03
Szabász OKJ 33 5276 03
NC-CNC gépkezelő OKJ 32 5233 02
Géplakatos OKJ 31 523304
Gépipari mérnökasszisztens OKJ 55 5442 01

Informatikai hálózattelepítő és-üzemeltető
OKJ 54 481 03 0010 54 01
Webmester OKJ 54 481 03 0010 54 07
Gazdasági informatikus OKJ 54 481 04 0010 54 01
Vendéglős OKJ 52 811 02 0000 00 00
Települési környezetvédelmi technikus 
OKJ 54 851 01 0000 00 00
Automatikai műszerész OKJ 52 523 01 1000 00 00 
Bútoripari technikus OKJ 54 543 02 0010 54 01
Fafeldolgozó technikus OKJ 54 543 02 0010 54 02
Bútorasztalos OKJ 33 543 01 1000 00 00
Élelmiszer-és vegyi áru-eladó
OKJ 31 341 01 0010 31 02
Szakács OKJ 33 811 03 1000 00 00
Női szabó OKJ 33 542 05 0010 33 03
Géplakatos OKJ 31 521 10 1000 00 00
Fazekas OKJ 31 215 02 0010 31 04
Mixer OKJ 33 811 02 0001 33 01
Műszaki cikk eladó OKJ 31 341 01 0010 31 03
Ruházati eladó OKJ 31 341 01 0010 31 05
Faesztergályos OKJ 33 543 01 0100 21 02
Fatermékgyártó OKJ 33 543 01 0100 31 02
Épületasztalos OKJ 31 582 08 1000 00 00
Takarító OKJ 31 814 01 0000 00 00
Szállodai szobaasszony OKJ 31 812 01 0100 21 01
CNC-forgácsoló OKJ 31 521 02 0000 00 00
Esztergályos OKJ 31 521 09 0100 31 01
Egyéb eljárás szerinti hegesztő
OKJ 31 521 11 0100 31 02
Kerámiaipari gépkezelő OKJ 31 543 01 0100 31 01
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Munkaruha- és védőruha-készítő
OKJ 33 542 05 0100 21 03
Fa- és bútoripari gépkezelő OKJ 33 543 01 0100 31 01
Kereskedő, boltvezető OKJ 33 341 02 0000 00 00
Anyagbeszerző OKJ 4 345 02 0100 31 01
Panziós, falusi vendéglátó OKJ 31 812 01 0000 00 00
Gyorséttermi- és ételeladó OKJ 33 811 03 0100 31 01
Étkezdés OKJ 52 811 02 0100 31 01
Vendéglátó eladó OKJ 52 811 02 0100 31 02

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
OKJ 54 481 03 0100 52 01
/18/ Textiltermék-összeállító
OKJ 33 542 05 0100 21 04 
/18/ Települési környezetvédelmi ügyintéző
OKJ 54 851 0 10100 52 01

2.3.Tevékenysége, feladata: /1/ és /2/
Az iskola 1; 2; 2+2; 2+3; 4+1; 4+2; 5+1 évfolyammal 
rendelkező  nevelési-oktatási  Intézmény.  Felkészít  az 
alapműveltségi-érettségi-,  szakmai  vizsgára,  kiadja az 
ezeket igazoló okiratokat. Ellátja a szlovén nemzetiségi 
kisebbségi nyelv oktatását. A feladatok ellátásához az 
iskolának rendelkezésre áll a székhelyén lévő 8113 m² 
alapterületű ingatlan, rajta az elméleti oktatást szolgáló 
középiskolai  épülettel,  tornateremmel,  sportpályával, 
tanműhellyel.  Az  iskola  a  rendelkezésre  álló 
vagyontárgyakat  a  nevelő  és  oktató  feladatainak 
ellátásához  szabadon  használhatja.  Az  iskola  a 
rendelkezésre  álló  helyiségeket,  így  a  tornatermet, 
tantermeket, a tanműhely helyiségeit egy naptári évnél 
nem hosszabb  időtartamra  bérbe  adhatja.  A bérletbe 
adásra  akkor  van  lehetőség,  ha  az  nem akadályozza 
nevelő-oktató  munkáját,  a  mindennapos  testedzést  és 
az iskolában működő diáksportkör munkáját. Az iskola 
a  rendelkezésre  álló  vagyont  nem  jogosult 
elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
2.4. Maximálisan felvehető tanulólétszám: 550 fő
3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

Saját és felügyeleti szerv által meghatározott előirányzatok 
felett teljes jogkörrel rendelkező,
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

3.) Az intézmény besorolása:
3.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa): 
Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény.
3.1 Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint 
(gazdálkodási jogkör): 
2009. december 31-ig:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A 
költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az alaptevékenységét 
önállóan látja el, a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait 
saját gazdasági szervezet látja el.
2010. január 1-től:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A 
költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az alaptevékenységét 
önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási, 
számviteli feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja 
el az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési 
megállapodás alapján.

4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az  intézmény  igazgatóját  a  Képviselő-testület  bízza 
meg,  nyilvános  pályázati  eljárás  útján.  A  megbízás 

4. Az intézmény alaptevékenysége:
1.1. Szakágazat száma és megnevezése
853200 szakmai középfokú oktatás
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előkészítése az önkormányzat oktatási ügyekért felelős 
állandó  bizottságának  a  /18/  feladata.  A  pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

4.2 Szakfeladat száma és megnevezése /2/:
2009.  december  31-ig  alkalmazandó  szakfeladat  száma, 
megnevezése:
802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
Nyelvi előkészítő évfolyam
802241 Nappali  rendszerű  szakképesítés  megszerzésére 
felkészítő iskolai oktatás
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
802214 Nappali  rendszerű  szakiskolai  nevelés,  oktatás  (9-
10.évf.)
802263 Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő 
iskolarendszerű felnőttoktatás
802252 Sajátos  nevelési  igényű tanulók nappali  rendszerű, 
szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
802225 Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű 
szakiskolai nevelése, oktatása
803416 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
804017 Iskolarendszeren  kívüli  nem  szakmai  oktatás, 
vizsgáztatás.
804028 Iskolarendszeren  kívüli  szakmai  oktatás, 
vizsgáztatás.
551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
551326 Diákotthoni,  kollégiumi  szálláshelynyújtás  sajátos 
nevelési igényű gyermekek Tanulók számára
802188 Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű 
szakközépiskolai nevelése, oktatása
751922 Önkormányzatok  és  többcélú  kistérségi  társulások 
elszámolásai

2010.  január  1-től  alkalmazandó  szakfeladat  száma 
megnevezése:
Az  intézmény  alaptevékenységébe  tartozó  szakfeladatok 
száma, megnevezése:
8531211 Nappali  rendszerű  szakközépiskolai  oktatás  (9-12/13 
évfolyam)
8531221 Sajátos  nevelésű  igényű  tanulók  nappali  rendszerű 
szakközépiskolai oktatása (9-12/13 évfolyam)
8531231 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali 
rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13 évfolyam)
8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13 évfolyam)
8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
8531321 Sajátos  nevelésű  igényű  tanulók  nappali  rendszerű 
szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
8531331 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali 
rendszerű szakiskolai oktatása (9-10 évfolyam)
8531341 Nappali  rendszerű  szakiskolai  felzárkóztató  oktatás 
(9-10. évfolyam)
8531351 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10 évfolyam)
8532111 Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő  nappali 
rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
8532121 Sajátos  nevelésű  igényű  tanulók  szakképesítés 
megszerzésére  felkészítő  nappali  rendszerű  szakmai  elméleti 
oktatása a szakképzési évfolyamokon
8532131 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók Szakképesítés 
megszerzésére  felkészítő  nappali  rendszerű  szakmai  elméleti 
oktatása a szakképzési évfolyamokon
8532141 Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő  szakmai 
elméleti felnőttoktatás
8532211 Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő  nappali 
rendszerű  szakmai  gyakorlati  oktatás  a  szakképzési 
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évfolyamokon
8532221 Sajátos  nevelésű  igényű  tanulók  szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 
oktatása a szakképzési évfolyamokon
8532231 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 
oktatása a szakképzési évfolyamokon
8532241 Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő  szakmai 
gyakorlati felnőttoktatás
8532311  Emelt  szintű  nappali  rendszerű  szakközépiskolai 
szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
8532321  Sajátos nevelésű igényű tanulók emelt szintű nappali 
rendszerű  szakközépiskolai  szakmai  oktatás  a  szakképzési 
évfolyamokon
8532331  Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  emelt  szintű 
nappali  rendszerű  szakközépiskolai  szakmai  oktatás  a 
szakképzési évfolyamokon
8532341 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
8542111 Felsőfokú szakképzés
8542121 Szakirányú továbbképzés
8542131  Felsőfokú  végzettségi  szintet  nem  biztosító  egyéb 
képzés
8559171 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
8559181  Sajátos  nevelési  igényű  középiskolai,  szakiskolai 
tanulók tanulószobai nevelése
8559191 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, 
szakiskolai tanulószobai nevelése
8559211  Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
8559221 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos 
nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
8559231  Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő 
nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  kollégiumi,  externátusi 
nevelése
8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
8559331 Foglalkoztatást elősegítő képzések
8559341  Megváltozott  munkaképességűek  rehabilitációs 
képzése
8559351 Szakmai továbbképzések
8559361 Kötelező felkészítő képzések
8559371 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
8560131 Fejlesztő felkészítés
8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
8560921  Munkerőpiaci  felnőttképzéshez  kapcsolódó  szakmai 
szolgáltatások
8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
8904411 Közcélú foglalkoztatás
8904421 Közhasznú foglalkoztatás
8904431 Közmunka
5520011 Üdülési, egyéb szálláshely – szolgáltatás
5590111 Kollégiumi  szálláshelynyújtás  közoktatásban  tanulók 
számára
5590121 Kollégiumi  szálláshelynyújtás  felsőoktatásban  részt 
vevő hallgatok számára
5590131 Diákotthoni  szálláshelynyújtás  felsőoktatásban  részt 
vevő hallgatok számára
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése
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4.3. Az  intézmény  kiegészítő  tevékenysége:  az  intézmény 
kiegészítő tevékenységet nem folytat.

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

Oktatott szakmák megnevezése, OKJ száma:
Számítástechnikai  programozó  (emelt  szintű)  
OKJ 54 4641 04
Gazdasági  informatikus  I.  (emelt  szintű)
OKJ 54 4641 01
Számítógép-kezelő (használó) OKJ 33 4641 01
Automatizálási  technikus  (elektronikai  szakirány)
OKJ 52 5499 01
Környezetvédelmi  technikus  (gépészeti  szakirány)
OKJ 52 5470 04
Faipari technikus OKJ 52 5411 10
Asztalos OKJ 33 5262 01
Élelmiszer-és vegyiáru kereskedő OKJ 33 7862 01
Gazdasági informatikus OKJ 52 4641 02
Vendégfogadós OKJ 31 7822 02
Vendéglátó technikus OKJ 52 7822 02
Rendszerinformatikus OKJ 54 4641 03
Szabász OKJ 33 5276 03
NC-CNC gépkezelő OKJ 32 5233 02
Géplakatos OKJ 31 523304
Gépipari mérnökasszisztens OKJ 55 5442 01
Informatikai hálózattelepítő és-üzemeltető
OKJ 54 481 03 0010 54 01
Webmester OKJ 54 481 03 0010 54 07
Gazdasági informatikus OKJ 54 481 04 0010 54 01
Vendéglős OKJ 52 811 02 0000 00 00
Települési környezetvédelmi technikus
OKJ 54 851 01 0000 00 00
Automatikai műszerész OKJ 52 523 01 1000 00 00
Bútoripari technikus OKJ 54 543 02 0010 54 01
Fafeldolgozó technikus OKJ 54 543 02 0010 54 02
Bútorasztalos OKJ 33 543 01 1000 00 00
Élelmiszer-és vegyi áru-eladó OKJ 31 341 01 0010 31 02
Szakács OKJ 33 811 03 1000 00 00
Női szabó OKJ 33 542 05 0010 33 03
Géplakatos OKJ 31 521 10 1000 00 00
Fazekas OKJ 31 215 02 0010 31 04
Mixer OKJ 33 811 02 0001 33 01
Műszaki cikk eladó OKJ 31 341 01 0010 31 03
Ruházati eladó OKJ 31 341 01 0010 31 05
Faesztergályos OKJ 33 543 01 0100 21 02
Fatermékgyártó OKJ 33 543 01 0100 31 02
Épületasztalos OKJ 31 582 08 1000 00 00
Takarító OKJ 31 814 01 0000 00 00
Szállodai szobaasszony OKJ 31 812 01 0100 21 01
CNC-forgácsoló OKJ 31 521 02 0000 00 00
Esztergályos OKJ 31 521 09 0100 31 01
Egyéb eljárás szerinti hegesztő OKJ 31 521 11 0100 31 02
Kerámiaipari gépkezelő OKJ 31 543 01 0100 31 01
Munkaruha- és védőruha-készítő OKJ 33 542 05 0100 21 03
Fa- és bútoripari gépkezelő OKJ 33 543 01 0100 31 01
Kereskedő, boltvezető OKJ 33 341 02 0000 00 00
Anyagbeszerző OKJ 4 345 02 0100 31 01
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Panziós, falusi vendéglátó OKJ 31 812 01 0000 00 00
Gyorséttermi- és ételeladóOKJ 33 811 03 0100 31 01
Étkezdés OKJ 52 811 02 0100 31 01
Vendéglátó eladó OKJ 52 811 02 0100 31 02
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
OKJ 54 481 03 0100 52 01
/18/ Textiltermék-összeállító OKJ 33 542 05 0100 21 04
/18/ Települési környezetvédelmi ügyintéző
OKJ 54 851 0 10100 52 01
CAD-CAM informatikus OKJ 54 481 01 1000 00 00
Pincér OKJ 33 8111 02 1000 00 00
Gépíró, szövegszerkesztő OKJ 33 346 01 0100 31 02
Famegmunkáló OKJ 31 582 08 0100 31 01
Szállodai portás, recepciós OKJ 54 812 03 0000 00 00
Épületasztalos OKJ 31 582 08 1000 00 00

5.Az intézmény képviseletére jogosultak /1/:
Az intézmény igazgatója, valamint az iskola SZMSZ-
ben meghatározott munkakört betöltő(k).

5. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, 
nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás előkészítése az 
önkormányzat oktatási ügyekért felelős állandó bizottságának a 
/18/ feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a 
jegyző látja el.
6. Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó 
foglalkoztatási  jogviszony(ok)  megjelölése:  a  foglalkoztatás 
közalkalmazotti jogviszonyban történik.
7. Az intézmény képviseletére jogosultak /1/:
Az intézmény igazgatója, valamint az iskola SZMSZ-ben 
meghatározott munkakört betöltő(k).

Jelen  Alapító  Okirat  hatályba  lépésének  időpontja: 
2004. július 21.

Záradék:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 
…/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta el.
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A L A P Í T Ó O K I R A T

Szentgotthárd Város Önkormányzata az általa alapított Ipari Szakmunkásképző 
Iskola (alapításkori név), a jelenlegi III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 
(jelenlegi  név)  intézmény  számára  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi 
XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről 
szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 10.§-ában, továbbá a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján 
185/2008. számú határozatával az alábbi, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot adja ki /18/:

1. A költségvetési szerv:
1.1 Neve: III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
1.2 Székhelye: Szentgotthárd, Honvéd u.10.

2.1.1. Intézménye: Szentgotthárd, Hunyadi u. 27.
1.3 Alapító szerve: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-

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

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

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

Alapítás dátuma: 1991.01.01. Az iskola jogutódja a Szentgotthárd 
Nagyközség Képviselő-testülete 1890. június 26-i ülésén alapított iparos 
tanonciskolának.

1.6 Alapítást elrendelő határozat: nem ismert.
1.7 Az intézmény jogállása: jogi személyként működő helyi önkormányzati 

költségvetési szerv
1.8 Működési területe /2/: Szentgotthárd város és szakmai középiskolai 

oktatást igénybevevő, vele együttműködési megállapodást kötő 
önkormányzatok.

1.9 Önkormányzati nyilvántartási száma: /2/: 126
1.10 Intézmény típusa: Középiskola – szakközépiskola, szakiskola, kollégium
1.11 Tagozat megnevezése: nappali; iskolarendszeren kívüli; felnőttképzés
1.12 Évfolyamok száma: 1; 2; 2+2; 2+3; 4+1; 4+2; 5+1
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2. Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatás
Az iskola  1;  2;  2+2;  2+3;  4+1;  4+2;  5+1 évfolyammal  rendelkező nevelési-
oktatási  Intézmény.  Felkészít  az  alapműveltségi-érettségi-,  szakmai  vizsgára, 
kiadja  az  ezeket  igazoló  okiratokat.  Ellátja  a  szlovén nemzetiségi  kisebbségi 
nyelv  oktatását.  A  feladatok  ellátásához  az  iskolának  rendelkezésre  áll  a 
székhelyén lévő 8113 m² alapterületű ingatlan, rajta az elméleti oktatást szolgáló 
középiskolai épülettel, tornateremmel, sportpályával, tanműhellyel. Az iskola a 
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatainak ellátásához 
szabadon  használhatja.  Az  iskola  a  rendelkezésre  álló  helyiségeket,  így  a 
tornatermet,  tantermeket,  a  tanműhely  helyiségeit  egy  naptári  évnél  nem 
hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az 
nem  akadályozza  nevelő-oktató  munkáját,  a  mindennapos  testedzést  és  az 
iskolában működő diáksportkör munkáját. A kollégiumban alsó- és középfokú 
oktatásban  részt  vevő  diákok  kaphatnak  elhelyezést  Térítési  díj  ellenében 
felnőttképzésben  résztvevők  és  felsőfokú  tanulmányokat  folytatók  is  szállást 
kaphatnak.
Maximálisan felvehető tanulólétszám: 550 fő.
3. Az intézmény besorolása

3.1. Tevékenységének jellege  szempontjából  (típusa):  közszolgáltató 
költségvetési szerv, közintézmény

3.2. Feladatellátáshoz  gyakorolt  funkció  szerint  (gazdálkodási 
jogkör): 

2009. december 31-ig:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv 
saját  költségvetéssel  rendelkezik,  önálló  gazdálkodási  jogköre  és 
felelőssége  van.  Az  alaptevékenységét  önállóan  látja  el,  a  pénzügyi, 
gazdálkodási, számviteli feladatait saját gazdasági szervezet látja el.
2010. január 01-től:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv 
saját  költségvetéssel  rendelkezik,  önálló  gazdálkodási  jogköre  és 
felelőssége  van.  Az  alaptevékenységét  önállóan  látja  el  azzal,  hogy  a 
pénzügyi,  gazdálkodási,  számviteli  feladatait  a  szentgotthárdi 
Polgármesteri  Hivatal  látja  el  az  irányító  szerv  által  jóváhagyott 
együttműködési megállapodás alapján.

4. Az intézmény alaptevékenysége:
2.1. Szagágazat száma és megnevezése
853200 szakmai középfokú oktatás
4.2. Szakfeladat száma és megnevezése /2/:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma, megnevezése:
802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
Nyelvi előkészítő évfolyam
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802241 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai 
oktatás
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás (9-10.évf.)
802263 Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő  iskolarendszerű 
felnőttoktatás
802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés 
megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
802225 Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  szakiskolai 
nevelése, oktatása
803416 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás.
804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás.
551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
551326 Diákotthoni,  kollégiumi  szálláshelynyújtás  sajátos  nevelési 
igényű gyermekek Tanulók számára
802188 Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű 
szakközépiskolai nevelése, oktatása
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat száma megnevezése:
Az  intézmény  alaptevékenységébe tartozó  szakfeladatok  száma, 
megnevezése:
8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13 évfolyam)
8531221 Sajátos  nevelésű  igényű  tanulók  nappali  rendszerű 
szakközépiskolai oktatása (9-12/13 évfolyam)
8531231 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű 
szakközépiskolai oktatás (9-12/13 évfolyam)
8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13 évfolyam)
8531311 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
8531321 Sajátos  nevelésű  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  szakiskolai 
oktatása (9-10. évfolyam)
8531331 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű 
szakiskolai oktatása (9-10 évfolyam)
8531341 Nappali  rendszerű  szakiskolai  felzárkóztató  oktatás  (9-10. 
évfolyam)
8531351 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10 évfolyam)
8532111 Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő  nappali  rendszerű 
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
8532121 Sajátos  nevelésű  igényű  tanulók  szakképesítés  megszerzésére 
felkészítő  nappali  rendszerű  szakmai  elméleti  oktatása  a  szakképzési 
évfolyamokon
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8532131 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  Szakképesítés 
megszerzésére  felkészítő  nappali  rendszerű  szakmai  elméleti  oktatása  a 
szakképzési évfolyamokon
8532141 Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő  szakmai  elméleti 
felnőttoktatás
8532211 Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő  nappali  rendszerű 
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
8532221 Sajátos  nevelésű  igényű  tanulók  szakképesítés  megszerzésére 
felkészítő  nappali  rendszerű  szakmai  gyakorlati  oktatása  a  szakképzési 
évfolyamokon
8532231 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon
8532241 Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő  szakmai  gyakorlati 
felnőttoktatás
8532311 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás 
a szakképzési évfolyamokon
8532321 Sajátos nevelésű igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
8532331 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  emelt  szintű  nappali 
rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
8532341 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
8542111 Felsőfokú szakképzés
8542121 Szakirányú továbbképzés
8542131 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
8559171 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
8559181 Sajátos  nevelési  igényű  középiskolai,  szakiskolai  tanulók 
tanulószobai nevelése
8559191 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai 
tanulószobai nevelése
8559211 Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő  tanulók 
kollégiumi, externátusi nevelése
8559221 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
8559231 Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő  nemzeti  és 
etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
8559331 Foglalkoztatást elősegítő képzések
8559341 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
8559351 Szakmai továbbképzések
8559361 Kötelező felkészítő képzések
8559371 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
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8560131 Fejlesztő felkészítés
8560911 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
8560921 Munkerőpiaci  felnőttképzéshez  kapcsolódó  szakmai 
szolgáltatások
8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
8904411 Közcélú foglalkoztatás
8904421 Közhasznú foglalkoztatás
8904431 Közmunka
5520011 Üdülési, egyéb szálláshely – szolgáltatás
5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
5590121 Kollégiumi  szálláshelynyújtás  felsőoktatásban  részt  vevő 
hallgatok számára
5590131 Diákotthoni  szálláshelynyújtás  felsőoktatásban  részt  vevő 
hallgatok számára
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése
4.3. Az  intézmény  kiegészítő  tevékenysége:  az  intézmény  kiegészítő 

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

kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.
Oktatott szakmák megnevezése, OKJ száma:
Számítástechnikai programozó (emelt szintű) OKJ 54 4641 04
Gazdasági informatikus I. (emelt szintű) OKJ 54 4641 01
Számítógép-kezelő (használó) OKJ 33 4641 01
Automatizálási technikus (elektronikai szakirány)OKJ 52 5499 01
Környezetvédelmi technikus (gépészeti szakirány)OKJ 52 5470 04
Faipari technikus OKJ 52 5411 10
Asztalos OKJ 33 5262 01
Élelmiszer-és vegyiáru kereskedő OKJ 33 7862 01
Gazdasági informatikus OKJ 52 4641 02
Vendégfogadós OKJ 31 7822 02
Vendéglátó technikus OKJ 52 7822 02
Rendszerinformatikus OKJ 54 4641 03
Szabász OKJ 33 5276 03
NC-CNC gépkezelő OKJ 32 5233 02
Géplakatos OKJ 31 523304
Gépipari mérnökasszisztens OKJ 55 5442 01
Informatikai hálózattelepítő és-üzemeltetőOKJ 54 481 03 0010 54 01
Webmester OKJ 54 481 03 0010 54 07
Gazdasági informatikus OKJ 54 481 04 0010 54 01
Vendéglős OKJ 52 811 02 0000 00 00
Települési környezetvédelmi technikusOKJ 54 851 01 0000 00 00
Automatikai műszerész OKJ 52 523 01 1000 00 00
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Bútoripari technikus OKJ 54 543 02 0010 54 01
Fafeldolgozó technikus OKJ 54 543 02 0010 54 02
Bútorasztalos OKJ 33 543 01 1000 00 00
Élelmiszer-és vegyi áru-eladó OKJ 31 341 01 0010 31 02
Szakács OKJ 33 811 03 1000 00 00
Női szabó OKJ 33 542 05 0010 33 03
Géplakatos OKJ 31 521 10 1000 00 00
Fazekas OKJ 31 215 02 0010 31 04
Mixer OKJ 33 811 02 0001 33 01
Műszaki cikk eladó OKJ 31 341 01 0010 31 03
Ruházati eladó OKJ 31 341 01 0010 31 05
Faesztergályos OKJ 33 543 01 0100 21 02
Fatermékgyártó OKJ 33 543 01 0100 31 02
Épületasztalos OKJ 31 582 08 1000 00 00
Takarító OKJ 31 814 01 0000 00 00
Szállodai szobaasszony OKJ 31 812 01 0100 21 01
CNC-forgácsoló OKJ 31 521 02 0000 00 00
Esztergályos OKJ 31 521 09 0100 31 01
Egyéb eljárás szerinti hegesztő OKJ 31 521 11 0100 31 02
Kerámiaipari gépkezelő OKJ 31 543 01 0100 31 01
Munkaruha- és védőruha-készítő OKJ 33 542 05 0100 21 03
Fa- és bútoripari gépkezelő OKJ 33 543 01 0100 31 01
Kereskedő, boltvezető OKJ 33 341 02 0000 00 00
Anyagbeszerző OKJ 4 345 02 0100 31 01
Panziós, falusi vendéglátó OKJ 31 812 01 0000 00 00
Gyorséttermi- és ételeladó OKJ 33 811 03 0100 31 01
Étkezdés OKJ 52 811 02 0100 31 01
Vendéglátó eladó OKJ 52 811 02 0100 31 02
Számítástechnikai szoftverüzemeltető OKJ 54 481 03 0100 52 01
/18/ Textiltermék-összeállító OKJ 33 542 05 0100 21 04
/18/ Települési környezetvédelmi ügyintéző

OKJ 54 851 0 10100 52 01
CAD-CAM informatikus OKJ 54 481 01 1000 00 00
Pincér OKJ 33 8111 02 1000 00 00
Gépíró, szövegszerkesztő OKJ 33 346 01 0100 31 02
Famegmunkáló OKJ 31 582 08 0100 31 01
Szállodai portás, recepciós OKJ 54 812 03 0000 00 00
Épületasztalos OKJ 31 582 08 1000 00 00

5. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje /1/:
Az intézmény igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati 
eljárás útján. A megbízás előkészítése az önkormányzat oktatási ügyekért felelős 
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állandó  bizottságának  a  /18/  feladata.  A  pályázati  eljárással  kapcsolatos 
feladatokat a jegyző látja el.

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

7. Az intézmény képviseletére jogosultak /1/:
Az  intézmény  igazgatója,  valamint  az  iskola  SZMSZ-ben  meghatározott 
munkakört betöltő(k).

Záradék:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …/2009. sz. Képviselő-testületi 
határozattal fogadta el.

Szentgotthárd, 2009………………..

........................................ ........................................
polgármester jegyző
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Megjegyzés:
1. 12/1995.sz. testületi határozattal törölt szöveg.
2. 97/1998.sz. testületi határozattal módosított, ill. kiegészített szöveg.
3. 7/2001.  sz.  képviselő-testületi  határozattal  módosított,  ill.  kiegészített 

szöveg.
4. 146/2003. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
5. 301/2003. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
6. 391/2006.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
7. 59/2004. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
8. 134/2004.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
9. 197/2004. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
10.272/2004. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
11.7/2005. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
12.85/2005.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
13.102/2006. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
14.60/2007.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg .
15.192/2007. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
16.233/2007. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
17.12/2008. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
18. 185/2008. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg.
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3. sz. melléklet

Módosítás előtt Módosítás után
1.3.Az alapítói jog gyakorlója:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Cím: 9970 Szentgotthárd,  Széll  Kálmán tér 
11.

1.3.Az alapító szerve:  
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

1.4 Felügyeleti szerv: Szentgotthárd 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete /1/

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

1.5. Működési terület: 
Szentgotthárd,  valamint  az  egészségügyi 
ellátást,  illetve  szolgáltatást  igénybe-
vevő,vele  együttműködési  megállapodást 
kötő önkormányzatok. /1/

1.4.Alapítói  jogokkal  felruházott  irányító 
szerv(einek) neve, székhelye:

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

1.6. Önkormányzati nyilvántartási száma: 
132 /1/

1.6.Alapítás dátuma: 1996. január 1.

1.7. Alapítást  elrendelő  határozat: 
304/1995. ÖKT. határozat.

1.8.Az  intézmény  jogállása: jogi 
személyként  működő  helyi 
önkormányzati költségvetési szerv

1.9.Működési terület: 
Szentgotthárd,  valamint  az  egészségügyi 
ellátást, illetve szolgáltatást igénybevevő,vele 
együttműködési  megállapodást  kötő 
önkormányzatok. /1/
1.10.Önkormányzati nyilvántartási száma: 
132 /1/

2.1. Szakágazat száma és megnevezése: 
/1/

862200:  Szakorvosi járóbeteg-ellátás

2.2. Szakfeladat száma és megnevezése:
Alapellátás (k): 
851219: Háziorvosi szolgálat
851286: Fogorvosi ellátás
851297: Védőnői szolgálat
851912:Anya-,  gyermek-  és  csecsemő-
védelem
851242: Járóbetegek gondozóintézeti gondo-
zása

Szakellátás (ö):

2. Az intézmény által ellátott közfeladat: 
egészségügyi ellátás
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851275: Járóbetegek szakorvosi ellátása
851967: Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
Szolgáltatás (ö): 
851253: Foglalkozás- egészségügyi ellátás

3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:  /1/
Az  előirányzatok  felett  teljes jogkörrel 
rendelkező,  részben  önállóan  gazdálkodó 
költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi-
gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal 
látja  el.  Az  önállóan  gazdálkodó 
költségvetési  szerv és  az  intézmény közötti 
munkamegosztást  és  felelősségvállalás 
rendjét,  továbbá  az  előirányzatok  feletti 
jogosultság  és  jóváhagyás  gyakorlásának 
részletes  szabályait  külön  megállapodás 
tartalmazza

3. Az intézmény besorolása

3.1 Tevékenységének  jellege  szem-
pontjából (típusa): 

Közszolgáltató  költségvetési  szerv, 
közintézet
3.2.Feladatellátáshoz  gyakorolt  funkció 

szerint (gazdálkodási jogkör): 
Önállóan  működő  és  gazdálkodó 
költségvetési  szerv.  A  költségvetési  szerv 
saját  költségvetéssel  rendelkezik,  önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az 
alaptevékenységét  önállóan  látja  el  azzal, 
hogy  a  pénzügyi,  gazdálkodási,  számviteli 
feladatait  a  szentgotthárdi  Polgármesteri 
Hivatal  látja  el  az  irányító  szerv  által 
jóváhagyott  együttműködési  megállapodás 
alapján.

4.  Az  intézmény  vezetőjének  kinevezési 
rendje: 
Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város 
Képviselő-testülete pályázat útján nevezi ki. 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
Képviselő-testület hagyja jóvá.

4. Az intézmény alaptevékenysége:

4.1. Szakágazat száma és megnevezése: 
862200:  Szakorvosi járóbeteg-ellátás

4.2. Szakfeladat száma és megnevezése:

2009.  december  31-ig  alkalmazandó 
szakfeladat száma és megnevezése:
Alapellátás (k): 
851219: Háziorvosi szolgálat
851286: Fogorvosi ellátás   
851297: Védőnői szolgálat
851912:  Anya-,  gyermek-  és  csecsemő-
védelem
851242: Járóbetegek gondozóintézeti gondo-
zása
Szakellátás (ö):
851275: Járóbetegek szakorvosi ellátása
851967: Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
Szolgáltatás (ö): 
851253: Foglalkozás- egészségügyi ellátás

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

8621011 Háziorvosi alapellátás
8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás

8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása

8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása

8622311 Foglalkozás-egészségügyi 
alapellátás
8622321 Foglalkozás-egészségügyi 
szakellátás
8623011 Fogorvosi alapellátás

8690311 Egészségügyi laboratóriumi 
szolgáltatások
8690321 Képalkotó diagnosztikai 
szolgáltatások
8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás

8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi 
gondozás
8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás
Az  intézmény  kiegészítő  tevékenységei: 
nem végez kiegészítő tevékenységet.

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

5. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az  intézmény  vezetője,  vagy  az  általa 
megbízott dolgozó.

5.  Az  intézmény  vezetőjének  kinevezési 
rendje: 
Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város 
Képviselő-testülete pályázat útján nevezi ki. 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
Képviselő-testület hagyja jóvá.

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

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

Záradék:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
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a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal 
fogadta el.
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A L A P Í T Ó   O K I R A T

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 6.§. (1)  bek. b./ pontjában, 
valamint a 9.§.(4) bekezdésében biztosított jogkörében Szentgotthárd Város Képviselő-
testülete 304/1995. sz. határozatával az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
88.§. (1) bekezdése alapján 1996. január 1-jei hatállyal a kötelező és önként vállalt 
egészségügyi alapellátás, szakellátás és egészségügyi szolgáltatások ellátására költségvetési 
intézményt alapít. 

1. A költségvetési szerv:
1.1. Neve: Rendelőintézet Szentgotthárd
1.2. Székhelye: 9970. Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.

- telephelyei: Szentgotthárd, Rákóczi u. 5.
Szentgotthárd, Széll K. tér 1.
Szentgotthárd, Füzesi u.7.
Szentgotthárd, Honvéd u.10.
Szentgotthárd, Máriaújfalui út 87.
Szentgotthárd, Farkasfai u.5.

1.3. Az alapító szerve:  
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

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

1.5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

1.6. Alapítás dátuma: 1996. január 1.

1.7. Alapítást elrendelő határozat: 304/1995. ÖKT. határozat.

1.8. Az intézmény jogállása: jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési 
szerv

1.9. Működési terület: 
Szentgotthárd,  valamint  az  egészségügyi  ellátást,  illetve 
szolgáltatást  igénybevevő,vele  együttműködési  megállapodást 
kötő önkormányzatok. /1/

1.10. Önkormányzati nyilvántartási száma: 132 /1/
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2. Az intézmény által ellátott közfeladat: egészségügyi ellátás

3. Az intézmény besorolása

3.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa): 
Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézet

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

4. Az intézmény alaptevékenysége:
4.1. Szakágazat száma és megnevezése: 

862200: Szakorvosi járóbeteg-ellátás

4.3. Szakfeladat száma és megnevezése:

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma és megnevezése:
Alapellátás (k): 851219: Háziorvosi szolgálat

 851286: Fogorvosi ellátás
   851297: Védőnői szolgálat

 851912: Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
 851242: Járóbetegek gondozóintézeti gondozása

Szakellátás (ö): 851275: Járóbetegek szakorvosi ellátása
      851967: Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

Szolgáltatás (ö): 851253: Foglalkozás- egészségügyi ellátás

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

8621011 Háziorvosi alapellátás
8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás
8622111Járóbetegek gyógyító szakellátása
8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása
8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
8623011 Fogorvosi alapellátás
8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás
8690411        Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
8690421        Ifjúság-egészségügyi gondozás

Az intézmény kiegészítő tevékenységei: nem végez kiegészítő tevékenységet.

37



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

5. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város Képviselő-testülete pályázat útján nevezi 
ki. Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

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

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

Záradék:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta el.

Szentgotthárd, 2009……….

…………………… ……………………
   polgármester  jegyző

Megjegyzés:
1. 97/1998. sz. képviselő-testületi határozattal módosított, ill. kiegészített szöveg.
2. 17/2000. sz. képviselő-testületi határozattal módosított, ill. kiegészített szöveg.
3. 7/2001. sz. képviselő-testületi határozattal módosított, ill. kiegészített szöveg.
4. 147/2003. sz. képviselő-testületi határozattal módosított, ill. kiegészített szöveg.
5. 390/2003. sz. képviselő-testületi határozattal módosított, ill. kiegészített szöveg.
6. 12/2008. sz. képviselő-testületi határozattal módosított, ill. kiegészített szöveg
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4.sz. melléklet

Módosítás előtt Módosítás után
3. Alapító szerv neve és címe:
Szentgotthárd Város Önkormányzat
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

3. Alapító szerv neve és címe:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

4. Alapítás időpontja*:1990. 09. 30.* 4. Irányító szerv(veinek) neve, székhelye: 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

5. Működési terület*:
Szentgotthárd város közigazgatási területe,
Szentgotthárdi kistérség területe;
ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a 
Polgármesteri Hivatal részeként működtetett 
okmányiroda  az  ország  területére  kiterjedő 
illetékességgel  látja  el  a  hatáskörébe  utalt 
feladatait  [256/2000.  (XII.  26.)  Korm. 
rendelet 1.§ (1) bek.].*

1.5.Alapítói  jogokkal  felruházott  irányító 
szerv(einek) neve, székhelye:

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

6. Felügyeleti szerve:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának*
Képviselő-testülete 
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

6. Alapítás időpontja*: 1990. 09. 30.*

7. Alapvető szakágazat*:
841105    Helyi  önkormányzatok,  valamint 
többcélú  kistérségi  társulások  igazgatási 
tevékenysége*

7. Alapítást elrendelő határozat: -

8.  Állami  feladatként  ellátandó  alap-
tevékenysége és kiegészítő tevékenysége:
Alaptevékenysége:  Az  önkormányzat 
működésével,  valamint  az államigazgatási 
ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával  kapcsolatos,  valamint  a 

nemzeti és etnikai
kisebbségek  jogairól  szóló  törvényben 

meghatározott
feladatok ellátása /Ötv. 38.§ (1) bek./*.

Alapvető szakfeladat:
751153    Helyi  önkormányzatok,  valamint 
többcélú  kistérségi  társulások  igazgatási 
tevékenysége
Szakfeladatok*:
014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

8. Az intézmény jogállása: 
jogi  személyként  működő  helyi 
önkormányzati költségvetési szerv
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020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
221214 Lapkiadás
451017 Magasépítőipar
452014 Mélyépítőipar
452025 Helyi  közutak,  hidak,  alagutak 
létesítése és felújítása
631211  Közutak,  hidak,  alagutak 
üzemeltetése, fenntartása
642024 Városi és kábeltelevíziós rendszerek 
üzemeltetése
701015  Saját  vagy  bérelt  ingatlan 
hasznosítása
751153  Önkormányzatok  és  többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751164 Települési és területi helyi kisebbségi 
önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751175  Országgyűlési  képviselőválasztással 
kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186 Önkormányzati 
képviselőválasztással
kapcsolatos feladatok végrehajtása
751669 Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás
751670 Polgári védelmi tevékenység
751834 Vízkárelhárítás
751845  Város-  és  községgazdálkodási 
szolgáltatás
751856  Települési  vízellátás  és  vízminőség 
védelem
751867 Köztemető fenntartási feladatok
751878 Közvilágítási feladatok
751922  Önkormányzatok  és  többcélú 
kistérségi
társulások elszámolásai
751966  Önkormányzatok  és  többcélú 
kistérségi
társulások  feladatra  nem  tervezhető 
elszámolása
852018 Állategészségügyi tevékenység
853211 Bölcsődei ellátás
853311  Rendszeres  szociális  pénzbeli 
ellátások
853322  Rendszeres  gyermekvédelmi 
pénzbeli ellátások
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355  Eseti  pénzbeli  gyermekvédelmi 
ellátások
901116 Szennyvízelvezetés és –kezelés
902113  Települési  hulladékok  kezelése, 
köztisztasági tevékenység
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921815  Művelődési  központok,  házak 
tevékenysége
924025 Verseny- és élsport
924036 Diáksport
926018  Máshová  nem  sorolt  kulturális 
tevékenység
926029  Máshová  nem  sorolt 
sporttevékenység
930910 Fürdő és strandszolgáltatás*

9.  Ellátható  vállalkozási  tevékenység  köre 
és mértéke*:
A  költségvetési  szerv  vállalkozási 
tevékenységet nem folytat.*

9.  Működési  terület*: Szentgotthárd  város 
közigazgatási  területe,  Szentgotthárdi 
kistérség  területe;  ha  a  jogszabály  eltérően 
nem  rendelkezik,  a  Polgármesteri  Hivatal 
részeként működtetett okmányiroda az ország 
területére  kiterjedő illetékességgel  látja  el  a 
hatáskörébe utalt  feladatait  [256/2000. (XII. 
26.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek.].*

10. Gazdálkodási jogköre: 
Jogi  személyiséggel  a  költségvetési 
előirányzatok  felett  teljes  jogkörrel 
rendelkező,  önállóan  gazdálkodó 
költségvetési szerv.

10.  Az  intézmény  által  ellátott  közfeladat:  
Önkormányzati igazgatás

11.  Költségvetési  szerv  vezetőjének 
kinevezési rendje:  
A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti, akit 
a  képviselő-testület  nevez  ki  határozatlan 
időre.

11. Az intézmény besorolása:
11.1.  Tevékenységének  jellege 
szempontjából  (típusa):   közhatalmi 
költségvetési szerv

11.2.  Feladatellátáshoz  gyakorolt  funkció 
szerint (gazdálkodási jogkör):
Önállóan  működő  és  gazdálkodó 
költségvetési  szerv.  A  költségvetési  szerv 
saját  költségvetéssel  rendelkezik,  önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az 
alaptevékenységét  önállóan  látja  el, 
pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait 
saját gazdasági szervezet látja el.

12. Az intézmény alaptevékenysége: 
Az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási  ügyek  döntésre  való 
előkészítésével  és  végrehajtásával 
kapcsolatos,  valamint  a  nemzeti  és  etnikai 
kisebbségek  jogairól  szóló  törvényben 
meghatározott  feladatok  ellátása  /Ötv.  38.§ 
(1) bek./*.

12.1. Szakágazat száma és megnevezése:
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841105    Helyi  önkormányzatok,  valamint 
többcélú  kistérségi  társulások  igazgatási 
tevékenysége*

12.2. Szakfeladat száma és megnevezése:
2009.  december  31-ig  alkalmazandó 
szakfeladatok száma és megnevezése:
Alapvető szakfeladat:
751153    Helyi  önkormányzatok,  valamint 
többcélú  kistérségi  társulások  igazgatási 
tevékenysége
Szakfeladatok*:
014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
221214 Lapkiadás
451017 Magasépítőipar
452014 Mélyépítőipar
452025 Helyi  közutak,  hidak,  alagutak 
létesítése és felújítása
631211  Közutak,  hidak,  alagutak 
üzemeltetése, fenntartása
642024 Városi és kábeltelevíziós rendszerek 
üzemeltetése
701015  Saját  vagy  bérelt  ingatlan 
hasznosítása
751153  Önkormányzatok  és  többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751164 Települési és területi helyi kisebbségi 
önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751175  Országgyűlési  képviselőválasztással 
kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186 Önkormányzati 
képviselőválasztással
kapcsolatos feladatok végrehajtása
751669 Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás
751670 Polgári védelmi tevékenység
751834 Vízkárelhárítás
751845  Város-  és  községgazdálkodási 
szolgáltatás
751856  Települési  vízellátás  és  vízminőség 
védelem
751867 Köztemető fenntartási feladatok
751878 Közvilágítási feladatok
751922  Önkormányzatok  és  többcélú 
kistérségi
társulások elszámolásai
751966  Önkormányzatok  és  többcélú 
kistérségi
társulások  feladatra  nem  tervezhető 
elszámolása
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852018 Állategészségügyi tevékenység
853211 Bölcsődei ellátás
853311  Rendszeres  szociális  pénzbeli 
ellátások
853322  Rendszeres  gyermekvédelmi 
pénzbeli ellátások
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355  Eseti  pénzbeli  gyermekvédelmi 
ellátások
901116 Szennyvízelvezetés és –kezelés
902113  Települési  hulladékok  kezelése, 
köztisztasági tevékenység
921815  Művelődési  központok,  házak 
tevékenysége
924025 Verseny- és élsport
924036 Diáksport
926018  Máshová  nem  sorolt  kulturális 
tevékenység
926029  Máshová  nem  sorolt 
sporttevékenység
930910 Fürdő és strandszolgáltatás*
2010.  január  1-től  alkalmazandó 
szakfeladat száma és megnevezése:

Az  intézmény  alaptevékenységébe  tartozó 
szakfeladatok száma és megnevezése:
0210001  Erdészet,  egyéb  erdőgazdálkodási 
tevékenység
3700001  Szennyvíz  gyűjtése,  tisztítása, 
elhelyezés
3811031  Települési  hulladék  vegyes 
begyűjtése, szállítása, átrakása
4120001 Lakó és nem lakóépület építése
4211001 Út, autópálya építése
4221001 Folyadék szállítására szolgáló 
közmű építése
4222001  Elektromos,  híradás-technikai  célú 
közmű építése
5221101  Közutak,  hidak,alagutak 
üzemeltetése fenntartása
6110201 Vezetékes műsorelosztás,  városi  és 
kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
6820021  Nem  lakóingatlan  bérbeadása, 
üzemeltetése
7490101 Igazságügyi szakértői tevékenység
7500001 Állat-egészségügyi ellátás
8130001 Zöldterület kezelés
8219001  Fénymásolás,  egyéb  irodai 
szolgáltatás
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8411121 Önkormányzati jogalkotás
8411141 Országgyűlési képviselőválasztá-
sokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411151 Önkormányzati képviselőválasztá-
sokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411161 Országos, települési és területi 
kisebbségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek
8411171 Európai parlamenti képviselővá-
lasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz 
kapcsolódó tevékenységek
8411241 Területi általános végrehajtó 
igazgatási tevékenység
8411261 Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
8411271 Települési kisebbségi önkormány-
zatok igazgatási tevékenysége
8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, 
adóellenőrzés
8411431  A  költségvetés  végrehajtása,  a 
kifizetések ellenőrzése területi szinten
8411911 Nemzeti ünnepek programjai
8411921  Kiemelt  állami  és  önkormányzati 
rendezvények
8414011  Önkormányzatok  közbeszerzési 
eljárásainak  lebonyolításával  összefüggő 
szolgáltatások
8414021 Közvilágítás
8414031  Város,  és  községgazdálkodási 
m.n.s. szolgáltatások
8419011 Önkormányzatok,valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai
8419021 Központi költségvetési befizetések
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi 
kapcsolatai
8425211  Tűzoltás,  műszaki  mentés, 
katasztrófahelyzet elhárítása
8425311 A polgári védelem ágazati feladatai
8425411  Ár-  és  belvízvédelemmel 
összefüggő tevékenységek
8821111 Rendszeres szociális segély
8821121 Időskorúak járadéka
8821131 Lakásfenntartási támogatás 
normatív alapon
8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási 
támogatás
8821151 Ápolási díj alanyi jogon
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon
8821171 Rendszeres gyerekvédelmi pénzbeli 
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ellátások
8821181  Kiegészítő  gyermekvédelmi 
támogatás
8821211 Helyi eseti lakásfenntartási 
támogatás
8821221 Átmeneti segély
8821231 Temetési segély
8821241  Rendkívüli  gyermekvédelmi 
támogatás
8821251  Mozgáskorlátozottak  közlekedési 
támogatása
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás
8822021 Közgyógyellátás
8822031 Köztemetés
8891011 Bölcsődei ellátás
8899351 Otthonteremtési támogatás
8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése
8899421  Önkormányzatok  által  nyújtott 
lakástámogatás
8899431  Munkáltatók  által  nyújtott 
lakástámogatások
8903011  Civil  szervezetek  működési 
támogatása
8903021  Civil  szervezetek  program-  és 
egyéb támogatása
8904411 Közcélú foglalkoztatás
8904421 Közhasznú foglalkoztatás
8904431 Közmunka
8906031  Szakszervezeti  tevékenység 
támogatása
9105011  Közművelődési  tevékenységek  és 
támogatásuk
9311021 Sportlétesítmények működtetése és 
fejlesztése
9312011  Versenysport-tevékenység  és 
támogatása
9312041  Iskolai,  diáksport-tevékenység  és 
támogatása
9313011  Szabadidősport  tevékenység  és 
támogatása
9329111  Szabadidős  park,  fürdő  és 
strandszolgáltatás
9603021 Köztemető fenntartás és működtetés

Az intézmény kiegészítő tevékenységei:
8219002       Fénymásolás, egyéb irodai 
szolgáltatás
Az  intézmény  kisegítő  és  vállalkozási  
tevékenysége:  nem  végez  kisegítő  és 
vállalkozási tevékenységet.
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13.  Költségvetési  szerv  vezetőjének 
kinevezési rendje: 
A Polgármesteri  Hivatalt  a  jegyző  vezeti, 
akit  a  képviselő-testület  nevez  ki 
határozatlan időre.

14.  Az  intézmény  foglalkoztatottjaira 
vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)  
megjelölése:  

Foglalkoztatás a Köztisztviselői törvény és a 
Munka  törvénykönyve  hatály  alá  tartozó 
jogviszonyban történik.

Záradék:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
a 12/2008. sz. Képviselő-testületi határozattal 
fogadta  el  2008.  január  30.  napján,  2008. 
január 1-jei hatállyal.

Záradék:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal 
fogadta el.
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POLGÁRMESTERI HIVATAL SZENTGOTTHÁRD
ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  többször  módosított  9/1995.  (III.  30.)  számú 
rendeletének 22.§-a* rendelkezik Szentgotthárd város polgármesteri* hivataláról.
Az  Önkormányzat  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  88.§  (3) 
bekezdése*, az államháztartás működési rendjéről* szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
10.§-a alapján és a helyi  önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§-a és 38.§-a 
figyelembe vételével* az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Költségvetési szerv neve: Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd

2. Költségvetési szerv székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

3. Alapító szerv neve és címe: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

4. Irányító szerv(veinek) neve, székhelye: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

6. Alapítás időpontja*: 1990. 09. 30.*

7. Alapítást elrendelő határozat: -

8. Az intézmény jogállása: jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv

9.  Működési  terület*: Szentgotthárd  város  közigazgatási  területe,  Szentgotthárdi  kistérség 
területe;  ha  a  jogszabály  eltérően  nem  rendelkezik,  a  Polgármesteri  Hivatal  részeként 
működtetett okmányiroda az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a hatáskörébe 
utalt feladatait [256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek.].*

10. Az intézmény által ellátott közfeladat:  Önkormányzati igazgatás

11. Az intézmény besorolása:
11.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa):  közhatalmi költségvetési szerv

11.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör):
Önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv.  A  költségvetési  szerv  saját 
költségvetéssel  rendelkezik,  önálló  gazdálkodási  jogköre  és  felelőssége  van.  Az 
alaptevékenységét  önállóan  látja  el,  pénzügyi,  gazdálkodási,  számviteli  feladatait  saját 
gazdasági szervezet látja el.

12. Az intézmény alaptevékenysége: 
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Az  önkormányzat  működésével,  valamint  az  államigazgatási  ügyek  döntésre  való 
előkészítésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos,  valamint  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek 
jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása /Ötv. 38.§ (1) bek./*.

12.1. Szakágazat száma és megnevezése:
841105    Helyi  önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások  igazgatási 
tevékenysége*

12.2. Szakfeladat száma és megnevezése:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok száma és megnevezése:

Alapvető szakfeladat:
751153   Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Szakfeladatok*:
014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
221214 Lapkiadás
451017 Magasépítőipar
452014 Mélyépítőipar
452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és

felújítása
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,

fenntartása
642024 Városi és kábeltelevíziós rendszerek

üzemeltetése
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi

társulások igazgatási tevékenysége
751164 Települési és területi helyi kisebbségi

önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos

feladatok végrehajtása
751186 Önkormányzati képviselőválasztással

kapcsolatos feladatok végrehajtása
751669 Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás
751670 Polgári védelmi tevékenység
751834 Vízkárelhárítás
751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
751856 Települési vízellátás és vízminőség védelem
751867 Köztemető fenntartási feladatok
751878 Közvilágítási feladatok
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi

társulások elszámolásai
751966 Önkormányzatok és többcélú kistérségi

társulások feladatra nem tervezhető elszámolása
852018 Állategészségügyi tevékenység
853211 Bölcsődei ellátás
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
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853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
901116 Szennyvízelvezetés és –kezelés
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági

tevékenység
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
924025 Verseny- és élsport
924036 Diáksport
926018 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
926029 Máshová nem sorolt sporttevékenység
930910 Fürdő és strandszolgáltatás *

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

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok száma és megnevezése:

0210001 Erdészet, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés
3811031 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
4120001 Lakó és nem lakóépület építése
4211001 Út, autópálya építése
4221001
4222001

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

5221101 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása
6110201 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 

üzemeltetése
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7490101 Igazságügyi szakértői tevékenység
7500001 Állat-egészségügyi ellátás
8130001 Zöldterület kezelés
8219001 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8411121
8411141

8411151

8411161

8411171

8411181

8411241
8411261

8411271
8411331
8411431

Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi 
szinten
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8411911 Nemzeti ünnepek programjai
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások
8414021 Közvilágítás
8414031 Város, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
8419011 Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai
8419021 Központi költségvetési befizetések
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
8425211 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
8425311 A polgári védelem ágazati feladatai
8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
8821111
8821121
8821131
8821141
8821151
8821161

Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon

8821171
8821181

Rendszeres gyerekvédelmi pénzbeli ellátások
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

8821211
8821221
8821231

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás
8822021 Közgyógyellátás
8822031 Köztemetés
8891011 Bölcsődei ellátás
8899351 Otthonteremtési támogatás
8899361 Gyermektartásdíj megelőlegezése
8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
8903011 Civil szervezetek működési támogatása
8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
8904411 Közcélú foglalkoztatás
8904421 Közhasznú foglalkoztatás
8904431 Közmunka
8906031 Szakszervezeti tevékenység támogatása
9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
9311021
9312011

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása

9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
9313011 Szabadidősport tevékenység és támogatása
9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
9603021 Köztemető fenntartás és működtetés

Az intézmény kiegészítő tevékenységei:
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8219002       Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

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

13. Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti, akit a képviselő-testület nevez ki határozatlan időre.

14. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  
Foglalkoztatás  a  Köztisztviselői  törvény  és  a  Munka  törvénykönyve  hatály  alá  tartozó 
jogviszonyban történik.

Záradék:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …/2009. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta el.

Szentgotthárd, 2009…….

Viniczay Tibor
  polgármester

* Módosította: a 12/2008. sz. Képviselő-testületi határozat 2008. január 30. napján.
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5.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                                        Tárgy: Alapító Okirat kiegészítése/
Képviselő-testülete                                                      módosítása
Szentgotthárd
Honvéd út 10.                                                    Ikt.sz.:
9970.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  iskolánk  Alapító  Okiratát  az  alábbiak  szerint  kiegészíteni/módosítani 
szíveskedjenek.
A kiegészítések  egyrészt  a  törvényi  változások  miatt  szükségesek  (szakfeladatok  változása  
2010 januárjától), másrészt a 2010 szeptemberétől indítandó új képzések indokolják.
Az Alapító Okirat változásai többlet anyagi erőforrást nem igényelnek.

Módosítás az 1.3. ponthoz:

Régi Új
1.  3.  Alapítás  időpontja:  
1993.01.01.

1.3. Alapítás időpontja: 1991. 01.01.
       Az iskola jogutódja a Szentgott-
        hárd Nagyközség Képviselő-
        testülete 1890. június 26-i
        ülésén alapított iparos tanonc-
        iskolának.

Kiegészítések az 1. 6. ponthoz:

Az iskola 2008. március 1-jétől tagja a Vas Megyei Térségi Integrált Szakképző Központnak. 
Rövidített nevén: VASI TISZK.

Kiegészítések a 2. 2. ponthoz:
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

• 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 

• 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
• 559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő 

hallgatók számára 

mailto:ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu


• 559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók számára 

56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült 
étkeztetése 

 562913    Iskolai intézményi étkeztetés
 562914    Tanulók kollégiumi étkeztetése

85312 Szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
• 853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13.  

évfolyam)
• 853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
• 853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
• 853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)

85313 Szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
• 853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
• 853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai  

oktatása (9–10. évfolyam)
• 853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
• 853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10.  

évfolyam)
• 853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)

85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés
• 853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 

szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
• 853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési  
évfolyamokon

• 853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon

• 853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti  
felnőttoktatás

          85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
                   képzés

• 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon

• 853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési  
évfolyamokon

• 853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása 
a szakképzési évfolyamokon

• 853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati  
felnőttoktatás



85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés
• 853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai 

oktatás a szakképzési évfolyamokon
• 853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
• 853233 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók emelt szintű nappali  

rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési  
évfolyamokon

• 853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés

8542 Felsőfokú oktatás 
85421 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

• 854211 Felsőfokú szakképzés
• 854212 Szakirányú továbbképzés
• 854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

8559 M.n.s. egyéb oktatás 
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés

• 855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
• 855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 

tanulószobai nevelése
• 855919 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai 

tanulószobai nevelése

85592 Kollégiumi, externátusi nevelés
• 855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése
• 855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos  

nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
• 855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és  

etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

85593 Egyéb felnőttoktatás
• 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
• 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
• 855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések 
• 855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
• 855935 Szakmai továbbképzések 
• 855936 Kötelező felkészítő képzések 
• 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
85601 Pedagógiai szakszolgáltatások

 
• 856013 Fejlesztő felkészítés 

85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
• 856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 



• 856092 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai 
szolgáltatások

• 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és speciális 
közfeladatok, programok és támogatások 

89044 Közfoglalkoztatás
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka

1.  A szakképesítés megnevezése: CAD-CAM informatikus
   OKJ 54 481 01 1000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Pincér
       OKJ 33 811 02 1000 00 00
3. A szakképesítés megnevezése: Gépíró, szövegszerkesztő
      OKJ 33 346 01 0100 31 02

4. A szakképesítés megnevezése: Famegmunkáló
     OKJ 31 582 08 0100 31 01

 5. A szakképesítés megnevezése: Szállodai portás, recepciós
     OKJ 54 812 03 0000 00 00

6. A szakképesítés megnevezése: Épületasztalos
     OKJ 31 582 08 1000 00 00

 
Kiegészítések a 2. 3. ponthoz:

A kollégiumban alsó- és középfokú oktatásban résztvevő diákok kaphatnak elhelyezést. 
Térítési díj ellenében felnőttképzésben résztvevők és felsőfokú tanulmányokat folytatók is 
szállást kaphatnak.

Kiegészítések a 3. ponthoz:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  döntésüket  követően  iskolánk  alapító  okiratát  címünkre  megküldeni 
szíveskedjenek!

Szentgotthárd, 2009-04-20
                                              
                                                       Köszönettel:

                                                                                      Bedics Sándor 
                                                                                            Igazgató



E L Ő T E R J E S Z T É S      
a Képviselő-testület 2009. május 27-i ülésére

Tárgy: A  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  Minőségirányítási  Programjának 
módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója az 1. sz. melléklet szerinti levélben 
fordult Szentgotthárd Város Képviselő-testülete felé.

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

A fent említett törvényi változás értelmében az IMIP-ben a teljesítményértékelési szempontok 
mellett meg kell állapítani az egyes szempontok értékelésekor adható maximális pontszámait, 
a minősítés szabályait.

A  2.  számú  melléklet  tartalmazza  ezeket  a  változásokat,  azaz  az  intézmény  IMIP 
Mellékletének Mérőeszközeit:

- Pedagógus teljesítményértékelő lap
- Vezetői teljesítményértékelő lap
- Pedagógus önértékelő lap
- Vezetői önértékelő lap
- Óralátogatási lap
- Tanulói kérdőív
- Minősítési lap
- Jelentkezési lap

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  mellékelt  módosításokat  jóváhagyni 
szíveskedjen.

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

Kollégium Minőségirányító  Programjának módosított  változatát  a  mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató

Szentgotthárd, 2009. május 19. 

Viniczay  Tibor
Polgármester

Ellenjegyzem:
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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.                                                       Tárgy: Kérelem

9970.   
Ikt.sz.: 193/2009.

                                                                                    Mell.: 9 db

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  iskolánk  Intézményi  Minőségirányítási  Programját 
véleményezni, jóváhagyni szíveskedjenek.

Szentgotthárd, 2009-05-14

                                                             Üdvözlettel:

                                                                                     Bedics Sándor
                                                                                           igazgató
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2. sz. melléklet
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium E08/2009-v1
9970. Szentgotthárd, Honvéd út 10.

JELENTKEZÉSI LAP
szakképesítő vizsgára

1, A vizsgára jelentkező 

- neve: …………………………………… (lánykori neve: ………………………………...)

- anyja neve: ………………………………………………………………………………….

- születési hely: ……………………………………  időpont: ……………………………….

- lakcím  ………………………………………………………………………………………

2, A szakképesítés:
- azonosítószáma: 52 4641 03
- megnevezése: számítástechnikai szoftverüzemeltető

3, A szervező intézmény:

- neve: III. Béla Szakképző Iskola és Kollégim
- címe: 9970. Szentgotthárd, Honvéd út 10.

4, A tanulmányok  kezdésének és befejezésének időpontja: ………………………………
…

5, Bizonyítvány, egyéb okmány adatai:
az iskolai előképzettség: érettségi

bizonyítvány száma: …………………

6, Europass bizonyítvány-kiegészítőt -  igényelek, angol, német …………. nyelven
- nem igényelek

7, Egyéb kérelmek, okmányok: ………………………………………………………………
    
Dátum: ………………………………………………

…………………………………
    a vizsgára jelentkező aláírása

A vizsgára jelentkezésével egyidejűleg tájékoztatom, hogy a 2007. évi LXXXVII. törvény a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény az alábbiak szerint került módosította: 
1. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 12. §-a a 
következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A tanuló kötelessége, hogy a szakmai vizsgája sikeres befejezését követően – feltéve, 
hogy nem létesített foglalkoztatási jogviszonyt – három éven belül – jogszabályban 
meghatározottak szerint – a pályakövetési rendszernek az iskolában megszerzett 
szakképesítése hasznosulásával kapcsolatban adatot szolgáltasson.”



E07/2009-v1

1. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez

Min sítési lapő
1. A közalkalmazott személyi adatai

Neve (születési neve): ...............................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................
Születési hely, id : ....................................................................................................................ő

2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok
A közalkalmazotti jogviszony kezdete: ....................................................................................
A közalkalmazott besorolása: ...................................................................................................
A vezet i megbízás/munkakör betöltésének kezdete: ..............................................................ő
A min sítés indoka: ..................................................................................................................ő

3. A közalkalmazott min sítésének szempontjaiő

3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek
  Kiemelked  (3 pont) - Megfelel  (2 pont) - Kevéssé megfelel  (1 pont) - Nem megfelel  (0 pont)ő ő ő ő
Szöveges indokolás: ..................................................................................................................

3.2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka
  Kiemelked  - Megfelel  - Kevéssé megfelel  - Nem megfelelő ő ő ő
Szöveges indokolás: ..................................................................................................................

3.3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség
  Kiemelked  - Megfelel  - Kevéssé megfelel  - Nem megfelelő ő ő ő
Szöveges indokolás: ..................................................................................................................

3.4. A munkavégzéssel kapcsolatos felel sség és hivatástudatő
  Kiemelked  - Megfelel  - Kevéssé megfelel  - Nem megfelelő ő ő ő
Szöveges indokolás: ..................................................................................................................

3.5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet
 Kiemelked  - Megfelel  - Kevéssé megfelel  - Nem megfelelő ő ő ő
Szöveges indokolás: ..................................................................................................................

3.6. A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok:
 Kiemelked  - Megfelel  - Kevéssé megfelel  - Nem megfelelő ő ő ő
Szöveges indokolás: ..................................................................................................................

4. Vezet i megbízásához/munkakörhöz kapcsolódó min sítési szempontokő ő

4.1. A vezet  által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonalaő
 Kiemelked  - Megfelel  - Kevéssé megfelel  - Nem megfelelő ő ő ő
Szöveges indokolás: ..................................................................................................................

4.2. A vezet  által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezéseő
 Kiemelked  - Megfelel  - Kevéssé megfelel  - Nem megfelelő ő ő ő
Szöveges indokolás: ..................................................................................................................

5. A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a kevéssé 
alkalmas területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkit zések:ű
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

6. A közalkalmazott min sítéseő
kiválóan alkalmas (80-100%) - alkalmas (60-79%) - kevéssé alkalmas (30-59%) - alkalmatlan (30% alatt)

7. A közalkalmazott által a min sítésre tett észrevétel: ...............................................................ő

Dátum:

A minősítés megállapításait a közalkalmazottal 
ismertettem.

A minősítés tartalmát ismerem, észrevételeimet 
megtettem.



........................................................................ ........................................................................
a minősítést végző aláírása, beosztása a minősített aláírása

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium E06/2009-v1
Szentgotthárd

Tanulói kérdőív

……………………………..… tanár/ tanárnő véleményem szerint …
A B C D

1 kiválóan tudja a tárgyát ( jól tud angolul/németül, nagyon ért a 
matematikához , elektronikához stb.)

2 jól tud fegyelmet tartani
3 láthatóan élvezettel, lelkesen tanít
4 meg tudja szerettetni a tantárgyát a tanulókkal
5 ritkán hiányzik
6 az órákra pontosan érkezik, és pontosan fejezi be őket
7 nyilvánvalóan készül az órákra
8 a rendelkezésre álló időt hasznos munkával tölti ki
9 magas, de teljesíthető követelményeket támaszt a tanulókkal 

szemben
10 ideális légkört teremt az órán a munkához
11 érdekes és /vagy nyilvánvalóan hasznos órai feladatokat alkalmaz
12 ésszerű mennyiségű és jellegű házi feladatot ad
13 a számonkérésben igazságos és kiszámítható
14 a dolgozatokat elfogadható idő alatt kijavítja
15 a diákokat partnerként kezeli a munkában, véleményüket kikéri/ 

meghallgatja
16 egyenlően kezeli a diákokat, nem kivételez
17 a diákokra, mint egyénekre is tud figyelni
18 kiszámítható, viselkedése nem pillanatnyi hangulattól függ
19 olyan tanár, akinek a tantárgy tanulásával kapcsolatos tanácsaiban 

megbízok
20 olyan ember, akinek a véleménye nem tanulmányi ügyekben is 

mérvadó számomra
21 kiváló tanár, az iskola büszke lehet rá

A = az állítással maradéktalanul egyet értek
B = az állítással jórészt egyet értek
C = az állítással többnyire egyet értek
D = az állítással egyáltalán nem  értek egyet 



Dátum: …………………………………………

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium E05/2009-v1
Szentgotthárd

Óralátogatási lap            

Tanár neve: ……………………………………………………..
Tanóra megnevezése: …………………………………………..
Osztály/csoport:………………………
Óralátogatást végző vezető neve: ………………………………

Dátum:………………………..

Személyes tulajdonságok A B C D
1 Fellépés, megjelenés, hangnem, stílus, kapcsolat a tanulókkal
2 A figyelem fenntartásának képessége
3 A tanulók kognitív szintjéhez való alkalmazkodás képessége

Óratevezés minősége
4 Célok egyértelműsége, megválasztásuk indokoltsága
5 A tanóra, a feladatok előkészítettsége
6 A tanmenet szerinti előre haladás mértéke
7 A tanítási anyagok, eszközök előkészítettsége

Tanítás minősége
8 Óravezetés, a munka szervezése
9 A tanítási anyagok, oktatási eszközök használata
10 Az utasítások világossága
11 A magyarázatok érthetősége, színessége
12 Kérdezési technikák, kommunikáció a tanulókkal
13 A tanulók bevonása a munkába
14 A kitűzött célok megvalósulása
15 A tanulók munkájának értékelése
16 A tanítási-tanulói tevékenység hatékonysága

A =  kiváló, az elvárásoknak maradéktalanul eleget tevő
B =  jó, elfogadható
C =  gyenge, de nem teljesen elfogadhatatlan
D =  elfogadhatalan



Dátum: …………………………….

látogatást végző aláírása



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. május 27-i ülésére

Tárgy: A  Vas  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás  Tanácsa  Alapító  Okiratának 
módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Tanácsa 2009. március 13-án megtartott ülésén 
foglalkozott  az  Alapító Okirat  módosításával,  a költségvetési  szervek jogállásáról  szóló új 
törvény alapján.
Az  Országgyűlés  az  államháztartási  rendszer  megújítása  keretében  a  közpénzek 
felhasználásának  átláthatóbbá,  hatékonyabbá  tétele,  és  a  költségvetési  gazdálkodás 
modernizálásának megalapozása céljából megalkotta a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt (továbbiakban Kt.).
A Kt. 2009. január 1-én lépett hatályba azzal, hogy a jogállási szabályokat 2009. január 1-től 
kell  alkalmazni,  a  gazdálkodásra  vonatkozó  szabályok  pedig  2010.  január  1-től  lépnek 
hatályba.
A törvény rendelkezése szerint  2009.  június  1-ig.  kell  az  Alapító  Okirat  módosításával  a 
felülvizsgálat  eredményét érvényesíteni.  A hivatkozott  törvény 15.§ szerint  a költségvetési 
szerveket  tevékenység  jellege  alapján  kell  közhatalmi,  vagy  közszolgáltató  költségvetési 
szervként kell besorolni.
A Kt. szabályozza, és pontosan meghatározza mindazon szabályokat, fogalmakat, amelyeket 
az alapító okiratban kötelezően szerepeltetni kell.  A törvény rendelkezéseinek megfelelően 
szükséges a besorolást elvégezni, és az alapító okiratban ezen adatokat feltüntetni.
A módosított  alapító  okirat  kialakítása  során  figyelembe  kell  venni  még  a  Kt.  4.§-ában 
meghatározott, az alapító okiratok tartalmi előírásaira vonatkozó szabályozást is.
A Kt.-hez  kapcsolódóan  módosításra  került  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló 
217/1998.(XII.30.)  Korm.  rendelet  (Ámr.)  is.  A  módosított  Ámr.  165.§  (8)  bekezdése 
értelmében  a  pénzügyminiszter  8008/2008.  PM  számon  tájékoztatót  adott  ki  az 
államháztartási szakfeladatok új rendjéről. Ezen tájékoztatóban megjelölt új szakfeladat 
számokat az Ámr. 171.§ (1) bekezdése értelmében csak a 2010. évi költségvetés tervezésekor 
kell  alkalmazni,  azonban ugyanezen szakasz  (2)  bekezdése  értelmében az  erre  vonatkozó 
alapító okirat módosítást legkésőbb 2009. szeptember 30. napjáig el kell végezni.

A Vasi TISZK, mint működő intézmény besorolása:
• Tevékenysége jellege szerint  közhatalmi költségvetési  szerv,  mivel  az önkormányzatok 

jogi személyiséggel rendelkező társulása ebbe a kategóriába sorolható be
• Funkciója szerint önállóan működő költségvetési szerv
• Az  alaptevékenység  mellett  végzett  tevékenységek  nem  változtak,  kisegítő  illetve 

vállalkozási tevékenységet a TISZK eddig sem folytatott.

Jogszabályban  előírt  kötelezettség  a  költségvetési  szerv  közfeladatának,  illetve  a 
foglalkoztatottak  jogviszonyának  megjelölése.  A Vasi  TISZK  közfeladata  a  közoktatásról 
szóló  törvényben  megjelölt  feladat;  a  szakképzés  szervezése.  Munkavégzésre  irányuló 
jogviszony:  közalkalmazotti  jogviszony  a  Kjt.  szerint,  illetve  esetenként  megbízásos 
jogviszony, ami a Ptk. hatálya alá tartozik. Az Alapító Okirat módosításait és annak egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 



Álláspontunk szerint a hozzánk (és valamennyi alapító önkormányzathoz egyidejűleg) 
megküldött javaslatok nem mindenben felelnek meg maradéktalanul az előírásoknak, ezért 
lehetséges, hogy azokat később még korrigálni kell. A leküldött és egyesek által már el is 
fogadott tervezeten ennek ellenére nem változtattunk.

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Vas  Megyei  Szakképzés-
szervezési Társulás Tanácsa Alapító Okiratának módosítását és annak egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét  az Előterjesztés  1. számú melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2009. május 18. 

Viniczay Tibor
polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. sz. melléklet
Eredeti Módosított

Alapítója, fenntartója és felügyeleti szerve:
Vas Megyei Önkormányzat
(9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.)
Bük Város Önkormányzata
(9737 Bük, Széchenyi u. 44.)
Celldömölk Város Önkormányzata
(9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.)
Sárvár Város Önkormányzata
(9600 Sárvár, Várkerület 3.)
Szentgotthárd Város Önkormányzata
(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

Jogállása:
Önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati 
költségvetési szerv

Gazdálkodása:
A gazdálkodás megszervezésének módja szerint 
önállóan gazdálkodó – bankszámlával rendelkező – 
jogi személy. Gazdálkodásra a költségvetési szervek 
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Pénzügyi-gazdasági feladatokat megbízás alapján a 
csepregi Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai 
Szakközépiskola és Kollégium látja el.
Előirányzat feletti rendelkezési jogosultság: teljes 
jogkörrel rendelkező jogi személy.

Gazdálkodás belső ellenőrzése:
Vas Megye Önkormányzata Hivatala végzi

Képviselete:
a Társulási Tanács elnöke képviseli

Kinevezésének rendje:
a társulási megállapodás alapján a Társulási Tanács 
tagjai közül elnököt választ

Működési területe: Vas Megye

Tevékenységi köre alaptevékenységként:
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége

Kiegészítő tevékenységként:
602417 menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás
729017 egyéb számítástechnikai tevékenység
751922 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
(tanterem, nyomdaüzem bérbeadása, nem üzleti célú, 
közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás)
751958 Költségvetési szerv által végzett egyéb 
kiegészítő tevékenység
930932 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
A társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat

Hatálybalépés ideje: 2008. március 1.

Telephelye: nincs
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§ 
(2)-(8) bekezdéseiben meghatározott feladatok ellátása
Alaptevékenysége:
751197 Máshova nem sorolható szervek tevékenysége
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai
729017 Egyéb számítástechnikai tevékenység
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (tanterem, 
nyomdaüzem bérbeadása, nem üzleti célú, közösségi, 
szabadidős szálláshely-szolgáltatás)
930932 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás
Kiegészítő tevékenysége:
751958 Költségvetési szervek által végzett egyéb 
kiegészítő tevékenységek
Kisegítő tevékenysége: nincs
Vállalkozási tevékenysége: nincs
Illetékessége: Vas Megye
Az intézmény, alapító és fenntartó szervei:
Vas Megyei Önkormányzat
(9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.)
Bük Város Önkormányzata
(9737 Bük, Széchenyi u. 44.)
Celldömölk Város Önkormányzata
(9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.)
Sárvár Város Önkormányzata
(9600 Sárvár, Várkerület 3.)
Szentgotthárd Város Önkormányzata
(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
Az intézmény, irányító szerve:
Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.)
Besorolása:
- a tevékenység jellege alapján: közhatalmi 

költségvetési szerv
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan 

működő költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:
részben önállóan gazdálkodó teljes jogkörű költségvetési 
szerv
Pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai 
Szakközépiskola és Kollégium
(9735 Csepreg, Rákóczi u. 13-15.)
Vezetőjének kinevezési rendje:
A társulás tagjai pályázat útján nevezik ki a költségvetési 
szerv (munkaszervezet) vezetőjét
Foglalkoztatottak jogviszonya:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az 
irányadó.
Képviselet:
A társulást a Társulási Tanács képviseli.



Hatálybalépés ideje: 2009. július 1.
ALAPÍTÓ OKIRAT

Bük Város Önkormányzata, Celldömölk Város Önkormányzata, Sárvár Város 
Önkormányzata, Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Vas Megyei Önkormányzat az 

alábbi költségvetési szervet alapítja:

Az intézmény neve: Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Rövid neve: Vasi TISZK

Az intézmény székhelye:
Telephelye:

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.
nincs

Jogszabályban meghatározott  
közfeladata:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§ (2)-
(8) bekezdéseiben meghatározott feladatok ellátása

Alapvető szakágazat: 84 12 11 Oktatás igazgatása (fő tevékenység)

Alaptevékenysége: 751197 Máshová nem sorolható szervek tevékenység
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai
729017 Egyéb számítástechnikai tevékenység
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (tanterem, 

nyomdaüzem bérbeadása, nem üzleti célú, 
közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás)

930932 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás
Kiegészítő tevékenysége: 751958 Költségvetési szervek által végzett egyéb 

kiegészítő tevékenységek
Kisegítő tevékenysége: nincs
Vállalkozási tevékenysége: nincs
Illetékessége: Vas megye
Alapítás ideje: 2008. március 1.

Az intézmény, alapító és fenntartó 
szervei

Vas Megyei Önkormányzat
(9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.)

Bük Város Önkormányzata
(9737 Bük, Széchenyi u. 44.)

Celldömölk Város Önkormányzata
(9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.)

Sárvár Város Önkormányzata
(9600 Sárvár, Várkerület 3.)

Szentgotthárd Város Önkormányzata
(9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.)

Az intézmény, irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.)

Besorolása: - a tevékenység jellege alapján: közhatalmi 
költségvetési szerv

- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan 



működő költségvetési szerv

Előirányzatok feletti rendelkezési  
jogosultság:

részben önállóan gazdálkodó teljes jogkörű költségvetési 
szerv

Pénzügyi-gazdálkodási  
feladatokat ellátó önállóan 
működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv:

Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai 
Szakközépiskola és Kollégium
(9735 Csepreg, Rákóczi u. 13-15.)

Vezetőjének kinevezési rendje: A társulás tagjai pályázat útján nevezik ki a költségvetési 
szerv (munkaszervezet) vezetőjét

Foglalkoztatottak jogviszonya: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.

Feladatai: a szakképzés tevékenységi körében:

„Térségi  Integrált  Szakképző  Központok  létrehozása  és 
infrastrukturális  feltételeinek  javítása”  című  pályázat 
intézkedéseinek megvalósítása;
pályaválasztási,  pályaorientációs  és  karrier-tanácsadási 
rendszer megteremtése;
a  munkaerő-piaci  igényeknek  megfelelő  szakképzés 
szervezése;
modularizált oktatás, szakképzés, átképzés és továbbképzés 
szervezése, feltételeinek megteremtése;
korszerű  gyakorlati  képzés  megteremtése  a  központi 
képzőhelyen kialakított csúcstechnológiai beruházással;
a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők számára speciális 
oktatási-képzési módszerek biztosítása;
felnőttképzés, átképzés, élethosszig tartó tanulás feltételeinek 
megteremtése;
speciális és távoktatási továbbképzési rendszer beindítása;
vizsgáztatási tevékenység koordinálása;
környezettudatos magatartás kialakítása;
tananyagfejlesztés,  tanártovábbképzés  megindítása  a  fenti 
feladatok szakszerű megvalósítása érdekében.

Feladatellátást szolgáló vagyon: A társulás által vállalt feladat megvalósítását szolgáló 
pályázatok önrészének egy-egy társult tag települési 
önkormányzatra eső részének befizetései;
Központi költségvetésből közvetve vagy közvetlenül 
származó bevételek;
Működési, fenntartási költségeihez a társult önkormányzatok 
tanuló létszám arányos befizetései;
Pályázatok útján nyert bevételek;
Alapítványi támogatások;
Egyéb bevételek.

Vagyon feletti rendelkezési  
jogosultság:

A vagyon felett a Társulási Tanács rendelkezik.

Képviselet: A társulást a Társulási Tanács elnöke képviseli.



Hatálybalépés ideje: 2009. július 1.
Záradék:

A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát az alábbi testületi határozatok 
alapján  a  társult  önkormányzatok  képviselő-testületei  jóváhagyták,  képviseletükben  jelen 
alapító okiratot a polgármesterek (közgyűlés elnöke) és a (fő) jegyzők aláírásukkal hitelesítik.

Szombathely, 2009. ………….

Vas Megyei Önkormányzat nevében a …/2009. ( V. 29.) sz. határozat alapján

Kovács Ferenc Dr.  Kun  László
elnök főjegyző

Bük Város Önkormányzata nevében a  /2009. (…) sz. határozat alapján

Horváth Lajos Dr.  Tóth  Ágnes
polgármester jegyző

Celldömölk Város Önkormányzata nevében a …/2009. (…) sz. határozat alapján

Fehér László Baranyai  Attiláné  Dr.
polgármester jegyző

Sárvár Város Önkormányzata nevében a …/2009. (…)sz. határozat alapján

Dr. Dénes Tibor Dr.  Szijártó  Valéria
polgármester jegyző

Szentgotthárd Város Önkormányzata nevében a …/2009. (…) sz. határozat alapján

Viniczay Tibor György Dr.  Dancsecs  Zsolt
polgármester jegyző



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2009. május 27-i ülésére

Tárgy: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
átköltöztetésének vizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
A fenntartó a Szentgotthárd, Arany J. u. 3. szám alatti ingatlanban működő Gondozóház 2009. 
július 01-vel való megszüntetéséről döntött. A felszabaduló ingatlan hasznosítása érdekében 
vizsgálatokat végeztünk. Több megoldási lehetőség is felvetődött, most ezeket ismertetjük. A 
Gondozóház helyiségei, melyek számításba vehetők : 3 db szoba (  22 m2), 1db ebédlő (19.7 
m2), 1 db fürdőszoba (5.6 m2), 1 db tálalókonyha (3.9 m2), 2 db vizesblokk előtér WC- vel 
(0.96 + 1.72 m2), 1 db nővérszoba (8.7 m2).

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezése az épületben
      Az 53/2009.sz Képviselő-testületi határozat 2. pontjának megfelelően megvizsgáltuk, 
hogy  milyen  feltételekkel  lehet  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálatot  a  jelenlegi 
Kossuth Lajos u. 7. épületből a Gondozóház Arany János u. 3. épületébe átköltöztetni.

A Családsegítő  Szolgálat  részére  a  jelenlegi  helyen,  a  korábban csak művelődési  házként 
használt  Szentgotthárd,  Kossuth L.  u.  7.  alatti  épületben 2005.  évben, 2.2 mFt bekerülési 
költséggel  lettek  a minimális működési feltételeket biztosító helyiségek, irodák (7 fő  részére 
iroda,  vezetői  iroda,  2  db  kliens  fogadószoba,  kliens  férfi-női  WC,  személyzet  WC, 
teakonyha,  raktár)  kialakítva.  Az  elhasználódott,  célszerűtlen   bútorzatot,  eszközöket  a 
Szolgálat  1.5  mFt  költséggel  a  helyiségek  méretéhez  igazodó  bútorzattal,  felszereléssel 
cserélte  le.  A  közösségi  foglalkoztató  helyiséget  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület 
biztosítja. 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a jelenlegi helyére vonatkozó, határozatlan idejű 
működési  engedéllyel  rendelkezik.  A működési  engedély  az  új  helyre  nem vihető  át,  az 
visszavonásra kerül és új, a jelenleg vonatkozó előírásoknak megfelelő  feltételek biztosítása 
esetén (az épület akadálymentesítése) kérhető meg és adható ki.
A jelenlegi helyén a Családsegítő  magas színvonalú szolgáltatást tud nyújtani  Szentgotthárd 
és  Kistérsége  rászoruló  kliensei  részére.  A Kossuth  Lajos  u  7.  épület   a  város  egyik 
legfrekventáltabb területén fekszik, előtte autóbusz megálló található. A Művelődési Házzal 
közös bejárat a helyzetüket nehezen viselő kliensek részére némi könnyebbséget jelet.
A Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  mint  intézmény  átköltöztetését  célszerű  attól 
függővé tenni, hogy a művelődési ház épületének további hasznosítására milyen lehetőségek 
vannak.
Annak ugyanis nincs sok értelme, ha az épület egyik, négy éve felújított szárnyát kiürítjük 
majd ezt  követően  az üresen  áll.  Kiköltöztetésnek értelme akkor  van,  ha  az egész  épület 
kiürül, a Pannon Kapu Kult. Egyesület is kiköltözik és az épület egy teljesen új funkciót kap. 
Elméletileg a Pannon Kapu Kult. Egyesület a színház épületébe átköltözhetne, összességében 
költséget is lehetne megtakarítani amennyiben a jövőben nem két épületet kellene fűteni, de 
nem sikerült olyan javaslatot kapni melyre amúgy volt ígéretünk és ami a Kossuth L. u. 7. 



alatti  épület  hosszú  távú,  racionális  használatát  ígérte  volna.  Erre  tekintettel  nem tudjuk 
javasolni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átköltöztetését az Arany J. u. 3-ba.

A Városi Gondozási Központ elhelyezése az épületben
A Gondozási  Központ  által  ellátott  feladatok  közül  részben  a  Gondozóház  helyiségeiben 
működött eddig is a fenntartó támogatásával létrehozott, valós lakossági igényeket kielégítő 
Támogató  Szolgálat,  Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  és  Közösségi  Pszichiátriai 
alapellátás.  A Gondozóház  más célra  történő  hasznosítása  esetén  ezen  szolgáltatásokat  az 
Idősek Klubja helyiségeiben – azok teljes kihasználtsága miatt -  csak nehezen, vagy nem 
lehet nyújtani a rászorultak részére. 

A  Városi  Gondozási  Központ  részére  2008.  évben  benyújtott  pályázatok  közül  az 
önkormányzatunk  által  beadott  SLOVEN  INTERREG  2007-2013  pályázat  az  előzetes 
információnk  szerint  a  nyertesek  közé  került.  Az  elnyert  összegből  lesz  megvalósítva  a 
jelenleg hiányzó – és egyre több gyermek részére igényelt – gyermekpszichológusi szolgálat 
és az alapvető képességek fejlesztése. A felnőtt korúak részére szintén ebből a pályázatból 
lesz  finanszírozva  a  mentális  viselkedési  zavarok  kezelésének  preventív  intervencióinak 
megszervezése (szakemberképzés, lakossági egészségfejlesztés, közvetlen segítségnyújtás). A 
pályázat lehetőséget ad a közösségi pszichiátria csoportfoglalkozásai szakember biztosítására, 
multimédiás  eszközök  beszerzésére.  A  nyertes  pályázat  –  amennyiben  a  Gondozóház 
hasznosítását  a  Városi  Gondozási  Központ  kapná  meg  –  lehetőséget  biztosítana  2  db 
csoportszoba teljes bebútorozására és a foglalkozások megtartására.
A Városi  Gondozási  Központ  főépülete  akadálymentesítésére  újabb  pályázat  benyújtására 
nyílik lehetőség NYDOP-2009-5.3.2 kódszámmal.

Önkormányzati bérlakások kialakítása a területen idősek számára
Mivel  nő  a  városi  és  kistérségi  időskorú  igénylők  (rászorultak)  száma,  így  felmerült  a 
Gondozóház  átalakítása  nyugdíjasházzá  vagy  nyugdíjas  bérlők  házává.  E  konstrukció 
működik Körmenden és Szombathelyen is. A lényege az lenne, hogy részben a gondozóház 
mai  épületében,  részben  a  telken  önkormányzati  bérlakásokat  alakítanánk  ki  – 
valószínűsíthetően  pályázati  forrásból.  Kis  garzonlakások  jönnének  létre,  melyek 
önkormányzati bérlakásként működnének – elsősorban nagyobb önkormányzati bérlakásban 
lakó  időseket  lehetne  ide  átköltöztetni   -  felszabadítva  ezzel  is  nagyobb  önkormányzati 
lakásokat  –  és  közel  a  lakásokhoz,  azokkal  szinte  egy  épületben  ott  lennének  azok  a 
szolgáltatások, melyekre ezeknek az embereknek ma szükségük van. Az intézmény tehát nem 
ápolná és gondozná őket csak a fizikai közelség folytán sokkal könnyebben tudna rájuk nézni 
és gondoskodni  róluk.  Az idősek a  nekik jobban megfelelő kisebb lakásokba kerülnének, 
könnyebben  fizetnék  a  rezsiköltségeket  is,  lenne  egyfajta  mobilitás  az  önkormányzati 
lakásoknál is, a hozzátartozók is tudnák. Hogy szakemberek tudnak jobban ráfigyelni az idős 
hozzátartozókra és még az intézménynek is könnyebb lenne, hiszen több idős ember kerülne a 
szakembereik  közelébe  ami  a  munkát  megkönnyítené.  Az  egy  épületben  megvalósított 
szolgáltatás  tulajdonképpen  a  szociális  alapszolgáltatások  és  az  időskorú  lakhatás 
biztosításának kombinációja. 
A nyugdíjkorhatárt betöltő idős emberek, egyedülállók vagy házaspár kérelmezők esetében 
ugyanaz  a  bérlő  kijelölési  eljárás  lenne,  mint  az  önkormányzati  bérlakások  esetében.  A 
lakásbérleti  jogviszony határozatlan időre jön létre, más családtag vagy harmadik személy 
még  a  bérlőkijelölési  jog  gyakorlójának  hozzájárulásával  sem jelenthető  be  a  lakásba.  E 



rendszernek a lakások oldaláról bemutatott előnyeihez társul az, hogy egyúttal a lakásokat 
tartalmazó épületben vagy azon ingatlanon, vagy a lakásokhoz közel levő épületben kerülnek 
működtetésre a szociális alapszolgáltatások. Így akár az idős ember önmagát is elláthatja, ha 
azonban szüksége van rá,  a közelben lévő szociális  étkeztetést,  házi segítségnyújtást  vagy 
akár  nappali  ellátást  is  helyben  igénybe  veheti,  a  szolgáltatások  egy  részét  akár  a  saját 
bérleményében vagy a közösségi helyiségekben. Ez a lehetőség az idős embereknek fokozott 
biztonságérzetet,  valamint  állandóságot  jelent,  ugyanakkor  kedvező  a  szolgáltatás  nyújtás 
oldaláról  is,  hiszen  az  igénybevevők egy helyen  vannak,  az  étkeztetést  vagy akár  a  házi 
segítségnyújtást nem a város különböző pontján, akár egymástól nagy távolságra élő idősek 
számára nyújtják, hanem helyben, így a rendszer költségkímélőbb, hatékonyabb. 

A Gondozóház megüresedő épületének bővítése révén 4 – 10 db 25-30 m2 –es nyugdíjas lakás 
is  kialakítható.  A területet  (hrsz.1094,  1093.)  vonatkozó Szabályozási  Tervünk kisvárosias 
lakóövezetbe sorolja, beépíthetősége 60 %, minimális zöldövezet 20 %. 
Az időskori  ellátás  területén  jelentős  előrelépés  lehetne,  ha  a  Gondozóház  egy részébe  a 
Támogató  Szolgálat,  a  Házi  Segítségnyújtás  és  a  Közösségi  Pszichiátriai  szolgáltatás 
helyiségei  kerülnének,  míg  a  maradék   részében  és  bővítményében  nyugdíjas  „garzon” 
lakások lennének kialakítva. 

Határozati javaslat
1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Családsegítő 
átköltöztetését  a  Gondozóház  megüresedő  épületébe  a  felmerülő  jelentős  költségek,  a 
rosszabbodó működési feltételek továbbá a Támogató Szolgálat, a Házi Segítségnyújtás és a 
Közösségi Pszichiátriai szolgáltatás helyiségbiztosítási nehézségei miatt, jelenleg nem tartja 
időszerűnek.

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a műszaki irodát és a 
Városi Gondozási Központot vizsgálja meg, hogy a Gondozóház bővítésével milyen műszaki 
és pénzügyi feltételekkel alakíthatók ki nyugdíjas bérlők lakásai, az ott lakók részére milyen 
szociális alapszolgáltatások nyújthatók.  

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős : Fekete Tamás irodavezető
              Fábián Béláné intézményvezető
     
Szentgotthárd, 2009. május 18.

Fekete Tamás
 műszaki irodavezető

Ellenjegyzem :



E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2009. május 27. ülésére.

Tárgy: A keret-megállapodások rendezése 

Tisztelt Képviselő-testület !

Szentgotthárd  Város  önkormányzata  a  közterület  –  tisztítási  feladatokra,  a  lomgyűjtő- 
(30,00  m3-es  méretű),  és  az  építési  törmelékgyűjtő-konténerek (8,00  m3-es  méretű) 
elhelyezésére,  a  városi  és  egyéb  parkfenntartási  feladatok ellátására és  az  iparterületi 
közterület  (Ipari  Park  I.,  illetve  II.  területe)  fenntartási feladatok  elvégzésére  az 
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattal rendelkezik keret-megállapodásokkal. 
A megállapodásokat  minden  évben  a  költségvetés  elfogadása  után  –  rendszerint  március 
végén  -   kötöttük  meg  a  tárgyév  december  31-ig.  Ez  azt  jelentette,  hogy  ezekre  az 
önkormányzati feladatokra szerződés január 01. és március vége között nem volt 
Az egy másik kérdés, hogy a Vállalat a munkát ekkor is végezte.
A  másik  ellentmondás,  hogy  az  egyes  feladatokra  az  egész  évre  szánt  keretösszeg  a 
megállapodások szerint  ¾ év alatt költődött el, ami ugyancsak nem fedi a valóságot.

Ezeket az ellentmondásokat  azzal lehetne feloldani, ha a keret-megállapodásokat április 01-
től a következő év március 31-ig kötnénk, ezáltal szerződéssel le lenne fedezve az egész év, 
viszont a szerződésnek a következő évre eső része már az új költségvetési évre esne ami így a 
következő költségvetési  évre vonatkozó kötelezettségvállalás.  Erre viszont a Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló  3/2009. (II.26.)   ÖKT rendelet 
24.§ (2) bek.  szerinti  előírások vonatkoznak:  „költségvetési szervek nem a naptári  
évhez igazodó legfeljebb 1 éves időtartamú, rendszeresen ismétlődő szakmai 
alapfeladataik  ellátására  tárgyévben  a  következő  évi  költségvetés  terhére 
100.000,-  Ft  értékhatár  felett  a  Képviselő-testület  előzetes  engedéllyel  
vállalhatnak kötelezettséget.”

A határozati javaslat elfogadásával ezt a problémát kezelni lehetne. 

Határozati javaslat

Szentgotthárd  Városd  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  engedélyezi,  hogy  az 
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattal létrejövő  keret-megállapodásokban 2010. március 
31-ig a közterület – tisztítási feladatok elvégzésére bruttó 12.586,- e Ft-ra; a  lomgyűjtő- és 
az  építési  törmelékgyűjtő-konténerek elhelyezésére  1.450,-  eFt-ra,  a  városi  és  egyéb 
parkfenntartási feladatok ellátására bruttó 11.100,- e Ft-ra,  az iparterületi közterület (Ipari 
Park  I.,  illetve  II.  területe)  fenntartási feladatok  elvégzésére  bruttó  1.700,-  e  Ft-ra 
történjen kötelezettségvállalás. 



Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd 2009. május 15.

                                                                               Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                        jegyző



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. május 27-i ülésére

Tárgy:  Állami Számvevőszék ellenőrzése 

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009. január 12. és 2009. március 20. között Szentgotthárd 
Város Önkormányzatánál ellenőrzést folytatott le a települési önkormányzatok tulajdonában 
lévő zöldterületek fejlesztése és fenntartása tárgyában.
Az ellenőrzés célja  volt:  annak értékelése,  hogy az önkormányzatok zöldterületekkel való 
gazdálkodása, a feladatellátásra fordított pénzeszközök felhasználása eredményesen szolgálta-
e az emberi életminőség javítását, a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklését. A vizsgálat 
során értékelésre került:

• az önkormányzat a közszolgáltatási  feladata meghatározásában, szabályozásában és 
azok  végrehajtásában  eredményesen  érvényesítette-e  a  környezetvédelmi 
szempontokat;

• az  önkormányzatnál  a  zöldterületek  létesítésére,  fenntartására  és  üzemeltetésére 
fordított  pénzeszközök  felhasználása  hatékonyan  biztosította-e  a  kitűzött  célok 
megvalósítását,  valamint  a  játszótéri  eszközök  EU  követelményeknek  való 
megfelelését.

Az ellenőrzés típusa: teljesítményellenőrzés volt.
A vizsgált időszak: 2005. január – 2008. december közötti időszak.
Az ellenőrzésről készült számvevői jelentést az előterjesztéshez mellékeljük.

A jelentésből az összefoglaló részt ide is átemeljük:



Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a vizsgálat alapján készült 
intézkedési tervet elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Állami  Számvevőszéknek 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatánál  a  települési  önkormányzatok  tulajdonában  lévő 
zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzéséről szóló jelentését megismerte.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az 1.  számú melléklet  szerinti 
intézkedési tervet elfogadja és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az abban  foglaltak 
teljesítéséről.

Határidő: intézkedési terv szerint
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2009. május 11.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi irodavezető

Ellenjegyzem: 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



Intézkedési terv az Állami Számvevőszéknek
Szentgotthárd Város Önkormányzatánál a települési önkormányzatok tulajdonában 

lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzése alapján 

Feladat meghatározása Határidő Felelős

Az Áht. 13/A.§ (2) bek., v.mint a támogatási 
szerződésekben  foglaltaknak  megfelelően  a 
közterület  fenntartásra  nyújtott  támogatások 
tekintetében  a  támogatott  szervezetek 
felszólítása  elszámolási  kötelezettségük 
teljesítésére 

Azonnal Pénzügyi Irodavezető

A  Környezetvédelmi  Program  felülvizsgá-
lata során biztosítani kell a Kvtv. 48/E.§-ban 
(települési  környezetvédelmi  program 
tartalmi  követelményei)  foglaltak 
érvényesülését

Környezetvédelmi  Program 
felülvizsgálatakor

Jegyző
Műszaki Irodavezető

Gondoskodni  kell  a  játszótéri  eszközök 
kijelölt  szervezet  által  2009.  évtől  legalább 
kétévente  történő  ellenőrzéséről  a 
78/2003.(XI.27.) GKM rend. 7.§ (3) bek.-ben 
foglaltaknak megfelelően

Folyamatos Jegyző
Műszaki Irodavezető

Gondoskodni  kell  a  fák  védelmének 
szabályozásáról  a  fás  szárú  növények 
védelméről  szóló  346/2008.(XII.20.)  Korm. 
rend. előírásainak megfelelően

2009. szeptember Jegyző
Műszaki Irodavezető

Aktualizálni  kell  az  1956-os  emlékerdő 
(0284/16 hrsz.) tulajdoni lapját.

2009. szeptember Jegyző
Műszaki Irodavezető

Vagyonkataszteri  nyilvántartás  módosítása 
(valamennyi  játszótér  a  „Z”  lapra  kerüljön 
felvételre)

2009. szeptember Jegyző
Pénzügyi Irodavezető

Szentgotthárd, 2009. május 11.



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. május 27-i ülésére

Tárgy: Támogatás iránti kérelem a Szentgotthárd és az Őrség c. útikönyv megjelentetéséhez.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Well-PRess Kiadó Kft.  (3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u.  15.) 2009 nyarán tervezi a 
Vendégváró  útikönyvsorozat  részeként  a  Szentgotthárd  és  az  Őrség  című  útikönyv 
megjelentetését,  amelyhez  kéri  az  önkormányzat  nettó  500.000,-  Ft összegű  anyagi 
támogatását (a kérelem a 2. sz. mellékletben olvasható).

Jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében összefoglaltuk a kérelem tartalmát és egy korábbi, a 
Színházban tartott prezentáció anyagának információit.

A Kiadó a támogatás ellentételezéseként az alábbi szolgáltatásokat nyújtaná a város részére:
- megjelenteti az útikönyvet, melyben bemutatja a város turisztikai kínálatát;
- gondoskodik a kötet országos terjesztéséről;
- gondoskodik a kötet és a térség promóciójáról, elvégzi a könyv marketing munkálatait;
- a kötetben 1 oldalt biztosít a termálfürdő szolgáltatásainak reklámozására (listaár: 160.000,- 

Ft+áfa/oldal);
- az elkészült kötetből 100 példányt átad az önkormányzatnak (listaár: 3.200,- Ft/kötet);
- a vendegvaro.hu turisztikai tartalomszolgáltató weboldalon kiemelt megjelenést biztosít a 

város turisztikai kínálatának népszerűsítésére a szerződéskötést követő egy év időtartamra, 
magyar és angol nyelven.

Az igényelt támogatás a kötet előfinanszírozását segíti, amelyhez bónuszként egy 100.000,- 
Ft+áfa  megjelenéscsomagot  kínál  fel  a  Kiadó  a  www.vendegvaro.hu internetes  turisztikai 
tartalomszolgáltató portálon.

Tájékoztatom  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  2009.  évi  költségvetésünkben 
kiadványok megjelentetésére, támogatására előirányzatot nem terveztünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatási kérelemről dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Well-PRess  Kiadó  Kft. 
(3527  Miskolc,  Bajcsy-Zsilinszky  u.  15.)  részére,  a  2009  nyarán  a  Vendégváró 
útikönyvsorozat részeként Szentgotthárd és az Őrség című útikönyv megjelentetésére ……
……..,-  Ft  +  áfa  összegű  támogatást  nyújt  a  2009.  évi  költségvetés  ………….  kerete 
terhére, a Kiadó írásos ajánlatában foglalt feltételekkel

http://www.vendegvaro.hu/


Határidő közlésre: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2.. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és az Őrség 
című útikönyv megjelentetésére az önkormányzat költségvetésének helyzetére tekintettel a 
2009. évben anyagi támogatást nem tud biztosítani.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  Jakabné Palkó Edina irodavezető

Szentgotthárd, 2009. május 14.

Viniczay Tibor
  polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. sz. melléklet

A sorozatról

A 2007-ben indult sorozatban eddig 7 útikönyv jelent meg, úgy mint: Eger és környéke; A 
Balaton  és  környéke  magyar,  angol  és  német  nyelven;  Debrecen,  Hajdúszoboszló  és  a 
Hortobágy-vidéke;  Pécs  –  utazások  Baranyában;  Veszprém  és  a  Bakony;  Tisza-tó  és 
környéke; Miskolc és Bükk.
2009.  évben  előkészületben:  Szentgotthárd  és  az  Őrség;  A  Dunakanyar;  Kirándulások 
Eszterházától Kismartonig; Hollókő és a Palóc-vidék; Székesfehérvár és a Velencei-tó című 
kötetek.

A  sorozat  a  belföldi  turizmus  iránt  érdeklődő  nagyközönséget  célozza  meg.  Azt  a 
célcsoportot, amely egy túraközpontot választ úti céljához, és onnan szervez kirándulásokat, 
csillagtúrákat a környék látnivalóinak, attrakcióinak megismeréséhez.

Az útikönyv szerves részét képezik azok a szolgáltatások, amelyek a kirándulók komfortját 
szolgálják:  egységes  tipográfiával,  terjedelemben  igyekszik  bemutatni  a  városban  és  az 
érintett  településeken működő turisztikai  szolgáltatások legjobbjait.  Az útikönyv igyekszik 
választ  adni  azokra  a  kérdésekre,  hogy  mit  érdemes  megnézni  a  környéken,  milyen 
különlegességekkel  találkozhatunk,  milyen  útvonalat  ajánlott  bejárni,  hogyan  praktikus 
utazni, mi mikor van nyitva, és milyen kedvezményeket kínál, hol szálljunk meg, hol együnk, 
igyunk, vásároljunk, szórakozzunk.

A terjesztés a következő helyeken történik: 4 országos bolthálózat, ezek webáruháza (Líra, 
Alexandra,  Libri,  Bookline),  valamint  a  Kiadó  saját  webáruházán  keresztül 
(www.vendegvaroutikonyvek.hu).

Az  eddig  megjelent  útikönyvek  finanszírozásában  kivétel  nélkül  részt  vettek  az  érintett 
önkormányzatok, helyi turisztikai vállalkozások és maga a Kiadó is.

A Kiadó tartalmi kérdésekben egyeztet a város turisztikai szakembereivel.

Szentgotthárd és az Őrség

Technikai paraméterek:
- megjelenés 2009. II. negyedév;
- A/5 formátum, kb. 160-200 oldal;
- 5000 példány, belívek 115 g-os matt műnyomó papír, borító 250 g-os fóliázott műnyomó 

papír, 4+4 full color nyomás;
- ragasztott, varrott kötés.

Bemutatásra kerülő régiók, települések:
- Szentgotthárd



-  Az  Őrség  szívében:  Szalafő  –  Őriszentpéter  –  Nagyrákos  –  Pankasz  –  Felsőjánosfa  – 
Hegyhátszentjakab  –  Viszák  –  Ivánc  –  Hegyhátszentmárton  –  Felsőmarác  – 
Csákánydoroszló.

-  A  Kerka  völgye:  Bajánsenye  –  Hodos/Őrihodos  –  Kriplivnik  (sic!)  /Kapornak  – 
Domanjsevci/Domonkosfa – Kercaszomor – Magyarszombatfa – Gödörháza – Velemér – 
Szentgyörgyvölgy – Nemesnép – Csesztreg – Kerkafalva – Nagyrákos

-  Vendvidék  és  Goricsko:  Apátistvánfalva  –  Kétvölgy  –  Szentgotthárd  –  Szakonyfalu  – 
Alsószölnök – Felsőszölnök – Trdkova/Türke – Kuzma – Grad/Felsőlendva

-  A Rába völgye:  Rábafüzes  –  Rönök –  Nemesmedves  –  Csákánydoroszló  –  Körmend – 
Rábahídvég – Vasvár

-  Göcsej:  Zalaegerszeg  –  Bagod,  Zalaszentgyörgy,  Teskánd  –  Böde  –  Milejszeg  – 
Csonkahegyhát – Kustánszeg – Becsvölgye – Nova – Petrikeresztúr – Nagylengyel – Bazita

-  A Muravidék és Hetés:  Lenti  –  Rédics –  Zalaszombatfa  –  Bödeháza  – Gáborjánháza – 
Rédics  –  Lendva/Alsólendva  –  Turnisce/Bántornya  –  Bogojina/Bagonya  – 
Martjanci/Mártonhely  –  Murska  Sobota/Muraszombat  –  Moravske  Teplice  (sic!)  – 
Tornyiszentmiklós – Tormafölde – Szécsisziget – Páka – Csömödér

-  Barangolás  Dél-Burgenlandban:  Mogersdorf/Nagyfalva  –  Jennersdorf/Gyanafalva  – 
Heiligenkreuz (úgy tűnik, ennek nem tudják a magyar nevét) – Königsdorf/Királyfalva – 
Güssing/Németújvár – Heiligenbrunn/Szentkút – Reinersdorf/Zsámánd

A kötet felépítése:
- Bevezető, hasznos infók;
- Állandó programok;
- Fő fejezetek régióról-régióra: látnivalók bemutatása;
- Célcsoportok szerint: családdal, gyalog, kerékpárral stb.;
- Úti tippek: a szolgáltatók ajánlatai. Kategóriák: - Hol szálljunk meg?

 - Hol étkezzünk?
 - Hol szórakozzunk?
 - Hol vásároljunk?
 - Hogyan közlekedjünk?

Egy tipp tartalma: egy fotó, szöveges információ (kb. 600 karakter), elérhetőségi 
adatok. Ára: 39.000,- Ft + áfa.
A Kiadó egy-egy kategóriában max. 20 minőségi szolgáltatás bemutatkozására 
ad lehetőséget ebben a rovatban, egységes tipográfiai megjelenéssel.

További megjelenési lehetőségek:
- Felületi hirdetések a könyvben: 1/1 oldal: 160.000,- Ft + áfa

borító III.: 500.000,- Ft + áfa
borító IV.: 750.000,- Ft + áfa
Tükörméret: 117 x 165 mm

-  A  kötet  megjelenését  támogató  önkormányzatok,  kistérségi  társulások  bónuszként  a 
szerződött  összeg  30  %-a  erejéig  megjelenéscsomagot  kapnak  a  Kiadótól  a 
www.vendegvaro.hu turisztikai  tartalomszolgáltató  oldalon  programjaik,  rendezvényeik, 
turisztikai attrakcióik népszerűsítésére.

További  információ  kérhető  Tábori  Anikótól  (e-mail:  tabori@vendegvaro.hu;  tel.:  20/468-
0064)

A www.vendegvaro.hu

http://www.vendegvaro.hu/
mailto:tabori@vendegvaro.hu
http://www.vendegvaro.hu/


Az „Innen indul Magyarország” szlogent használó tartalomszolgáltatás 6 éve mutatja b az 
ország  nevezetességeit,  látnivalóit  és  turisztikai  szolgáltatásait.  Jelenleg  közel  600  ezer 
oldalnyi  tartalom  magyar  és  angol  nyelven  2200  magyar  település  leírását,  másfélmillió 
információt,  adatot kínál fel az oldal látogatóinak, továbbá közel 20 ezer fotó, illusztráció 
érhető el az oldalról.

A Medián által auditált adatai szerint folyamatosan nő az érdeklődés az oldal iránt. A napi 
látogatók száma átlagosan 14-25 ezer körül  mozog, az oldalletöltéseké eléri  a  napi  50-85 
ezret. A 2008. évi látogatók száma meghaladta az 5,3 milliót.

A weboldal a városnak a 2009. évre az alábbi szolgáltatásokat kínálja a vendégváró útikönyv 
támogatási csomagjához:

-  PR-cikkben  évi  2  alkalommal  tudósítást  a  város  országos  érdeklődésre  számot  tartó 
eseményeiről, programjairól, rendezvényeiről;

- a vendegvaro.hu szentgotthárdi oldalain elhelyezi a város honlapjának linkjét;
-  a  város  kulturális  intézményeinek  rendezvényeiről  folyamatos  tartalomszolgáltatást,  a 

turisztikai szempontból jelentős attrakciókról tájékoztatást, az utazási ötletek című rovatban 
szezonálisan elkészített, aktuális ajánlatokat Szentgotthárdról és környékéről;

- tematikus térképi és útvonaltervező szolgáltatást minden jelentős szentgotthárdi látnivalóra, 
turisztikai célpontra, programra és objektumra vonatkozóan GPS koordinátákkal, sajátoldali 
térképpel megjelenítve az objektumoldalakon;

- folyamatosan aktualizált szentgotthárdi programoldalakat;
-  képes  ajánló  a  címlapon  –  szentgotthárdi  kiemelt  rendezvények,  események  évi  2 

alkalommal  1-1  nap  időtartamra,  egy-egy  kiemelkedő  időszakban  a  weboldal 
vezércikkeként, ami a szentgotthárdi ajánló oldalra viszi a látogatót.



Előterjesztés
A Képviselőtestület 2009. május 27-i ülésére

Tárgy: Barokk templom felújításának támogatása

Tisztelt Képviselőtestület!
Szentgotthárd legjelentősebb építészeti értéke a barokk templom és a hozzá tartozó ciszter 
kolostor. Ezek állagmegőrzése a legfontosabb feladatok egyike Szentgotthárdon.
2008-ban  jelentős  felújítások  kezdődtek  el  a  barokk  templom  tetőzetén,  aminek  a  teljes 
átcserepezése megtörtént.  A templom és a  Szentgotthárd Város Polgármesteri  Hivatalának 
helyet adó volt kolostorépület olyan szervesen kapcsolódik egybe, hogy ezt még a tetőfelújítás 
során  sem  lehetett  figyelmen  kívül  hagyni,  és  a  templom  tetőzetének  felújításakor 
elkerülhetetlen volt a kolostorépült északkeleti részén lévő tetőrész felújítása. A kivitelezést 
lehetetlen volt a telekhatárnál abbahagyni, azt a hivatal tetőzetén is folytatni kellett - viszont 
ezzel egy jogos követelés keletkezett az építtető Nagyboldogassszony Plébánia részéről. 
Az 1. számú melléklet tartalmazza a templomtető felújítását végző vállalkozás árajánlatának a 
hivatali  tetőrészre  eső  részét,  ami  3.281.435.-  Ft,  továbbá  a  2.  számú  melléklet  szerinti 
bádogosmunkák költségét, ami 155.250.- Ft, összesen 3.436.685.- Ft. 
Ennek  a  nem  vitatható  költségnek  a  megfizetése  egy  olyan  helyzetben  mint  a  miénk 
meglehetősen nehéz, hiszen az épület, amelyikben a Polgármesteri Hivatal működik, és ami 
továbbá a Városháza is egyben, nem az önkormányzat tulajdona hanem a Magyar Államé. Az 
épület felújítása is ennél fogva állami feladat lenne. Ha ebből indulunk ki, akkor a tetőfelújítás 
költségeit a Magyar Államnak kellene állnia.

A barokk templom felújítása a homlokzati részekkel idén is folytatódik és megújult a barokk 
templom egész északi oldala. Ez esztétikailag is nagyon szép látványt nyújt a városba érkezők 
részére és persze az állagmegőrzést is szolgálja.
Javaslom, hogy a hivatal által használt kolostorépület tetőfelújítási munkálatai során a 
beruházó Nagyboldogasszony Plébánia által kifizetett költségekre tekintettel Szentgotthárd 
Város Önkormányzata a tetőfelújításra kifizetett 3.436.685.- Ft-tal azonos nagyságrendű 
összeget támogatás címén nyújtson a Szentgotthárdi Barokk Templom homlokzat felújítási 
munkáinak támogatására. 

Határozati javaslat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a 
Szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia Szentgotthárd, Széll K. tér 5. részére 3.500.000.- 
Ft  támogatást  biztosítson  a  Szentgotthárdi  Barokk  Templom  felújítási  munkálatainak 
támogatására  az  általános  tartalék  és  a  felhalmozási  célú  hitelkeret  terhére  a  3.  számú 
melléklet  szerinti  Támogatási  Szerződés  alapján.   Ezen  összeg  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  a  2009.  évi  költségvetéséről  szóló   rendeletében  módosításként 
átvezetésre kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Iroda vezetője
Szentgotthárd, 2009. május 18.

Viniczay Tibor
                                                                                               Polgármester 
Ellenjegyzés:



1. számú melléklet







2. számú melléklet





3. számú melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS

amely létrejött
egyrészről: Szentgotthárd Város Önkormányzata – 9970 Szentgotthárd, Széll K. 
tér 11. – képviseli: Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat)
másrészről:
A Nagyboldogasszony  Plébánia  Szentgotthárd   -  bankszámlaszáma:    ---- 
székhelye:  9970  Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  5.–  képviseli:  Rimfel  Ferenc 
plébános    (továbbiakban: Támogatott)
között az alábbiak szerint:

1.)A jelen  támogatási szerződés alapja a Képviselő-testület  /2009.számú 
határozata,  amely  a  Támogatott  számára   támogatást  határozott  meg  a 
Szentgotthárdi  Barokk  Templom  homlokz6atfelújítási  munkálatainak 
támogatására.  A  támogatás  feltétele,  hogy  az  Támogatott  a  kapott 
támogatásról  elszámol  legkésőbb  2009. december 31-ig.

 2.)A támogatás  összege  3.500.000.--Ft,  azaz  Hárommillió  –  Ötszázezer 
forint.

      3.) A támogatási összeget az aláírástól számított 15  napon belül utalja a 
           Támogató   a Támogatott számlájára.

     4.)A Támogató a   támogatási szerződéstől elállhat, ha  az 1.) pontban 
          rögzítetteket a Támogatott megszegi. Az elállást írásban jelenti be. A 
          támogatási összeg arányos részét  jogosult visszakövetelni a Támogató. 

5.)A szerződés megszűnésének esetei:
           5.1.)- A jelen szerződés  2009.december 31.-én automatikusan, 
            minden külön jogcselekmény nélkül megszűnik.

5.2.)- A jelen szerződés megszűnik akkor is,  ha az Támogatott  az 1.)-
pontban  foglaltak  bármelyikét  nem  teljesíti  vagy  nem   megfelelően 
teljesíti.
5.3.)-  A  kapott  támogatást  nem  az  1.)  pontban  meghatározott  célra 
használja fel.

     
6.) Szerződő Felek az itt nem említett kérdésben a PTK előírásait  tekintik 
irányadónak.



7.)  A Támogatott  képviselője  kijelenti,  hogy  a  jelen  szerződés  szerinti 
jognyilatkozata  harmadik  személy,  szerv,  belső  szervezeti  egység,  stb. 
jóváhagyását –megerősítését nem igényli.

 8.)A Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint  aka- 
      ratukkal egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Szentgotthárd, 2009. május …..                      

……………………………..                          ……………………………..
Szentgotthárd Város Önkormányzata               Nagyboldogasszony Plébánia Szentgotthárd
 Képviseli: Viniczay Tibor polgármester                    képv.: Rimfel Ferenc plébános
                                                                          



Előterjesztés
A Képviselőtestület 2009. május 27-i ülésére

Tárgy: farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának felhasználása

Tisztelt Képviselőtestület!

Mihály  József  az  Őriszentpéter  –  Szalafő  és  Környéke  földtulajdonosi  közösség 
képviselőjeként a mellékelt kérelemmel kereste meg az önkormányzatot és tett javaslatot  a 
vadászterületen befolyt fel nem vett haszonbérleti díj felhasználásáról.  Szentgotthárd város 
önkormányzatához átutalásra került a földtulajdonosok által fel nem vett haszonbérleti díj cím 
én  64.085.-  Ft.  A kérelem szerint  ezt  az  összeget  a  Farkasfai  városrészen  lévő  játszótér 
felújítására kérik felhasználni. A kérelemben szerepel, hogy az összeget a Farkasfa Jövőjéért 
Egyesületnek  adjuk  át,  amely  a  játszótérrel  azonos  ingatlanon  lévő  farkasfai  klubot  is 
működteti és az ingatlan rendben tartásáért amúgy is felel.
Az egyesület képviselője nyilatkozott, hogy a játszótér igen rossz állapotban  van, a rajta lévő 
játék szinte nem is használható. Ehelyett szeretne az egyesület használható játékot beszerezni 
és erre a célra szeretné ezt az összeget is felhasználni.

A farkasfai városrész 13 km-re Szentgotthárd központjától rendre kimaradt eddig a játszóterek 
fejlesztéséből, a mostani – múlt havi – CÉDE pályázatról való döntéskor sem merült fel a 
városrészi játszótér fejlesztése. Farkasfán az utóbbi években látszik a lakossági összefogás 
több  területen  is,  ennek  egyik  motorja  a  Farkasfa  Jövőjéért  Egyesület.  Közös  erővel 
felújították a településrészen a klub épületének egy részét. A Farkasfa Jövőjéért Egyesületnek 
további tervei vannak a többször elfelejtődő településrészen lévő közös dolgok fejlesztésére. 
A kérelem az előterjesztés 1. számú melléklete.
 
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi  LV. törvény 
végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 7. §. (1) bekezdése 
értelmében a társult vadászati jog gyakorlása esetén a vadászati közösség döntése alapján a 
közösség  nem  vadászó  földtulajdonos  tagjait  többlethasználati  díj  illet  meg,  ami  a 
vadászterületen  vadászatot  gyakorló  vadászó  tulajdonostársak  terhére  állapítható  meg; 
hivatkozott  jogszabályhely  (3)  bekezdése  alapján  a  földtulajdonosok  által  nem  igényelt 
haszonbérleti vagy többlethasználati díj részének felhasználásáról a tulajdonosi közösség – az 
igény  érvényesítésre  vonatkozó  elévülés  szabályaira  is  figyelemmel  –  határozatban 
rendelkezhet. 

2008. májusában ugyancsak fel nem vett haszonbérleti díjat adtunk át  - akkor a településrészi 
önkormányzatnak a klubhelyiség felújítására. 

Határozati javaslat



Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az 
Őriszentpéter-Szalafő és  környéke földtulajdonosi  közössége  által  a  Polgármesteri  Hivatal 
Költségvetési  Elszámolási számlájára, fel nem vett haszonbérleti díjak címén átutalt 64.083.- 
Ft-ot   a  Farkasfa   Városrészen  a  Művelődés  Ház  melletti  területen  lévő   játszótéri 
játszóelemek  felújítására   az  ingatlant  használó  Farkasfa  Jövőjéért  Egyesület  (9981. 
Szentgotthárd,  Farkasfai  u.  8.  alatti  civil  szervezet)  részére kerüljön átutalásra a  mellékelt 
Támogatási Szerződés alapján.  Ezen összeg Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2009. 
évi költségvetéséről szóló  rendeletében módosításként átvezetésre kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Iroda vezetője

Szentgotthárd, 2009. május 18.

Viniczay Tibor
                                                                                               Polgármester 
Ellenjegyzés:



1. számú melléklet
 



2. számú melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS

amely létrejött
egyrészről: Szentgotthárd Város Önkormányzata – 9970 Szentgotthárd, Széll K. 
tér 11. – képviseli: Viniczay Tibor polgármester (mint Önkormányzat)
másrészről:
A Farkasfa Jövőjéért  Egyesület-  9981 Szentgotthárd, Fővég út 16. – bírósági 
nyilvántartási száma: Pk. 60.029/2008. – képviseli: Némethné Soós Ilona elnök 
(továbbiakban: Egyesület)
között az alábbiak szerint:

2.)1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi 
a Szentgotthárd, Farkasfai u. 9.  szám alatt található ingatlan, a területen 
rossz állapotban lévő játszótéri eszközök vannak.  

3.)A jelen  támogatási szerződés alapja a Képviselő-testület  /2009.számú 
határozata,  amely  az  Egyesület  számára   támogatást  határozott  meg  a 
vadászterületek fel nem vett haszonbérleti díjából. 

         A támogatás előfeltétele, hogy az Egyesület a kapott támogatásról  
          elszámol  legkésőbb  2009. december 31-ig.

 3.)A támogatás  összege  64.085.-Ft,  azaz  Hatvannégyezer  –  nyolcvanöt 
forint, melyet az 1. pont szerinti játszótéren lévő játékok felújítására lehet 
felhasználni. A beszerzendő játszóelemeknek meg kell felelniük a hatályos 
előírásoknak és szabványoknak. 

A támogatási  összeget  az  aláírástól  számított  15  napon belül  utalja a 
Támogató   az Egyesület számlájára.

     
4.)A Támogató a   támogatási szerződéstől elállhat, ha  a 2.) – 3.) pontban 
rögzítetteket  az  Egyesület  megszegi.  Az  elállást  írásban  jelenti  be.  A 
támogatási összeg arányos részét  jogosult visszakövetelni a Támogató. 

5.)A szerződés megszűnésének esetei:
           5.1.)- A jelen szerződés  2009.december 31.-én automatikusan, 
                     minden külön jogcselekmény nélkül megszűnik.

5.2.)-  A jelen  szerződés  megszűnik  akkor  is,  ha  az  Egyesület  a  2.)-
3.)pontokban foglaltak bármelyikét nem teljesíti vagy nem  megfelelően 
teljesíti.
5.3.)-  A  kapott  támogatást  nem  a  3.)  pontban  meghatározott  célra 
használja fel.

     
6.) Szerződő Felek az itt nem említett kérdésben a PTK előírásait  tekintik 
irányadónak.
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7.)  Az  Egyesület  képviselője  kijelenti,  hogy  a  jelen  szerződés  szerinti 
jognyilatkozata  harmadik  személy,  szerv,  belső  szervezeti  egység,  stb. 
jóváhagyását –megerősítését nem igényli.

 8.)A Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint  aka- 
      ratukkal egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Szentgotthárd, 2009. május …..                      

……………………………..                          ……………………………..
Szentgotthárd Város Önkormányzata              Farkasfa Jövőjéért Egyesület
 Képviseli: Viniczay Tibor polgármester  
                                                                                

  Jogi ellenjegyzés:                                                            

  Pénzügyi ellenjegyzés:
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2009. május 27-i ülésére.

Tárgy: „Szentgotthárd-Farkasfa  településrész  ivóvízminőség-javítása”  pályázat 
benyújtása

Tisztelt Képviselő–testület!

Előzmények:

Szentgotthárd  vízellátását  egy  regionális  rendszer  biztosítja,  Szentgotthárd 
közigazgatási  területén  Rábatótfalu  városrészen  3  kút,  a  városközponti  részen  a 
Vízmű Zrt. területén 3 kút, Rábagyarmat, Gasztony, Csákánydoroszló településeken 
1-1-1 kút található, a farkasfai városrészen két kút található önálló rendszerben, csak 
ezen városrész ivóvízellátását biztosítva.
Szentgotthárd-Farkasfán  a  Vízmű  jelenleg  az  1.  sz.  (K-2  kataszteri  számú) 
mélyfúrású  kutat  működteti,  a  2.  sz.  (K-3  kat.  Sz.)  kút  csak  tartalék.  Az  ellátást 
biztosító  víz  arzén,  vas  és  mangán  tartalma  túllépi  a  201/2001.  (X.  25.) 
Kormányrendeletben foglalt határértékeket.

A Vasivíz Zrt. 2006-ban elkészíttette a Farkasfai vízmű vízminőség-javítás elvi vízjogi 
engedélyes tervét és megvalósíthatósági tanulmányát. A terv 2008 decemberében 
vízjogi  létesítési  engedélyt  kapott  a  Nyugat-Dunántúli  Környezetvédelmi, 
természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől.

Vízkezelés:

A kis  vízfelhasználás,  illetve  a  rendszer  adottságai  miatt  jelenleg  az  1.  sz.  kutat 
működtetik a 2. sz. kút csak szükség esetén kerül bekapcsolásra. Mivel a két kút 
viszonylag távol található egymástól,  illetve a 2.  sz.  kút vize az 1.  sz.  kút mellett 
található 2 x 50 m³-es tárolóba csak a hálózaton át vezethető be, a vízkezelést az 1. 
sz.  kút  vízére  kívánják  megoldani.  A kezelt  víz  a  tárolóba  kerül,  ill.  onnan  el  a 
hálózatba.
A vízkezelésre olyan technológia kiválasztása volt szükséges, amely a szokványos 
vas-mangán  eltávolítás  mellett  megoldja  az  arzén  eltávolításának  kérdését  is.  A 
technológia  1  db  Culligan  HiFlo9  UFP  48  többrétegű  multimédia-szűrőből  és  a 
vegyszeradagolóból áll.

A pályázat:

A KEOP-2009-1.3.0 Ivóvízminőség- javítása pályázati konstrukció támogatást 
nyújt a közműves vízellátás keretében szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására, 
az  előírt  vízminőség  biztosítására  irányuló  fejlesztések  előkészítésére,  illetve 
megvalósulására vonatkozóan.
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A kétfordulós pályázat első fordulójának beadási határideje: 2009. június 2. Az első 
fordulóban a projekt adatlapot (1F), a költségvetést, az Előzetes Megvalósíthatósági 
Tanulmányt  és  az  általános  mellékleteket  tartalmazó  projektjavaslat  kerül 
benyújtásra.  A projekt  részletes kidolgozására (a két  forduló között)  csak az első 
forduló  nyertes,  továbbfejlesztésre  javasolt  pályázatai  kerülnek.  Az  előkészítő, 
projektfejlesztési  szakaszban  kerül  sor  a  tervezésre,  esetünkben  az  elvi  vízjogi 
engedélyes tervekből a kiviteli tervek, közbeszerzési dokumentáció és a Részletes 
Megvalósíthatósági  Tanulmány  elkészítésére.  A  projekt-előkészítési  időszak  alatt 
követelmény  a  tájékoztatással  és  nyilvánossággal  kapcsolatos  tevékenységek 
biztosítása,  a  Közreműködő  Szervezet  folyamatos  szakmai  és  menedzsment 
tanácsadással segíti a kiválasztott projektek részletes kidolgozását.

Támogatás mértéke

Az  ÁFA  elszámolására  nincs  lehetőség  függetlenül  attól,  hogy  az  a 
kedvezményezett  által  levonható  vagy  sem!  A  költségbecslés  és  az 
elszámolható költségek nettó módon kerülnek meghatározásra.

1. forduló: A projekt fejlesztésére nyújtható támogatás mértéke:
Az  első  fordulót  követő  projektfejlesztési  szakasz  előkészítési  költsége  nem 
haladhatja meg a 2. forduló tervezett elszámolható költségének 6 %-át, maximális 
összege 60 millió Ft lehet.
A  támogatás  maximális  aránya  az  1.  fordulóban  (az  elszámolható  költségekre 
vonatkozóan): 85 %; elnyerhető támogatásnak összegszerű alsó határa nincs.

2. forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke:
A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 90 %

Költségbecslés

A  mellékletként  csatolt  költségkalkuláció  a  2006-ban  készült,  2009-ben 
rekonstrukciós tartalommal is kiegészített tervekkel összhangban nettó költségekkel 
kalkulálva  került  összeállításra.  Az  előkészítési  elszámolható  költségek  nettó 
1.617.000,- Ft-ot tesznek ki, ez a 85 %-os támogatási intenzitással 1.374.450,- Ft 
igényelhető támogatást és 242.550,- Ft szükséges önerőt jelent. Biztosítandó 25 %-
os ÁFA: 404.250,- Ft

A megvalósítási elszámolható költségek tervezett összege nettó 29.990.000,- Ft, a 
90 %-os támogatási intenzitás esetében így 26.991.000,- Ft támogatás igényelhető 
és 10 % 2.999.000,- Ft önerő biztosítását teszi szükségessé. Biztosítandó 25 %-os 
ÁFA: 7.497.500,- Ft

Mindkét  szakaszban  az  el  nem számolható  ÁFA összegét  az  Önkormányzatnak 
állnia.

A pályázat  elsőkörös  benyújtásához  szükséges  biztosítandó  önerő  242.550,-  Ft, 
ÁFA-tartalom: 404.250,- Ft

A pályázat utófinanszírozott, de támogatási előleg igényelhető, amelynek mértéke a 
megítélt támogatás 35 %-a.
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A pályázat önerejét kedvezményezettként Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
kellene  biztosítania,  de  az  üzemeltető  Vasivíz  Zrt.  -  mivel  a  fejlesztés 
megvalósításában érdekelt  és  az  a  közművagyon értékét  növeli  –  átvállalhatja     a 
projekt  finanszírozását.  A  pályázati  kiírás  ilyen  esetekben  finanszírozási 
előszerződés  megkötését  javasolja,  amely  a  benyújtandó  pályázat  kötelező 
melléklete  lehet.  Az  Önkormányzat  lépéseket  tesz  az  előszerződés  megkötése 
érdekében.

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete kinyilvánítja, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata  pályázatot kíván benyújtani a Környezeti és 
Energetikai  Operatív  Program  KEOP-2009-1.3.0  –  Ivóvízminőség-javítása 
kétfordulós  pályázati  felhívására,  „Szentgotthárd-Farkasfa  településrész 
ivóvízminőség-javítása” címmel. 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Vasivíz Zrt. 
ajánlatát, miszerint a Zrt. a pályázat mindkét fordulójához szükséges önerőt és az 
el nem számolható ÁFA összegét finanszírozási előszerződéssel biztosítja. 

Vagy

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Szentgotthárd-
Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” pályázat elsőkörös benyújtásához 
szükséges önerőt 242.550,- Ft összegben, a pályázati alap terhére biztosítja.

4. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata Képviselő-testülete  az első fordulóban el 
nem számolható költségként felmerülő ÁFA (25 %) összegét, azaz 404.250,- Ft-ot 
vállalja.

Határidő: 2009. június 2.
Felelős: Takáts József főmérnök

EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport

Szentgotthárd, 2009.06.04.

Viniczay Tibor
polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt

Jegyző
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1. számú melléklet

Költségbecslés:

I. ELŐKÉSZÍTÉS II. MEGVALÓSÍTÁS
tevékenység nettó (Ft) tevékenység nettó (Ft)
kiviteli tervezés 1 200 000,- építés 26 690 000,-
közbeszerzési tanácsadó 317 000,- rekonstrukció 2 100 000,-
tájékoztatás és nyilvánosság 100 000,- mérnök felügyelet 1 000 000,-
  tervellenőrzés 200 000,-
    
Elszámolható költség 
Összesen: 1 617 000,-

Elszámolható költség 
Összesen: 29 990 000,-

    
Támogatás 85 %: 1 374 450,- Támogatás 90 %: 26 991 000,-
Önerő 15 %: 242 550,- Önerő 10 %: 2 999 000,-
El nem számolható ÁFA 25 %: 404 250,- El nem számolható ÁFA 25 %: 7 497 500,-
Bruttó összköltség: 2 021 250,- Bruttó összköltség: 37 487 500,-
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E L Ő T E R J E SZ T É S

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 27-i ülésére

Tárgy: KEOP-2009-5.3.0/A  (Épületenergetikai  fejlesztések  és  közvilágítás 
korszerűsítése)

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentgotthárd  Város  Képviselőtestülete  90/2009  (04.29.)  sz.  döntésével  az 
alábbiakat határozta:

„5. Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete elrendeli a 
SZOI  Arany  János  Tagintézmény 1.  számú  melléklet  szerinti 
Emlékeztetőben szereplő tartalomra -  nyílászárók cseréje, homlokzati  
hőszigetelés,  hővisszanyerő  légtechnika,  födémszigetelés  – 
vonatkozóan a műszaki előkészítés és pénzügyi tervezés elvégzését. 
Ennek eredményétől  függően 2009.  májusi  ülésén tesz javaslatot  a 
fenntartó  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi 
Társulás  számára  arra  vonatkozóan,  hogy  a  Kistérségi  Társulás  a 
KEOP-2009-5.3.0/A  (Épületenergetikai  fejlesztések  és  közvilágítás 
korszerűsítése)  pályázati  konstrukcióban  Szentgotthárd  tekintetében 
milyen tartalmat szerepeltessen.”

Jelen előterjesztés célja annak a  tárgyi  műszaki  tartalomnak a  meghatározása, 
melynek  költségoldalát  a  T.  Képviselőtestület  biztosítani  kívánja  és  tudja  – 
összhangban a további pályázati önerő-igényekkel.

Az  előkészítés  eddigi  eredményeit  a  csatolt  excell-táblázat  két  oldalán  foglaltuk 
össze, melyek tartalmazzák a tervezett fejlesztések műszaki tartalmát alternatívák 
szerint, a hozzájuk kapcsolódó – kivitelezési költségekből kalkulált – önerő igényt, ill. 
a várható energia megtakarítás mértékét, alternatívánként.

Megjegyezzük,  hogy  az  adatok  becsültek,  ill.  tájékoztató  jellegűek.  A  pályázati 
útmutatóból  nem  látható  pl.,  hogy  kombinált  projekt  esetében  a  hővisszanyerő 
légtechnika  milyen  támogatási  intenzitású?  (itt  a  kedvezőbb,  80%-os  verziót 
mutatjuk)  A kérdésekre  a  bizottsági  ülések  időpontjáig  választ  várunk.  A pontos 
önerőigény  számításához  további  –  a  pályázat  kötelező  mellékletét  képező  - 
anyagok  elkészítése  szükséges,  és  ismerni  kell  a  tájékoztatás  és  nyilvánosság, 
műszaki ellenőrzés, tervezés, projektmenedzsment, stb. költségeit is.

Határozati javaslat
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1./ Szentgotthárd Város Képviselőtestülete a KEOP-2009-5.3.0/A (Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése) pályázati konstrukcióhoz kapcsolódóan a 
SZOI  Arany  János  Tagintézmény  fenntartója, Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás számára  a pályázat műszaki tartalmára vonatkozóan 
az alábbi javaslatot teszi:

Műszaki tartalom Kombinált projekt várható 
önerő mértéke

(Ft)
Utólagos külső hőszigetelés
8 cm Drywit

4.271.000,-

Külső nyílászáró csere
U=1,1 fa nyílászárókkal

5.335.709,-

Hőközpont átalakítása
4 szabályozási körös rendszerre

2.625.000,-

Termosztatikus radiátor-szelepek 
beépítése, régiek cseréje

2.887.500,-

Hővisszanyerő légtechnika
Vizesblokkok szellőzői és légcsatorna 
hálózata

1.125.000,-

Padlásfödém szigetelés 15 cm ISOLYTH 515.000,-
Továbbá ….-val, …… nélkül ……………..

A  KEOP-2009-5.3.0/A  pályázat  önerejét  max.  ……………………  Ft 
összegben,  továbbá  a  projekt-előkészítés  és  megvalósítás  kapcsolódó 
költségeit Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja, a 2008. és 2009. 
évi pályázati alapok terhére.

Határidő: 2009. 
Felelős: műszaki iroda, főmérnök

Szentgotthárd, 2009. május 19.

…………………………
Viniczay Tibor
polgármester

Ellenjegyzem:

…………………………
Dr. Dancsecs Zsolt

Jegyző
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E L Ő T E R J E SZ T É S
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 27-i ülésére

Tárgy: KEOP-2009-5.3.0/B (Épületenergetikai  fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva)

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentgotthárd  Város  Képviselőtestülete  90/2009  (04.29.)  sz.  döntésével  az 
alábbiakat határozta:

4. Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a már kiírásra 
került pályázatokkal kapcsolatosan pályázatot kíván benyújtani a KEOP-
2009-5.3.0/B  (Épületenergetikai  fejlesztések  megújuló  energiaforrás 
hasznosítással kombinálva) pályázati kiírás keretében. Elrendeli az ezzel 
összefüggő műszaki és pénzügyi előkészítési munkák megkezdését az 1. 
számú  mellékletként  csatolt  Emlékeztetőben  szereplő  tartalommal  a 
következő önkormányzati fenntartású intézményeknél:
 - III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium: fűtési rendszer korszerűsítése: 
programozható  fűtés,  új  épületrészre  szerelt  napkollektor  rásegítő 
fűtésként;  tornaterem: nyílászáró  csere,  világításkorszerűsítés,  padozat 
szigetelés; fázisváltós klimatizálás, hővisszanyerő légtechnika
- Szakorvosi  rendelő  (Hunyadi  u.):  napkollektor  a  használati  
melegvízellátás biztosítására és 
-  Háziorvosi rendelő (Rákóczi u. 5.):  fűtéskorszerűsítés (rendelők külön 
szabályozhatók legyenek), nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés.

A  pontosított  műszaki  tartalom  és  a  becsült  beruházási  költségek 
ismeretében a pontos pályázati tartalomról 2009. májusi ülésén dönt.

Jelen előterjesztés célja annak a műszaki tartalomnak a meghatározása, melynek 
költségoldalát  a T.  Képviselőtestület  biztosítani  kívánja és tudja – összhangban a 
további pályázati önerő-igényekkel.
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A 90/2009 sz. döntést követően az érintett  intézményekkel ismételten egyeztetést 
folytattunk,  melyen  véglegesen  lehatárolásra  –  szűkítésre -  kerültek  a  kívánt 
fejlesztési  célok  –  tekintettel  a  korlátozott  anyagi  lehetőségekre,  ill.  a  műszaki 
szükségszerűségre.

Az előkészítés eddigi  eredményeit intézményenként egy-egy csatolt  excel-táblázat 
két  oldalán foglaltuk össze,  melyek tartalmazzák a tervezett  fejlesztések műszaki 
tartalmát  alternatívák  szerint,  a  hozzájuk  kapcsolódó  –  kivitelezési  költségekből 
kalkulált  –  önerő  igényt,  ill.  a  várható  energia  megtakarítás  mértékét, 
alternatívánként.

Megjegyezzük,  hogy  az  adatok  becsültek,  ill.  tájékoztató  jellegűek.  A  pontos 
önerőigény  számításához  további  –  a  pályázat  kötelező  mellékletét  képező  - 
anyagok  elkészítése  szükséges,  és  ismerni  kell  a  tájékoztatás  és  nyilvánosság, 
műszaki ellenőrzés, tervezés, projektmenedzsment, stb. költségeit is.

Határozati javaslat

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzat  Képviselőtestülete  pályázatot  kíván 
benyújtani  a  KEOP-2009-5.3.0/B  (Épületenergetikai  fejlesztések  megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva) pályázati kiírás keretében. 

2./ A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium fejlesztésére vonatkozóan az alábbi 
műszaki tartalom szerepeltetését határozza el:

Műszaki tartalom
Kombinált projekt várható 

önerő mértéke
(Ft)

Utólagos külső hőszigetelés
8 cm Drywit 1.567.000,-
Külső nyílászáró csere
U=1,1 fa nyílászárókkal 818.308,-
Hővisszanyerő légtechnika
Tornaterem légcsatorna hálózata 3.250.000,-
Világítás korszerűsítés, tornatermi
fényvető armatúrák 4x10 db 1.200.000,-
Szolár rendszer öltözőkhöz napkollektorokkal, 
tartályokkal, távhős kiegészítő fűtéssel, 3.500.000,-
Továbbá ….-val, …… nélkül ……………..

A  KEOP-2009-5.3.0/B  pályázat  önerejét  max.  ……………………  Ft 
összegben,  továbbá  a  projekt-előkészítés  és  megvalósítás  kapcsolódó 
költségeit Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja, a 2008. és 2009. 
évi pályázati alapok terhére.
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3./ A Háziorvosi rendelő (Rákóczi u 5.) fejlesztésére vonatkozóan az alábbi műszaki 
tartalom szerepeltetését határozza el:

Műszaki tartalom Kombinált projekt várható 
önerő mértéke

(Ft)
Utólagos külső hőszigetelés
8 cm Drywit 1.720.000,-
Külső nyílászáró csere
U=1,1 fa nyílászárókkal 3.157.276,-
Hőközpont átalakítása
4 szabályozási körös rendszerre 900.000,-
Termosztatikus radiátor-szelepek beépítése, 
régiek cseréje 400.000,-
Szolár rendszer napkollektorokkal,
tartályokkal, távhős kiegészítő fűtéssel 2.300.000,-
Továbbá ….-val, …… nélkül ……………..

A  KEOP-2009-5.3.0/B  pályázat  önerejét  max.  ……………………  Ft 
összegben,  továbbá  a  projekt-előkészítés  és  megvalósítás  kapcsolódó 
költségeit Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja, a 2008. és 2009. 
évi pályázati alapok terhére.

Határidő: 2009. június 15.
Felelős: műszaki iroda, főmérnök

Szentgotthárd, 2009. május 19.

…………………………
Viniczay Tibor
polgármester

Ellenjegyzem:

…………………………
Dr. Dancsecs Zsolt

Jegyző
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Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2009. május 27-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy:  2009.  évi  CÉDE  pályázat  a  közcélú  foglalkoztatás  anyag-  és 
eszközbeszerzésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Nyugat-dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács  pályázatot  hirdetett  a  helyi 
önkormányzati  fejlesztési  feladatok  támogatására  (CÉDE).  A  pályázat  célja  a 
helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, önkormányzati tulajdonra irányuló 
fejlesztések  –  úgymint  az  önkormányzati  feladatellátáshoz  kapcsolódó  tárgyi 
eszközök  fejlesztése,  immateriális  javak  beszerzése  -  támogatása.  A 
rendelkezésre álló támogatási keret terhére a Fejlesztési Tanács támogatást nyújt 
–  többek  között  -  az  önkormányzati  fejlesztésekhez  kapcsolódó  közcélú 
foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzésére is. A közfoglalkoztatás indulásakor 
is és azóta is probléma, hogy a foglalkoztatást kitaláló döntéshozók elfeledkeztek 
az  ezzel  együtt  járó  dologi  kiadások  finanszírozásáról.  Ez  az  egyes 
önkormányzatoknak különböző nagyságban de problémákat okoz. Ezt próbálja 
meg ez a pályázat enyhíteni. A közfoglalkoztatáshoz eszközök biztosítása, azok 
folyamatos  beszerzése  feladat  és  költség.  Amennyiben  ehhez  támogatás 
szerezhető, az még önrész esetén is felvállalandó, hiszen pályázati forrás nélkül 
az összes költséget az önkormányzatnak kellene állnia. 

A pályázatról:

Pályázatot  a  nyugat-dunántúli  régióban megvalósuló  fejlesztéseket  végrehajtó 
települési önkormányzat, önkormányzati társulás és többcélú kistérségi társulás 
nyújthat be.  A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 02.  A Tanács 
legkésőbb 2009. augusztus 10-ig dönt a befogadott pályázatok támogatásáról. 

A megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint. Pályázati díjként a 
teljes támogatási igény 2,5%-át – minimum 20 000 Ft-ot, maximum 500 000 Ft-
ot – kell megfizetni.

A pályázati alaptámogatás mértéke: 65%. A Fejlesztési Tanács ugyanakkor az 
alaptámogatás mértékén felül területi, kedvezményezetti szempontból, valamint 
támogatási cél alapján többlettámogatást adhat. Azon önkormányzatok, amelyek 
önkormányzati  együttműködésben  vagy  társulási  formában  kívánják 
fejlesztéseiket  megvalósítani,  10%-kal  magasabb  támogatást  kaphatnak, 
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indokolt tehát kistérségi pályázat benyújtásában gondolkodni. Ebben a formában 
75%-os támogatásra lennénk jogosultak!

(A közcélú  foglalkoztatást  nem tartalmazza  a  többcélú  kistérségi  társulásunk 
Társulási  Megállapodása.  Ezt  ugyan  kezdeményezte  egy  februári  Társulási 
Tanácsi  előterjesztés és határozat,  de – Szentgotthárd kivételével  – egyetlen 
település sem jelezte erre vonatkozó szándékát, egyetlen határozat sem érkezett  
vissza  ezzel  kapcsolatban  a  Társulás  munkaszervezetéhez.)   A  kistérséghez 
tartozó települési  önkormányzatok vagy települési,  vagy körjegyzőségi szinten 
gondoskodnak  a  közcélú  foglalkoztatás  megszervezéséről.  Ez  alól  a  közcélú 
foglalkoztatást  szervező  –  pályázat  kivétel,  hiszen  itt  5  kistérségi  település 
(Szentgotthárd, Rönök, Szakonyfalu, Alsószölnök, Felsőszölnök) összefogásával 
nyert a pályázat.
 
Javaslatunk  mindezek  alapján,  hogy  a  székhelytelepülés  és  a  legnagyobb 
foglalkoztató, azaz Szentgotthárd Város gesztorságával kerüljön benyújtásra a 
pályázat úgy, hogy azon kistérségi  települések, amelyek 65%-os támogatásra 
jogosultak,  amelyek  a  benyújtási  határidőig  vállalják  az  ezzel  járó  teendőket 
(képviselő-testületi határozatok meghozatalát, adatszolgáltatásokat, saját forrás 
rájuk eső részét), csatlakozhatnak a pályázathoz. 

Szentgotthárd Város részéről a pályázat konkrét célja, és költségvetése 
az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban 
dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  pályázatot 
kíván  benyújtani  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács  által 
meghirdetett,  a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai önkormányzati 
fejlesztési  feladatok  támogatása  területi  kötöttség  nélkül  (CÉDE) 
támogatás elnyerésére. 

A  pályázat  célja: a  Szentgotthárd  városa  által  végzett  közcélú 
foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzésére támogatás igénylése.

A fejlesztés megvalósulási helye: Szentgotthárd.

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés
Összege  (Ft-
ban)

Saját forrás 352.808.-Ft
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Hitel 0.-Ft

Támogatásból igényelt összeg 655.215.-Ft

Egyéb támogatás (nevesítve) -------

Egyéb forrás -------

Összesen 1.008.023.-Ft

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről 
szóló 3/2009. (II. ) ÖKT számú rendeletében biztosítja a 
költségvetésben céltartalékként megtervezett összeg terhére. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására.

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete támogatja, 
hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, a 
helyi  önkormányzatok  fejlesztési  feladatai  önkormányzati  fejlesztési 
feladatok  támogatása  területi  kötöttség  nélkül  (CÉDE)  támogatás 
elnyerésére kiírt pályázaton való indulás önkormányzati társulás formában 
történjen,  azaz  a  szentgotthárdi  kistérséghez  tartozó  helyi  települési 
önkormányzatok  közösen  nyújtsanak  be  támogatási  kérelmet, 
amennyiben: 
• a gesztori feladatokat Szentgotthárd Város Önkormányzata látja el 
• a  saját  forrás  teljes  összegét  valamennyi  csatlakozó  települési 

önkormányzat biztosítja a saját települése vonatkozásában
• a  pályázati  díjat  (támogatási  igény  2,5%-át)  valamennyi  csatlakozó 

települési  önkormányzat  a  saját  projektnagyságának  megfelelően 
biztosítja.

A  társulási  formában  történő  pályázat  benyújtása  esetén  a fejlesztés 
forrásösszetétele:

Megnevezés
Összege  (Ft-
ban)

Saját forrás 252.006.-Ft

Hitel 0.-Ft

Támogatásból igényelt összeg 756.017.-Ft

Egyéb támogatás (nevesítve) ------

Egyéb forrás ------

Összesen 1.008.023.-Ft
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A Képviselő-testület -  a társulási  formában történő pályázat benyújtása 
esetén  -  a  pályázati  díjnak  a  Szentgotthárddal  kapcsolatos  támogatási 
igénnyel arányos mértékét biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős:   Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2009. május 18.

Viniczay Tibor
 polgármester

Ellenjegyzem: 
                     Dr. Dancsecs Zsolt
                             jegyző
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1. számú melléklet

Szentgotthárd 2009. évi közfoglalkoztatás 
Anyag-, illetve eszközbeszerzési igény (félkövér betűvel szedett már beszerzett!)

Mennyiség Mennyiség 
egysége Megnevezés Egységár 

(ÁFÁ-val) Összesen (ÁFÁ-val)

5 db Ecset lapos 1,0” 140 Ft 700 Ft
20 db Ecset lapos 2,0” 190 Ft 3 800 Ft

5 db Ecset lapos 2,5” 270 Ft 1 350 Ft
12 db 2,5 l-es festék vastag lazúr 

barna színű 4 800 Ft 57 600 Ft
2 db 1 l zománc festék fekete 

színű 1 390 Ft 2 780 Ft
3 db 1 l zománc festék fehér 

színű 1 590 Ft 4 770 Ft
2 db 5 l Hígító 2 190 Ft 4 380 Ft
5 db Drótkefe műanyagnyéllel 5 

soros 300 Ft 1 500 Ft
6 m Csiszolóvászon fémre 338 Ft 2 028 Ft
6 m Csiszolóvászon fára 150 Ft 900 Ft
5 db 5 l-es alapozó festék 9 500 Ft 47 500 Ft
5 db 5 l-es zománc festék piros 7 800 Ft 39 000 Ft

10 l Rozsdamaró 420 Ft 4 200 Ft
3 db Balta fanyéllel 0,80 kg-os 1 900 Ft 5 700 Ft
2 db Bozótvágó kés pl.: 

machete (40 cm) 820 Ft 1 640 Ft
8 db Gereblye műanyag 

legalább 14 fogú, nyéllel 1 050 Ft 8 400 Ft
4 db Gereblye fém legalább 14 

fogú, nyéllel 705 Ft 2 820 Ft
4 db Metszőolló legalább 20 cm 1 020 Ft 4 080 Ft
2 db Kicsi kézi ágfűrész 1 450 Ft 2 900 Ft
2 db Sövényíró olló 1 520 Ft 3 040 Ft

15 db cirokseprű 735 Ft 11 025 Ft
6 db Lapát nyéllel  min. 100 dkg 

(lemez) 1 080 Ft 6 480 Ft
10 db Mosókendő 99 Ft 990 Ft

6 db 10 l műanyag vödör 210 Ft 1 260 Ft
2 db Lombseprű 22 fogú, 

horganyzott, nyéllel 1 145 Ft 2 290 Ft
600 db Hulladékgyűjtő zsák 110 l-

es 60 Ft 36 000 Ft
21 db Láthatósági mellény 

fényvisszaverő csíkkal 685 Ft 14 385 Ft
63 pár Védőkesztyű egyszerű 

kivitelű 220 Ft 13 860 Ft
42 pár Gumikesztyű háztartási 95 Ft 3 990 Ft

3 pár Cérnakesztyű 1 szálas, 
gumírozott mandzsetta 85 Ft 255 Ft

1 db Takarítónő munkaruha 
hivatal (otthonka) 1 890 Ft 1 890 Ft

1 garnt. Takarítónő munkaruha 
óvoda (nadrág, poló, 
papucs) 6 800 Ft 6 800 Ft

30 db Munkaruha egyszínű 4 400 Ft 132 000 Ft
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30 pár Félcipő 5 000 Ft 150 000 Ft
10 pár Gumicsizma 1 900 Ft 19 000 Ft

25
pár Védőkesztyű egyszerű 

kivitelű 230 Ft 5 750 Ft
40 pár Gumikesztyű háztartási 100 Ft 4 000 Ft

25
pár Cérnakesztyű 1 szálas, 

gumírozott mandzsetta 90 Ft 2 250 Ft
1 db 5 l-es alapozó festék 9 900 Ft 9 900 Ft
5 db 1 l zománcfesték fekete 1 450 Ft 7 250 Ft
5 db 1 l zománcfesték fehér 1 660 Ft 8 300 Ft
5 db ecset 1,0" 150 Ft 750 Ft

10 db ecset 2,0" 200 Ft 2 000 Ft
10 l rozsdamaró 440 Ft 4 400 Ft

2 db 5 l-es higító 2 300 Ft 4 600 Ft
10 m Csiszolóvászon fémre 350 Ft 3 500 Ft
10 m Csiszolóvászon fára 170 Ft 1 700 Ft

3
db Drótkefe műanyagnyéllel 5 

soros 320 Ft 960 Ft

1
tekercs Damil 2,70 mm-es 

fűkaszához 16 000 Ft 16 000 Ft
50 l üzemanyag 267 Ft 13 350 Ft

1 db
Sthil FS 350 
védőfelszerelésekkel 310 000 Ft 310 000 Ft

1 db
Mobil internet 2.000.-Ftx7 

hó 14.000.-Ft
Mindösszesen: 1.008.023.-Ft
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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2009. május 27. ülésére.

Tárgy: A közlekedés helyzete, a forgalmi rend felülvizsgálata 

Tisztelt Képviselő-testület !

 A közúti  közlekedésről  szóló,  többször  módosított  1988.  évi  I.  törvény  (Kkt.)  alapján  a 
közúthálózat  jelentős  részét  alkotó  országos  közutak  az  állam,  a  helyi  közutak  pedig  a 
települési önkormányzatok tulajdonában vannak. 
 Szentgotthárd  város  önkormányzati  tulajdonú  útjainak  forgalmi  rendjével  legutóbb  a 
Képviselő-testület  2008.  novemberi  ülésén  foglalkozott,  ahol  a  282/2008.  számú 
határozatában  úgy  döntött,  hogy  a  tavaly  novemberi  előterjesztésben  felvetetteket  2009. 
májusi ülésén újra tárgyalja.
 A Képviselő-testület útügyi igazgatási feladatai közé tartozik a helyi közutakon a forgalmi 
rend  kialakítása.  Ennek  keretében  az  utak  forgalmának  szabályozása,  valamint  a  közúti 
jelzések  elhelyezése,  fenntartása,  üzemeltetése  és  eltávolítása  –  egyes  meghatározott 
kiegészítésekkel és kivételekkel – a feladata. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények 
vagy  a  baleseti  helyzet  jelentősebb  változása  esetén,  de  legalább  ötévenként  –  felül  kell 
vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell.
 A korábbi előterjesztésekben már jeleztük, hogy a Képviselő-testület évente legalább 
kétszer foglalkozzon a város helyi közutjainak forgalomi rendjével, ezen belül az utak 
forgalmának  szabályozásával,  valamint  a  közúti  jelzések  elhelyezésével,  illetve 
eltávolításával,  mivel  ez  a  jogszabályok szerint  a  Képviselő-testület  hatásköre.  Így  a 
Képviselő-testület hatásköre a közúti  jelzések elhelyezésének, illetve eltávolításának a 
jóváhagyása  is  (megállási,  illetve  várakozási  tilalom  elrendelése,  behajtási  tilalom 
elrendelése  stb.).  Természetesen  a  közutak  forgalmának  biztonságát  veszélyeztető 
helyzetekben a sürgős beavatkozások nem ebbe a körbe tartoznak. 

A város közúthálózatának gerincét  a Magyar Közút Kht kezelésében levő  alábbiakban 
felsorolt utak teszik ki, melyek egyben a város közúthálózatának gyűjtő utjai is. 

Szentgotthárd területén az alábbi országos közutak / gyűjtő utak/ találhatók :
 8.sz főútvonal 
 Tótfalusi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út) 
 Mártirok út - Széchenyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út) 
 Rábafüzesi  bekötő  út  -  Füzesi  út  –  Széll  Kálmán tér (7459.sz.  Szengotthárd  – 

Rábafüzes összekötő út)  
 Árpád u. (7458.sz. Kétvölgy – Szentgotthárd összekötő út) 
 Kossuth utca - Kethelyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)
 Május 1. utca - Hunyadi utca (Autóbusz-pályaudvar  és az Ady E. utca közötti 

szakasza) – Ady Endre utca (74328.sz. bekötő út)
 Máriaújfalui út (7455. jelű Máriaújfalu – Őriszentpéter összekötő út)
 Nyíres utca (7455.sz. Őriszentpéter – Máriaújfalu összekötő út)
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A fenti állami tulajdonú utak tekintetében a kezelő, a Közút Kht. joga és kötelessége a 
forgalmi rend kialakítása,  mindennemű beavatkozás megtétele,  engedélyezése.  Ennek 
megfelelően a közúti jelzőtáblák kihelyezése is az ő feladatuk, illetve Kht. hozzájárulása 
nélkül az önkormányzat még saját költségén sem helyezhet ki közúti jelzőtáblákat ezen 
utak mentén. 

A Magyar  Közút  Kht.-vel  helyszíni  egyeztető  megbeszélést  kezdeményeztünk,  mivel a 
kezelésükben  lévő,  fentebb  felsorolt  utak  városi  átkelési,  illetve  városrészeket  összekötő 
szakaszival kapcsolatban a lakosságtól, illetve önkormányzati képviselőktől számtalan kérdés 
fogalmazódott meg a közelmúltban. Az egyeztető megbeszélésre javasolt témák: 

- Szentgotthárd,  Kossuth  L.  u.  –  Kethelyi  u.  -  Széll  K.  tér  stb.  útvonalon  a 
nagymértékben megnőtt tehergépjármű forgalom megnyugtató rendezése (7454 jelű, 
illetve 7459. jelű utak).  -  A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2008. év 
végi  tájékoztatása  szerint  intézkedett,  hogy  a  Magyar  Közút  Kht.  vizsgálja  meg 
össztömeg korlátozás feltételeit a kérdéses úthálózati elemeken.;

- Szentgotthárd  területén  az  elhúzódó  hídfelújítások  kérdése  (7454  jelű  úton  3  db 
(Kethelyi utca 2 db, Széchenyi utca 1 db), illetve 74328. jelű úton 1 db (Május 1. 
utca)); 

- 8-as  számú  főútvonal  –  Füzesi  úti  csomópont  környezetében  (pl.:  kamionsáv)  a 
közvilágítás ésszerűsítése;

- Kossuth L.  utca,  Kethelyi  utca,  Mártírok utca,  Széll  Kálmán tér,  Május  1.  út  stb. 
burkolatának állapota (7454. jelű, 7459. jelű, illetve 74328. jelű utak) – A Magyar 
Közút  Kht.  2008.  májusában  tájékoztatta  hivatalunkat,  hogy  a  ROP II.  támogatás 
keretében 2008-2009. évben megvalósításra kerülnek a Szentgotthárd területén lévő 
útjaik átkelési szakaszainak (Május 1. út, Kossuth L. u – Kethelyi u., Füzesi út – Széll 
K.  tér)  burkolat-megerősítési  munkálatai,  amelyek  előkészületeit  megkezdték 
(tervezés, közbeszerzés stb.).;

- A Máriaújfalui  út,  illetve Zsidahegy felé vezető út mentén a csapadékvíz-elvezetés 
megnyugtató rendezése (áteresz helyreállítása, illetve áthelyeztetése, 7455. jelű, illetve 
7458. jelű utak).

Többszöri  megbeszélésünk után 2009. április 30-án megküldött az egyeztető megbeszélésre 
vonatkozó  írásos  kezdeményezésünkre  a  Magyar  Közút  Kht-től  kapott  telefonos  válasz 
alapján csak a testületi anyag leadását követő időszakban kerülhet sor.

Szentgotthárd  önkormányzati  kezelésű  útjain  az  alábbi  forgalmi  rend  változtatásokat 
javasoljuk, amelyeket egyeztettük a közterület-felügyelőkkel, illetve képviselői és lakossági 
kérelmek is érkeztek hivatalunkba, valamint továbbra is szerepelnek benne a 2008. novemberi 
ülésen felvetettek, amelyekkel kapcsolatos döntést a Képviselő-testület akkor elhalasztotta:

1. A májusi  képviselő-testületi  ülésen a  közterület-felügyelők javaslatára  többek között  a 
József A. utca volt Falco bejáratától a Széchenyi utca irányába kihelyezett megállni tilos 
jelzőtábla áthelyezésről született döntés a József A. utca másik oldalára a Széchenyi utca 
8.  sarkára.   A jelzőtábla  áthelyezését  követően  az  utca  ezen  a  szakaszán  lévő  üzlet 
tulajdonosa panasszal élt hivatalunknál, mivel ezzel indokolatlanul hátrányos helyzetbe 
került, hiszen a város többi részén kihelyezett megállni tilos jelzőtáblák rendelkeznek a 
kivéve áruszállítás  kiegészítő  táblával,  ezért  képviselői,  illetve az üzlet  tulajdonosának 
kérelmére  „kivéve  áruszállítás” kiegészítő  tábla  került  kihelyezésre  a  József  A.  u. 
Széchenyi  utca  kereszteződésébe  lévő  megállni  tilos  jelzőtáblához.  Természetesen  az 
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áruszállító  járművek továbbra is  csak akkor  állhatnak meg az üzlet  előtt,  amennyiben 
biztosítható az úton az előírt forgalmi sáv szélesség (3,00 m). 
Így ezt a képviselő-testületnek utólag kellene jóváhagynia. 

2. Képviselői  javaslat  alapján  ismételten  előterjesztjük  a  József  A.  utcában  egyirányú 
forgalomi  rend kialakítását  a  Széchenyi  utca  felől  a  Hunyadi  utca  irányába.  Ennek 
kapcsán két változat lehet értelemszerűen:
- I. változat:  A József A. utca  Széchenyi utca – Rákóczi F. utca közötti szakaszán lehetne 
egyirányú forgalmi rendet kialakítani, vagy 
-  II. változat:  a József Attila utca egyirányusítása a Rákóczi u. – Széchenyi u. közötti 
részén a József A. utcán felfelé, lényegében Rábatótfalu irányába. 
Mindkét esetben felmerül a forgalmi rend megváltoztatása a Rákóczi F. utcában is.
A Rákóczi F. utcában egyirányú forgalmi rend kialakítását az  indokolná, hogy a József A. 
utcában a forgalmi rend bármilyen irányú megváltoztatása után a forgalom ebbe a szűk 
keresztmetszetű utcába terelődne. 
- Az I. változat esetén a József A. utca irányából a Deák F. utca irányába lehetne az utca 
egyirányú.  Az  egyirányú  forgalmi  rend  kialakításával  ezekben  az  utcákban  ún. 
körforgalom alakulna  ki.  Ennél  a  variációnál  jogos  kérdésként  merülhet  fel,  hogy  az 
orvosi rendelő a behajtani tilos felőli végén (a Deák F. utcához közel) van a Rákóczi F. 
utcának.  Amennyiben pl.  a  mentő az Árpád u.  felől  érkezik,  akkor a  rendelőhöz csak 
akkor tud odamenni, ha lemegy a gimnáziumig és onnan hajt fel az egyirányú Rákóczi 
utcában. 
-  Ezt  a  problémát  orvosolhatná  a  II.  változat,  (amikor  tehát  a  fent  írtak  szerint  az 
egyirányú forgalmi rendet a József A. utcában a Rákóczi F. utca irányából a Széchenyi 
utca irányába alakítanánk ki).  Ebben az esetben a Rákóczi  F.  utcát   a  Deák F.  u. 
irányából a József A. utca irányába lehetne egyirányúsítani. 
Emlékeztetjük a T. Testületet, hogy ez a javaslat már többször szerepelt a testület előtt, de 
eddig még nem történt meg a József A. utcában a forgalmi rend megváltoztatása. 

Amennyiben  a  képviselő-testület  az  egyirányú  forgalmi  rend  kialakítása  mellett  dönt, 
akkor  meg  lehetne  gondolni  a  fizető  parkoló  kialakítását  az  egyirányú  utcákban, 
természetesen ahol ezt az út keresztmetszete megengedi. Véleményünk szerint a József A. 
utcában a balesetveszélyes helyzeteket a 7-9. szám előtti szakaszon az útkanyarulat szűk 
keresztmetszete okozza. Jelenleg az utca keleti oldalán megállhatnak a járművek és így a 
fentről  érkező  gépjárművezető  a  be  nem  látható  útkanyarulat  miatt  nem  észlelheti  a 
szembejövő  forgalmat  és  ezáltal  balesetveszélyes  helyzetek  alakulnak  ki.  A korábban 
elrendelt  várakozási,  illetve  megállási  tilalmak  nem  vezettek  eredményre,  mivel  az 
útszakaszon  lévő  üzlettulajdonosok  panasszal  éltek,  hogy   indokolatlanul  hátrányos 
helyzetbe  kerültek  a  tilalmak  elrendelése  után.  Erre  a  problémára  egy  alternatív 
megoldást jelentene véleményünk szerint, hogy ezt a cca. 30,00 m-es balesetveszélyes 
szakaszt veszélyes zónaként kijelölnénk sárga színű útburkolati jellel (a zóna területe 
szaggatott  vonallal  körülhatárolt,  sárga  színű  átlós  vonalakkal),  így  itt  már nem 
lehetne  megállni.  Egy  megállni  tilos  jelzőtábla  kihelyezése  30  m-es  útszakaszra 
korlátozva nem biztos, hogy eredménnyel járna, mivel mindenki saját „érdekének” 
megfelelően értelmezné és  a  szokásoknak megfelelően továbbra is  megállnának a 
veszélyt jelentő szakaszon.

3. Hunyadi J. szobor környezetében lévő közterületre  lakossági kérelemre a képviselő-
testület döntésének értelmében behajtani tilos jelzőtábla, kivéve lakók kiegészítő tábla lett 
kihelyezve.  A Hunyadi  J.  utca  10.  számú  lakosok  kérelmükre  megkapták  a  behajtási 
engedélyeket. Ennek ellenére az ott lakótól ismételten egy kérelem érkezett hivatalunkba, 
hogy szüntessük meg ezt az állapotot, mivel továbbra is parkolnak a területen és inkább 
parkosítsuk be ezt a területet, illetve építsünk ki járdát (a Hunyadi út mellett lévő járdától 
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hiányzó szakasz az ingatlan személy bejáróig) Véleményünk szerint jelenleg szabályozott 
a  behajtás  az  érintett  közterületre,  az  ott  lakók  kérelmükre  megkapták  behajtási 
engedélyüket, illetve így ennek az ellenőrzése is megoldott. 

4. Képviselői javaslat alapján előterjesztjük a Játékvár Óvoda előtti parkolóba kiegészítő 
tábla elhelyezését.  A bejelentés szerint  komoly problémákat okoz a nem gyermekeket 
szállító autók parkolása az óvoda előtti parkolóban. A javaslat alapján délelőtt 1/2 8 és 9 
óra, valamint délután 4 és 5 óra között a parkolót kizárólag a gyermekeket szállító 
szülők vehetnék igénybe.  Ennek az ellenőrzését ugyan nehéz megoldani, de talán segít a 
parkolási gondok enyhítésében és így a gyermekeket szállító autók ütemes cseréjében.

5. Széchenyi utca 35. szám alatt  lévő használtruha üzlet tulajdonosa írásbeli  kérelemmel 
fordult hivatalunkhoz, hogy vizsgáljuk meg az üzleténél  a megállási tilalom elrendelését. 
Az  utcában  folyamatosan  sor  kerül  egy  gépjármű  parkolására,  amely  az  utca  szűk 
keresztmetszete  miatt  akadályozza egyrészt az üzletbe érkező vevők parkolóba történő 
beállását,  illetve  az  utca  gépjármű forgalmát  is.  Sajnos  tábla  kihelyezése  nélkül  csak 
legfeljebb  rendkívül  korlátozott  eszköz  van  a  hatóság  kezében  a  fellépésre. Kéri  a 
Szentgotthárd, Széchenyi utca 1224. hrsz-ú szakaszán a megállási tilalom elrendelésével a 
Szentgotthárd 1221/1., illetve 1222. hrsz-ú ingatlanok (Széchenyi utca 31-33/A.) előtt.  

6. A Pável Á. Ltp.-re vezető útszakaszon képviselői és lakossági bejelentés alapján kérik a 
megállási  tilalom elrendelésének,  illetve  közúti  küszöb (fekvőrendőr)  kihelyezésének 
vizsgálatát. A Pável Á. Ltp.-re vezető út keleti oldalán a Spar áruház mögül érkező út 
kereszteződésétől a  Hunyadi  útig  (hulladékgyűjtő  sziget  oldalán)  jelenleg  várakozási 
tilalom  van  elrendelve.  A bejelentés  alapján  kérik  az  útszakasz  mindkét  oldalán a 
megállási tilalom elrendelését, mivel a Hunyadi úton lévő nagyszámú üzletek miatt az 
autósok előszeretettel parkolásra használják az érintett útszakasz mindkét oldalát, ezáltal 
akadályozzák a közlekedést. Továbbá a bejelentés alapján kérik, hogy a Pável Á. Ltp.-re 
vezető  útra  -  Spar  Áruház  mögül  érkező  út  kereszteződésétől  –  közúti  küszöb 
(fekvőrendőr) kihelyezését, mivel a nagy sebességgel közlekedő járművek veszélyeztetik 
a  közlekedés biztonságát.  A közúti  küszöb kihelyezésénél  amint  azt  már  több hasonló 
kérelemnél  is  jeleztük  célszerű figyelembe  venni  annak  jelentős  költségét  (220,-  eFt 
(előírások szerinti)), illetve azt, hogy a városban a sebességhatárokat be nem tartók miatt 
számos helyen indokolt lenne kihelyezése.

7. A  Petőfi  Sándor  utca Zsida-patak  melletti  szakasza  egy  veszélyes  útkanyarulatot 
követően egy útszűkülettel  folytatódik a  Dózsa  Gy.  utca irányába.  Ez az útkanyarulat 
főleg  sötétben  a  helyi  viszonyokat  nem  ismerő  járművezetőket  sokszor  váratlan  és 
balesetveszélyes  helyzet  elé  állítja.  A balesetveszélyes  helyzetek  elkerülése  érdekében 
javasoljuk  az  út  kanyarulatban  a  továbbhaladás  irányát  jelző  közúti  jelzőtábla 
kihelyezését (nyíl alakú, piros-fehér sávozású, fényvisszaverő fóliával rendelkező tábla). 
Továbbá  a  Zsida-patak  mellett  haladó  útszakasz  szűk  keresztmetszete  miatt 
meggondolandó  ezen  a  szakaszon  az  egyirányú  közlekedés  elrendelése,  vagy 
amennyiben  továbbra  is  kétirányú  közlekedés  marad  ezen  a  szakaszon,  akkor  az 
útkanyarulatban  találkozó  járművek  biztonságos  észlelése  érdekében  egy 
forgalomtechnikai tükör kihelyezése;

8. Rábakethelyi városrész közlekedési helyzetének, illetve forgalmi rend felülvizsgálatával 
kapcsolatos képviselői felvetések:

a. A  városrészen a  megújult,  leaszfaltozott  utaknak  köszönhetően  nagy 
sebességgel  közlekednek  a  járművezetők,  ezáltal  veszélyeztetik  a 
gyalogosok  biztonságát,  mivel  ezen  utak  nagy  részén  nincsenek  járdák.  A 
bejelentés szerint kérik  a közúti küszöbök (fekvőrendőrök) kihelyezésének 
vizsgálatát legalább  az  útkereszteződésekben,  vagy  a  lakó-pihenő  övezetté 
nyilvánítást.  Fentiekben már leírtak szerint a közúti küszöböt (fekvőrendőrt) 
véleményünk  szerint  csak  nagyon  indokolt  helyeken  kellene  kihelyezni 
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figyelembe  véve  a  bekerülési  költségét  (220,-  eFt).  A  döntésnél  kérjük 
figyelembe venni, hogy ezeknek a beavatkozásoknak a költségét is a szűkös út-
híd keretből tudjuk fedezni, amelyből az összes önkormányzati tulajdonú úttal, 
járdával, kerékpárúttal és híddal kapcsolatos fenntartási  (kátyúzások, kavicsolt 
felületű utak javítása, padkanyesés, burkolati jelek festése, táblák kihelyezése 
stb.),  illetve útüzemeltetési  feladatokat  (jelzőtáblák helyreállítása,  útburkolat 
tisztántartása,  útszéli  növényzet  gondozása  stb.)  is  el  kell  végeztetnünk.  A 
lakó-pihenő övezetté nyilvánítás esetén a járművek legfeljebb csak 20 km/h 
sebességgel közlekedhetnek az övezetben. Ha az úton járda nincsen, akkor a 
gyalogosok az utat teljes szélességben használhatják. Járművekkel várakozni 
csak az arra kijelölt helyen szabad. Egy költségkímélő megoldást jelentene 
pl. a korlátozott sebességű övezet(ek) (30 km/h) kialakítása, mivel ezeket a 
jelzőtáblákat az övezetek „bejáratánál” kell kihelyezni, nem kell őket minden 
útkereszteződésben megismételni,  a  hatályukat  csak a  korlátozott  sebességű 
övezet vége jelzőtábla oldja fel. Közlekedési szakemberek tájékoztatása szerint 
a  tapasztalatok  azt  mutatják,  hogy  a  sebesség  csökkentésére  alkalmazott 
eszközök (pl.: jelzőtála, kijelző berendezés stb.) kihelyezésével az úton addig 
jellemző  sebességhez  képest  10-15  km/h  sebesség  csökkenést  lehet  elérni. 
Tehát ha addig 70 km/h sebesség volt a jellemző, akkor 55-60 km/h sebességet 
lehet  elérni.  Ebben  az  esetben  a  Képviselő-testületnek  meg  kellene 
határozni  a  korlátozott  sebességű övezetek  határait  és  így  a  következő 
felülvizsgálatra tudnánk ezt felmérni és újfent előterjeszteni.

b. Már korábban is felvetődött a rábakethelyi városrészen lévő „jobbkezes” utcák 
felülvizsgálata. A városrész újonnan kialakított utcáiban sok a „jobbkezes” utca 
van.  Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt,  hogy az elsőbbségadási 
kötelezettségeket az érintett utcákban jelzőtáblákkal szabályozza, akkor 
meg  kellene  határozni  az  ún.  „védett”  útvonalakat  és  ezután  tudnánk 
ténylegesen felmérni milyen jelzőtáblákat kell kihelyezni, vagy áthelyezni 
és ezek milyen költséget jelentenének. Véleményünk szerint a „védett” utak 
kialakítása  nagyobb  sebesség  elérésére  ösztönzi  a  járművezetőket. 
Útkereszteződést járművel csak olyan sebességgel szabad megközelíteni, hogy 
a  vezető  eleget  tehessen  elsőbbségadási  kötelezettségének  és  e  tekintetben 
másokat  a  jármű  sebességével  ne  tévesszen  meg.  A „jobbkezes”  utcák  a 
sebesség csökkentésének egyik eszköze is lehet.

c. A  Kertvárosi  úton  lévő  vendéglátó  egységek  előtti  parkolások  és  a 
beláthatatlan  útkanyarulat  sokszor  jelent  balesetveszélyt  az  arra  közlekedők 
részére. A vendéglátóegységeknél  történő parkolások tudomásunk szerint saját 
területükön belül megoldott. A biztonságos közlekedés érdekében javasoljuk 
a  megállási  tilalom  elrendelését  a  Kertvárosi  utca  Mathiász  A.  utca  – 
Vakarcs K. utca közötti szakaszán a Duxler u. irányába.

9. Képviselői  bejelentésben  felvetődik  még  az  útkereszteződésekben  való  parkolások, 
amelyek akadályozzák a biztonságos közlekedést (pl.: Bethlen G. utca mindkét vége). Az 
előírások  szerint  tilos  megállni  útkereszteződésben  és  az  úttestek  széleinek 
metszéspontjától  számított  5  méter  távolságon  belül,  ha  a  közúti  jelzésből  más  nem 
következik. Továbbá tilos megállni, ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a 
jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem 
marad.  A  rendőrségnek  és  a  közterület-felügyelőknek  fokozottabban  kell 
ellenőrizniük  ezeket  az  útkereszteződéseket  és  ahol  ezek  az  ellenőrzések  nem 
vezetnek  eredményre  ott  indokolt  esetben  jelzőtáblákkal  is  szabályozzuk 
megállásokat  és  a  várakozásokat. Felhívjuk  a  T.  Képviselő-testület  figyelmét,  hogy 
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többnyire  lakóutcákról  van  szó,  ahol  egy  megállási  tilalom elrendelése  indokolatlanul 
hátrányos helyzetbe hozhatja az ott lakókat.

10. A kistérségi  iskolabusz  üzemeltetője  kérelemmel  fordult  hivatalunkhoz,  miszerint  az 
Arany  János  Általános  Iskolához  történő  szállításkor  az  Arany  János  utcában  lévő 
megállási  tilalom  miatt  sokszor  nehézségekbe  ütközik  az  iskolások  megfelelő  helyen 
történő leszállítása az iskolabuszról. Kérte az Arany J. utcába az Árpád utca torkolatánál 
lévő  megállni  tilos  jelzőtáblához  „kivéve  iskolabusz”  kiegészítő  tábla  kihelyezését, 
amelyek  kihelyezése  időközben  meg  is  történt.  Így  ezt  a  képviselő-testületnek  utólag 
kellene jóváhagynia. 

A fenti  forgalomi  renddel,  forgalom  szervezésével  kapcsolatos  javaslatok  bevezetésével 
szükségessé váló jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök, egyéb munkálatok költségei:

Javaslatok: Bekerülési költség:
1.,  József  A.  utcában  kiegészítő  tábla 
kihelyezése (megtörtént)

-

2., József A. utca:
- egyirányú forgalom kialakítása (egyirányú, 
kötelező  haladási  irány,  behajtani  tilos, 
forgalmi rend változás stb.), vagy
- veszélyes zóna felfestése (cca. 40 m2 sárga 
jel):

300.000,- Ft

120.000,- Ft
3., Hunyadi J. utca szobor környezete: -
4.,  Játékvár  Óvoda  előtti  parkolóhoz 
kiegészítő tábla: 7.600,- Ft
5., Széchenyi utca 35. előtt megállási tilalom 
elrendelése 

26.000,- Ft

6., 
- Pável Á. Ltp. 2 db megállni tilos jelzőtábla 
kihelyezése:
- Közúti küszöb (fekvőrendőr) kihelyezése:

31.000,- Ft
220.000,- Ft

7., 
-  Petőfi  S.  utca  (nyíl  alakú,  piros-fehér 
sávozású tábla):
- Forgalomtechnikai tükör /  vagy egyirányú 
forgalmi rend kialakítása:

29.000,- Ft

60.000,- Ft / vagy 58.000,- Ft
8., Rábakethelyi városrész:
a., sebesség csökkentés;
b., elsőbbségadás szabályozása
c., 2 db megállni tilos

-
-

52.000,- Ft
9., Útkereszteződésekben megállások, illetve 
várakozások: -
10.,  Arany  J.  utca  kivéve  iskolabusz 
kiegészítő tábla (megtörtént):

-

A legutóbbi 2008. májusi ülésen, a 132/2008. számú Képviselő-testületi határozatban hozott 
döntések teljesülése, illetve ezek költségei (a 2008. novemberi  ülésén a Képviselő-testület 
nem döntött, elhalasztotta a döntést a mostani ülésére):

Határozati javaslat Intézkedés Költsége
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1., 5,0 t súlykorlátozás 
Mogersdorfi úton

A jelzőtábla kihelyezése 
megtörtént (utólagos 
jóváhagyás volt)

2., Széchenyi úti tömbbelső 
egyirányú forgalmi rend 
kialakítása

Az egyirányú forgalmi rend 
kialakítása megtörtént

3., József A. utca megállási 
tilalom áthelyezése

A jelzőtábla áthelyezése 
megtörtént, kiegészítő tábla 
kihelyezés utólagos 
jóváhagyása a mostani 
előterjesztésben

4., Felső utca 3,50 t 
súlykorlátozás

A jelzőtábla kihelyezése 
megtörtént

5., Hunyadi J. utcai szobor 
környezetében behajtási 
tilalom elrendelése

A jelzőtáblák kihelyezése és 
a behajtási engedélyek 
kiadása megtörténtek

6., Súlykorlátozó jelzőtáblák, 
illetve elsőbbségadás 
jelzőtáblák kihelyezése a 
Zsidai városrészen

A tűzoltószertárnál hiányzó 
súlykorlátozó, illetve a 
Muskátli u. és Vadvirág u. 
elsőbbségadás kötelező 
jelzőtáblák kihelyezése 
megtörténtek

Az önkormányzati tulajdonú 
utakkal kapcsolatos döntések 
(1., 2., 3., 4., 5., és 6. pontok) 
végrehajtásának költsége 
bruttó 265.466,- Ft volt. 

7., Hunyadi J. utcába 
megállni tilos jelzőtáblák 
kihelyezése

Magyar Közút Kht. írásban 
vállalta, hogy 2008. 08. 30-ig 
kihelyezi, sajnos eddig nem 
történt meg, írásban újfent 
kértük a kihelyezésüket

8., Kossuth L. utca István 
király utcai 
kereszteződésében lévő 
megállni tilos jelzőtábla 
áthelyezése

A jelzőtábla áthelyezése 
megtörtént.

9., Tótfalusi út 96. szám elé 
megállni tilos jelzőtábla 
kihelyezése

Magyar Közút Kht. írásban 
vállalta, hogy 2008. 08. 30-ig 
kihelyezi, sajnos eddig nem 
történt meg, írásban újfent 
kértük a kihelyezését

Az  önkormányzat  részéről 
nincs  költsége,  mivel  állami 
tulajdonú  utak,  Magyar 
Közút  Kht.-nek  csak 
javasolhatunk.

Tisztelt Képviselő-testület !

 Kérem  a  T.  Képviselőtestülettől  az  előterjesztés  megtárgyalását  és  az  önkormányzati 
tulajdonú utak forgalmi rendjével kapcsolatos döntések meghozatalát.

H a t á r o z a t i    J a v a s l a t

1.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a  József  A. 
utca - Széchenyi utca kereszteződésébe a Deák F. utca irányába áthelyezett megállni 
tilos jelzőtáblához „kivéve áruszállítás” kiegészítő tábla kihelyezésével. 

Határidő: azonnal
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Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

2.  

a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  
A.  variáció: a  Szentgotthárd,  József  A.  utca Széchenyi  utca  –  Rákóczi  F.  utca 
közötti szakaszán (a Rákóczi F. utca felől a Széchenyi utca irányába), valamint  a 
Rákóczi F. utcában (a Deák F. utca felől a József A. utca irányába)  egyirányú 
közlekedés  elrendelésével.
B.  variáció: a  Szentgotthárd,  József  A.  utca Széchenyi  utca  –  Rákóczi  F.  utca 
közötti  szakaszán (a Széchenyi  utca felől  a Hunyadi  utca irányába),  valamint  a 
Rákóczi F. utcában (a József A. utca felől a Deák F. utca irányába)  egyirányú 
közlekedés  elrendelésével

/  vagy a József A. utca 7-9.  előtti  útszakaszon veszélyes zóna kijelölésével.  

A szükséges jelzőtáblák kihelyezésének  / vagy burkolati jel felfestésének költségét 
a 2009. évi költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2009. július 15.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem  ért  egyet  a 
Szentgotthárd,  József  A.  utca  és  a  Rákóczi  F.  utcában   egyirányú  közlekedés 
elrendelésével és a József A. utca 7-9. útszakaszon veszélyes zóna kijelölésével. A 
József A. utcában a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében az alábbiakat 
rendeli el: 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

3.   
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is érvényben 

tartja a Szentgotthárd 1582. hrsz-ú közterületen (Hunyadi J. szobor környezete) az 
elrendelt behajtási tilalmat, kivéve engedéllyel. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megszünteti  a 
Szentgotthárd 1582. hrsz-ú közterületen (Hunyadi J. szobor környezete) érvényben 
elrendelt behajtási tilalmat, a közterület további sorsával kapcsolatban az alábbiakat 
rendeli el:…. 

Határidő:         a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

4.  
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a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
a Játékvár Óvoda előtt lévő várakozóhely jelzőtáblához „de. ½ 8-9 
óra, du. 16-17 óra között kizárólag gyermekek szállítása” kiegészítő 
tábla kihelyezésével. 

Határidő: 2009. június 15.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért 
egyet a Játékvár Óvoda előtt lévő várakozóhely jelzőtáblához „de. ½ 
8-9  óra,  du.  16-17  óra  között  kizárólag  gyermekek  szállítása” 
kiegészítő tábla kihelyezésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

 
5.  

a. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd,  Széchenyi  utca  1224.  hrsz-ú  szakaszán  a  megállási  tilalom 
elrendelésével  a  Szentgotthárd  1221/1.,  illetve  1222.  hrsz-ú  ingatlanok 
(Széchenyi  utca  31-33/A.)  előtt.  A  szükséges  jelzőtáblák  kihelyezésének 
költségét a 2009. évi költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 
Szentgotthárd,  Széchenyi  utca  1224.  hrsz-ú  szakaszán  a  megállási  tilalom 
elrendelésével  a  Szentgotthárd  1221/1.,  illetve  1222.  hrsz-ú  ingatlanok 
(Széchenyi utca 31-33/A.) előtt. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

 
6.  

a. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd,  Pável  Á.  Ltp.-re  vezető  út  (hrsz.:  szentgotthárdi  1400/17.)  
Hunyadi  János  utca  –  Spar  áruház  mögött  érkező  út  közötti  szakaszán 
megállási  tilalom elrendelésével  az  útszakasz mindkét  oldalán.  A szükséges 
jelzőtáblák  kihelyezésének  költségét  a  2009.  évi  költségvetés  út-híd  keret 
terhére biztosítja.

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 
Szentgotthárd,  Pável  Á.  Ltp.-re  vezető  út  (hrsz.:  szentgotthárdi  1400/17.)  
Hunyadi  János  utca  –  Spar  áruház  mögött  érkező  út  közötti  szakaszán 
megállási  tilalom  elrendelésével  az  útszakasz  mindkét  oldalán.  Az  érintett 
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útszakaszon  a  közlekedés  zavartalan  biztosítása  érdekében  az  alábbiakat 
rendeli el: …

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

7.   

a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Pável 
Á.  Ltp.-re  vezető  útra  -  Spar  Áruház  mögül  érkező  út  kereszteződésétől  – 
közúti  küszöb (fekvőrendőr)  kihelyezésével.  A szükséges  forgalomtechnikai 
eszköz kihelyezésének költségét a 2009. évi költségvetés út-híd keret terhére 
biztosítja.

Határidő: 2009. július 15.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 
Pável Á. Ltp.-re vezető útra - Spar Áruház mögül érkező út kereszteződésétől – 
közúti küszöb (fekvőrendőr) kihelyezésével. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

 
8.  

a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd, Petőfi S. utca (szentgotthárdi 1582. hrsz-ú) közvetlenül a Zsida-
patak mellett vezető út veszélyes útkanyarulatába a továbbhaladás irányát jelző 
közúti  jelzőtábla  (nyíl  alakú,  piros-fehér  sávozású  tábla)  kihelyezésével.  A 
jelzőtábla  kihelyezésének  költségét  a  2009.  évi  költségvetés  út-híd  keret 
terhére biztosítja.

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 
Szentgotthárd, Petőfi S. utca (szentgotthárdi 1582. hrsz-ú) közvetlenül a Zsida-
patak mellett vezető út veszélyes útkanyarulatába a továbbhaladás irányát jelző 
közúti jelzőtábla (nyíl alakú, fekete-fehér sávozású tábla) kihelyezésével. Az 
érintett  útszakaszon  a  balesetveszélyes  helyzetek  elkerülése  érdekében  az 
alábbiakat rendeli el:…

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

9.  
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a. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 

Szentgotthárd, Petőfi utca közvetlenül a Zsida patak mellett haladó szakaszán 
(szentgotthárdi  568.  hrsz.)   
A. variáció: a Dózsa Gy. utca irányába egyirányú közlekedés elrendelésével,
B.  variáció:  forgalomtechnikai  tükör  kihelyezésével.  
A  szükséges  jelzőtáblák  /  vagy  forgalomtechnikai  eszköz kihelyezésének 
költségét a 2009. évi költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 
Szentgotthárd,  Petőfi  utca  Zsida  patak  mellett  haladó  szakaszának 
(szentgotthárdi 568. hrsz.)  a Dózsa Gy. utca irányába egyirányú közlekedés 
elrendelésével   és   forgalomtechnikai  tükör  kihelyezésével.  Az  érintett 
útszakaszon  a  balesetveszélyes  helyzetek  elkerülése  érdekében  az  alábbi 
döntést hozza:

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

10.  
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd-

Rábakethelyi városrészen az alábbi utcákkal körülhatárolt részen javasolja a 30 
km/h  korlátozott  sebességű  övezetek  kialakítását:  ….  
Kéri  a  Műszaki  Irodát,  hogy  a  fenti  korlátozott  sebességű  övezetek 
kialakításával  kapcsolatos  költségeket  a  Képviselő-testület  2009.  novemberi 
ülésére dolgozza ki. 

Határidő: 2009. novemberi testületi ülés
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd-
Rábakethelyi  városrészen  lévő  utcákban  a  sebesség  csökkentésével 
kapcsolatban az alábbiakat rendeli el:... 

Határidő: …..
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

 
11.  

a. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Műszaki irodát, 
hogy a 2009. novemberi testületi ülésre a Szentgotthárd-Rábakethelyi városrészen 
lévő utcákban az elsőbbségadási kötelezettség jelzőtáblákkal történő szabályozását 
részletesen dolgozza ki.  Az ún. „védett” utcákat, útvonalakat az alábbiak szerint 
határozza meg:… 

Határidő: 2009. novemberi testületi ülés
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Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd-
Rábakethelyi  városrészen  lévő  utcákban  az  elsőbbségadási  kötelezettség 
szabályozásával kapcsolatban az alábbiakat rendeli el:... 

Határidő: ….
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

12.  
a.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 

Kertvárosi utca Mathiász A. utca – Vakarcs K. utca közötti szakaszán a Duxler 
utca  irányába  megállási  tilalom elrendelésével.  A jelzőtábla  kihelyezésének 
költségét a 2009. évi költségvetés út-híd keret terhére biztosítja. 

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a 
Kertvárosi utca Mathiász A. utca – Vakarcs K. utca közötti szakaszán a Duxler 
utca  irányába  megállási  tilalom  elrendelésével.  Az  érintett  szakaszon  a 
balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében az alábbi döntést hozza:… 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

13.  
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  egyetért  az  Arany J. 
utcában az Árpád utcai kereszteződésben a Széchenyi utca irányába lévő megállni 
tilos jelzőtáblához kivéve iskolabusz kiegészítő tábla kihelyezésével. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Szentgotthárd, 2009. május 15.

Fekete Tamás
Műszaki irodavezető

 
Ellenjegyzem: 
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E  L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2009. május 27-i ülésére

Tárgy: Lakás értékesítés (eladási ár meghatározása)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselőtestület 106/2009. számú határozata alapján a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 15. 
fszt. 2. szám alatti 42/A/2 hrsz-ú 2 szobás, komfortos, 62 m2 alapterületű lakást Bányóczkiné 
Zsibrita Erzsébet részére értékesíti és felkérte a Műszaki irodát, hogy a lakásról készíttessen 
értékbecslést  és  a  lakások  elidegenítéséről  szóló  16/2000.  (III.30.)  ÖKT rendelet  szerint 
készítsen előterjesztést.

Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy Bányóczkiné Zsibrita Erzsébet nyilatkozott arról, hogy 
amennyiben a lakást megvásárolhatná (számára elfogadható vételáron), akkor a vételárat egy 
összegben szándékozik kifizetni banki hitel segítségével (nyilatkozat 1. sz. melléklet) . 

A lakás értékbecslését elkészíttettük a VÉ-KO INVEST KFT-vel, amely szerint az értékesítés 
alapjául szolgáló forgalmi érték 13.600.000.- Ft, ami 219.355.- Ft/m2 árat jelent.
Az  értékbecslés  figyelembe  veszi  ugyan  a  lakás  lelakottságát  és  korszerűsítésének 
szükségességét is, de figyelembe veszi azt is, hogy az ingatlan más rendeltetésre is alkalmas 
lehet (ezen szempontok az értékbecslés 2. és 3. oldal alján találhatók).  
A VÉ-KO INVEST KFT forgalmi értékbecslése mellékletként (2.sz. melléklet) csatolva.

Az  áprilisi  ugyanezen  tárgyú  előterjesztés  határozati  javaslataiban  nem  szerepelt  annak 
kimondása, hogy a bérlakást Bányóczkiné részére adja el az önkormányzat, csak annyi, hogy 
eladási szándék esetén is csak akkor történik értékesítés, ha az önkormányzat anyagi helyzete 
ezt majd szükségessé teszi. A végül a testület által elfogadott határozatban viszont már az 
eladás szerepelt,  hogy a lakást Bányóczkiné részére értékesítjük. Az ügy újbóli áttekintése 
után derült  ki,  hogy a  kérelmező nem bérlő a  lakásban,  hanem január óta  jogcím nélküli 
lakáshasználó, a határozott idejű bérleti szerződése ezen időponttal lejárt és nem kérte annak 
meghosszabbítását sem. 
Az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  6/2009.  számú  határozatával  felszólította 
Bányóczkiné Zsibrita Erzsébetet, hogy a lakásból 2009. június 30-ig költözzön ki.
Ilyen esetben a kérelmező ugyan kezdeményezheti egy önkormányzati lakás értékesítését, de 
az nem lehetséges, ami a bérlők esetében, hogy a lakás  az ő számára kerül eladásra. Ilyen 
esetben a jelenlegi „lakások és helyiségek béreltére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes  szabályokról  szóló  1993.  évi  LXXVIII.  Tv.”  (Továbbiakban:  LTV)  és  a  lakások 
elidegenítéséről  szóló  rendeletünk  szerint  a  lakást  a  vagyonrendeletünk  szerint  kell 
értékesíteni (úgy ahogy az egyéb belterületi ingatlanokat pl. üzlethelyiségeket -is értékesítjük) 

Bányóczkiné Zsibrita Erzsébet 2008. december 31-től jogcím nélküli lakáshasználó, és a lakás 
használatáért a korábban megállapított bérleti díjjal azonos mértékű használati díjat és a lakás 
rezsiköltségeit továbbra is köteles fizetni.

A fentiek alapján szükséges a 106/2009. sz. Testületi határozat módosítása!
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Tehát Bányóczkiné Zsibrita  Erzsébet  az LTV alapján elővásárlási  joggal nem rendelkezik, 
ezért a lakást „üres” lakásokra vonatkozó szempontok  alapján lehet elidegeníteni.

A  fent körülírt lakás eladási feltételeit a lakások elidegenítéséről szóló 16/2000. (III.30.) ÖKT 
rendeletünk szabályozza az alábbiak szerint:

„Üres lakások elidegenítése

10.§
Az üres önkormányzati lakások értékesítéséről egyedi kijelöléssel a Képviselő-testület hozhat  
döntést.

11.§
Az  üres  önkormányzati  lakások  értékesítését  az  Önkormányzat  vagyonáról  szóló  4/2001.  
(II.1.) rendelet szerint kell értékesíteni.”

Záró rendelkezések
15. § 

(1)  A lakásvásárló (akár bérlő, akár más személy) kérésére, amennyiben arról nyilatkozik,  
hogy a vásárláshoz pénzintézeti hitelt vesz igénybe, legfeljebb 60 nap határidő biztosítható,  
mely indokolt esetben meghosszabbítható.

(2)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  vételár  hiánytalan  megfizetésig  tulajdonjogát  
fenntartja, a vételár hiánytalan megfizetését követően egyoldalú nyilatkozattal hozzájárul a  
tulajdonjog vevő javára történő bejegyzéséhez.

(3)  Az  ingatlan  értékbecslésének  költségei-amennyiben  az  adásvételre  sor  kerül-  a  vevőt  
terhelik.”

Az értékbecslés költsége 20.000.-Ft+20% ÁFA,ami a rendelet alapján a vevőt terheli.

Határozati Javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 106/2009. sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 15. 
fszt. 2. szám alatti 42/A/2 hrsz-ú 2 szobás, komfortos, 62 m2 alapterületű lakást értékesítésre 
kijelöli. törlendő: Bányóczkiné Zsibrita Erzsébet Szentgotthárd,  Kossuth.  L. u.  15. fszt.  2. 
szám alatti lakos részére történő értékesíti A Képviselő – testület felkéri a Műszaki irodát, 
hogy  az  ingatlanról  készíttessen  értékbecslést,  és  a  következő  testületi  ülésre  az  ingatlan 
értékesítését a lakások elidegenítéséről szóló 16/2000. (III.30.) ÖKT rendelet szerint terjessze 
elő.

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, Szentgotthárd, Kossuth L. u. 15. fszt. 2. szám alatti 42/A/2 hrsz-ú 2 
szobás, komfortos, 62 m2 alapterületű lakást az Önkormányzat vagyonáról szóló többször 
módosított  4/2001.  (II.1.)  ÖKT rendelet  15.  §.  (2)  bekezdés  szerint  helyben szokásos 
módon  (Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtáblája,  Városi  TV,  helyi  honlap)  meghirdeti 
eladásra.
Az eladási ár:  ……………………….- Ft., amely ÁFA-t nem tartalmaz.
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Pályázatok beérkezési határideje: 2009. június 15. A pályázatokat konkrét összeg (forint) 
megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő. 
A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP 
Bank Rt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló 
igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 
bánatpénze  a  pályázat  ügyében  való  döntést  követő  8  napon  belül  kamat  nélkül 
visszafizetésre kerül. 
A pályázatok elbírálásának határideje a 2009. júniusi testületi ülés.
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi  ajánlatot tevő pályázóval kerül 
megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 
15 napon belül.  Az adás-vételi  szerződés elkészíttetése a  vevő feladata.  A vételárat  az 
adásvételi  szerződés  megkötésével  egyidejűleg  egy  összegben  kell  megfizetni,  ill. 
bankhitellel  történő  finanszírozás  esetén  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
tulajdonában lévő lakások elidegenítésének szabályairól 16/2000.(III.30.) ÖKT rendelet 
15. §-ban meghatározottak szerint kell kiegyenlíteni.
A pályázat eredménytelen,  ha az ajánlati  ár  nem éri  el  az  irányárat.  A kiíró fenntartja 
magának  a  jogot,  hogy  számára  megfelelő  ajánlat  hiányában  a  pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa és új  pályázat kiírásáról döntsön.  Amennyiben a legjobb 
ajánlati  árat  követő ajánlati  ár  eléri  a  legjobb ajánlati  ár  90%-át  -  amely minimum a 
meghirdetett  eladási ár -,  úgy a kiíró a pályázók között  nyilvános ártárgyalást  tart.  Az 
ártárgyalásra  a  kiíró  azokat  az  ajánlattevőket  hívja  meg,  akiknek  az  ajánlati  ára  a 
legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás időpontjáról, helyszínéről 
és feltételeiről a kiíró értesítést küld
Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a 2. és a 3. 
ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlataik elérik az irányárat.

Határidő: ajánlat közlése 2009. június 15.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2009. május 19.
                                                                                         

 Fekete Tamás
                  műszaki 

irodavezető
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2009. május 27.-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Városi Ifjúsági koncepciójának felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 288/2007 sz. Képviselő-testületi határozata alapján 
elfogadta  a  Város  Ifjúságpolitikai  Koncepciója  és  Cselekvési  Terve  2007-2010.  című 
dokumentumot.  Ugyancsak  elfogadásra  került  az  „Ifjúsági  Cselekvési  Terv 
Szentgotthárd Város Ifjúsági Koncepciójához 2007 – 2009.” című dokumentum.
A Képviselő – testület határozott arról is, hogy a Koncepciót az önkormányzati választásokat 
követő évben és az önkormányzati választásokat megelőző évben felül kell vizsgálni.  
Így most egy évvel a választások előtt terítékre kerül a téma.
A koncepció és a Cselekvési terv a 15-29 éves korosztályra vonatkozó elképzeléseket 
fogalmazza  meg,  azaz  érinti  az  általános  iskola  legfelső  éveseitől  kezdve  a 
középiskolásokat,  a  felsőoktatásban  tanulókat,  és  azokat  is,  akik  már  az 
iskolapadokból kikerült fiatal felnőttek, akik már családot is alapítottak. A koncepció 
és  a  cselekvési  terv  elfogadásától  kezdődően  a  Polgármesteri  Hivatal  valamint  a 
Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesületnek  az  ifjúsággal  kapcsolatos  feladatokat  ellátó 
munkatársa  rendszeresen,  nagyjából  negyedévente  közösen  leülve,  pontról  pontra 
végignézte a Koncepcióban és a Cselekvési tervben foglaltakat. Számba vette, hogy 
mely  területeken  mik  történtek  az  eltelt  időszakban,  az  egyes  feladatokra  kijelölt 
szervezetek mit tettek vagy mit nem tettek az előírt feladatok közül. 
A megbeszélések  között  egyesekre  meghívtuk  a  végrehajtással  érintett  szervezetek 
vezetőit  is,  így  a  Szakképző  Iskola  és  a  SZOI  igazgatóját,  más  alkalommal  a 
Munkaügyi Kirendeltség vezetőjét, vagy a civilek képviselőjét.
Ebből  az  látható,  hogy az  önkormányzat  részéről  ebből  a  szempontból  megtettünk 
mindent a cél érdekében.
Tapasztalataink szerint a testület döntését, melyben a feladatok felelőseiként az egyes 
szervezeteket  meghatározták,  általában  betartották,  azokat  megvalósították.  Főleg 
olyankor kapott lendületet a feladatmegoldás, amikor a megbeszéléseken személyesen 
is  kértük  az  illetékesek  munkáját,  vagy  amikor  egy  –  egy  feladat  végrehajtására 
levélben kerestük meg őket. Amúgy sokszor ezek a kérdések a perifériára szorultak.
Mindezekből arra következtetünk, hogy a szerteágazó feladatrendszer megvalósítása 
valószínűleg  hatékonyabb lehetne,  ha  egy ifjúsági  referenst  vagy szószólót  lehetne 
alkalmazni illetve díjazást tudnánk a munkáért adni. Ebben az esetben lenne az ifjúsági 
témáknak  egy  olyan  felelőse,  aki  szinte  élethivatásszerűen  foglalkozna  az  ifjúság 
problémáival.  Amint ezt írtam, ezt a  munkát meg kellene fizetni,  ennek forrása pl. 
pályázat lehetne.
A másik fontos kérdés, hogy kell-e most a koncepción módosítani. A javaslatunk az, 
hogy  egyelőre  nem,  mindenképpen  jó  lenne  meghosszabbítani  a  Cselekvési  Terv 
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érvényességi  idejét  a  „2007-2009”-ről  2007  -  2011-re,  mert  jó  lenne,  ha  négy  év 
tapasztalatai alapján lépnénk tovább.
A továbbiakban az egyes területeket külön – külön tekintjük át – abban a sorrendben, 
ahogyan azt az Ifjúsági Cselekvési Tervben meghatároztuk.
• Oktatás, képzés, nevelés

- Több  olyan  folyamatot  indítottunk  el  a  szentgotthárdi  közoktatásban,  melyek 
egyelőre  nem ezt  a  fent  említett  korosztályt  érik  még  el  (kéttannyelvű  oktatás, 
mindennapos testnevelés), viszont ha majd felérnek ehhez a korosztályhoz, akkor az 
egy bizonyos szempontból már megerősödött  generációt fog jelenteni – könnyen 
lehet, hogy más feladatik és más teendők után kell majd nézni. Minden esetre egy 
működőképes, többféle szolgáltatást nyújtó oktatási rendszer – melyet a koncepció 
is előirányoz – kialakulóban van Szentgotthárdon.

- Ugyanakkor az iskolai átalakítási tervek nem valósultak meg teljesen, a III. Béla 
Szakképző Iskola és Kollégium nem vált az egységes iskola részévé. Céljaink között 
szerepel  az  intézmény  integrálása,  amelynek  segítségével  lehetővé  válna  egy 
komplett iskolarendszer kialakítása. Olyan lehetőségeket kell teremteni (szakképzés, 
művészeti  képzés,  sport,  nyelvoktatás),  amelyek  elősegítik  a  fiatalok  helyben 
tartását,  valamint  segítik  a  tanulmányaikat  befejezők  elhelyezkedését,  munkába 
állását.

- Az iskolarendszeren kívüli képzésekben továbbra is lehetőséget kell  biztosítani a 
felmerült  igények  kielégítésére.  (személyiségfejlesztés,  filmklub,  tánc, 
médiaismeret, vizuális nevelés, színjátszó csoport indítása, stb.)

- A felnőttoktatás keretében a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium folyamatosan 
indít képzéseket, tanfolyamokat az anyagi lehetőségekhez mérten, figyelembe véve 
a  helyi  munkaerő-piaci  igényeket,  lehetőségeket  A  nehéz  gazdasági  helyzetet, 
valamint  a  helyi  sajátosságokat  figyelembe  véve  munkaerő-piaci  börzéket  a 
Munkaügyi Kirendeltség az elmúlt években nem szervezett.

- Az iskolákban fokozott figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű tanulókra, ebben 
komoly  segítséget  nyújtanak  az  iskoláknak  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat és a Nevelési Tanácsadó munkatársai.

- Az  elmúlt  évben  az  Interneten  működő  IWIW  rendszer  segítségével  egy 
megkeresést  juttattunk  el  a  szentgotthárdi  kötődésű  fiatalok  számára,  amelynek 
segítségével  többek  között  egy  adatbázis  is  létrejön  melynek  segítségével, 
figyelemmel kísérhetjük a fiatalok sorsának alakulását, továbbtanulásukat, munkába 
állásuk ügyét, de más szempontból a szülőváros más szempontból is kapcsolatot tart 
velük, ezzel is erősítve a településhez tartozásukat.

- Folyamatosan  pályázunk  anyagi  támogatásokra  az  önkormányzati  intézmények 
akadálymentesítése érdekében.

• Munkavállalás, pályakezdés
- Az előző pontban már érintettük célként a fiatalok helyben tartását, munkába állásuk 

segítését.  A Munkaügyi  Egyeztető  Fórum  újraélesztésével  az  volt  a  cél,  hogy 
kapcsolatot lehessen tartani a Munkaügyi Központ, az Önkormányzat, a szakképző 
iskola, valamint a munkáltatók között, figyelemmel lehessen követni a munkaerő-
piaci igényeket.

- Az  intézmények  közötti  folyamatos  információáramlást  elősegíti  a  havonkénti 
intézményi  megbeszélések,  az  Önkormányzati  honlap  (www.szentgotthard.hu) 
hivatali  oldala  (hivatal.szentgotthard.hu)  valamint  a  különböző  szórólapok, 
plakátok.

- A  pályakezdő  fiatalok  számára  a  Munkaügyi  Kirendeltség  egyénre  szabott 
munkavállalást elősegítő programokat dolgozott ki,  valamint előadásokat tartanak 
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álláskeresési  stratégiák  kialakítása  céljából.  Továbbá  figyelemmel  kíséri  a 
diákmunkát  biztosító  lehetőségeket,  de  igény  hiányában  ezek  kihasználatlanul 
maradnak.

• Egészség, sport
- Az  elmúlt  években  jelentős  előrelépés  történt  a  sport  oktatása  területén, 

Szentgotthárdon. A SZOI-ban a 2008/2009-es tanévtől az első és ötödik évfolyamon 
bevezetésre került a mindennapos testnevelés (bár ez közvetlenül még nem ezt a 
korosztályt  érinti),  viszont  megszervezésre  került  az  úszásoktatás  (az  úszás 
alapsportág) a St. Gotthard Spa & Wellness-ben, ami részben ezt a korosztályt is 
érintette.

- Az élményfürdő átadásával a sportolásnak is új terepe jött létre, hiszen az úszáson 
túl  megvalósítható  lett  a  kondicionáló  termek  szolgáltatásainak  igénybe  vétele, 
squash-pálya igénybevételének a lehetősége.

- Nagyon fontos lenne, hogy a szentgotthárdi fiatalokkal megszeretessük a sportot, a 
mozgást, mert ez az egészséges életmód egyik sarokköve. Ennek érdekében is került 
sor a közelmúltban a SZOI-ban a kondicionális állapotfelmérésre.

- A  nyári  táborok  szervezését  több  szervezet,  intézmény  programjai  között  is 
megtalálhatjuk. (Móra Ferenc Könyvtár, Családsegítő, Egyházi szervezetek). Ezek a 
programok megvalósultak az elmúlt években.

- Az  iskolarendszeren  kívüli  sportolás  alternatívát  kell,  hogy  nyújtson  a  káros 
szenvedélyekkel  szemben.  Ezért  örömteli,  hogy  folyamatosan  növekedik  a 
labdarúgást, kézilabdát, kerékpározást, futást, íjászatot, kick-boxot választó fiatalok 
száma, akik egyesületi keretek között tudnak sportolni.

- Bár  döntések  születtek,  megvalósításuk  azonban anyagi  források hiányában nem 
történt meg olyan fejlesztéseknek, mint a Sporttelep fejlesztése keretében a műfüves 
labdarúgó pálya, a futópálya, teniszpályák megépítése.

- A  Sporttelepen  található  Ifjúsági  Park  eszközfejlesztése  nem  valósult  meg, 
megtörtént viszont (és továbbra is fontos feladat) a meglévők állagának megőrzése.

- Az Önkormányzat  segítségével  szemétgyűjtő  akciókat  bonyolítottak le  az iskolai 
diákönkormányzatok.

- A különböző  káros  szenvedélyek  (kábítószer,  alkohol,  cigaretta)  visszaszorítása 
érdekében  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  több  fórumon,  programokkal 
tájékoztató anyagokkal segíti a hatóságok munkáját.

- A Rendőrség  szervezésében éveken keresztül  működött  a  DADA program,  ez  a 
2008/2009-es  tanévben  elmaradt.  A  Képviselő-testület  évente  foglalkozik  a 
szentgotthárdi kábítószerhelyzetről.

• Kultúra, közművelődés, szabadidő eltöltése
- Szentgotthárd rendelkezik mindazon intézményekkel, amelyek közvetítik a kultúrát 

az ifjúság felé. Városunkban működik mozi, színház, könyvtár, zeneiskola.
- A Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  segítségével  a  művelődési  ház  pincéjében 

működő FIKUSZ folyamatosan programokkal várja az ifjúságot. (Challenge Day, 
SZIN, Retro Parti, Hopplá Fesztivál, Tökparti, KHN).

- Tervek között  szerepelt  már eddig is  drámapedagógiai,  amatőr színjátszó csoport 
indítása, amelyhez elsősorban anyagi forrást kell biztosítani.

- Jó programnak ígérkezett  a „Mozi morzsák” esték,  amelyeken kéthetente értékes 
filmalkotásokat vetítettek, de sajnos csekély érdeklődés mutatkozott.

- Az iskolák és a mozit üzemeltető szervezésében több alkalommal került sor filmek 
vetítésére,  amelyeken  a  SZOI  diáksága  vett  részt.  („Szabadság,  szerelem”, 
drogprevenciós  filmek).  Az  iskolai  tananyagban  a  filmkultúra,  vizuális  kultúra 
viszont nem szerepel.
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- A testvérvárosi  kapcsolatok  keretében  nyaranként  a  gyerek  kézilabda  csapatok 
Izolában  szerepelnek,  a  tarvisioi  kapcsolat  a  téli  síelést  segíti.  Művészeti  téren 
folyamatosak a zenekari, énekkari találkozók.

• Társadalmi tevékenység, érdekképviselet
Megújult  az  Ifjúsági  Fórum,  újból  megkezdte  működését,  de  általános  jelenségnek 
tűnik, hogy a fiatalok közönyösek a társadalmi problémák-, a közélet iránt, ugyanakkor 
elfoglaltak,  sokan  délutáni  órákon  vesznek  részt  (zeneiskola,  magántanulói  órák, 
edzések,  stb.).  Ez  világosan  látszik,  abból  is,  hogy a  Szentgotthárdi  Ifjúsági  Fórum 
ülésein  gyér  számban  jelentek  meg.  Célszerű  lenne  a  Fórum  szeptemberi  ismételt 
újjászervezése, új tagok delegálása, elnök választása.

• Közösségi tér, FIKUSZ
- A közterületen  lévő  közösségi  tereket  (pl.  játszóterek,  parkok)  az  önkormányzat 

folyamatosan karbantartja.
- A Pannon Kapu Kulturális Egyesület kiemelt feladatának tekinti a fiatalokkal való 

foglalkozást. A ház falain belül kezdte el működését a FIKUSZ (FIatalok KUlturált 
SZórakozóhelye).  Legfontosabb  feladata,  hogy  alternatív  szabadidő  eltöltési 
lehetőséget  kínáljon  a  fiataloknak.  A tavalyi  évben  pályázat  és  saját  erőforrás 
segítségével sikerült  kialakítani egy olyan helyiséget a fiatalok számára,  ahol jól 
érzik magukat,  fiatalos,  hangulatos,  eszközei  megfelelnek a kor és a mai ifjúság 
igényeinek.  Komfortérzetük  javítása  érdekében  színes  ülőzsákokat  szereztek  be, 
darts-sal,  asztali focival, póker szettel fejlesztették a játékeszközeiket.  A filmklub 
beindításához pedig nagy képernyőjű tv-t vásároltak.

A FIKUSZ-ban megvalósult programok között kiemelendő:
• a két középiskola bemutatkozása a város és a kistérség 8. osztályosainak
• Filmklub (6:3, avagy játszd újra Tutti, Macskajaj, Brian élete, Ponyvaregény)
• Fórum egy gyógyult szenvedélybeteggel
• MMIK Drog’Art Színpad előadása
• MMIK LOGO megyei Hálózati Találkozó, Tanulmányút
• Póker Házibajnokság
• Mini Military makett kiállítás

- Továbbra  is  feladat  a  közösségi  alkalmak  biztosítása,  programok  szervezése  a 
szabadidő  hasznos  eltöltése  érdekében.  Ezek  lehetnek  irodalmi  délutánok, 
vetélkedők,  könnyűzenei  esték,  prevenciós,  felvilágosító  előadások,  képzések. 
Előrelépést  jelentene  FIKUSZ  kártya  létrehozása,  alkalmi  beszélgetések 
(testékszerek,  kommunikáció,  szexualitás,  rasszizmus,  idegengyűlölet, 
diszkrimináció, stb.)

• Kommunikáció és média
Az ifjúság fejlődését nagymértékben befolyásolja a média hatása, ezért  fontos,  hogy 
biztosítsuk és támogassuk a valódi, pozitív értékek közvetítését. Így jött létre a „Koktél” 
című havonta  jelentkező  ifjúsági  műsor,  melynek segítségével  az  információáramlás 
biztosítható.  A  hivatalos  honlapon  folyamatosan  jelennek  meg  az  ifjúságot  érintő 
kérdések, anyagok, önkormányzati döntések.

• Ifjúságvédelem
- Kiemelt figyelmet kell fordítani az ifjúság nevelő, védő funkciójának. Egyre többet 

lehet  hallani  családi  agresszivitásról,  iskolai  verésekről,  szenvedélybetegségek 
elterjedéséről.  Ennek  érdekében  prevenciós  tevékenységgel  kell  csökkenteni  a 
felmerülő  problémákat.  Az  önkormányzat  az  Ifjúságvédelmi  Koordinációs 
Bizottságot működteti, és ugyancsak működteti a főképp megelőzés célját szolgáló 

135/159



jelzőrendszert. Több esetben is e rendszer jelzésének köszönhetően sikerült nehéz 
helyzetbe került fiatalokon segíteni.

- Az  MMIK  LOGO  szervezésében  megvalósult  a  kortárs  segítők  képzése, 
aktivizálása,  akik  osztályfőnöki  órákon  beszélgettek  a  felmerülő  kérdésekről  a 
fiatalokkal.  Újra  meg  kell  szervezni  az  ifjúságvédelmi  őrjáratokat,  amelyek  az 
elmúlt időben elmaradtak.

• Lakáshoz jutás
- A mostani  anyagi  viszonyok  között  a  családot  alapító  fiatalok  lakáshoz  jutási 

lehetőségei korlátozottak. Az önkormányzat ezen a területen teljesen új kereteket 
alakított ki.  Újraszabályozta és sokkal több fiatal számára tette lehetővé asz első 
lakáshoz jutók támogatását.

- Az önkormányzat szabályozta – bár meg még nem valósította - a Fiatal Házasok 
Otthonhoz jutásának intézményét  viszont ez is az ifjúsági  koncepció alapján jött 
létre.

- Fontos  előrelépési  lehetőség  az  önkormányzati  bérlakások  építése,  amelyben  a 
szociálisan rászoruló fiatalok számára könnyebb és gyorsabb lenne a lakáshoz jutás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és az abban foglaltakat 
elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  Város 
Ifjúságpolitikai  Koncepciója  és  Cselekvési  Terve  2007-2010.  című  dokumentum  és  az 
„Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági Koncepciójához 2007 – 2009.” 
Című dokumentum végrehajtásáról készült Beszámolót megismerte és az abban foglaltakat 
elfogadja  azzal,  hogy  az  „Ifjúsági  Cselekvési  Terv  Szentgotthárd  Város  Ifjúsági 
Koncepciójához”  című  dokumentum  végrehajtásának  határidejét  2011-ig 
meghosszabbítja.  Ugyancsak  az  önkormányzati  választásokat  követő  évig  -  2011-ig  - 
hosszabbítja meg az Ifjúsági Koncepció érvényességének határidejét.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2009. május 14.

Viniczay  Tibor
Polgármester

Ellenjegyzem:
Dr.Dancsecs Zsolt

Jegyző

BESZÁMOLÓ
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a Képviselő-testület 2009. május 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a SZOI egy éves tapasztalatairól.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Képviselő-testülete  60/2008.  számú  Határozatában  a  SZOI  általános 
iskolai képzésének oktatásszervezési és tartalmi megújítása érdekében a következő fontosabb 
feladatokat javasolta megszervezni a 2008/2009-es tanévtől kezdődően:

• Az induló első évfolyamon egy osztályban el  kell  indítani  a  magyar-  német  két 
tanítási  nyelvű  oktatást.  Az  intézmény  Alapító  Okiratát  ennek  megfelelően 
módosítani  kell.  A fenntartó  egyúttal  megbízza  az  intézmény  vezetőjét,  hogy  a 
képzés  elindításához  szükséges  helyi  tantervet  dolgozza  ki,  és  azt  adaptálja  az 
intézmény pedagógiai programjába 2008. június 30-ig.

• Az általános  iskola  első  évfolyamán az  oktatást  a  közoktatási  típusú sportiskola 
kerettanterve alapján kell megszervezni az SZOI Arany János Általános Iskolában.

• Az  általános  iskola  5.  évfolyamán  az  oktatást  a  közoktatási  típusú  sportiskola 
kerettanterve  alapján  kell  megszervezni  a  SZOI  Széchenyi  István  Általános 
Iskolában többletköltségek nélkül.

• A nemzetiségi nyelvoktatást (szlovén-német) és a művészetoktatást-tanulmányaikat 
megkezdett és az újonnan belépő tanulók részére a közoktatási és kisebbségi törvény 
előírásainak megfelelően kell továbbra is megszervezni.

• A változások miatt a szükséges infrastrukturális fejlesztéseket 2010. szeptember 1-ig 
végre kell hajtani, ennek terveit a 2008. évben el kell készíteni.

• Meg  kell  szervezni,  hogy  a  jelenlegi  SZOI  Arany  János  Általános  Iskola 
intézményegység  épületében  tanuljon  a  2008/2009.  tanévtől  a  SZOI  teljes  1-4. 
osztálya,  az  5.  évfolyamon  három  osztály  a  jelenlegi  SZOI  Széchenyi  István 
Általános Iskolában, egy osztály a Vörösmarty Mihály Gimnázium nyolcosztályos 
képzésében folytathassa tanulmányait.  A 2008/2009. tanévben a 6-8.  évfolyamon 
továbbra is a jelenlegi rend szerint, négy osztályban folyik a képzés a jelenlegi SZOI 
Széchenyi  István  Általános  Iskola  épületében.  A  következő  években  az  5. 
évfolyamon  mindig  egy  osztály  a  nyolcosztályos  Gimnáziumban,  három 
párhuzamos osztály pedig a jelenlegi SZOI Széchenyi István Általános Iskolában 
indul.

2008-ban  tehát  a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  átszervezése  megtörtént  és  ennek 
eredményeképpen sokkal nagyobb hangsúly helyeződött a nyelvoktatásra és a mindennapos 
testmozgás  szervezett  keretek  közötti  biztosítására.  A  fenntartó  úgy  látta,  hogy  a  kor 
kihívásainak egy részére ezekkel lehet válaszolni. Az idő el fogja dönteni, hogy ez milyen 
eredményeket hoz, az elkövetkező években a statisztikai adatok majd ezekről fognak vallani. 
Minden  esetre  statisztikai  adatok  nélkül  is  látszik,  hogy  az  idegen  nyelv  tudása  „kézzel 
fogható”, számtalan helyen kamatoztatható tudás. Olyan tudás, amit mindenki használni tud 
attól  függetlenül,  hogy  az  élete  miképp  alakul:  szakmát  szerez  a  szakmunkásképzőben, 
érettségit  a  gimnáziumban  vagy  felsőfokú  tanulmányok  végén  diplomát.  Szentgotthárd 
oktatási  rendszere  ezzel  a  lehetőséggel  egyszerre  mindenkinek  megadja  a  komolyabb 
nyelvtudás megszerzésének az esélyét. 

A rendszeres testmozgás  biztosítása  az  egészségmegőrzés,  a  megfelelő fizikai  és  szellemi 
állapot megőrzésének esélyét teremti meg. Ma Magyarországon egyre többen fogalmazzák ezt 
meg az elmélet  szintjét  – hozzájuk képest  mi Szentgotthárdon már a  gyakorlati  lépéseket 
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tesszük. A statisztikai és felmérési adatok ezen a téren riasztóak – ellenük csak ezzel lehet 
tenni valamit.

Az  alábbiakban  az  átszervezés  tapasztalatait  összegezzük.  1.  számú  mellékletként  az 
intézmény igazgatójának a levelét is csatoljuk.

• Kidolgozásra  került  a  kéttannyelvű  képzés  és  a  mindennapos  testnevelés  tanterve  és 
óraterve,  megtörtént  a  szükséges  tárgyi  eszközök,  bútorok,  könyvek  és  technikai 
berendezések átköltöztetése a két általános iskolai épület között.

• Az  átszervezés  előkészületei  során  az  érintett  pedagógusok nagy  része,  valamint  a 
szülők egy része különböző fórumokon adott hangot nemtetszésének, leginkább az alsó és 
felső tagozatosok szétválasztása miatt. Alapos szakmai érvek azonban nem hangoztak el 
az  átszervezés  ellen.  Az  ősz  folyamán  néhány  szülő  a  Vas  Megyei  Közigazgatási 
Hivatalnál tett bejelentést az átszervezés lebonyolításának jogszerűségével kapcsolatban. 
A Hivatal kivizsgálta a bejelentést, és nem állapított meg törvénysértést. 

Ugyanakkor  számos olyan  szülő  is  akadt,  aki  már  a  kezdetektől  fogva  kifejezetten 
jónak  tartotta  az  új  rendszert,  és  ezt  jelezte  is  az  intézmény felé,  elsősorban olyan 
érveket felhozva,  amelyeket a  fenntartó  is  hangoztatott.  Az átszervezést  a gyerekek 
toleránsan és türelmesen fogadták, örültek, hogy a saját korosztályuk egy épületben van. 
A sokak által előre megjósolt konfliktus a két általános iskola felső tagozatos tanulói 
körében nem volt tapasztalható.

• Két tanítási nyelvű képzés:
A tapasztalatok alapján a csoporttal nagyon jól lehet dolgozni, a gyerekek kiemelkedően 
érdeklődőek,  aktívan  részt  vesznek  az  órákon.  2-3  mondatos  párbeszéd,  mondóka, 
játékok önálló reprodukálására képesek, szókincsük korukhoz képest kimagasló. Házi 
feladataikat rendszeresen elkészítik, megértik a németül adott utasításokat. Az idegen 
nyelven oktatott tárgyakat (rajz, technika, testnevelés) tanító kolléganőnek is pozitívak a 
tapasztalatai.  A jövőben továbbra  is  szükséges  lesz  a  válogatás  útján  kiválasztani  a 
tanulókat.

• Mindennapos testnevelés
A tantervekbe beépítésre kerültek a mindennapi sportfoglalkozások, testnevelésórák az 
első és ötödik évfolyamokon, felmenő rendszerben. A tanulók a korábban heti három 
testnevelés órán kívül különböző sportfoglalkozásokra, edzésekre járnak, talán elérhető, 
hogy  életük  természetes  részévé  válik  a  napi  testmozgás.  Történtek  a  testnevelés 
területén  további  előrelépések  is.  A  győri  Széchenyi  István  Egyetem  Rekreációs 
Tanszéke munkatársainak irányításával elvégzésre került a 3. és 4. osztályos tanulók 
körében  egy  kondicionális  állapotfelmérő  vizsgálat,  melynek  eredményei  is  azt 
igazolták, hogy a korábbinál jóval nagyobb mértékben van szükség a testmozgásra: a 
gyerekek az iskolán kívül egyre kevesebbet mozognak, ezért fizikális állapotuk gyakran 
problémás, túlsúlyosak.

• A  SZOI  Közalkalmazotti  Tanácsának  elnöke  készített  egy  kérdőívet  az 
intézményátszervezéssel  kapcsolatban,  amelyet  több  mint  50  pedagógus  töltött  ki.  Az 
alábbiakban a kapott válaszok értékelését foglaljuk össze:

• A pedagógusok 70%-a szerint nem változtak a munkakörülményei, átlagosan, vagy 
jól  érzik  magukat.  Akik  szerint  romlott,  elsősorban  a  leterhelő  áttanításra,  a 
kollektívák  felbomlására,  a  pedagógusokkal  szembeni  nagyobb  elvárásra 
hivatkoznak.

• Az iskolai körülmények (bejárás, étkeztetés, sportolási lehetőségek) sokak szerint 
romlottak. Negatív elemként a testnevelés órákat (egy része a másik épületben van), 
a zsúfolt ebédlőt (Arany), a tanárok ingázását, a kevés parkolóhelyet, alsó és felső 
tagozat szétválasztását, említik.
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• A gyermekek oktatás-nevelési ellátásáról megoszlottak a vélemények. A válaszadók 
40 %-a szerint nem változott 30 % szerint kis mértékben 25 % szerint jelentősen 
romlottak.  Azonban  a  gyerekek  alapvetői  jogaik  a  nagy  többség  szerint  nem 
sérültek.

• Meglepő, hogy csak 60 % tartja jónak a két tannyelvű képzést. Az egyet nem értők a 
korai kiválasztásban, a szilárd alapozás – utána nyelvtanulás hiányában, a tanulók 
túlterheltségében lát problémát.

• Még  meglepőbb,  és  sajnálatos,  hogy  a  mindennapos  testnevelést  csak  a 
pedagógusok 2/3-a látja jónak. Az egyet nem értők szerint délután mozognak eleget, 
és ez plusz teher a több órában nyelvet tanulóknak.

• Az átszervezés előnyeiként  a  heti  öt  órai  nyelvtanulást,  a  készségtárgyak idegen 
nyelvű oktatását, a kéttannyelvű képzést, illetve az alsós tantestületek összevonását 
jelölték meg.  Hátrányként  a  jól  működő intézmények szétverését(??),  az  elsősök 
túlzott  leterheltségét,  az  ingázást,  az  alsó  és  felső  tagozat  szétválasztását,  az 
átalakításnál a szakmai szempontok figyelembe vételének hiányát jelölték meg.

• Nem  vitatható,  hogy  az  átszervezésből  fakadtak  problémák  is.  A  kisméretű 
tornaterem és ebédlő (Arany) problémája említhető elsőként, amelyeket pályázati 
forrásból  hamarosan  sikerülhet  orvosolni.  Az  áttanítás  elenyésző  számban  érinti 
most  is  a  kollégákat,  a  felmerülő  problémákat  az  iskolavezetés  orvosolja,  és 
törekedik  arra,  hogy  a  jövő  évben  még  tovább  csökkentse  az  áttanító  tanárok 
számát.

• Látni  kell,  hogy  az  átszervezésnek  is  köszönhető,  hogy  nem  kerültek  utcára 
csoportosan pedagógusok iskolabezárás miatt, helyette a szakmai munka fejlesztése 
történt, és történni fog a következő tanévekben. Emelt angol nyelvi, és több év után 
újra nemzetiségi szlovén nyelvi csoport is indul az első osztályban. A leendő első 
osztályos tanulók 80 %-a fog heti öt órában valamilyen formában idegen nyelvet 
tanulni.

Egy évfolyamon átlagban 80-90 tanulóból lehet válogatni a korábbi 40-45 helyett, 
Előnyként jelentkezik továbbá a nyelvi csoportok, tanórán kívüli foglalkozások, 
edzések jobb szervezhetősége. (Ausztriában és több fejlett nyugat-európai 
országban már több évtizede hasonló a közoktatás struktúrája). Az új képzések 
tapasztalatai már most is nagyon pozitívak.
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Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  tárgyában dönteni 
szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZOI 2008. évi átszervezését 
követő egy év tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2009. május 18.

Viniczay Tibor
Polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt 
                                  jegyző
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1. számú melléklet

Iktatószám: 55/2009

Szentgotthárd és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.

A 2008-as SZOI intézményátszervezés tapasztalatai

A Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  fenntartója  2008  márciusában  hozta  meg  döntését  az 

intézmény átszervezéséről. A lépés Szentgotthárd oktatástörténetében az egyik legjelentősebb 

reform volt az utóbbi évtizedekben. A koncepció legfontosabb elemei a következők voltak:

• Az idegennyelv-oktatás kibővítése és a mindennapos testmozgás bevezetése azért, hogy 

az intézményből idegen nyelveket beszélő és a mozgást szerető, rendszeresen sportoló, 

egészséges  fiatalok  kerüljenek  ki.  Ennek  konkrét  elemei  első  évfolyamon  a  magyar- 

német két tanítási nyelvű képzés, valamint az első és ötödik évfolyamokon a mindennapos 

óratervi sportfoglalkozások bevezetése voltak.

• A különböző  tanórák,  tanórán  kívüli  foglalkozások  könnyebb  szervezhetősége,  a  két 

általános iskola közti konkurencia és a korábbi években tapasztalt beiskolázási anomáliák 

megszűntetése miatt az 1-4., illetve az 5-8. általános iskolai évfolyamok egy épületben 

történő elhelyezése.

A változtatások előkészületei már jóval a tanévkezdés előtt elkezdődtek. Kidolgozásra került a 

kéttannyelvű képzés és a mindennapos testnevelés tanterve és óraterve, a tavalyi nyár folyamán 

pedig megtörtént  a  szükséges tárgyi  eszközök,  bútorok,  könyvek és  technikai  berendezések 

átköltöztetése a két  általános iskolai  épület  között.  A 2008/09-es tanév kezdetére készen állt 

minden  az  oktatás  megkezdésére.  Mindez  nagyban  köszönhető  az  intézményvezetés  és 

valamennyi pedagógus áldozatos munkájának.

Nem  kis  feladatot  vitt  véghez  a  tanév  során  a  két  általános  iskola  tagintézmény-vezetője, 

Kocsisné  Takács  Éva  és  Kovács  Jánosné  Kolléganők,  hiszen  olyan  tantestületeket  kellett 

irányítaniuk, amelyekben a pedagógusok fele szeptemberben új épületben, új kollégákkal és új 

közvetlen vezetővel kezdte meg az oktató-nevelő munkát. 

Az átszervezés előkészületei során az érintett pedagógusok nagy része a különböző fórumokon 

adott  hangot  nemtetszésének,  leginkább  az  alsó  és  felső  tagozatosok  szétválasztása  miatt. 

Érvek  hangzottak  el  pro  és  kontra,  az  azonban  mindenkor  érezhető  volt,  hogy  a  tiltakozó 
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vélemények elsősorban a sok alkalmazott számára valóban nagyszabású változásokkal együtt 

járó egzisztenciális félelmekből fakadtak. 

A szülők esetében már a kezdetekben is jóval nagyobb volt a megosztottság. Az átszervezés 

ellen főleg az Arany Tagintézménybe járó, épületet váltani kényszerülő tanulók szülei tiltakoztak. 

Alapos szakmai érvek nem hangoztak el az átszervezés ellen, annál több volt a hangulatkeltő, az 

intézményvezetést  és  a  másik  Tagintézményt  (ezáltal  annak  pedagógusait)  lejárató, 

meggondolatlan kijelentés. Az ősz folyamán néhány szülő a Vas Megyei Közigazgatási Hivatalnál 

tett  bejelentést  az  átszervezés  lebonyolításának  jogszerűségével  kapcsolatban.  A  Hivatal 

kivizsgálta a bejelentést, és nem állapított meg törvénysértést. 

Számos  olyan  szülő  is  akadt,  aki  már  a  kezdetektől  fogva  kifejezetten  jónak  tartotta  az  új 

rendszert, és ezt jelezte is az intézmény felé. Ők zömében azokkal a dolgokkal érveltek, amelyek 

az átszervezést a fenntartó részéről is indokolták (lásd feljebb). Az ő véleményüket nyilván azért 

hallhattuk kevesebbet, mert ők érthető módon nem vállalták  fel a felesleges, további indulatokat 

szító konfrontációt.

Az átszervezés legtoleránsabb és legtürelmesebb szereplői maguk a tanulók voltak. Amikor az 

átszervezésről kialakult véleményüket kérdeztük a tanév során, elmondták, hogy örülnek annak, 

hogy az összes helyi és környékbeli, azonos korosztályhoz tartozó társuk egy épületben tanulhat. 

Az  alsós  tanulókon  a  kollégák  elmondásai  szerint  is  látszik,  hogy  a  közös  játékok,  udvari 

tartózkodások során kifejezetten élvezik, hogy hasonló korú társaikkal lehetnek együtt. Sokan 

tartottak attól, hogy különösen a felsős tanulók körében konfliktusok alakulhatnak ki a korábban 

is Széchenyis és a volt Aranyos tanulók között. Szerencsére ennek semmi jelét nem tapasztaltuk.

Az újonnan bevezetésre került képzésekkel kapcsolatos tapasztalatok

Lassan egy tanévet  tudhat  maga  mögött  az  első  két  tanítási  nyelvű osztály.  Az  ott  tanító 

kollégák a nyelvi munkaközösség-vezető irányításával minden hónapban jelentést készítettek a 

szerzett tapasztalatokról, álljon itt a féléves beszámolóból egy rövid összefoglaló:

A német nyelvet  tanító kolléganők arról  számolnak be,  hogy a csoportokkal  nagyon jól  lehet 

dolgozni.  A gyerekek  ügyesek,  kiemelkedően  érdeklődőek,  az  óra  menetében  aktívan  részt 

vesznek, az új szavakat már két óra gyakorlás után önállóan mondják. Az órai idegen nyelvű 

utasításokat  is  megértik.  Már  2-3  mondatos  párbeszéd,  mondókák,  játékok  önálló 

reprodukálására képesek. A házi feladatokat rendszeresen elkészítik, a felszerelésük is ott van 

óráról órára. Szeretik, ha játszhatnak, ilyenkor elevenebbek. Az órai magatartásukkal nincs gond, 

de a figyelmüket folyamatosan le kell kötni.
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Az idegen nyelven oktatott tárgyakat (rajz, technika, testnevelés) tanító kolléganőnek is pozitívak 

a tapasztalatai.  A tanulók már a hosszabb, testnevelés órákon elhangzó utasításokat is gond 

nélkül  megértik,  sőt  maguk  is  képesek  azokat  visszamondani.  A rajz  és  a  technika  órákon 

megismert  tárgyak neveit  és  a  tanult  mellékneveket  is  gond nélkül  elsajátították,  szókincsük 

korukhoz képest  kimagasló.  A szülők  elmondása szerint  sok  tanuló  a  megtanult  mondatokat 

odahaza is előszeretettel ismételgeti, használja.

Valamennyi kolléganő a jövőben is szükségesnek tartja a válogatást, azt a tanulók képességei 

alapján eredményesnek és megfelelőnek ítélik.

A következő tanévtől már emelt angol nyelvi, és több év után újra nemzetiségi szlovén nyelvi 

csoport is indul az első osztályban. A leendő első osztályos tanulók 80 %-a fog heti öt órában 

valamilyen formában  idegen nyelvet  tanulni.  A nemzetiségi  nyelvet  tanuló  és  a  kéttannyelvű 

osztályba járó tanulók után egyébként kiegészítő normatív támogatás is jár.

Köszönet  illeti  a  nyelvi  szakmai  vezetőt  és  valamennyi,  a  kéttannyelvű  képzésben  érintett 

kollégát, hiszen a képzés eredményessége elsősorban az ő munkájuknak köszönhető.

E tanévben került  bevezetésre  a  mindennapos testnevelés rendszere  is  az  első és  ötödik 

évfolyamokon,  felmenő  rendszerben.  A  mindennapi  sportfoglalkozások,  testnevelésórák  a 

tantervekbe  beépítésre  kerültek.  A  tanulók  a  korábban  heti  három  testnevelés  órán  kívül 

különböző  sportfoglalkozásokra,  edzésekre  járnak,  életük  természetes  részévé  vált  a  napi 

testmozgás.  A  győri  Széchenyi  István  Egyetem  Rekreációs  Tanszéke  munkatársainak 

irányításával  elvégzésre  került  a  3.  és  4.  osztályos  tanulók  körében  egy  kondícionális 

állapotfelmérő vizsgálat, melynek eredményei is azt igazolták, hogy a korábbinál jóval nagyobb 

mértékben  van  szükség  a  testmozgásra:  a  gyerekek  az  iskolán  kívül  egyre  kevesebbet 

mozognak, ezért fizikális állapotuk gyakran problémás, túlsúlyosak.

Köszönet  illeti  a  sport  szakmai  vezető  munkáját,  és  természetesen  azokét  a  testnevelő 

kollégákét, akik önzetlenül, gyakran szabadidejükben, ingyen foglalkoznak a gyerekekkel, tartják 

a tanórákon kívüli edzéseket, foglalkozásokat.

Még az elmúlt év végén készített a SZOI Közalkalmazotti Tanácsának elnöke egy kérdőívet az 

intézményátszervezéssel kapcsolatban. Akkor ennek kitöltetését a SZOI igazgatótanácsa még 

korainak tartotta, és a KT elnök egyetértésével úgy döntöttünk, hogy a tanév vége felé térünk 

vissza a kérdőívre, hiszen arra már mindenki több tapasztalattal rendelkezik. A kérdőívet a KT 

elnöke és az intézmény vezetője aktualizálta, a kitöltés is időközben megtörtént, következzen a 

szerzett tapasztalatok összefoglalója:
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A kérdőívet több mint 50 általános iskolai pedagógus töltötte ki. A pedagógusok többsége (70 %) 

úgy nyilatkozott,  hogy munkakörülményei  nem változtak az  átszervezés után,  egy harmaduk 

szerint ezek romlottak. Döntő többségük átlagosan vagy jól érzi magát az új kollektívában.

Jóval megosztottabb válaszok születtek a gyermekek iskolai (oktatás-nevelési) ellátásáról szóló 

kérdésre.  A legtöbb (40 %) válaszadó szerint  ez nem változott;  kismértékben romlott:  30 %, 

jelentősen romlott: 25 %. 

Az  iskolai  körülmények  (bejárás,  étrkeztetés,  sportolási  lehetőségek)  inkább  az  Arany 

tagintézmény  pedagógusai  szerint  romlottak,  a  Széchenyi  pedagógusainak  többsége (60  %) 

szerint azok javultak vagy nem változtak.

Az  alsós  és  felsős  tanulók  szétválasztását  a  döntő  többség  rossznak  tartja  pedagógiai 

szempontból.  Meglepő és  az  intézményvezetés  számára érthetetlen módon minden második 

válaszadó szerint munkaszervezés szempontjából bonyolódott a helyzet (?).

A kitöltők többsége szerint (60 %) nem sérültek az átszervezés miatt a gyerekek alapvető jogai 

és érdekei. Akik szerint sérültek ezek, a következő példákat írták le: 

A testnevelés  órák  egy része a  másik  épületben (Széchenyi)  van,  zsúfolt  ebédlő  (Arany),  a 

tanárok ingázása miatt nem jut elég idő a gyerekre (ez csak a tanárok kis részét érinti, jövőre 

pedig  már  szinte  minimális  az  áttanító  pedagógusok  száma),  nincs  lehetőség  a  szabad 

iskolaválasztásra.

A  többség  szerint  (58  %)  a  közalkalmazotti  jogok  sem  sérültek,  akik  szerint  sérültek,  a 

következőket írták le:

Sokkal többet várnak el a pedagógusoktól, az áttanítás leterhelő, kollektívák felbomlottak, nem 

kérdezték meg a véleményem.

A kéttannyelvű képzést  60 % jónak tartja.  Aki  nem értett  egyet a bevezetéssel,  a  következő 

indokokat írta le: 

Szilárd alapozás, utána nyelvtanulás, korai a kiválasztás, túlterheltek a tanulók.

A mindennapos testnevelést a pedagógusok kétharmada jónak tartja. Az egyet nem értők szerint 

délután mozognak eleget, és ez plusz teher a több órában nyelvet tanulóknak.

Az új forma legnagyobb előnyei a pedagógusok szerint:

Nyelvtanulás heti öt órában, jól bevált a készségtárgyak idegen nyelvű oktatása, kéttannyelvű 

képzés, együtt az alsós tantestület.

Az új forma legnagyobb hátrányai a pedagógusok szerint:

Jól működő intézményeket vertek szét (?), az elsősök túlzott leterheltsége, ingázás, alsó és felső 

tagozat  szétválasztása,  kevés parkoló,  hely-  és eszközhiány,  kicsi  az ebédlő,  az udvar  és a 

tornaterem. Hiányzik a nagyok példamutatása (az nem derül ki, konkrétan milyen példára gondolt 
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a válaszadó), szakmai szempontokat kellett volna figyelembe venni (itt sem hozott konkrét példát 

az említett szakmai szempontokra a válaszadó), szülő nem választhat tanítót (?).

A pedagógusok 85 %-a szerint az intézményvezetés partner az átszervezésből adódó esetleges 

problémák megoldásában

Az intézmény igazgatójaként azt gondolom, hogy még nagyon frissek azok a „sebek”, amelyek 

az intézményátszervezésből fakadó, sok esetben vélt sérelmekből adódtak. Meggyőződésem és 

egyben elszomorítónak tartom, hogy néhány kolléga a saját sérelmeit (munkahely megváltozása) 

próbálja sok esetben kreált problémák és indokolatlan sértődöttség „köntösébe” bújtatni. 

Nem vitatható, hogy felmerültek az átszervezésből fakadó problémák is: reményeim szerint a 

kisméretű  tornaterem  és  ebédlő  (Arany)  problémáját  pályázati  forrásból  hamarosan  sikerül 

orvosolni. Az áttanítás elenyésző számban érinti  most is a kollégákat, az iskolavezetés pedig 

minden erejével azon van, hogy a következő tanévekben ez még kisebb arányú legyen. A kevés 

parkolóhely problémája elég gyenge érv az átszervezés ellen, különösen annak, aki ismeri az 

Arany iskola épületének környékét.

Érdekes módon kevés szó esik arról, hogy több más, hasonló financiális problémákkal küzdő 

településsel  szemben  Szentgotthárdon  nem  kerültek  utcára  csoportosan  pedagógusok 

iskolabezárás miatt, helyette fejlesztettük a szakmai munkát. Elszomorítónak tartom, hogy sokan 

nem látják, vagy nem akarják látni az olyan átszervezés utáni előnyöket, mint a versenyeztetés 

esetén  jobb  merítési  lehetőség  (egy  évfolyamon  átlagban  80-90  tanulóból  lehet  válogatni  a 

korábbi  40-45  helyett),  a  nyelvi  csoportok,  tanórán  kívüli  foglalkozások,  edzések  jobb 

szervezhetősége.  Ausztriában  és  több  fejlett  nyugat-európai  országban  már  több  évtizede 

hasonló a közoktatás struktúrája, nyilván nem véletlenül.

Az új  képzések tapasztalatai  viszont már most is nagyon pozitívak,  mint  az a felmérésből  is 

látható.  Meggyőződésem,  hogy az  azonos  évfolyamok  egy  épületben történő elhelyezéséből 

fakadó előnyöket a következő esztendők meg fogják mutatni. Amikor már felmenő rendszerben 

természetes lesz a kialakított rendszer, akkor talán minden iskolahasználó a tényleges előnyöket 

fogja  látni  a  konkrét  indokokat  általában  nélkülöző  „szakmai  szempontból  hátrányos”  típusú 

kijelentések helyett.

Szentgotthárd, 2009. május 17.

Pénzes Tibor
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                igazgató

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. május 27-i ülésére

Tárgy: A Városi Televízió Kht 2008. évi mérlege

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Televízió és Kábelüzemeltető Közhasznú Társaságnak Szentgotthárd Város Önkormányzata a 
kizárólagos  (100%-os) tulajdonosa, így a Társaság mérlegét évente jóvá kell hagyni.
A mérleg  a  testületi  anyag kiküldése  után,  de  még a  bizottsági  ülések  előtt  érkezett,  ezért  kérem azt 
utólagosan és sürgősséggel napirendre venni. 
A  Kht eredményeit  az 1. számú melléklet szerinti mérleg tartalmazza.  
A Kht tavalyi évben látott mutatói alig változtak, a cég nyereséggel zárt, tőkeerős, jó gazdasági mutatókkal 
rendelkezik.

Kérem a T. Képviselő-testületet hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen!
Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Városi  Televízió-  és  Kábelüzemeltető 
Közhasznú  Társaság  2008.  évi  mérlegét  az  Előterjesztéshez  csatolt  1.  számú  melléklet  szerinti 
dokumentumok alapján elfogadja. 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Szentgotthárd 2009. május 21.

                                                                            
                                                                                                     Viniczay Tibor
                                                                                                     polgármester 
Ellenjegyzés:
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2009. május 27-i ülésére

a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a hivatal munkájáról.

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:

87/2005. számú képviselő-testületi határozat 4. pontja:

Felnőttképzés - III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium

A III. Béla Szakképző Iskola felnőttképzési tevékenységéről – a 2008/2009-es tanévre vonatkozóan – 
Kovács Katalin a felnőttképzésért felelős vezető az alábbi tájékoztatást adta:
1.

• A Felnőttképzési Akkreditációs Testület az intézmény felnőttképzési akkreditációs tanúsítványát a 
benyújtott dokumentációk alapján 2011 októberéig meghosszabbította azt, így 2011-ig az iskola 
akkreditált felnőttképző-intézmény.

• 2008 márciusában a felnőttképzési tevékenységet igazoló nyilvántartásba vétel érvényessége járt 
le.  Ennek  meghosszabbítása,  az  újbóli  nyilvántartásba  vétel  megtörtént,  2012  márciusáig 
érvényes. A nyilvántartásba vétel már az új OKJ szerinti képzéseket is tartalmazza.

2. Az új  Országos Képzési  Jegyzék bevezetése,  a  szakmai- és  vizsgakövetelmények megjelenése  új 
képzési szakmai programok kidolgozását vonta maga után.

- Lezárult, két az új OKJ, moduláris rendszere szerint indított képzés.
• CNC  forgácsoló,  a  Munkaügyi  Központ  támogatásával  két  csoportban  15  és  11  fő 

részvételével
• Textiltermék-összeállító a Naturpark Kht. pályázatának támogatásával, 24 fővel.

- A  szombathelyi  Erdészeti  Zrt  sikeres  Közmunkaprogram  pályázata  segítségével,  jelenleg 
50 órában folyik, Erdőismereti tanfolyam. A képzés május 8 és június 19 között zajlik, a hallgatók 
tanúsítványt kapnak.

3. Tervezett képzések:
Szervezés alatt van

- Szállodai szobaasszony
- Vendéglátó eladó
- Étkezdés
- Idegen nyelvi képzések: angol, német, szlovén
- ECDL Start és Full
- CNC forgácsoló

A Szállodai szobaasszony képzés a Munkaügyi Központ támogatásával május 18-án indul 19 fővel.

A város idegenforgalmi fejlesztésének elképzelése alapján szeretnének több képzést indítani a vendéglátás-
idegenforgalom területén, ennek megfelelően a kínálatot bővítették. Ugyanakkor változatlanul igyekeznek 
megfelelni a munkaerő-piaci igényeknek, valamint figyelemmel kísérik a hiányszakmák alakulását.
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A tanfolyamok indítását nehezíti a jelenlegi gazdasági helyzet, sem a jelentkezők, sem a cégek nem tudják 
finanszírozni  a  képzéseket.  Esteleges  megoldás  erre  a  problémára  a  Munkaügyi  Központ  nagyobb  és 
szélesebb körű támogatása lenne.

Hatósági és Okmányiroda:

1. 2009.  május  7-én  a  Polgármesteri  Hivatal  belső  udvarában  a  Polgármesteri  Hivatalhoz 
beszolgáltatott,  talált  kerékpárokat  nyilvános  árverésen  értékesítettük.  36  db  kerékpárból  11  db 
talált új tulajdonosra. A bevétel 17.600,- Ft volt, melyet a Magyar Államkincstár számlájára kellett 
befizetni.  

2. A  közúti  közlekedési  igazgatási  feladatokról,  a  közúti  közlekedési  okmányok  kiadásáról  és 
visszavonásáról szóló rendelet módosítása értelmében szigorodtak a jogkövetkezményei a gépjármű 
átiratás  elmulasztásának,  hiszen  ha  a  jármű  jogszerű  megszerzője  a  bejelentési  kötelezettségét 
annak  keletkezésétől  számított  15  napon  túl,  késedelmesen  teljesíti,  a  közlekedési  igazgatási 
hatóság  a  tulajdonjogot  bejegyzi  a  nyilvántartásba,  a  forgalmi  engedély,  törzskönyv  kiadására 
intézkedik, s egyben a szabályszegés tényéről értesíti a szabálysértési hatóságot, azaz ezen esetben 
a rendőrséget. A közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése szabálysértés megvalósulása 
esetén harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal szankcionálható a mulasztás.

Lehetőség  van  arra,  hogy  lejárt  vezetői  engedéllyel,  az  új  vezetői  engedély  iránti  kérelem 
benyújtása alkalmával az okmányirodában kapott kérelmi adatlappal, belföldön 60 napig vezetni 
lehessen.

A  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság  kijelölte  műszaki  vizsgahelyként  Szentgotthárdon  a  Varga 
Autószervízt a négykerekű segédmotoros kerékpárok esetében is. 

3. Az  Európai  Parlamenti  választások  kapcsán  vannak  olyan  Szentgotthárdon  állandó  lakóhellyel 
rendelkező  választópolgár(ok),  aki(k)  külföldön  kíván  szavazni,  az  Országos  Választási  Iroda 
jelzése alapján Őt(ket) töröljük a névjegyzékből.

4.  A közfoglalkoztatás a foglalkoztatást megvalósító intézmények többségénél zavartalanul folyik. 
A SZOI-ban való foglalkoztatást  egy fő,  udvari  munkás munkakörbe  nem fogadta el,  Őt  törölte  a 
Munkaügyi Központ az álláskeresők nyilvántartásából, további két személyt szintén törölt a Munkaügyi 
Központ, Ők a Közszolgáltató Vállalatnál lettek volna foglalkoztatva, ezen személyek szociális ellátása 
is megszűntetésre kerül, az ügyintézés folyamatban van.

Május 4-én egy fő új közfoglalkoztatott a Közszolgáltató Vállalatnál kezdett dolgozni, május 19-én 
további  két  személy  kezdi  meg  a  munkát:  egy  szervező  munkakörben  (az  előzőleg  szervezőként 
dolgozóval  közös  megegyezés  alapján  szűnt  meg  a  munkaviszony),  egy  fő  pedig  kommunális 
feladatokat fog ellátni, június 2-től szintén egy fő kerül be a kommunális munkavégzésbe.

Időközben  a  Közszolgáltatónál  2  személynek  rendkívüli  felmondással  megszűntették  a 
munkajogviszonyát, ezzel egyidejűleg Hivatalunk pedig a szociális ellátását.

Május 1-től egy fő megkezdte a munkát a Pannon Kapu Kulturális Egyesületnél.

Május 1-től 6 hónapra 4 személy kapcsolódott be ( 2 fő RÁT-osunk, 2 fő RSZS-esünk) az  Erdészet 
által szervezett közmunkaprogramba.

Az előző jelentés óta 3 személy szerzett jogosultságot RÁT-ra (közülük jelenleg 2 főt azonnal tudunk 
foglalkoztatni).
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NYDRMK Szentgotthárdi Kirendeltségének tájékoztatója:
A regisztráltjaink száma április 20-i állapot szerint 959 fő.
A regisztrációból történő kikerülés oka még mindig az ellátás lejárata, az önállóan vagy közvetítéssel 
történő elhelyezkedés. Munkáltatók álláskeresőket nagyobb létszámban nem fogadtak.

új munkahelyek teremtődése, nagyobb létszámú munkaerőigény 

Egy Kft.-nél: 22 fő lánchurkoló, textilipari gépkezelő; 
Egy Kft.-nél: 15 fő dosszié-készítő, megváltozott munkaképességűek

Hiányszakmák

A gazdasági válság következményeként a korábban hiányszakmának vélt munkakörökből is küldenek el 
munkavállalókat. Munkaerő felvétele nagyobb létszámban, betanított munkakörökben esetleges 
(megrendelésfüggő, nagy a lemorzsolódás, ált. rövidebb időtartamra). A behozott állásajánlatokat gyorsan 
betöltik az álláskeresők.

speciális követelmények előfordultak-e a munkáltatók részéről, ha igen, melyek voltak ezek

Olyan munkavállalókat keresnek, akiknek munkaviszonya 2008.10.01. után munkáltató általi 
(működésével összefüggő okból) rendes felmondással szűnt meg, vagy/és akik munkahelyüket a 
munkaügyön bejelentetett (2008.10.01. után) csoportos létszámleépítés miatt veszítik/veszítették el. Ez az 
elvárás, a „Munkahelyek megőrzéséért” 2009 pályázat egyik, általuk igénybe venni kívánt részének 
feltétele.

  
kereseti lehetőségek, felajánlott munkabér eltért-e a foglalkoztatási körzet átlagértékeitől

A bérezés 71 500-100 000 Ft-os tartományban a legjellemzőbb.

letelepedő új vállalkozások rövid bemutatása

Egy olasz tulajdonú textilipari cég. Főtevékenysége: kötött hurkolt kelme gyártása. A leendő 
munkavállalók válogatása jelenleg is tart a kirendeltséggel szorosan együttműködve. A foglalkoztatást 
2009. júniusban el szeretnék kezdeni 30-40 fővel. „Megőrzés 2009” pályázatot is adnak/adtak be; rendes 
felmondással és csoportos létszámleépítéssel elbocsátott dolgozókat alkalmaznának (30 főt)

A szentgotthárdi szálloda szakembereivel is elindultak a tárgyalások a munkaerő-felvételről. 15 fős 
szobaasszonyképzés indul a szentgotthárdi szakközépiskolában, a képzést sikerrel elvégzőket várhatóan 
alkalmazni fogják a hotelben. Egyelőre a médián keresztül keresik a különféle munkakörökre 
jelentkezőket.
munkahelyek megszűnése a hónap során

Mt. szerinti csoportos létszámleépítés nem volt. Az egyik Kft-nél várható a következő 3 hónap folyamán 
létszámleépítés. Egy másik Kft-nél nem Mt. szerinti létszámleépítés történt, közel 20 dolgozó 
munkaviszonya szűnt meg.
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várható csoportos elbocsátások (nagyságrend, nemzetgazdasági ág, érintett foglalkozások); 

A vállalkozások a válsághelyzetnek megfelelően racionalizálták munkaerő-gazdálkodásukat. A kölcsönzött 
munkaerőtől váltak meg elsősorban. A határozott idejű munkaszerződéseket nem hosszabbítják. Több 
cégnél áttértek a négy napos munkahétre, ill. a munkarend erősen megrendelés/termelésfüggővé vált. A 
jövőbeni megrendelések esetén bedolgozzák az elmaradt napokat. 

Munkáltatói kapcsolattartás havi tapasztalatai, munkaerőpiaci esetleg szakképzési igények 
A 2009. II. negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés adatlapjait 80-90%-os aránnyal sikerült 
begyűjteni. A 2009. munkaadói elégedettségvizsgálat folyamatban van.

Egy Kft.-nél kétműszakos munkarendre tértek át, ezért új embereket akarnak felvenni. Munkaerőigényeket 
rögzítettük, hirdettük, közvetítettünk. Az állásajánlatokat gyorsan betöltötték.
Egy fafeldolgozó és egy fakitermeléssel foglalkozó vállalkozás munkahelymegőrző pályázatot adott be, 
illv. folyamatban van.
A Főkefe Kft.; Megváltozott munkaképességűeket szeretnének felvenni dossziékészítés munkakörben. A 
telephelyen már eddig is dolgoztak kb. 15-en. A mostani létszámbővítés hasonló, vagy nagyobb 
nagyságrendű lesz.
Vendéglátó helyek konyhai kisegítő, takarító és pultos munkára kerestek álláskeresőket. 
Érdeklődés volt mozgóárus munkakörben  alkalmazott foglalkoztatására.

álláskeresők részéről leggyakrabban keresett állások (fizikai és szellemi munkakörben), esetleg képzési 
igények

Elsősorban a végzettségüknek megfelelő munkakörben helyezkednének el szívesebben, 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. 

közvetítések sikertelenségének legfontosabb okai

AM könyves foglalkoztatás valósul meg munka kipróbálás címén, végül nem veszik fel a dolgozót 
munkaszerződéssel. A kis létszámú cégeknél sok esetben kizárólagos az AM könyves foglalkoztatás 
valósul meg.

A munkáltató általi elutasítási indokok: a szakmai kompetenciák hiányosságai, illetve a munkavállaló már 
megfordult a foglalkoztatónál.

A munkavállaló általi indokok: alacsony bér, bejárás nem megoldott, több kiskorú gyermek a családban.

Aktív eszközök, szolgáltatások, hatósági tevékenység, speciális tevékenységek (pl. AM-könyv, migráns, 
EURES) alakulása, jellemző változása a hónap során.

A járulékkedvezmény után több munkáltató érdeklődött, de nem mindenki tudja vállalni az egy éves 
továbbfoglalkoztatási kötelezettséget. TÁMOP 1.1.2. négy fő elhelyezkedett, ebből 1 fő képzésről került 
ki. Három fő képzésen vesz részt. Bértámogatás: 1 kérelem elbírálás alatt. 1 db élő járulékkedvezmény. 
AM könyvek kiadása folyamatos, népszerű foglalkoztatási eszköz még mindig.
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Műszaki Iroda:

-   Az  Őrségi  Vízrendezési  és  Talajvédelmi  Társulat  május  14-i  közgyűlésén  elfogadta  a  2009.  évi 
fenntartási  és  beruházási  munkák tervezetét.  Szentgotthárd érdekeltségi  területén  a  fenntartási  munkák 
keretében az Új patakon 950 fm hosszban, 990 eFt értékben, a megnyert EMVA pályázati forrásból a Zsida 
patak partfal kövezés rekonstrukciós munkáit végzik el 2.500 m hosszon, 7.100 eFt értékben. A tavalyi 
évben a Zsida patak 1.950 fm szakaszának iszapolását végezték el 1.410 eFt, továbbá a Rábafüzesi patak 
karbantartását 2.000 fm hosszon, 1.340 eFt felhasználásával.

- A Közbeszerzési Bizottság döntése értelmében szerződést kötöttünk az idei évi kátyúzási munkálatokra. 
Jelenleg  folyamatban  vannak  a  kátyúk  kivitelezés  előtti  felmérése,  illetve  bejelölése.  Eddig 
Szentgotthárdon, Rábakethely (néhány utca kivételével), Rábafüzes és Rábatótfalu városrészen 301 db 
úthiba  felmérését  végeztük  el,  amely  összesen  561.42  m2-es  felületet  jelent.  Az  út-híd  kereten 
rendelkezésre  erre  a  célra  rendelkezésre  álló  összeg  bruttó  3.450,-  eFt.  Az  eddig  felmért  úthibák 
helyreállítása  bruttó  2.677,-  eFt-ot  jelent.  Az  eddigi  felmérésben  nem  szereplő  városrészeken 
(Máriaújfalu,  Zsida,  Zsidahegy,  Farkasfa)  az  utak  állapotát  figyelembe  véve  ez  idén  is  csak  a 
balesetveszélyes ütőkátyúk, illetve nagyfokú burkolatsüllyedések javítására lesz elegendő. 

- A  Közlekedésfejlesztési  Koordinációs  Központtól  kapott  tájékoztató  levél  szerint  a  Kormány 
maradványtartási kötelezettséget írt elő az Útpénztárra, melynek következtében  „Az országos közutak 
átkelési  szakaszain  a  forgalom  csillapítására,  a  gyalogosok  védelmének  növelésére,  a  járművek 
sebességének alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” kiírt pályázatban nyertes projektekre forrás 
csak  2010.  I.  félévében  válik  elérhetővé.  Városunk  esetében  a  „Gyalogosok  védelmének  növelése 
Szentgotthárdon”  című,  4.928.000,-  Ft  összköltségű,  492.800,-  Ft  önerejű  nyertes  pályázatunk 
megvalósítása  -  a  jóváhagyott  módosított  Útpénztár  szerint  –  2009.  III.  negyedévben  a  terveztetés 
közbeszerzésével indulhat, a tényleges kivitelezésre sajnos csak 2010. első félévében kerülhet sor.

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 2
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 2
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 2
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 1
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 1
- Telekalakítások száma: 2
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 5
- Építésrendészeti eljárások száma: 2

Pénzügyi Iroda:

Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a 
pénzforgalmi adatok alapján. 

Folyószámla hitelünk 2009. április 1-én:   - 166.493.918,- Ft
Bevételek április 1 – április 30.:                        30.670.671,- Ft
Kiadások április 1- április 30.:    - 110.193.331,- Ft
Elszámolási számla egyenlege április 30-án:   - 246.016.578,- Ft.

Tájékoztatásul közöljük, hogy folyószámla-hitelkeretünk 300.000.e/Ft.
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A két ülés közti beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 255.005 e/Ft. 
Tájékoztatom  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  folyószámla  hitelkeretünk  2009.  május  29-én  lejár,  ezt 
követően  újbóli  adósminősítést  követően  állapítja  meg a  Bank a  biztosítható  hitelkeretet.  A 2009.  évi 
költségvetési  adataink  alapján  a  300.000  e/Ft  hitelkeretet  lehetséges,  hogy  nem  tudja  biztosítani  a 
pénzintézet.  Előzetes  egyeztetést  követően  a  hitelkeret  biztosítás  prolongálását  kértük  a  2008.  évi 
adóbevallások  feldolgozásának  idejéig.  Egyrészt  a  prolongálási  kérelmünk  elbírálása,  másrészt  az 
adóbevallások  feldolgozását  követően,  amennyiben  a  költségvetés  felülvizsgálata  szükséges,  azt  a 
Képviselő-testület elé terjesztjük.

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 16/2008.(V.29.) rendelet: a  kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjét szabályozó 
többször módosított rendelet változtatást nem igényel.

- A  17/2008.(V.29.)  rendelet:  a  Szentgotthárd  Város  helyi  építési  szabályzatának  egységes 
szerkezetbe foglalt, többször módosított  rendelete változtatást nem igényel.

Képviselői felvetésre adott válasz  :  

Kissné Köles Erika : A Felső utca 21. szám romos, elhanyagolt  ingatlan tulajdonosait ( 4 fő magánszemély 
,  Magyar  Állam, illetve vagyonkezelője  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő Zrt,  2  fő  özvegyi  jogcímen 
jogosult  személy)  levélben  felszólítottuk  a  rendeltetésszerű  használatra,  amennyiben  határidőre  nem 
intézkednek, építésrendészeti és kötelezési eljárást kezdeményezünk. 

A Közútkezelő Kht által megrendelt útjavítások során felmart aszfalt sajnos apró szemcsézettsége miatt, 
önmagában kátyúzásra nem alkalmas.  Melegaszfalttal történő kátyúzás esetén az 5 cm-nél mélyebb kátyú 
részbeni kitöltésére használható csak.

A Kethelyi  u,  Kossuth  u.  burkolatának  ROP pályázati  forrás  felhasználásával  történő  felújítására  –  a 
Közútkezelő tájékoztatása szerint – alapvetően forráshiány miatt ez évben biztosan nem kerül sor. Terveik 
szerint, a 2007-2008 ROP projektekből kimaradt  útszakaszokat a 2009-2010 ROP pályázatba szeretnék 
beemelni,  melyhez a  pályázat  kiírójának (Nyugat-dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács)  jóváhagyása 
szükséges.

A Közútkezelő  Kht  által  elrendelt  hídjavítások  kapcsán  felmart  burkolatok  helyreállítása  a  beruházó 
tájékoztatása szerint, május végéig megtörténik.

Dömötör  Sándor :  A régi  temető  hiányzó cca.  160 m kerítését  a  közfoglalkoztatásban  részt  vevőkkel 
kívánjuk  megépítetni.  A kerítés  60  db  tartóoszlopát,  feszítőhuzalt,  kötöződrótot  meg  kell  vásárolni,  a 
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vadhálót a területen vadászatra jogosult vadásztársaság biztosítja. A kivitelezésre a szakonyfalui erdőrészen 
található vadháló  leszerelését követően kerülhet sor.
A Dózsa György u-i és más közterületen levő, gyalogos illetve közúti forgalmat akadályozó zöldnövényzet 
nyesését a közfoglalkoztatottakkal elvégeztetjük.

Ódor  Dénes :  A Déryné  utcai  ismételt  helyszíni  bejárást  követően,  a  részben  önkormányzati,  részben 
erdészeti út karbantartására a megjelentek között az alábbi megállapodás született :

- az erdészeti útszakasz melletti magánerdő tulajdonosai az útra ráhajló fákat kivágják
- az erdészeti útszakasz kátyúzásához a Kárpótlási Erdőbirtokosság zúzalékot szállít a helyszínre
- az önkormányzat a Déryné u É-i oldala melletti padkát a Közszolgáltató Vállalattal lenyeseti
- az  erdészet  a  saját  és  részben  az  önkormányzati  útszakasz  melletti  árkot  géppel  iszapoltatja, 

profiloztatja
- az út melletti egyik lakó a kátyúzáshoz bazaltzúzalékot biztosít
- az önkormányzat a saját útszakaszán AB-8 aszfalttal, illetve kőzúzalékkal kátyúzást végeztet

Labritz Béla : Az Alsó utca végén, a Rába holtágába hordott szemetet a közmunka program keretében, a 
Közszolgáltató Vállalt által biztosított szállítójárművek igénybe vételével, elszállíttatjuk. A furcsa csak az, 
hogy az ott lakók  annak ellenére, hogy a területen nincs különösebben nagy forgalom, nem észlelték a 
traktorokkal odaszállított  illegális szemétlerakást.

Az  Önkormányzat  vállalkozásainak,  szervezeteinek  pénzügyi  beszámolóit  az  1.számú  melléklet 
tartalmazza.

Szentgotthárd, 2009. május20.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2009. május 19-én

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

CHIRON (Szentgotthárd 
a magyarországi barokk 
út kapuja)

INTERREG IIIB 
CADSES 224/2006. sz. 

Képv.test. hat. 51.000.000.-Ft

NYERT
támogatás

38.250.000.- Ft
12.750.000.- Ft A  teljes  támogatási  összeg  még 

nem érkezett meg. 2009. május 19-
én 55.463,11 € támogatás érkezett.

Szentgotthárd illegális 
hulladéklerakóinak 
felszámolása

Környezetvédelmi és 
Vizügyi Minisztérium 
2008 évi felhívása az 
illegális 
hulladéklerakók 
felszámolásának 
támogatására

71/2008. sz. 
Képv.test. hat. 6.929.056

NYERT.
Támogatás: 

5.000.000,- Ft

1.413.030,-Ft

Természetbeni 
hozzájárulás:
516.026,- Ft

Tiltótáblák kihelyezése megtörtént.
A  támogatás  összege  még  nem 
érkezett meg.

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

NYERT.
Támogatás: 

2.000.000,- Ft 2.000.000,- Ft Kivitelezés megkezdődött. 
Befejezési határidő: 2009. július 31.
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Gyalogosok védelmének 
növelése 
Szentgotthárdon

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ 
(KKK KÖZL-BIZT-
2008/2.)
Pályázat 
közlekedésbiztonsági 
beavatkozásra

200/2008 1. sz. projekt:
4.928.000,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

4.435.200,- Ft 492.800,- Ft

1. számú projekt műszaki tartalma:
7458. j. Kétvölgy-Szentgotthárdi ök. 
Út-Árpád u. 10+655 km szakasza
(Árpád  u.-Rózsa  F.u. 
kereszteződése).Árpád  u.:  2  db 
sárga  villogó  lámpa,  2  db  KRESZ 
jelzést felvillantó berendezés, tartós 
burkolati  jelek,  szegélyek 
süllyesztése.  Rózsa  F.u.:  táblák 
cseréje, tartós burkolati jelek.

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

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

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,-
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Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala, EU Integrációs és gazdaságfejlesztő csoport segítségével 
benyújtott további pályázatok

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Strandfoci pálya építése 
a St. Gotthard Spa & 
Wellness termálfürdőben

A strandsportágak 
infrastrukturális 
fejlesztésére
SPO-SIF-08

St. Gotthard Spa 
& Wellness Nettó 7.394.280,- Ft

NYERT.
Támogatás: 

nettó 3.500.000,- 
Ft

Nettó 3.894.280,- 
Ft

A Polgármesteri Hivatal 
apparátusa adminisztrációs és 

szakmai segítséget biztosít. 
Támogatási szerződés 
megkötése megtörtént.
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UTÁNKÖVETÉS

Szentgotthárd-
Mogersdorf összekötő út

Phare CBC 2003
AU/HU Határon 
átnyúló közlekedési 
infrastruktúra 
hálózatok 

- - - - Emlékeztető tábla kihelyezésre került.

Önkorm-i szilárd 
burkolatú belterületi  
közutak burkolat-
felújításának 
támogatása Új utca - 
Felső utca - Duxler utca 
-Madách utca 

 Ny-Dunántúli Reg.  
Fejlesztési Tanács 

75/2007. sz. 
Képv.test.  

hat.
1. pont

7.571.527,-
Ft

NYERT
támogat

ás:
2.548.9
79,- Ft

5.022.548
,-Ft

Önkorm-i szilárd 
burkolatú belterületi  
közutak burkolat-
felújításának támogatás
Eötvös utca -Vörösmarty 
utca

Ny-Dunántúli Reg. 
Fejlesztési Tanács

75/2007. sz. 
Képv.test.  

hat.
3. pont

5.600.752,-
Ft

NYERT
támogat

ás:
2.800.3
76,- Ft

2.800.376
,-Ft

Az éves garanciális felülvizsgálat kezdeményezése 
folyamatban van.
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok 
helyzete 2009. május 19-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, 
programcsomagokr
a lehetett pályázni

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban.

Nem szükséges
A  hiánypótlás  nem  volt,  pályázati 
életúttal  kapcsolatos  információnk 
nincs.

Közösségi pszichiátriai 
ellátás állami 
támogatása 

SZOC-BF-08-K
Közösségi ellátásokat 
működtető 
szolgáltatók 
befogadás

53/2008
Kistéségi

8.000.000.-

Nyert
8.000.000.-Ft nincs

A  támogatási  szerződés 
megkötésének  várható  időpontja: 
2008. dec. 05.

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

A  támogatási  szerződés 
megkötésének  várható  időpontja: 
2008. dec. 05.

Lelki egészség 
megőrzése 

Szlovénia-
Magyarország 
2007-2013

165/2008. 

194.458.-euro A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

9.722.9.-euro A  pályázat  2008.  október  30-val 
került benyújtásra

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 A pályázat várható elbírálása 2008. 
december.



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 A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

3.161.657.-Ft A pályázat várható elbírálása 2008. 
december.

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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