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ELŐTERJESZTÉS
a képviselő – testület 2009. 10. 28-i ülésére

Tárgy: Jelzés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé

Tisztelt Képviselőtestület!

Ebben az  évben a  lehullott  hatalmas csapadékmennyiség  miatt  három nagy árhullám vonult  le 
folyóinkon , minden korábbi vízállásrekordot megdöntve. Két alkalommal védekeznünk is kellett, 
melyek  során  hiányosságokat  éreztünk  –  a  sajátjainkon  túl  szakmaiakat  is  ,  többek  között  a 
katasztrófavédelem oldaláról is. Úgy éreztük, hogy nem mindig kaptuk meg a megfelelő segítséget 
és kizárólag a következőkben előforduló hiányosságok kiküszöbölése érdekében fordultunk az 1. 
számú melléklet szerinti levéllel a megyei katasztrófavédelem vezetőjéhez.
A levelünkre  érkezett  válasz  egy  kísérőlevelet  és  két  mellékletet  tartalmaz,  ezek  a  2-4.  számú 
mellékletben  látható.  A  válaszok  bemutatják,  hogy  miképp  épül  fel  a  magyarországi 
katasztrófavédelem rendszere, kiderül, hogy helyben polgármesteri szinten milyen feladatok vannak 
és kiderül az is, hogy nagyon sok ponton kapcsolódik egymáshoz a két terület, a helyi védelem és a 
katasztrófavédelem.  Szerencsés,  hogy  most  itt  egy  helyen  látható  valamennyi   feladat  és 
Szentgotthárd  veszélyeztetettségére  vonatkozó  dokumentum is.  Jó,  hogy  figyelem irányul  arra, 
hogy milyen dokumentumok azok amelyekkel rendelkeznie kell egy önkormányzatnak és amelyek 
elkészítésében és napra készen tartásában a két területnek együtt kell működnie.
Vészhelyzetek esetére különféle intézkedési tervvekkel rendelkezünk. Ezek a következőek:
- A riasztási, berendelési és készültségbe helyezési feladatok végrehajtására
- A minősített időszaki szervezeti és  feladatrend
- A helyi eseménykövető- és jelzőrendszer készenlétbe helyezéséről és működtetéséről
- A kulturális örökség védelméről
- A  tájékoztatás minősített időszaki feladatai
- A befogadó nemzeti támogatás feladatairól
Aktualizálása folyamatosan történik, a változásokat megpróbáljuk bennük lekövetni.
Van árvízvédelmi tervünk, Vízkárelhárítási tervünk,  ezek pontosítása azonban szükséges lenne 
és vélhetően ebben a Katasztrófavédelem segítségére is szükség van.  
Azt gondoljuk,  hogy a katasztrófák esetére egy jól  felépített,  gyorsan hadra fogható és gyorsan 
reagálni tudó védelmi szervezetre volna szükség, amelyik gyorsan jut pontos információkhoz az 
elhárítandó problémáról,  gyorsan kap segítséget azokban a szakmai kérdésekben melyek ilyenkor 
felmerülnek. Ennek kulcskérdése az ilyenkor szükséges információ, melyhez azonnal hozzá lehet 
férni. Ilyenek például – hogy a nyári árvizeknél maradjunk – a folyók vízállásának figyelése és 
előrejelzése. Ez Szentgotthárd vonatkozásában, ahol magyarországi előrejelzési mérési adatok nem 
lehetnek hiszen a folyók ebben a térségben lépnek be az ország területére nyáron csődöt mondott, 
nem  létezett.  Így  azután  pontos  jelzés  híján  az  első  nagy  árvíznél  nem  is  volt  elég  idő  a 
felkészülésre. Álláspontunk szerint ezen a területen is szükség lenne a Katasztrófavédelmi szervezet 
segítségére,  amelynek  szerintünk  koordinációt  kellene  kialakítania  a  különböző  szakmai 
szervezetekkel sőt a külföldi szervezetekkel is egy monitoring hálózat kiépítésével. Létezik erre jó 
példa  a közelünkben is, egy ausztriai – steiermarki-   hidrológiai honlap, ami a folyók vízállását 
négy óránként frissítve teszi hozzáférhetővé. A második és harmadik árhullám idején ez segített 
bennünket  az  újabb  nagyobb  kár  elkerülésében  és  sajnos  nem  a  magyar  hivatalos  szakmai 
szervezetek. 
Összességében,  a  jövőben  szorosabb  együttműködést,  segítséget,  koordinációt  kérünk  a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.
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Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságtájékoztatását  megismerte  és  köszönettel  tudomásul  vette.  Felkéri  a  Polgármesteri 
Hivatalt és a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy a felmerülő veszélyek elhárítása érdekében 
szükséges  szabályzatokat  közösen  tekintsék  át,  azok  aktuálizálása  történjen  meg,  majd  erről 
készüljön tájékoztató a 20010. januári testületi ülésre. 

Felelős: a közlésért és a koordinációért Viniczay Tibor – polgármester
              A szabályzatok áttekintéséért Dr. Dsancsecs Zsolt jegyző
Határidő: a közlésre azonnal, a Tájékoztató elkészítésére a  
                2010. januári testületi ülés

Szentgotthárd 2009. október 20.

                                                                          Viniczay Tibor 
                                                                             Polgármester
Ellenjegyzés:  

3



1. számú melléklet

Szám: ……. /2009. Tárgy: Tájékoztatás kérése.

Palkó Imre
igazgató úr részére

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szombathely
Ady Endre tér 1.
9700

Tisztelt Igazgató Úr!

Az  elmúlt  –  valamivel  több,  mint  –  két  hónapban  az  időjárási  viszonyoknak  köszönhetően 
sajnálatos módon több alkalommal is szükség volt az árvízi helyzeteknél elvárt szaktudásra, több 
olyan  probléma  merült  fel,  amelynek  gyors  megoldása,  intézése  mikéntjének  ismerete 
Szentgotthárd, illetve a hozzánk hasonló helyzetű más települések számára is fontos lehet.

Példának  okáért:  a  2009.  augusztus  4-i  árvízhelyzet  idején  távollétemben  Bugán  József 
alpolgármester  úr  irányította  a  mentési  feladatokat,  ennek  során  segítséget  kért  a 
Katasztrófavédelemtől is, de tőlük sajnos se az igényelt lámpákat, se más segítséget nem kapott.

Annak  megválaszolásában  kérjük  Igazgató  Úr  közreműködését,  hogy  egy  következő 
katasztrófahelyzet  esetén  kitől,  mely  személytől  vagy  szervtől  kérhetünk  segítséget,  ki  áll 
rendelkezésünkre, ha a Katasztrófavédelem nem tud rendelkezésre állni, nincs ügyelete.

Mivel ez ügyben az augusztusi képviselő-testületi ülésünkön képviselői felvetés hangzott el, a 2009. 
októberi testületi ülésen – melynek tervezett időpontja 2009. október 28. – külön napirendi pontban 
foglalkozunk az üggyel. Személyes találkozás céljából szeretném meghívni Igazgató Urat erre, az 
októberi ülésünkre, melynek meghívóját a testületi ülés előtti héten megküldöm.

Addig  is  tisztelettel  várom írásos  válaszát,  amit  kérem,  hogy  2009.  szeptember  30-ig  hozzám 
eljuttatni szíveskedjen!

Együttműködését előre is köszönöm!

Szentgotthárd, 2009. szeptember 1.

Tisztelettel:

Viniczay Tibor
  polgármester
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Igazgató

2. számú melléklet
Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató
H-9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.
Tel: (06-94) 513-430   Fax: (06-94) 513-437,  (06-94) 513-439
BM: (03) 1/22-830  BM FAX: (03) 1/22-833

Szám: 87/2009/PVK
                   

Viniczay Tibor 
Szentgotthárd Város polgármestere

Szentgotthárd

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva  a  514/2009.  számú  levelére  és  a  Bugán  József  alpolgármester  úrral 
történt  személyes  megbeszélésre  mellékelten  megküldöm  Szentgotthárd 
veszélyeztetettségének  összefoglalóját  valamint  egy  jogszabály  gyűjteményt  melyet  a 
települések vezetőinek (polgármesterek, jegyzők, aljegyzők) felkészítésre készítettünk.

Az alpolgármester úr által többek között említett, a veszélyes áruk Szentgotthárdon 
való  átszállításának  problémájának  részbeni  megoldására  fel  tudom  ajánlani,  hogy 
egyeztetett időpontokban az ellenőrző csoportunk a városban fog tevékenykedni. Jelenlétük 
valószínűleg csökkenti az átmenő veszélyes áruszállító forgalmat.

Szombathely, 2009. október 9.

Tisztelettel:

Palkó Imre sk.
Igazgató

Mellékletek: (Csak email-ben)

1. számú mell.: Szentgotthárd veszélyeztetettsége ( 4 lap)
2. számú mell.: Polgármester, mint a település védelméért felelős feladatai (29 lap)
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3. számú melléklet
Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

H-9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.
Tel: 94/513-430, Fax: 94/513-437, 94/513-439
BM: 1/22-830, BM FAX: 1/22-833

Szentgotthárd veszélyeztetettsége:

A  települések  különböző  kategóriákba  sorolt  veszélyeztetettségét  jelenleg  a  következő 
jogszabályok határozzák meg:

Polgári védelmi szempontból: a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a 
védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet.

Ár- és belvíz szempontjából: a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 
besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet.

Szentgotthárd a „C” enyhén veszélyeztetett kategóriába tartozik, mert nyílt vagy mentesített 
ártéren helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik.

Erdőtűz veszélyeztetettség  szempontjából:  az  erdők  tűz  elleni  védelméről  szóló  4/2008. 
(VIII. 1.) ÖM rendelet határozza meg a megyék besorolását, eszerint Vas megye nincsen besorolva 
sem a nagymértékben, sem a közepes mértékben veszélyeztetett megyék körébe.

A rendelt meghatározza, hogy az egyes erdőket, erdőrészleteket milyen szempontok alapján 
kell  besorolni.  Ezen  besorolás  alapján  az  erdőgazdálkodók  kötelesek  erdőtűzvédelmi  terveket 
kidolgozni és naprakészen tartani. 

Tűzvédelmi  szempontból  a  településeket  nem  sorolja  jogszabály,  azonban  a  veszélyes 
üzemeknek rendelkezniük kell Tűzoltási, Műszaki Mentési Tervvel. A szentgotthárdi OPEL gyár 
rendelkezik ilyennel. 

A hivatkozott jogszabályok közül a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól 
és a védelmi követelményekről szóló kormányrendelet tartalmazza a legkomplexebb elemzést. E 
rendelet a következő veszélyeztető hatásokat veszi figyelembe:

- az atomerőmű, kutatóreaktor által jelentkező nukleáris veszélyeztetettség;
- külön  jogszabályban  meghatározott  mennyiségű  veszélyes  anyagok  előállítása, 

felhasználása vagy tárolása, 
- a települések közigazgatási, infrastrukturális és ipari központ jellege, továbbá a közúti és 

vasúti  közlekedésben  betöltött  szerepe  alapján  fegyveres  összeütközés  során  célponttá 
válása,

- az országhatártól számított távolság (max. 30 km)
- olyan vízépítési  műtárgyak,  amelyeknél  fegyveres  összeütközés  vagy terrorcselekmény 

következményeként elárasztás veszélye alakulhat ki,
-  az árvizek általi veszélyeztetettség;
-  veszélyes  anyagok  vasúti,  közúti,  vízi  úti  szállításával  (tranzittárolással)  kapcsolatos 

közlekedési csomópontok, átrakóhelyek.

A  települést  érintő,  tervezhető  károsító  hatásoknak  az  összességét  figyelembe  véve  a 
veszélyeztető hatásoknak megfelelően jelenleg az ország minden települését I-IV-ig, illetve „nem 
sorolt” csoportok valamelyikébe kell besorolni. Az I.-es csoport felel meg a legveszélyeztetettebb 
kategóriának.  A  kormányrendelet  minden  kategóriához  meghatározza  a  minimális  védelmi 
követelményeket.  Továbbá  mind  a  megfelelő  sorolást  (évenként  módosítható),  mind  a  védelmi 

Polgári Veszélyhelyzet-kezelési Osztály



követelmények teljesülését a mindenkori polgármester felelősségi körébe teszi. Ezen feladatainak 
elvégzéséhez  szakmai  segítséget  a  hivatásos  polgári  védelmi  (katasztrófavédelmi)  szervek 
nyújtanak.

A jogszabályban  meghatározottak  figyelembevételével  Szentgotthárd  város  jelenleg  az  I. 
csoportba van besorolva. E sorolást az alábbiak indokolják:

- A település közigazgatási, infrastrukturális jellege – kistérségi központ,
- A  település  közvetlenül  az  országhatár  mellett  fekszik.  (a  sorolás  szempontjából, 

ugyanolyan elbírálás alá esik az Uniós (Schengeni) belső határ, mint a külső határ),
- A  település  máriaújfalui  részén  található  Hársas-patak  völgyzáró  gátja  a  lakott 

településrész  felett  helyezkedik  el,  így  fegyveres  összeütközés  vagy  terrorcselekmény 
következményeként Máriaújfalu elárasztásának veszélye alakulhat ki,

- Az ár-és belvíz veszélyeztetettségi sorolásban nevesítve szerepel a város.

A jogszabály az I.  csoportba sorolt települések részére az alábbi védelmi követelményeket 
határozza meg:

a) Biztosítani kell a lakosság központi riasztásának és tájékoztatásának feltételeit.
b) Biztosítani kell a veszélyeztetettség jellegének és mértékének megfelelően a veszélyhelyzet 

értékelését  szolgáló  kiinduló  adatok  gyűjtéséhez,  rendszerezéséhez  és  feldolgozásához, 
valamint a mérgező vagy sugárzó anyagok helyszíni és laboratóriumi meghatározásához 
szükséges feltételeket.

c) Biztosítani kell a mérgező vagy sugárzó anyagok hatásterületén élő lakosság légzésvédő 
eszközökkel történő ellátását, valamint tervezni kell a tartózkodásra szolgáló helyiségek e 
hatások elleni védelemre történő kialakításának feltételeit.

d)  Biztosítani  kell  a  mérgező  vagy  sugárzó  anyagok  hatásterületén,  valamint  az 
elárasztásveszélyes  területen  a  lakosság  azonnali  kitelepítésének,  kimenekítésének  és 
elhelyezésének feltételeit.

e) Tervezni kell a veszélyeztetett területen található létfenntartáshoz szükséges anyagi javak 
helyszíni védelmét vagy lehetőség szerinti kiszállítását.

f)  Tervezni  kell  a  mérgező,  fertőző  vagy  sugárzó  anyagok  közvetlen  hatásainak 
megakadályozása  érdekében  a  személyek,  létesítmények,  anyagok  és  eszközök 
szaktechnikai eszközökkel történő mentesítését (eltávolítás, elbontás) és fertőtlenítését.

g) Létre kell hozni a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő polgári védelmi 
szervezeteket, végre kell hajtani felkészítésüket és felszerelésekkel történő ellátásukat.

h)  Tervezni  kell  a  fegyveres  összeütközések  által  veszélyeztetett  területeken  a  lakosság 
védőlétesítményekben - elsősorban óvóhelyeken - történő elrejtéséhez szükséges műszaki-
technikai feltételeket.

i)  Tervezni  kell  a  fegyveres  összeütközések  időszakára  a  légitámadások  hatékonyságának 
csökkentését szolgáló elsötétítés és fényálcázás műszaki-technikai feltételeit.

A védelmi követelmények teljesülése:
Riasztás,  tájékoztatás:  Jelenleg  Szentgotthárd  városban  1  db  3,5  kW teljesítményű  tetőre 
telepített (Május 1. út 4.) egyedi indítású motorsziréna található, mellyel nem oldható meg a 
sok  településrészből  álló  nagy  területen  szóródó  város  lakosságának  a  riasztása.  A 
riasztóeszközök telepítése, központi vezérlésük biztosítása központi feladat, azonban a polgári 
védelemről szóló 1996. évi XXXVII: törvény 10§. 1. c) pont alapján: biztosítja a lakosság 
riasztására  szolgáló  és  a  közigazgatási  területén  lévő,  rendelkezésre  bocsátott  technikai 
berendezések működtetését;

Kiinduló adatok gyűjtése: A külön jogszabályokban meghatározott ágazati védekezési szervek 
végzik  az  adatgyűjtést  a  saját  monitorozó  hálózataikon  keresztül  (pl:  vízmércék).  Vegyi, 
nukleáris,  és  egyéb  a  lakosságot  veszélyeztető  szennyezés  (pl.  kiterjedt  tűzeset  mérgező 
anyagokat tartalmazó füstje) esetén a Katasztrófavédelem hivatásos szervei által üzemeltetett 
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24 órás ügyeleti rendszerben működő Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportja végzi a felderítési, 
adatgyűjtési, prognóziskészítési, döntés-előkészítési tevékenységet.

Mérgező anyagok elleni védelem:  jelen sorolás ilyennel nem számol, így ez szükségtelen. 
Egyéni védőeszközök a lakosság részére nincsenek központilag készletezve, szükség esetén a 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a szennyezett terület elhagyására menekülő kámzsát 
biztosít.

A  kollektív  védelem  (kimenekítés,  kitelepítés,  befogadás,  elzárkóztatás)  feladatainak 
felkészítéséért, irányításáért a Pv. törvény 10. §. (2) a) pontja értelmében a polgármester a 
felelős:  szervezi  és  irányítja  a  lakosság  felkészítését,  egyéni  és  óvóhelyi  védelmét, 
kitelepítését, kimenekítését, illetőleg befogadását és visszatelepítését;

Tervezések: A polgári védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről szóló 20/1998. (IV. 
10.)  BM rendelet 2.  § (3) bekezdése értelmében Szentgotthárd városnak Általános polgári 
védelmi  alaptervet,  valamint  a  4.  §(3)  bekezdése  alapján  Veszélyelhárítási  alaptervet  kell 
készíteni.

Az általános polgári védelmi alapterv esetében a Pv. törvény 10§. 1. e) pont alapján: felelős a 
település polgári védelmi terveinek kidolgozásáért. A Veszélyelhárítási terv vonatkozásában 
azonban a 20/1998. BM rendelet 4.§ (4) bekezdése értelmében a helyi védelmi bizottságok 
székhelyén  a  BM  OKF  területi  szervei  alárendeltségében  működő  polgári  védelmi 
kirendeltség készíti.

Polgári  védelmi  szervezetek  létrehozása,  felkészítése:  a  polgári  védelmi  kötelezettségen 
alapuló  polgári  védelmi  szervezetek  létrehozásának,  irányításának,  anyagi-technikai 
ellátásának,  illetőleg  alkalmazásának  szabályairól  szóló  55/1997.  (X.  21.)  BM  rendelet 
szabályozza ezt a területet.

A 11§. (1) b) pont értelmében Szentgotthárd Városnak (lakosságszám: 8 891 fő [ÖM adat)] 
150-300 fő létszám közötti települési polgári védelmi szervezettel kell rendelkeznie, melynek 
alkalmazását a polgármester rendelheti el! Jelenleg a városban 230 fő van települési polgári 
védelmi szervezetbe beosztva, ebből békeidőben (azaz az alkotmányban rögzített minősített 
időszakok kihirdetését nem indokoló helyzetben) 151 fő részére rendelheti el a polgármester a 
polgári védelmi szolgálat teljesítését. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság fennállása (2000.) óta 
települési polgári védelmi szervezet alkalmazására még nem került sor.

A felsorolt szabályzókban megállapított veszélyeztető tényezőkön felüli veszélyekkel is kell 
még számolnunk, ezek pedig a következők:

- -földrengés,
- veszélyes anyag tranzitszállítása során bekövetkezett baleset,
- légijármű, műhold lezuhanása következtében bekövetkező balesetek,
- veszélyes  üzemnek (SEVESO II.)  nem minősülő üzemben bekövetkezett  ipari  baleset, 

melynek hatásai az üzem környezetét is érintik.
- rendkívüli időjárási jelenség bekövetkezéséből eredő katasztrófa (rövid idő alatt lehulló 

nagymennyiségű csapadék, extrém hőmérsékletek, szélvihar, stb.)
- humán, illetve állati járvány kitörése,
- kártevők túlszaporodása

Ezen – a jogszabályok által – a veszélyeztetettségi besorolásnál jelenleg figyelembe nem vett 
események  gyakorlatilag  nagy  valószínűséggel  a  térség  bármely  településénél,  így 
Szentgotthárd  városnál  is  bármikor  bekövetkezhetnek.  Ezen  események  kezelésének 
felkészüléséhez szükséges intézkedési sorokat – bár külön védelmi követelmények nincsenek 
meghatározva – de a már említett a polgári védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről 
szóló 20/1998. (IV. 10.)  BM 4. §(3) bekezdése szerinti  Veszélyelhárítási  alapterv speciális 
mellékletei tartalmazzák.
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Szombathely, 2009. szeptember 25.

Tisztelettel:

Poór Balázs pv. alezredes
osztályvezető
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4. számú melléklet
Polgármester, mint a település védelméért felelős feladatai:

Az  elmúlt  évek  során  bekövetkezett  természeti  katasztrófák,  veszélyhelyzetek  során 
bebizonyosodott,  hogy  a  védekezés,  helyreállítás  időszakában  fontos,  hogy  az  állampolgárok 
tisztában  legyenek  az  őket  fenyegető  veszélyforrásokkal,  a  védekezés  során  követendő 
magatartásformákkal, a kárfelszámolás követelményeivel, lehetőségeivel.  Az eddigi tapasztalatok 
alapján a lakosság életének, testi épségének és vagyonának megvédésében fontos szerep és ezzel 
együtt jelentős feladat és hatáskör hárul a település polgármesterére.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben előírtak szerint a polgármester 
katasztrófavédelmi,  valamint  polgári  védelmi  feladatait  államigazgatási  jogkörében  látja  el. 
Katasztrófa bekövetkezése esetén, a védekezés során  irányítja a helyi katasztrófavédelmi, polgári 
védelmi tevékenységet, szervezi és irányítja a keletkezett károk felmérését, irányítja a helyi erők 
által végzett helyreállítási tevékenységet, a humanitárius segélyek elosztását.

A fentiekből következik, hogy a települések polgármestereitől szerteágazó polgári védelmi, 
katasztrófavédelmi,  általános,  szakmai,  továbbá  irányítási  és  vezetési  ismereteket,  döntési 
kompetenciát,  logisztikai  rálátást,  megfelelő  tervezési,  szervezési,  kommunikációs  gyakorlatot  
kívánnak meg az előttük álló ezirányú feladatok.

I.  A polgármester katasztrófavédelmi ,polgári védelmi feladatai

Jogszabályi háttér 
• 1999.  évi  LXXIV.  törvény  a  katasztrófák  elleni  védekezés  irányításáról,  

szervezetéről  és  a  veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos  balesetek  elleni  
védekezésről (a továbbiakban: Kat. tv.) 

• 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,  
szervezetéről  és  a  veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos  balesetek  elleni  
védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról (a továbbiakban:  
Kormányrendelet) 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv) 7. § (2) szerint 
törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben előírt esetekben honvédelmi, 
polgári  védelmi,  katasztrófa-elhárítási  ügyekben  a  polgármester,  a  főpolgármester,  a  megyei 
közgyűlés  elnöke  részt  vesz  az  országos  államigazgatási  feladatok  helyi  irányításában  és 
végrehajtásában.

Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke a fenti bekezdésben biztosított 
saját  államigazgatási  feladatkörében,  illetve  az  államigazgatási  hatósági  hatáskörben  jár  el,  a 
képviselő-testület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

A polgármester katasztrófavédelmi feladatai
A Kat. tv. alapján a polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés 

és a védekezés feladatait. Ennek keretében: 
• felelős a települési, kerületi katasztrófa-elhárítási tervek elkészítéséért valamint a 

helyi lehetőségek figyelembevételével a védekezés feltételeinek biztosításáért
• irányítja a védekezésre való felkészítést, 
• a  polgári  védelmi  kötelezettség  alatt  álló  állampolgárt  a  katasztrófavédelem 

érdekében határozattal polgári  védelmi szolgálatra kötelezi,  illetőleg a területi, 



települési, és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra 
osztja be, 

• gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek részére, a 
katasztrófaveszélyekről  szóló,  a  magatartási  szabályokat  is  tartalmazó 
tájékoztatásról, 

• kérelmezheti  a  Kormánynál,  külön  jogszabály  alapján,  települése  katasztrófa 
sújtotta területté történő nyilvántartását. 

A polgármester a településen, a védekezés során: 
• irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet, 
• halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak 

védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a megyei, 
fővárosi védelmi bizottság elnökét, 

• szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, illetőleg 
befogadását és visszatelepítését, 

• szervezi  és  irányítja  az  anyagi  javak  védelmét,  a  lakosság  létfenntartásához 
szükséges anyagi javakkal történő ellátását,

• elrendeli a megyei közgyűlés elnökének a rendelkezése alapján - vagy halasztást 
nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával - polgári védelmi szervezetek 
alkalmazását,

• együttműködik  más  települések  polgármestereivel,  a  védekezésbe  bevont  más 
szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.

A polgármester katasztrófavédelmi feladatai a 179/1999. (XII.10.) Korm. rendelet 
alapján:

A polgármester a felkészülés és a megelőzés időszakában: 

• elvégzi a várható katasztrófaveszélyekre vonatkozó vizsgálatokat, és elkészíti az 
azok  megelőzésével,  a  létesítmények,  objektumok  karbantartásával, 
fejlesztésével kapcsolatos terveket, 

• ellenőrzi  és  értékeli  a  települési  és  munkahelyi  polgári  védelmi  szervezetek 
felkészültségét, és erről tájékoztatja a helyi védelmi bizottság elnökét, 

• a  megyei  hadkiegészítő  parancsnoksággal  együttműködve  határozattal  kijelöli 
illetékességi  területén  a  védekezéshez  szükséges  nemzetgazdasági  technikai 
eszközöket, objektumokat és igénybevételre tervezett szolgáltatásokat, 

• gondoskodik a rendelkezésre álló és hatáskörébe tartozó riasztó- és tájékoztató 
eszközök  működőképességének  fenntartásáról  és  a  működtetéséhez  szükséges 
személyi és technikai feltételek biztosításáról. 

 A polgármester a védekezés időszakában:  

• a  helyi  védelmi  bizottság  közreműködésével  szervezi  és  irányítja  a  település 
védekezési  feladatait  (Honvédelemről  és  a  Magyar  Honvédségről  szóló 
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Honvédelmi törvény) 57-59. §)

• gondoskodik  a  védekezésben  részt  vevő  erők  váltásáról,  pihentetéséről  és 
ellátásáról, 

• szükség esetén igénybe veszi az élet- és az anyagi javak védelme érdekében az 
illetékességi  területén  lévő,  a  katasztrófavédelmi  tervében szereplő  és  kijelölt 
technikai eszközöket,  kivéve a már folyamatban, lévő kárfelszámolásban részt 
vevő eszközöket, 

11



• haladéktalanul értesíti más települések polgármestereit, amennyiben a katasztrófa 
őket is veszélyeztetheti, 

• folyamatosan adatokat szolgáltat a helyi védelmi bizottság részére, 
• együttműködik az illetékességi területén működő szervekkel és szervezetekkel, 
• közvetlenül  irányítja  a  helyi  védelmi  bizottság  elnöke  által  meghatározott 

mentési feladatok végrehajtását, 
• kezdeményezi a település katasztrófa, sújtotta területté nyilvánítását. 

A polgármester a helyreállítás időszakában: a kormány döntésének megfelelően, 
illetékességi területén:

• szervezi és irányítja a katasztrófa által okozott károk felmérését, 
• javaslatot tesz a megyei védelmi bizottság elnökének a helyreállítás ütemére és a 

fontossági sorrendre, 
• irányítja a részére meghatározott helyreállítási feladatok végrehajtását, 
• szervezi és irányítja a helyi erők által végzett helyreállítási tevékenységet, 
• irányítja a helyreállításhoz szükséges rendelkezésre álló anyagok, eszközök és 

munkaerő igénybevételét, felhasználását, 
• irányítja a humanitárius segélyek elosztását, 
• ellenőrzi a helyreállítási feladatok végrehajtását. 
• A  megyei  védelmi  bizottság  elnöke  és  a  polgármester  a  polgári  védelmi 

feladatoknak törvényben meghatározott irányítása és végrehajtása során az Ötv. 
7. §-ának (2) bekezdésében biztosított államigazgatási jogkörben jár el.

• A polgári védelmi feladatok ellátása érdekében a köztisztviselő, a közalkalmazott 
túlmunkára kötelezhető.

• Az  önkéntesen  segítséget  nyújtó  személyeknek,  társadalmi  és  karitatív 
szervezetek  tagjainak  a  védekezésbe  történő  beosztását  a  polgármester 
határozattal rendeli el.

A helyi védelmi bizottság 

A Honvédelmi törvényben 57. §  (1)-ben előírtak alapján A főváros kerületeiben, a megyei jogú 
városokban  és  a  megyei  védelmi  bizottság  által  kijelölt  városokban  helyi  védelmi  bizottság 
működik.

(2)  A helyi  védelmi  bizottság  illetékességi  területét  (a  továbbiakban:  honvédelmi  körzet)  a 
kistérségi  igazgatás  rendszerének,  valamint  az  érintett  polgármesterek  véleményének 
figyelembevételével a megyei védelmi bizottság állapítja meg.

(3)  A  honvédelmi  körzetben  levő  települések  polgármestereit  a  helyi  védelmi  bizottság 
munkájában tanácskozási jog illeti meg.

(4) A helyi védelmi bizottság testületi  szerv. A helyi védelmi bizottság elnöke a megyei jogú 
város, a város, a fővárosi kerület polgármestere. Tagjai:

a) a megyei jogú városban, a városban, a fővárosi kerületben a jegyző,
b) a honvédelmi körzethez tartozó polgármesterek által megválasztott polgármester,
c)  a rendvédelmi szervek és a centrális alárendeltségű közigazgatási szervek honvédelmi körzet 

szerint illetékes vezetői.
58. § (1) A helyi védelmi bizottság centrális alárendeltségben működő közigazgatási szerv, amely 

a  honvédelmi  körzetben  irányítja  és  összehangolja  a  honvédelmi  felkészítés  helyi  feladatainak 
végrehajtását.

(2) A helyi védelmi bizottság
a) irányítja és összehangolja a Honvédség hadkiegészítésével összefüggő közigazgatási feladatok 

előkészítését, végrehajtását,
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b)  közreműködik  a  honvédelmi  körzetben  működő  szervek  honvédelmi  feladatainak 
irányításában,

c) összehangolja a honvédelmi körzetre háruló gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek 
teljesítését,

d)  irányítja  a  honvédelmi  körzet  honvédelmi  feladataihoz  szükséges  tájékoztatási  rendszer 
kialakítását és működését,

e) közreműködik a rendkívüli intézkedésekből adódó feladatok végrehajtásában,
f)  mind  béke,  mind  megelőző  védelmi  helyzet  és  rendkívüli  állapot  idején  szervezi  és 

összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos feladatokat.
(3) A helyi védelmi bizottság kiadásainak és működési költségeinek fedezetét a fővárosi kerület, a 

megyei  jogú város,  a  város  önkormányzata  részére az egyes  honvédelmi feladatokra biztosított 
költségvetési összegből, célzott támogatásból, illetve a honvédelmi körzethez tartozó településekre 
háruló honvédelmi feladatok és a lakosság létszámának arányában meghatározott normatív állami 
támogatásból kell biztosítani.

A polgármester

59. § (1) A polgármester az illetékességi területén ellátja a honvédelmi felkészítéssel kapcsolatos, 
törvényben vagy kormányrendeletben számára megállapított feladatokat, irányítja és összehangolja 
azok végrehajtását.

(2) A polgármester a honvédelmi feladatok végrehajtása céljából
a)  biztosítja  a honvédelmi kötelezettségekkel összefüggő hatósági,  illetőleg más közigazgatási 

feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket,
b)  szervezi  és irányítja  a  Honvédség hadkiegészítésével  kapcsolatos közigazgatási  feladatokra 

való felkészülést és azok végrehajtását,
c) összehangolja a honvédelemben közreműködő települési szervek tevékenységét,
d) elrendeli a hatáskörébe utalt gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítését,
e)  részt  vesz  a  honvédelmi  körzet  honvédelmi  feladataihoz  szükséges  tájékoztatási  rendszer 

működtetésében,
f) irányítja a rendkívüli intézkedésekből eredő feladatok végrehajtását,
g) mind béke, mind megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején irányítja a hatáskörébe 

utalt polgári védelmi feladatok ellátását,
h)  közreműködik  a  gazdaságfelkészítés  és  -mozgósítás  helyi  feladatainak  szervezésében  és 

ellátásában.
(3)  A polgármester  az  (1)  bekezdésben meghatározott  feladatok  teljesítése  érdekében a  helyi 

védelmi bizottság rendelkezései szerint együttműködik más települések polgármestereivel.
(4) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében az állampolgártól, 

illetve  az  adattal  rendelkező  szervtől  vagy  hatóságtól  a  törvényben  meghatározott  személyes, 
valamint  egyéb  adatot  kérhet,  melynek térítésmentes  szolgáltatása  nem tagadható  meg.  Az  így 
szerzett adat csak a honvédelem feladatainak tervezése és végrehajtása érdekében használható fel.

(5) A polgármester a védelmi igazgatási feladatait fővárosi  kerületben, városban, községben a 
jegyző vagy a körjegyző, valamint a polgármesteri hivatal közreműködésével látja el. A honvédelmi 
feladatok ellátása érdekében, a szükséges mértékben, munkaidő-korlátozás nélkül a polgármesteri 
hivatal  minden  köztisztviselője,  közalkalmazottja,  munkavállalója  rendkívüli  túlmunkára 
kötelezhető.

(6)  A polgármester  feladatának  végrehajtásához  szükséges  költségek  és  kiadások  fedezetét, 
amennyiben jogszabály kivételt nem tesz, a normatív állami támogatásból kell biztosítani.
A polgármester függetlensége ne sérüljön:

(1) Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet kivételesen a polgármestert, a 
főpolgármestert,  a megyei közgyűlés elnökét államigazgatási hatósági hatáskörrel ruházhatja fel. 
Törvény  vagy  kormányrendelet  államigazgatási  feladatot,  hatósági  hatáskört  állapíthat  meg  a 
jegyzőnek, a főjegyzőnek és kivételesen a képviselő-testület hivatala ügyintézőjének is.
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(2)  Törvényben  vagy  törvény  felhatalmazása  alapján  kormányrendeletben  előírt  esetekben 
honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben a polgármester, a főpolgármester, a 
megyei közgyűlés elnöke részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és 
végrehajtásában.

(3) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke az (1) és (2) bekezdésben 
biztosított saját államigazgatási feladatkörében, illetve az államigazgatási hatósági hatáskörben jár 
el, a képviselő-testület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Az  önkormányzati  ügyeket  többek  között  az  jellemzi,  hogy  a  település  egészét,  vagy 
nagyobb  részét,  a  választópolgárok  szélesebb  körét  érintik  és  megoldásuknál  széles 
mérlegelési  lehetőség  van  a  helyi  sajátosságoknak,  feltételeknek  döntő  a  szerepük  a 
választott  megoldásnál.  Ezzel  szemben  az  államigazgatási  ügyekben  az  ország  egész 
területén  egységes  követelményeket  kell  érvényesíteni,  ezekben  a  jogokat, 
kötelezettségeket, a követendő eljárást központi jogszabályok lényegében azonos módon 
állapítják meg, a szűkebb körben lehetséges mérlegelés pedig nem önkormányzati típusú.
Önkormányzati rendszerünkben az állampolgárok, jogi személyek egyedi hatósági ügyeit 
fő  szabályként  a  hozzájuk  legközelebb  lévő  szervezet,  a  polgármesteri  hivatal 
(körjegyzőség) intézi.
Mind az önkormányzati, mind az államigazgatási feladatok, hatáskörök telepítésének egyik 
legfontosabb  alapelve,  hogy azokat  lehetőség  szerint  az  állampolgárokhoz  legközelebb 
lévő  szervek  lássák  el,  magasabb  szintre  csak  gazdaságossági,  szakszerűségi  okokból 
kerüljenek.
Amíg  önkormányzati  ügyet  csak  törvény,  addig  államigazgatási  feladatot  és  hatáskört 
törvény  és  kormányrendelet  határozhat  meg.  A  helyben  intézendő  államigazgatási 
ügyekben  általában  a  jegyzőnek  (főjegyzőnek)  adja  a  jogszabály  az  államigazgatási 
feladatot és hatáskört, kivételesen közvetlenül kaphat államigazgatási feladat és hatáskört a 
polgármesteri hivatal ügyintézője.
Az államigazgatási feladatok és hatáskörök telepítésénél is érvényesül az a megoldás, hogy 
a  nagyobb  teljesítőképességű  önkormányzatok,  a  városi  önkormányzatok  jegyzői  több 
feladatot és hatáskört kaphat, melyeket a város területén kívül, kormányrendeletben kijelölt 
illetékességi területen a községekre is kiterjedően látnak el.
A polgármester (főpolgármester, közgyűlés elnöke) elsősorban választott  önkormányzati 
vezető,  aki  az  önkormányzat  egészéért  felelős,  s  teendői,  felelőssége  döntően 
önkormányzati. Ehhez képest kivételesen kaphat államigazgatási feladatot, hatáskört. Ez a 
kivételesség  abban  jut  kifejezésre,  hogy  a  polgármesternek  államigazgatási  feladatot, 
hatáskört  törvény  állapíthat  meg,  s  kormányrendelet  csak  abban  a  körben,  amelyben 
törvény külön felhatalmazást adott a Kormánynak.
"Veszélyhelyzetekben",  amikor  olyan  államigazgatási  döntéseket  kell  hozni,  amelyek 
önkormányzati  elemeket  is  tartalmazhatnak  ugyancsak törvényben vagy külön  törvényi 
felhatalmazás alapján kormányrendeletben előírt esetekben (honvédelmi, polgári védelmi, 
katasztrófa-elhárítási  ügyekben)  a  polgármester,  főpolgármester,  közgyűlés  elnöke  (a 
továbbiakban:  polgármester)  részt  vesz  az  országos  államigazgatási  feladatok  helyi 
irányításában és végrehajtásában.
A polgármester, mint önkormányzati vezető, e minőségében felsőbb, területi vagy központi 
államigazgatási  szerv  által  nem  irányítható,  ez  ugyanis  sérthetné  az  önkormányzati 
autonómiát.  Más  a  helyzet  a  kivételes  körülmények  között,  amikor  a  polgármester 
államigazgatási feladatokat lát el, szükség szerint önkormányzati erőforrások bevonásával. 
Az ilyen kivételes ügyekben a polgármester által végzett államigazgatási tevékenység - az 
országosan egységes fellépés biztosítása végett  -  felsőbb államigazgatási  szerv részéről 
irányítható.
Az  önkormányzati  ügyek  ura,  gazdája  a  képviselő-testület.  A  polgármester  az 
önkormányzati tevékenységét a képviselő-testület  irányítása és ellenőrzése alatt látja el, 
tehát  a  képviselő-testület  utasíthatja.  A képviselő-testület  utasítási  joga  nem  terjed  ki 
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azokra az önkormányzati ügyekre, amelyeket törvény a polgármester saját önkormányzati 
hatásköreként  állapít  meg,  e  hatáskörben  hozott  polgármesteri  döntéseket  a  képviselő-
testület nem bírálhatja felül.

A polgármester polgári védelmi feladatai

Jogszabályi háttér 
• 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről (Pv. tv.) 
• 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni  védőeszköz-ellátás,  

a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól 
A polgármester illetékességi területén irányítja a polgári védelmi feladatok végrehajtását. E 
jogkörében: (Pv. tv. 10. § (1))

• a  polgári  védelmi  kötelezettség  alatt  álló  állampolgárt  határozattal  polgári 
védelmi szolgálatra kötelezi, illetőleg a területi, települési és munkahelyi polgári 
védelmi szervezetbe, kiképzésre és gyakorlatra osztja be; 

• a  polgári  szervek  részére  elrendeli  a  polgári  védelmi  kötelezettségen  alapuló 
települési  és  munkahelyi  polgári  védelmi  szervezetek  megalakítását  és  az 
alkalmazás feltételeinek biztosítását; 

• biztosítja  a  lakosság  riasztására  szolgáló  és  a  közigazgatási  területén  lévő, 
rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését; 

• polgári védelmi ügyekben első fokú hatósági jogkört gyakorol; 
• felelős a település polgári védelmi terveinek kidolgozásáért; 
• gondoskodik  a  központi  készletekből  átadott  anyagi-technikai  eszközök 

állagának megóvásáról és megfelelő tárolásáról. 

A polgármester a polgári védelmi feladatok végrehajtása során: (Pv. tv. 10. § (2))
• szervezi  és  irányítja  a  lakosság  felkészítését,  egyéni  és  óvóhelyi  védelmét, 

kitelepítését, kimenekítését, illetőleg befogadását és visszatelepítését; 
• szervezi  és  irányítja  az  anyagi  javak  védelmét,  a  lakosság  létfenntartásához 

szükséges anyagi javakkal történő ellátását; 
• elrendeli  a  megyei  közgyűlés elnöke,  a  főpolgármester  rendelkezése alapján - 

vagy  halasztást  nem  tűrő  esetben  annak  utólagos  tájékoztatásával  -  polgári 
védelmi szervezetek alkalmazását; 

• szervezi  a  fegyveres  erők  és  rendvédelmi  szervek,  valamint  a  társadalmi 
szervezetek  együttműködését,  illetőleg  együttműködik  más  települések 
polgármestereivel a polgári védelmi feladatok végrehajtásában.

 
A megyei közgyűlés elnöke, és a polgármester a polgári védelmi kötelezettség teljesítése, a polgári 
védelmi  feladatok  tervezése  és  végrehajtása  érdekében  az  adattal  rendelkező  szervtől  vagy 
hatóságtól a  munkavállalóról a személyes adatot,  a foglalkozására,  illetőleg a szakképzettségére 
vonatkozó adatot,  illetőleg egyéb, a szerv vagy a hatóság technikai eszközeire vonatkozó adatot 
kérhet. Az adatszolgáltatást az adattal rendelkező szerv 15 napon belül köteles teljesíteni.

A megyei közgyűlés elnöke, a polgármester polgári védelmi feladatait a megyei közgyűlés hivatala, 
a  polgármesteri  hivatal  és  az illetékes polgári  védelmi kirendeltség vagy polgári  védelmi iroda 
közreműködésével látja el

A  polgári  védelmi  feladatok  ellátása  érdekében  a  hivatal  köztisztviselője,  közalkalmazottja 
túlmunkára kötelezhető
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A fent hivatkozott Kormányrendelet feladatot szab a polgármestereknek az óvóhelyi védelemmel, 
az egyéni védőeszköz-ellátással, a lakosság riasztásával, valamint a kitelepítéssel és befogadással 
kapcsolatban. 

II    A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés  szabályai
(Seveso II.)

Lakossági tájékoztatás
A Seveso  II.  Irányelv  egyik  alapvető  újdonsága  a  kiterjedt  információ  szabadság,  illetve  a 
társadalmi részvétel megjelenési lehetőségeinek köre.

 Az információ szabadságnak alapvető követelménye:
                 -a biztonsági követelményekről, a súlyos ipari balesetek valószínűségeiről,
                   illetve a bekövetkező balesetek esetén követendő magatartásról a 
                   hatásterületen élő minden érintett személy megfelelő tájékoztatást kapjon

A lakosság felkészítése a veszélyhelyzeti teendőik végrehajtására két fázisban történik.

Első lépés :  a biztonsági jelentés és a külső védelmi terv koncepciójának tanulmányozását, a 
kapcsolódó észrevételek megtételét (esetlegesen nyilvános meghallgatás megtartását) jelenti.         

Második lépés: a polgármester a hatóság helyi szervének közreműködésével tájékoztató kiadványt 
készít,  melyben  tájékoztatja  a  lakosságot  a  veszélyes  ipari  üzemről,  a  lehetséges  súlyos  ipari 
balesetekről és az ellenük való védekezés lehetőségeiről.

Tekintettel  arra,  hogy  a  súlyos  ipari  balesetekből  eredő  veszély  érinti  az  adott  területen  élő 
lakosságot,  a  biztonsági  jelentés  nyilvánosságának biztosítása a  polgármester kompetenciájába 
tartozik.
A biztonsági jelentés nyilvános, a veszélyeztetett település polgármesterének biztosítania kell, hogy 
abba a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelően bárki betekinthessen.
Amennyiben a biztonsági jelentés védendő adatot is tartalmaz, akkor az üzemeltető által készített, a 
biztonsági  jelentésnek  a  védendő  adatot  nem  tartalmazó  változata  bocsátható  nyilvános 
megtekintésre. 
A Kat. tv. 34/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a védendő adatot tartalmazó biztonsági jelentésbe, 
illetve biztonsági elemzésbe csak az üzemeltető vagy írásban meghatalmazott képviselője, a hatóság 
és a szakhatóság eljárásban érintett képviselői, valamint a külön jogszabály alapján arra jogosultak 
tekinthetnek be.

A polgármesternek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 
18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (4) bekezdése szerint a 
biztonsági jelentést és a külső védelmi terv koncepcióját, illetve a biztonsági elemzést a hirdetmény 
közzétételét követő huszonegy napig hozzáférhetővé kell tenni, ezen idő alatt a lakosság azokhoz 
észrevételeket tehet. 
A polgármester – amennyiben nyilvános meghallgatást kell tartani – a biztonsági jelentéssel, illetve 
biztonsági elemzéssel kapcsolatos észrevételeit a hozzá érkezett lakossági észrevételekkel együtt a 
nyilvános meghallgatás időpontja előtt legalább három nappal megküldi a hatóságnak.
Amennyiben nem kell nyilvános meghallgatást tartani, úgy a polgármester a biztonsági jelentéshez 
és a külső védelmi terv koncepciójához tett észrevételeket a közzététel lezárását követő nyolc napon 
belül megküldi a hatóságnak.
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A Korm. rendelet 18. § értelmében a veszélyes ipari üzem veszélyességi övezetének határán belül 
történő  fejlesztések  során  az  illetékes  polgármesternek  biztosítania  kell,  hogy  a  tervezett 
fejlesztésről a lakosság huszonegy napig véleményt nyilváníthasson.

A hatóság a biztonsági jelentés és a biztonsági elemzés megküldésével értesíti  a veszélyeztetett 
települések polgármestereit, az új veszélyes ipari üzem építésével vagy a már működő veszélyes 
ipari üzem jelentős bővítésével kapcsolatos engedélyezési eljárás megindításáról.
A Kat. tv. 36. §-a szerint a telepítés helye szerint illetékes polgármesternek az üzemeltetővel és a 
hatósággal együttműködve külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítania kell, hogy a 
lakosság véleményt nyilváníthasson az új veszélyes ipari üzem engedélyének vagy a már működő 
veszélyes  ipari  üzem  tevékenységének  jelentős  változtatására,  illetve  módosítására  vonatkozó 
engedély kiadása előtt.
Külön jogszabály szerint biztosítani kell,  hogy a veszélyes ipari  üzem veszélyességi övezetének 
határán belül történő fejlesztések során a lakosság véleményt nyilváníthasson.
A Kat. tv. 36. § (1) bekezdése szerinti engedély kérelem esetén a veszélyes ipari üzem telepítési 
helye  szerint  illetékes  polgármester  a  biztonsági  jelentés,  illetve  a  biztonsági  elemzés 
közzétételének lezárását követő tíz napon belül nyilvános meghallgatást tart. 
A  nyilvános  meghallgatáson  elhangzottakról  a  polgármester  jegyzőkönyvet  készít,  amit  a 
meghallgatást  követő  nyolc  napon  belül  a  hatóságnak  megküld.  A hatóság  a  jegyzőkönyvben 
foglaltakat a döntésének meghozatalakor mérlegeli.
A 18/2006. (I.26.) Kormányrendelet 22. §-a szerint a felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem által 
veszélyeztetett  település  polgármestere  a  hatóság  helyi  szervének  közreműködésével,  a  külső 
védelmi terv jóváhagyásával egyidejűleg tájékoztató kiadványt készít.
Ebben  tájékoztatja  a  lakosságot  és  a  közintézményeket  (például:  közoktatási,  közművelődési, 
szociális, egészségügyi intézmények) a veszélyes ipari üzemről, a lehetséges veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetekről és az ellenük való védekezés lehetőségeiről.
A tájékoztató kiadvány a biztonsági jelentés és a külső védelmi terv alapján közérthető formában, a 
8. mellékletben meghatározott tartalommal készül.

A kiadvány nyilvánosságra hozataláról a polgármester gondoskodik.
A  tájékoztató  kiadványt  a  biztonsági  jelentés  vagy  a  külső  védelmi  terv  módosítása  esetén 
haladéktalanul, de legalább háromévente felül kell vizsgálni.
A tájékoztató kiadványt szükség esetén, de legalább ötévenként újra ki kell adni.

Külső védelmi terv készítése

A külső védelmi tervet a Kat. tv-ben, valamint a Korm. rendelet-ben foglalt kötelezettség alapján a 
felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem által veszélyeztetett településeken kell elkészíteni.
A külső  védelmi  terveket  az  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  illetékes  területi 
szerve a veszélyeztetett települések polgármestereinek közreműködésével készíti el. 
A külső  védelmi  tervek  tartalmi  követelményeit  és  elkészítésének  határidejét  külön  jogszabály 
állapítja meg.
A  külső  védelmi  tervek  elkészítésének  és  gyakoroltatásának  költségeit  az  Országos 
Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  saját  költségvetése  terhére  biztosítja.  A  hatóság  külön 
jogszabályban meghatározottak szerint végzi a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
megelőzésével és elhárításával, valamint a bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek  kivizsgálásával  kapcsolatos  műszaki,  szervezési  és  vezetési  információk  gyűjtését, 
értékelését, és készíti a nyilvános nemzeti jelentéseket.
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A polgármester a hatóságtól érkezett biztonsági jelentés kézhezvételét követő tizenöt napon belül a 
hatóság területi szervével együttműködésben elkészíti a külső védelmi terv koncepcióját, és erről, 
valamint  a  biztonsági  jelentésről  hirdetményt  tesz  közzé  a  rendelet  8.  melléklet  6.  pontjában 
felsoroltaknak megfelelően.
A külső védelmi terv koncepciója tartalmazza a lakosság védelme érdekében alkalmazandó védelmi 
módszerek és intézkedések elgondolását.
A külső védelmi tervekben foglaltak megvalósíthatóságának ellenőrzése gyakorlatok formájában

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény IV. fejezetének végrehajtását 
szolgáló  Korm.  rendelet  21.  §  alapján  a  polgármester  a  külső  védelmi  tervben  foglaltak 
megvalósíthatóságát rendszeresen ellenőrzi. Ennek érdekében évente folytat le olyan gyakorlatot, 
ahol a tervben megjelölt szervezetek valamely részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol 
a tervben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltatja.

A polgármester  a  veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos  baleset  vagy  rendkívüli  esemény 
bekövetkezése esetén a külső védelmi tervben foglalt intézkedéseket azonnal foganatosítja.

Településrendezési tervezés
A helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket a megállapítás, illetve a jóváhagyás 
előtt  a  polgármesternek  véleményeztetnie  kell az  OTÉK-ban  meghatározott  államigazgatási 
szervekkel,  az  érintett  települési  önkormányzati  és  érdekképviseleti,  valamint  társadalmi 
szervezetekkel és célszerűen a közmű üzemeltetőkkel. Az eltérő vélemények tisztázása érdekében a 
polgármesternek egyeztető tárgyalást kell tartania, amelyre a véleményezési eljárás valamennyi 
érdekeltjét meg kell hívnia. 
Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az elfogadott és az el nem fogadott 
véleményt  azok  indokolásával  együtt.  A véleményezési  eljárás  befejezése  után  a  szabályzatot, 
illetőleg a terveket az elfogadásuk előtt a polgármester legalább egy hónapra a helyben szokásos 
módon közzé teszi.

A Kat.  tv.  és  a 18/2006. (I.26.)  Kormányrendelet településrendezési tervezéssel kapcsolatos 
követelményei négy részre bontható: 

•  Új veszélyes ipari üzemek építése; 
•  A már létező veszélyes ipari üzemek módosítása; 
•  A veszélyességi övezet kijelölése; 
•  A veszélyességi övezetben történő fejlesztés

A 18/2006. (I.26.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdése szerint a veszélyes ipari üzem üzemeltetője 
az  általa  benyújtott  biztonsági  dokumentációban  javaslatot  tesz  a  veszélyes  üzem  körüli 
veszélyességi övezet kijelölésére.
 A hatóság  a  javaslatot  felülvizsgálja  és  kijelöli  a  veszélyes  üzem körüli  veszélyességi  övezet 
határait. 
A hatóság a veszélyes övezet határairól tájékoztatja az érintett polgármestert és kezdeményezi a 
veszélyességi övezetnek a településrendezési tervben való feltüntetését. 
A  hatóság  a  veszélyességi  övezet  kijelöléséről  tájékoztatja  a  megyei  területfejlesztési  tanács 
tagjaként eljáró megyei közgyűlés elnökét. 
A hatóság  ezt  követően  megvizsgálja  a  veszélyes  ipari  üzem  által  veszélyeztetett  települések 
településrendezési tervét.
 Amennyiben  a  településrendezési  tervben nem vették kellő  mértékben figyelembe a  veszélyes 
övezetben lehetségesen fellépő károsító  hatásokat,  úgy a  hatóság erre  a  polgármester  figyelmét 
felhívja és javasolja a szükséges intézkedések megtételét. (18/2006. (I.26.) Kormányrendelet 25.§) 
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III.  A területi szervek fő feladatai a nukleárisbaleset - elhárítás területén
Jogszabályi háttér 

• 248/1997.  (XII.  20.)  Korm.  rendelet  az  Országos  Nukleárisbaleset-elhárítási  
Rendszerről

• 165/2003.  (X.  18.)  Korm.  rendelet  a  nukleáris  és  radiológiai  veszélyhelyzet  
esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről 

A nukleáris  veszélyhelyzet  területi  elhárításának  irányítását  a  megyei  közgyűlés  elnöke  által 
irányított megyei védelmi bizottság, mint a baleset-elhárítási rendszer területi irányító szerve látja 
el.
A  nukleáris  veszélyhelyzet  felmérésére,  hatásainak  figyelemmel  kísérésére,  csökkentésére  és 
elhárítására az érintett miniszterek, országos hatáskörű szervek vezetői, valamint a megyei, védelmi 
bizottságok elnökei a felügyeletük, illetve irányításuk alá tartozó szerveket és szervezeteket jelölnek 
ki. A védelmi bizottságok és szerveik a következő feladatokat látják el: 

• a  megyék  nukleáris  veszélyeztetettségének  értékelése  és  az  abból  következő 
feladatok meghatározása;

• a  megyei,védelmi  bizottságok  nukleáris  veszélyhelyzeti  speciális  szerveinek 
létrehozása, valamint a végrehajtásban részt vevő erők és eszközök kijelölése a 
kormánybizottságban érintett központi szervekkel egyeztetetten;

• a baleset-elhárítási és intézkedési terv kimunkálása és annak naprakészen tartása;
• a nukleáris veszélyhelyzet esetén a baleset-elhárítási és intézkedési terv szerint 

működő szervek, szervezetek felkészítése;
• az alárendelt szervek munkájának segítése szakmai anyagok kiadásával;
• nukleáris veszélyhelyzetben az elhárítási feladatok végrehajtása;
• a naptári  év végéig az éves munka értékelése és a következő év feladatainak 

megtervezése  a  Kormánybizottság  -  Titkárság  útján  történő  -  tájékoztatása 
mellett;

• a  nukleárisbaleset-elhárításra  biztosított  pénzeszközök  rendeltetésszerű 
felhasználása, arról a Kormánybizottság felkérésére tájékoztatás adása;

• a  megyei  szintű  lakossági  tájékoztatás  személyi,  szervezeti  és  technikai 
feltételeinek biztosítása

Tervezés
A tervezési  feladatokat  az  Országos  Nukleárisbaleset-elhárítási  Rendszerről  szóló  248/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet előírásai alapozzák meg, figyelembe véve a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség (NAÜ) ajánlásait.
A fentiek figyelembevételével elkészült  Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv 
(OBEIT) határozza  meg  a  tervkészítésre  kötelezett  szerveket,  a  nukleáris  veszélyeztetettség 
alapján.
A nukleárisbaleset-elhárítási tervezés alapvető céljai az alábbiakban foglalhatók össze:

• nukleáris,  vagy  radiológiai  baleset  kockázatának  csökkentése,  vagy 
következményeinek enyhítése, 

• súlyos  determinisztikus  egészségügyi  következmények  (pl.  bőrégés, 
szürkehályog, csontvelő-károsodás, halál) megakadályozása, 

• a  sztochasztikus  egészségügyi  következmények  (pl.  rosszindulatú 
megbetegedések) valószínűségének csökkentése. 

A nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervek (BEIT-ek) feladata a fenti alapvető tervezési célok 
megvalósításának gyakorlati támogatása. A jelen Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési 
Terv (a  továbbiakban Országos BEIT, vagy röviden Terv) célja  mindazon ismeretek és teendők 
összefoglalása,  amelyek  a  Magyar  Köztársaság  területét  érintő  nukleáris  veszélyhelyzetben  a 
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telephelyen  kívüli  nukleárisbaleset-elhárítás  során,  a  fenti  alapvető  célkitűzések  szempontjából 
fontossággal bírnak.

A célkitűzés teljes értelmezése érdekében itt szükséges idézni a rendkívüli esemény és a nukleáris 
veszélyhelyzet  fogalmának  meghatározását.  Az  atomenergiáról  szóló  1996.  évi  CXVI.  törvény 
értelmében:

Rendkívüli esemény: az atomenergia alkalmazását szolgáló létesítményben, berendezésben, vagy 
radioaktív (nukleáris) anyaggal végzett tevékenység során - bármilyen okból - bekövetkező olyan 
esemény,  amely  a  biztonságot  kedvezőtlenül  befolyásolhatja,  és  az  emberek  nem  tervezett 
sugárterhelését,  valamint  a  környezetbe  radioaktív  anyagok  kibocsátását  eredményezi,  vagy 
eredményezheti.

 Nukleáris veszélyhelyzet: rendkívüli esemény következtében előálló állapot, amelyben a 
lakosságot érintő következmények elhárítása, vagy enyhítése érdekében intézkedésekre van, vagy 
lehet szükség.
Az Országos BEIT-ben a nukleáris veszélyhelyzet fogalma lefedi mind a nukleáris, mind az egyéb 
sugárzó  anyagokkal  végzett  tevékenység  következtében előállott  rendkívüli  helyzeteket,  tehát  a 
továbbiakban a nukleáris veszélyhelyzet (NVH) kifejezés  egyaránt utal a szűk értelemben vett 
nukleáris baleseti helyzetre és a radiológiai baleseti helyzetre

Lakossági tájékoztatás
Feladatait a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről 
szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet alapozza meg.
A lakosság hiteles és időben történő tájékoztatása érdekében Lakossági Tájékoztatási Tervet kell 
készíteni: 

• országos szinten,
• ágazati szinten,
• megyei szinten,
• nukleáris létesítményekben, valamint radioaktív anyagokat előállító, alkalmazó 

és tároló létesítményben.

Az országos Lakossági Tájékoztatási Tervet - a Kormányzati Koordinációs Bizottság 
(továbbiakban: KKB) útmutatója alapján – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság készíti 
el.
 A Lakossági  Tájékoztatási  Tervet  az  érintett  minisztériumok,  országos  hatáskörű  szervek  az 
irányításuk,  ellenőrzésük,  felügyeletük  alá  tartozó  ágazat  sajátosságainak  figyelembevételével 
készítik el.
A Lakossági Tájékoztatási Tervet az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer központi szervei 
és  szervezetei,  továbbá  a  baleset-elhárítási  intézkedési  tervek  készítésére  kötelezett  szervek, 
szervezetek készítik el.
Az országos Lakossági Tájékoztatási Terv tartalmazza: 

• a tájékoztatás fő területeit,
• az együttműködés rendjét,
• az összehangolt információáramlás módját,
• a közvetlenül és közvetve érintett lakosság körét,
• az  ágazati,  megyei  és  létesítményi  szinteken  készülő  tájékoztatási  tervek  fő 

feladatait, a tevékenység rendjét, valamint
• a nemzetközi tájékoztatás tervét.

A Lakossági  Tájékoztatási  Tervek egységes  elvek szerinti  elkészítését  a  KKB Nukleárisbaleset-
elhárítási  Védekezési  Munkabizottság  vezetője  (a  továbbiakban:  tájékoztatási  koordinátor) 
biztosítja, aki országos szinten irányítja, ellenőrzi a Lakossági Tájékoztatási Tervek megalkotását. 
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Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer szerveinél, szervezeteinél a vezető által kijelölt 
koordinátorok végzik a tájékoztatással összefüggő feladatokat. 

A tájékoztatási  koordinátor  feladata  biztosítani,  hogy  a  különböző  szakterületeken  és  vezetési 
szinteken a lakossági tájékoztatás tervezése,  gyakorlása és továbbfejlesztése az elfogadott  elvek 
szerint történjen. 

A tervkészítésre kötelezett szerveknél és szervezeteknél lakossági tájékoztatási munkacsoportot (a 
továbbiakban: Lakossági Tájékoztatási Munkacsoport) kell létrehozni.
 A  Lakossági  Tájékoztatási  Terv  végrehajtása  a  megelőzés  időszakában  a  koordinátorok, 
veszélyhelyzeti időszakban a Lakossági Tájékoztatási Munkacsoportok feladata.

 A Lakossági Tájékoztatási Tervet a Baleset-elhárítási Intézkedési Terv részeként kell kezelni. A 
tervek  végrehajthatósága  ellenőrzését  a  nukleárisbaleset-elhárítási  gyakorlatok  alkalmával, 
pontosítását szükség szerint, de legalább évente kell elvégezni. 

A lakossági tájékoztatás  alapelveit, tartalmát, a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet  korai és 
késői fázisának tájékoztatási  sajátosságait és  a tájékoztatás  eszközeit az elrendelő jogszabály 
mellékletei tartalmazzák.

IV.  Az esemény vagy eseménysorozat katasztrófává minősítése

Jogszabályi háttér 
• 1999.  évi  LXXIV.  törvény  a  katasztrófák  elleni  védekezés  irányításáról,  

szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni  
védekezésről 

• 196/1996. (XII.  22.) Korm. rendelet a mentésben való részvétel  szabályiról,  a  
polgári  védelmi  szakhatósági  jogkörről  és  a  miniszterek  polgári  védelmi  
feladatairól 

• 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek  
katasztrófavédelmi  feladatairól  és  a  védekezés  végrehajtásának  rendjéről,  
valamint e szervek irányítási és működési rendjéről 

Az esemény vagy eseménysorozat katasztrófává minősítése

Veszélyhelyzet vagy katasztrófa esemény bekövetkezésekor  a védekezést első ütemben a helyi 
szervek kezdik meg, a polgármester irányításával. 
Amennyiben olyan esemény, eseménysorozat következik be, amely a védekezést végző szervezet 
vezetőjének  értékelése,  javaslata  alapján  katasztrófának minősíthető,  a  polgármestert  erről  a 
védekezés vezetője tájékoztatja. 

A  polgármester egyidejűleg  javaslatot  tesz   a  megyei  katasztrófavédelmi  (polgári  védelmi) 
igazgatónak a kialakult helyzet katasztrófává nyilvánítására.  Kezdeményezi a település katasztrófa 
sújtotta területté nyilvánítását (ha a lakosság részére az önfenntartás feltételei több napon keresztül 
nem biztosíthatók), erről tájékoztatja a megyei védelmi bizottság elnökét. 

A  megyei igazgató a  polgármester  javaslatára  dönt az  esemény  katasztrófává  minősítéséről, 
egyidejűleg haladéktalanul tájékoztatja az OKF Főigazgatóját. 

A helyi  lehetőségeket  meghaladó körülmény kialakulása  esetén az irányítást  a  megyei  védelmi 
bizottság  elnöke  veszi  át,  egyúttal  intézkedik  a  megyei  erők  és  eszközök  szükség  szerinti 
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igénybevételére. Ezzel egyidőben – amennyiben még nem történt meg –  javaslatot tesz  az OKF 
Főigazgatójának az esemény katasztrófává nyilvánítására. 

Az  OKF Főigazgatója a  megyei igazgató tájékoztatása,  a megyei  védelmi bizottság elnökének 
értékelése és javaslata alapján – amennyiben hatáskörébe tartozik az esemény – dönt  a kialakult 
helyzet  katasztrófává nyilvánításáról.  A helyzet  értékelése alapján  javaslatot  tesz az  illetékes 
védekezési  munkabizottság,  illetve  a  KKB  Operatív  Törzs  és  a  Veszélyhelyzeti  Központ 
aktivizálására.  Az  ebbe  a  körbe  nem  tartozó  eseményekről,  illetve  javaslatáról  haladéktalanul 
tájékoztatja a  Kormányzati  Koordinációs Bizottság Elnökét,  valamint a kialakult  helyzet szerint 
illetékes minisztert.

Amennyiben a megyét a katasztrófa súlyosan érinti, a megyei védelmi bizottság kezdeményezésére, 
a  Kormányzati  Koordinációs  Bizottság  javaslatára,  a  Kormány a  megyét  katasztrófa  sújtotta 
területté nyilváníthatja (ha a megye területének túlnyomó többségét érinti, ha egy hétnél hosszabb 
időn  keresztül  veszélyezteti  a  lakosság  élet-  és  vagyonbiztonságát  vagy  továbbterjedése  más 
területeket is veszélyeztet). 

Amennyiben  a  katasztrófa  több  megyét  érint,  illetve  fennállnak  az  alkotmányos  és  a  törvényi 
tényállás  esetei,  a  Kormányzati  Koordinációs  Bizottság  javaslatára,  a  Kormány a  kialakult 
helyzetet minősíti és a katasztrófa által érintett területre rendeleti úton a veszélyhelyzetet kihirdeti, 
és  a  rendkívüli  intézkedéseket  bevezeti,  vagy  kezdeményezi a  szükségállapoti  tényállás 
megállapítását és kihirdetését. 

V.  Polgári védelmi kötelezettség, mentesség

Jogszabályi háttér: 
• 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
• 2004. CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről 
• 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről (Pv. tv.) 
• 2004.  évi  CXL.  törvény a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás 

általános szabályairól (Ket.) 

Polgári védelmi kötelezettség
A polgári védelmi kötelezettség a honvédelmi kötelezettség része. A Magyar Köztársaság 

területén lakóhellyel rendelkező nagykorú, magyar állampolgárokat polgári védelmi kötelezettség 
terheli.  A polgári  védelmi  kötelezettség  célja  fegyveres  összeütközés  vagy  annak  veszélye  és 
katasztrófahelyzet  esetén  a  lakosság  életének  megóvása,  az  életben  maradás  feltételeinek 
biztosítása,  valamint  az  állampolgárok  felkészítése  azok  hatásainak  leküzdésére  és  a  túlélés 
feltételeinek megteremtésére. A polgári védelmi kötelezettség férfiakra 18-55, a nőkre 18-50 éves 
korukig terjed ki.

A polgári védelmi kötelezettség elemei

Bejelentési kötelezettség
A polgári  védelmi  szervezetbe  beosztott  állampolgár  köteles  a  szakképzettség  megszerzését,  a 
foglalkozás  gyakorlásának  megkezdését,  munkahelye  és  lakcíme  megváltozását  a  nyilvántartást 
vezető  szervnél  bejelenteni.  A bejelentést  a  kötelezettség  alapjául  szolgáló  esemény,  illetőleg 
változás napjától számított 15 napon belül kell teljesíteni. 

Megjelenési kötelezettség
A polgári védelmi szervezet tagja határozattal polgári védelmi kiképzésre és gyakorlatra osztható be 
(felhívás),  melynek  időtartama  évente  nem  haladhatja  meg  kiképzés  céljából  a  40,  illetőleg 
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gyakorlat  esetében  a  72  órát.  A  megjelenésre  kötelezett  a  felhívásban  megjelölt  helyen  és 
időpontban köteles megjelenni.

Polgári védelmi szolgálat
A polgári védelmi szervezet tagját polgári védelmi szolgálatra lehet kötelezni.

• A kötelezett polgári védelmi szolgálat folyamatos ellátására  időbeli korlátozás 
nélkül vehető igénybe rendkívüli  állapot és szükségállapot idején, illetőleg az 
Alkotmány 19/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott esetben. 

• Veszélyhelyzetben  (megelőző  védelmi  helyzetben)  vagy  katasztrófa  esetén, 
illetőleg a katasztrófa megelőzése érdekében szükséges beavatkozás céljából, a 
polgári  védelmi  szervezetbe  beosztott  kötelezett  részére  ideiglenes polgári  
védelmi  szolgálat  rendelhető  el,  amelynek  időtartama  alkalmanként  a  15 
naptári napot nem haladhatja meg. 

Aki a polgári  védelmi szolgálatellátására felhívást  kapott,  köteles az abban megjelölt  helyen és 
időpontban  megjelenni,  a  rábízott  polgári  védelmi  feladatot  ellátni,  és  a  kapott  utasítást 
végrehajtani.

Adatszolgáltatási kötelezettség

Azokat a kötelezetteket, akik nem tartoznak a munkáltató, valamint a hadkiegészítő parancsnokság 
által átadott személyi körbe, a polgármester adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére hívhatja fel. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a személyi adatok (neve, anyja neve, születési hely, idő, 
lakcím) szakképzettség,  a  foglalkozás,  a  munkahely megnevezése,  címe,  valamint  a  mentességi 
okokra vonatkozó adatokra.

Ugyanakkor,  az  adatvédelem vonatkozásában  a  Ket.  szerint  az  ügyfél-azonosításhoz  szükséges 
adatok  kivételével  az  ügyféltől  nem  kérhető  olyan  adat  igazolása,  amelyet  valamely  hatóság 
jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és a személyes adatok tekintetében 
az adat továbbítását  az adott  ügy elbírálásához szükséges célból törvény lehetővé teszi  vagy az 
ügyfél saját személyes adat tekintetében ezt kéri.  (Ha az ügyfél kéri az eljáró hatóságtól, hogy az  
más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia.  
A  kérelemnek  ez  a  része  az  ügyfél  személyes  adata  tekintetében  adat  kezeléséhez,  illetve  
továbbításához való hozzájárulásnak minősül.)

A  megyei  közgyűlés  elnökének,  és  a  polgármesternek  (továbbiakban:  polgármester)  ennek 
megfelelően a Pvtv. ad felhatalmazást a személyes adatok fent meghatározott körének kezelésére. E 
személyes adatokon kívül  a  polgármester  a  polgári  védelmi feladatok tervezése és végrehajtása 
érdekében az  adattal  rendelkező  szervtől  vagy hatóságtól  kérhet  az  állampolgár  foglalkozására, 
illetőleg a szakképzettségére vonatkozó adatot, illetőleg egyéb, a szerv vagy a hatóság technikai 
eszközeire  vonatkozó  adatot.  (Az  adatszolgáltatást  az  adattal  rendelkező  szerv  15  napon  belül 
köteles teljesíteni.) 

A törvény meghatározza azt is, hogy a polgármester a településen lakcímmel rendelkező, polgári 
védelmi kötelezettség alatt  álló állampolgárokról a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás 
céljából a fenti személyes adatokat mely forrásból kérheti.

Ezek:[Pvtv. 33. § (1)] 

Az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget nem tevő, illetve a valótlan adatot közlő állampolgár az 
egyes  szabálysértésekről  szóló  218/1999.  (XII.  28.)  Kormányrendelet  szerint  pénzbírsággal 
sújtható.
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Ötvenezer  forintig  terjedő  pénzbírsággal  sújtható,  aki  a  jogszabályban  előírt  bejelentési, 
adatszolgáltatási,  nyilvántartási  kötelezettségének  nem  tesz  eleget,  illetve  aki  gondatlanul  a 
valóságnak meg nem felelő adatot szolgáltat [Korm. rend. 31. § (1) a-b)]. Százezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható az a polgári védelmi szolgálatra kötelezett személy, aki a polgári védelemről 
szóló törvényben meghatározott bejelentési, megjelenési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének 
nem tesz eleget. [Korm. rend. 39. §]

Mentesség a polgári védelmi kötelezettség alól
• a terhes nő, terhességének megállapításától kezdve; 
• a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves   koráig; 
• a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig; 
• a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza; 
• aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy   gondozásra szoruló egyenes 

ági rokonát vagy házastársát egyedül látja el; 
• aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki egészségi állapota folytán a 

kötelezettség teljesítésére alkalmatlan. 

A  polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával 
teljesíti: 
• az országgyűlési képviselő; 
• az európai parlamenti képviselő; 
• a miniszter, az államtitkár, a politikai államtitkár, a vezetői megbízású,   valamint ügyköre 

szerint polgári védelmi feladatot ellátó köztisztviselő és közalkalmazott; 
• a jegyző; 
• a bíró, az ügyész, a közjegyző, a bírósági végrehajtó; 
• a Magyar Honvédség tényleges állományú, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú 

tagja, e szervek alkalmazottja; 
• az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat köztisztviselője; 
• a kórházi, a járó beteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó; 
• az Országos Mentőszolgálat dolgozója; 
• a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltó; 
• a közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja; 
• a hivatását gyakorló lelkész.

VI.  A polgári védelmi szervezetek megalakítása, alkalmazásának időszakai,   szabályai

Jogszabályi háttér 
• 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről (a továbbiakban: Pv. tv.) 
• 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályiról, a  

polgári  védelmi  szakhatósági  jogkörről  és  a  miniszterek  polgári  védelmi  
feladatairól 

• 60/1997. (IV. 18) Korm. rendelet az óvóhelyi  védelem, az egyéni védőeszköz-
ellátás,  a  lakosság  riasztása,  valamint  a  kitelepítés  és  befogadás  általános  
szabályairól (Korm. rend.) 

• 55/1997. (X. 21.) BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári  
védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának,  
illetőleg alkalmazásának szabályairól (a továbbiakban: R.) 

• 4/2005. (II. 19.) BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári  
védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának,  
illetőleg  alkalmazásának  szabályairól  szóló  55/1997  (X.  21.)  BM  rendelet  
módosításáról 
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Polgári védelmi szervezet
A polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárokból létrehozott szervezet, amely a 

Pvtv.-ben meghatározott polgári védelmi feladatokat lát el.

3 típusa van: területi,
                       települési 
                       munkahelyi.
Területi polgári védelmi szervezet
Annak a polgári védelmi feladatnak a végrehajtására kell létrehozni, amelyet a települési polgári 
védelmi szervezetek nem képesek ellátni. Felépítését, létszámát az OKF főigazgatója határozza meg 
a megyei katasztrófavédelmi igazgató javaslata alapján, a megyei közgyűlés elnökének egyetértése 
mellett.  Személyi  állományát  a  területileg  illetékes  hadkiegészítő  parancsnokságokkal  történt 
előzetes egyeztetés alapján a megyei katasztrófavédelmi igazgató jelöli ki. A kötelezetett a lakcíme 
szerint illetékes polgármester osztja be a polgári védelmi szervezetbe. 
A  területi  polgári  védelmi  szervezet  működési  területe  a  megalakításának  alapjául  szolgáló 
közigazgatási egység (megye). A területi polgári védelmi szervezetnek a meghatározott működési 
területén kívül történő alkalmazása során a mentésben való részvételére akkor kerülhet sor, ha: 

• az adott mentési feladat végrehajtásához szükséges polgári védelmi szervezet a 
mentéssel érintett megyében nem jött létre vagy a feladatok a rendelkezésre álló 
szervezetek erejét és technikai lehetőségeit meghaladják; 

• a  feladatok  elhúzódó  jellege  az  adott  területen  működő  polgári  védelmi 
szervezetek váltását teszi szükségessé; 

• a  mentési  munkálatok  elvégzésére  más  erők  nem  állnak  rendelkezésre,  és  a 
késedelem veszéllyel jár

Ha  a  területi  polgári  védelmi  szervezetek  alkalmazására  a  szervezése  alapjául  szolgáló 
közigazgatási egység határán kívül kerül sor, akkor azok irányításáért és a mentési  tevékenység 
feltételeinek biztosításáért annak a megyének a megyei közgyűlés elnöke felelős, ahol a polgári 
védelmi szervezetek a tevékenységüket kifejtik. 

A települési polgári védelmi szervezet:  Alkalmasnak kell lenniük a helyi veszélyeztető tényezők 
hatásainak csökkentésére  és  az elsődleges  mentési  feladatok  elvégzésére.  Községben,  városban, 
megyei jogú városban, fővárosi kerületekben kell létrehozni. Létszámát és összetételét a település 
veszélyeztetettségének megfelelően a  polgári  védelmi  kirendeltség javaslata  alapján az  illetékes 
polgármester állapítja meg és az állományt határozattal osztja be. 

A települési polgári védelmi szervezetet a megyei közgyűlés elnökének döntése alapján lehet más  
településen  mentésre  alkalmazni.  Ha  a  települési  polgári  védelmi  szervezet  alkalmazására  a 
településen  kívül  kerül  sor,  akkor  annak  irányításáért  és  a  mentési  tevékenység  feltételeinek 
biztosításáért annak a településnek a polgármestere felelős, amelynek érdekében a polgári védelmi 
szervezetek a tevékenységüket kifejtik. 

Munkahelyi  polgári  védelmi szervezet:  Hatósági  határozattal  kijelölt  polgári  szerv védekezési 
feladatainak  ellátására  kell  létrehozni.  Tagjait  a  polgári  védelmi  kötelezettség  alatt  álló 
alkalmazottak  köréből  a  polgári  szerv  vezetője  jelöli  ki.  Létrehozására  a  gazdálkodó  szervezet 
telephelye szerint illetékes polgári védelmi kirendeltség vezetője tesz javaslatot a polgármesternek. 

A  munkahelyi  polgári  védelmi  szervezetnek  a  polgári  szerv  működési  területén  kívüli  
alkalmazására a mentés irányításáért felelős személy döntése alapján kerül sor. A polgármester 
határozattal  osztja  be a  polgári  szerv vezetője  által  kijelölt  személyeket.  A munkahelyi  polgári 
védelmi szervezetekbe beosztott személyek egyéni bőr- és légzésvédő eszközzel történő ellátásáról 
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a polgári szerv vezetője gondoskodik. Veszélyes anyagot gyártó, tároló, felhasználó létesítményt 
üzemeltető, valamint ezek közvetlen hatásterületén működő, hatósági határozattal kijelölt polgári 
szerv vezetője gondoskodik az ott dolgozó személyek menekülő-felszereléssel történő ellátásáról.

A polgármester feladatai a polgári védelmi szervezetek megalakításával kapcsolatban

A polgármester illetékességi területén irányítja a polgári védelmi feladatok végrehajtását. 

A polgári  védelmi szervezetek vonatkozásában két kiemelt feladata van. A polgári  védelmi 
kötelezettség alatt álló állampolgárokat határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi, valamint a 
területi, települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be. A 
polgári  szervek  részére  elrendeli  települési  és  munkahelyi  polgári  védelmi  szervezetek 
megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását.

A települési és a munkahelyi polgári védelmi szervezetek polgári védelmi parancsnokságokból és 
szakalegységekből,  a  területi  polgári  védelmi  szervezetek  szakszolgálat-parancsnokságokból  és 
szakalegységekből állnak.

Szakalegységek típusai: riasztó, híradó, vezetésbiztosító, kitelepítési-elhelyezési, óvóhelyi, állat- 
és növényvédelmi, közegészségügyi és járványügyi, radiológiai-biológiai-vegyi, elsősegélynyújtó- 
és sérültszállító, kórházi, műszaki-mentő, műszaki és kárfelszámoló, ellátó, szállító. 

A szakalegységek létrehozása során a település veszélyeztetettségét, létszámának meghatározásánál 
a település népességszámát és a veszélyeztetettség mértékét kell figyelembe venni.

A polgári védelmi szervezetek alkalmazásának időszakai, szabályai.

Rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet valamint külső fegyveres csoportok 
váratlan támadása esetén a  polgári  védelmi szolgálatra  kötelezettek  időbeli  korlátozás  nélkül 
vehetőek igénybe. 

Veszélyhelyzetben vagy  katasztrófa esetén, valamint  katasztrófa megelőzése érdekében a polgári 
védelmi szervezetbe beosztottak részére ideiglenes polgári védelmi szolgálat rendelhető el. Ennek 
időtartama  alkalmanként  a  15  naptári  napot  nem  haladhatja  meg.  Azonnali  elrendelésére  a 
Kormány,  az  önkormányzati  miniszter,  a  megyei  közgyűlés  elnöke,  valamint  a  polgármester 
jogosult. 

A polgári  védelmi szervezetek  békeidőszaki alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek 
erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet leküzdéséhez, illetve ha alkalmazásuk a lakosság, 
valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében szükséges. 

Polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben első fokú hatóság a polgármester.

 A területi,  illetve  más  települések  polgári  védelmi  szervezetei  alkalmazását  a  veszélyeztetett 
település polgármestere kezdeményezi a megyei közgyűlés elnökénél. 

A polgári védelmi szolgálat ellátására  kötelezés írásban vagy, ha a késedelem a feladat ellátását 
veszélyezteti szóbeli közléssel történhet. Ebben az esetben a határozatot 72 órán belül át kell adni. 
A polgári védelmi szervezetbe beosztott munkavállalót kiképzés, gyakorlat és ideiglenes szolgálat 
idejére a munkavégzés alól fel kell menteni, a felmentés idejére távolléti díj jár. A távolléti díj és az 
ellátás igazolt költségei az elrendelőt terhelik. 

Fontos  követelmény,  hogy  a  polgári  védelmi  szolgálat  ellátására  csak  felkészített,  megfelelő 
védőfelszereléssel és munkaeszközzel ellátott személy kötelezhető
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A polgári védelmi szervezetek alkalmazásával összefüggő költségeket az alkalmazás elrendelője 
viseli. 

A minisztériumok és a védelmi igazgatás szervei polgári védelmi feladatok ellátásában részt vevő, 
illetve  e  szerveknek  minősített  időszakban  feladat  ellátására  kötelezett  állományát,  valamint  a 
rendvédelmi szerveknél szolgálatot teljesítő állományt a polgári védelemnél rendszeresített  egyéni 
bőr- és légzésvédő eszközökkel kell ellátni. A polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyeket 
a mentésben való részvételüknek megfelelően kell ellátni egyéni bőr- és légzésvédő eszközökkel. A 
területi  és  települési  polgári  védelmi  szervezetekbe  beosztott,  valamint  a  hivatásos 
katasztrófavédelmi szervek állományába tartozó személyek egyéni bőr- és légzésvédő eszközökkel 
történő ellátása a katasztrófavédelem központi készleteiből történik.

Az alkalmazási készenlétbe helyezés fokozatai és feladatai

Felkészülési időszaki készenlét (FIK): a  pv szervezetek olyan állapota (béke állapota), amikor 
célirányos  szakmai  felkészítéssel,  és  logisztikai  biztosítással,  az  anyagi-technikai  eszközök 
fejlesztésével megteremtődik és folyamatosan biztosítva van a békeidőszaki katasztrófa-elhárítási 
feladatokban történő részvétel, valamint a MAK helyezés feltételei. 
Biztosítani kell a riasztási terv naprakészségét, a feladatok ismertetését, begyakorlását, meg kell 
szervezni a hatékony értesítést, az összeköttetés és az együttműködés feltételeit. 

Fokozott  alkalmazási  készenlét  (FAK): a  megalakításra  került  pv  szervezetek  olyan  állapota, 
amikor  -  a  FIK  feladatai  végrehajtására  alapozva  -  további  rendszabályok  bevezetésével 
megteremtődnek a teljes készenlétbe helyezés feltételei. 
Ügyeleti  szolgálat  bevezetése,  a  pv  szervezetek  vezetési  feltételeinek  megteremtése,  az 
alkalmazáshoz szükséges logisztikai biztosítás megteremtése, és a TAK bevezetéséhez szükséges 
feladatok végrehajtása. 
Teljes  alkalmazási  készenlét  (TAK): a  pv  szervezetek  olyan  állapota  amikor  a  kijelölt 
megalakítási - gyülekezési helyeiken készen állnak az alkalmazásra. 
Biztosítani kell a vezetés folyamatosságát, az alkalmazás és a logisztikai biztosítás feltételeit. 
Eredeti helyzet visszaállítása (EHV): olyan állapot, amikor az életbiztonsági és környezetvédelmi, 
valamint az ideiglenes helyreállítási munkák befejeződtek, a pv erők és eszközök teljes állománya a 
kárhelyről kivonásra került. 
Olyan  rendszabályok  foganatosítását  jelenti,  amelyek  biztosítják  a  lakosság  folyamatos  normál 
életbe történő visszavezetését, a pv erők és eszközök igénybevételéből adódó feladatok megoldását.

VII   A települések polgári védelmi sorolásának szabályai

Jogszabályi háttér: 
• 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet (1. számú melléklet) 

a  települések  polgári  védelmi  besorolásának  szabályairól  és  a  védelmi  
követelményekről 

A települések polgári védelmi sorolásával kapcsolatos feladatok:
Az  ország  településeinek  polgári  védelmi  besorolását  (a  továbbiakban:  besorolás)  minden  év 
december 31-ig felül kell vizsgálni. 

A besorolásra  a  települési  önkormányzat  polgármestere tesz  javaslatot,  és  azt  változás  esetén 
minden év október 31-ig megküldi a megyei, fővárosi védelmi bizottság részére.

A megyei, fővárosi védelmi bizottság egyetértése esetén a javaslatot változás esetén minden év 
november 30-ig terjeszti fel az önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez. 
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A települések veszélyeztetettségének megállapítási szabályai

Veszélyeztetettség mértéke: a települést érintő, tervezhető károsító hatásoknak  az összessége 
Elégséges védelmi szint: azon tervezési, szervezési, irányítási és beavatkozási tevékenység, amely 
minimálisan szükséges ahhoz, hogy a veszélyeztetettség függvényében differenciáltan biztosítható 
legyen az élet és az anyagi javak védelme.
A  besorolás  alapját  képező  veszélyeztetettség  mértékét  a  veszélyeztető  tényezők  komplex 
hatáselemzése  alapján,  a  veszélyes  anyagok  felső  küszöb  értékének  (SEVESO-II.  irányelv) 
figyelembe vételével kell megállapítani.)
Az I. csoportba kell sorolni 

• az atomerőmű 9 km-es, a kutatóreaktor 1 km-es körzetében lévő településeket, 
• azokat  a  településeket,  amelyek  területén  -  a  meghatározott  felső  küszöbnél 

nagyobb mennyiségben - veszélyes anyagokat állítanak elő, használnak fel vagy 
tárolnak, amelyek környezetbe kerülése katasztrófahelyzetet idéz elő,

• azokat a településeket, amelyek területén többfajta, egyenként nem I. csoportba 
sorolható  veszélyforrás  együttes  hatása  érvényesülhet,  amely  következtében 
komplex védekezést kell megvalósítani, 

• azokat a településeket, amelyek közigazgatási, infrastrukturális és ipari központ 
jellegük következtében, továbbá a közúti és vasúti közlekedésben

• betöltött szerepük alapján fegyveres összeütközés során közvetlen hatások által 
veszélyeztetettek, 

• az országhatártól  számított  30  km-es  sávon belül  lévő településeket,  amelyek 
területén veszélyes anyagokat előállító, felhasználó vagy tároló üzem működik, 
és katasztrófaveszélyeztetésük alapján a II. csoport 1. b) pontba tartoznának; 

• az  olyan  vízépítési  műtárgyak  körzetében  lévő  településeket,  amelyeknél 
fegyveres  összeütközés  vagy  terrorcselekmény  következményeként  elárasztás 
veszélye alakulhat ki. 

A II. csoportba kell sorolni 
•  az atomerőmű által közvetetten veszélyeztetett (9-30 km közötti területen lévő) 

településeket, 
• azokat  a  településeket,  amelyek területén  olyan  veszélyes  anyagokat  állítanak 

elő,  használnak  fel  vagy  tárolnak,  amelyek  üzemzavar  esetén  a  közvetlen 
környezetben élő lakosság és anyagi javaira veszélyt jelentenek, 

• azokat  az  árvizek  által  veszélyeztetett  településeket,  amelyek  az  árvizek 
előfordulásának  gyakorisága,  valamint  az  árvízvédelmi  műtárgyak  aktuális 
műszaki-technikai állapota alapján indokoltak, 

•  azokat a településeket, amelyek területén a veszélyes anyagok vasúti, közúti, vízi 
úti  szállításával  (tranzittárolással)  kapcsolatos  közlekedési  csomópontok, 
átrakóhelyek találhatók. 

A III. csoportba kell sorolni 
• Azokat a településeket, amelyek a I-es és II-es csoportokba sorolt településeken 

lévő veszélyes anyagok környezetbe kerülése esetén a másodlagos hatások által 
veszélyeztetettek. 

A IV. csoportba kell sorolni 
• Az  országhatártól  számított  30  km-es  sávon  belül  lévő  valamennyi  olyan 

települést, amely magasabb sorolási csoportba nem került. 

A sorolással összefüggő egyes védelmi feladatokat - a fegyveres összeütközések által fenyegetett 
területeken - a veszélyeztetettség időszakában külön intézkedésre kell végrehajtani. 
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A sorolt települések védelmi követelményei

A I. csoportba sorolt településekkel szembeni védelmi követelmények 
• Biztosítani kell a lakosság központi riasztásának és tájékoztatásának feltételeit.

• Biztosítani  kell  a  veszélyeztetettség  jellegének  és  mértékének  megfelelően  a 
veszélyhelyzet  értékelését  szolgáló  kiinduló  adatok  gyűjtéséhez, 
rendszeretéséhez és feldolgozásához valamint a mérgező vagy sugárzó anyagok 
helyszíni és laboratóriumi meghatározásához szükséges feltételeket.

• Biztosítani  kell  a  mérgező  vagy  sugárzó  anyagok  hatásterületén  élő  lakosság 
légzésvédő eszközökkel történő ellátását, valamint tervezni kell a tartózkodásra 
szolgáló helységek e hatások elleni védelemre történő kialakításának feltételeit.

• Biztosítani  kell  a  mérgező  vagy  sugárzó  anyagok  hatásterületén,  valamint  az 
elárasztás-  veszélyes  területen  a  lakosság  azonnali  kitelepítésének, 
kimenekítésének és elhelyezésének feltételeit.

• Tervezni  kell  a  veszélyeztetett  területen  található  létfenntartáshoz  szükséges 
anyagi javak helyszíni védelmét, vagy lehetőség szerinti kiszállítását.

• Tervezni  kell  a  mérgező,  fertőző  vagy sugárzó  anyagok közvetlen  hatásainak 
megakadályozása érdekében a személyek, létesítmények, anyagok és eszközök 
szaktechnikai  eszközökkel  történő  mentesítését  (eltávolítás,  elbontás)  és 
fertőtlenítését. 

• Létre kell hozni a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő polgári 
védelmi  szervezeteket,  végre  kell  hajtani  felkészítésüket  és  felszerelésekkel 
történő ellátásukat. 

• Tervezni  kell  a  fegyveres  összeütközések  által  veszélyeztetett  területeken  a 
lakosság védőlétesítményekben - elsősorban óvóhelyeken - történő elrejtéséhez 
szükséges műszaki-technikai feltételeket. 

• Tervezni  kell  a  fegyveres  összeütközések  időszakára  a  légitámadások 
hatékonyságának  csökkentését  szolgáló  elsötétítés  és  fényálcázás  műszaki-
technikai feltételeit. 

A II. csoportba sorolt településekkel szembeni védelmi követelmények 
• Biztosítani kell a lakosság riasztásának és tájékoztatásának feltételeit. 
• Biztosítani  kell  a  veszélyeztetettség  jellegének  és  mértékének  megfelelően  a 

veszélyhelyzet  értékelését  szolgáló  kiinduló  adatok  gyűjtéséhez, 
rendszerezéséhez és feldolgozásához, valamint a mérgező vagy sugárzó anyagok 
helyszíni és laboratóriumi meghatározásához szükséges feltételeket. 

• Biztosítani  kell  a  mérgező  vagy  sugárzó  anyagok  hatásterületén  élő  lakosság 
menekülőeszközökkel  történő  ellátását,  valamint  tervezni  kell  a  tartózkodásra 
szolgáló helyiségek e hatások elleni védelemre történő kialakításának feltételeit. 

• Biztosítani  kell  a  mérgező  vagy  sugárzó  anyagok  hatásterületén,  valamint  az 
elárasztás-veszélyes  területen  a  lakosság  azonnali  kitelepítésének, 
kimenekítésének és elhelyezésének feltételeit. 

• Tervezni  kell  a  veszélyeztetett  területen  található  létfenntartáshoz  szükséges 
anyagi javak helyszíni védelmét, vagy lehetőség szerinti kiszállítását. 

• Tervezni  kell  a  mérgező,  fertőző  vagy sugárzó  anyagok közvetlen  hatásainak 
megakadályozása érdekében a személyek, létesítmények, anyagok és eszközök 
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szaktechnikai  eszközökkel  történő  mentesítését  (eltávolítás,  elbontás)  és 
fertőtlenítését. 

• Létre kell hozni a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő polgári 
védelmi  szervezeteket,  végre  kell  hajtani  felkészítésüket  és  felszerelésükkel 
történő ellátásukat. 

A III. csoportba sorolt településekkel szembeni védelmi követelmények 
• Biztosítani kell a lakosság riasztásának és tájékoztatásának feltételeit. 
• Biztosítani  kell  a  veszélyhelyzet  értékelését  szolgáló  kiinduló  adatok 

gyűjtéséhez,  rendszerezéséhez,  valamint  a  veszélyes  anyag  meghatározásához 
szükséges feltételeket. 

• Biztosítani  kell  a  veszélyes anyagok hatásterületén a lakosság kitelepítésének, 
kimenekítésének és elhelyezésének feltételeit. 

• Tervezni  kell  a  lakosságfelkészítésen  belül  a  mérgező  anyagok  hatása  elleni 
védelmet  biztosító,  házilagosan  előállítható  szükség  légzésvédő-eszközök 
készítésének,  valamint  helyiségek  e  hatások  elleni  védelemre  alkalmassá 
tételének megismertetését. 

• Tervezni  kell  a  lakosságfelkészítésen  belül  a  veszélyes  anyagok  közvetlen 
hatásainak  megakadályozása  érdekében  a  szükségeszközökkel  történő 
személymentesítés módszereinek megismertetését. 

• Létre kell hozni a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő polgári 
védelmi  szervezeteket,  végre  kell  hajtani  felkészítésüket  és  felszerelésükkel 
történő ellátásukat. 

• Az I-III. csoportban biztosítani kell az illetékes környezetvédelmi felügyelőségek 
azonnali értesítését, szükség szerinti bevonását. 

A IV. csoportba sorolt településekkel szembeni védelmi követelmények 
• Biztosítani kell a lakosság riasztásának és tájékoztatásának feltételeit. 
• Tervezni kell a lakosság gyorsított ütemű felkészítését és tájékoztatását. 
• Ki  kell  dolgozni  a  meghatározott  területeken  a  lakosság  és  anyagi  javak 

kitelepítési, elhelyezési és a települések kiürítési terveit. 
• Tervezni  kell  a  lakosság  elrejtésének  megvalósításához  szükséges  műszaki-

technikai feltételeket. 
• Tervezni kell a légitámadások hatékonyságának csökkentését szolgáló elsötétítés 

és fényálcázás műszaki-technikai feltételeit. 
• Tervezni  kell  a  veszélyeztetettség  jellegének  megfelelő  polgári  védelmi 

szervezetek megalakítását, létrehozását, felkészítését és felszerelését

30



VIII:  A kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés

Jogszabályi háttér: 
•  az  óvóhelyi  védelem,  az  egyéni  védőeszköz-ellátás,  a  lakosság  riasztása,  

valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól szóló  60/1997. (IV. 
18.) Korm. rendelet
 

A kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés fogalma 

Kitelepítés: a veszélyeztető esemény által sújtott, vagy azzal fenyegetett területen élő személyek, 
illetve az ott  található,  létfenntartásukhoz szükséges  anyagi  javaknak tervezett,  az  arra  jogosult 
döntésén  alapuló  szervezett  kivonása.  A kitelepítés  módszerével  való  védekezés  hatékonyságát, 
annak előre tervezhetősége biztosítja.

Kimenekítés: az  a  tevékenység,  amikor  a  kitelepítésre  nincs  elegendő  idő  és  a  veszélyeztető 
esemény hatása alatt szükséges a lakosság gyors kivonása.

Befogadás: a  kitelepített,  kimenekített  lakosságnak  valamint  anyagi  javainak  tervezett,  az  arra 
jogosult döntésén alapuló, a veszélyeztetett területen kívüli ideiglenes elhelyezése, ellátása.

Visszatelepítés: a  lakosságnak  a  lakóhelyére,  valamint  a  létfenntartáshoz  szükséges  anyagi 
javaknak az eredeti helyére történő, az arra jogosult döntésén alapuló, szervezett visszajuttatása.

A kitelepítés és befogadás általános szabályai 

Kitelepítés  minősített  időszakban,  valamint  veszélyhelyzetben  (megelőző  védelmi  helyzetben) 
rendelhető  el,  ha  a  veszélyeztető  esemény  által  érintett  területen  élő  lakosság,  illetve  a 
létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme más módon nem valósítható meg.

A kitelepítés  ideiglenes  jellegű  védelmi intézkedés,  a  veszélyeztető esemény elmúltával,  illetve 
következményeinek felszámolása után haladéktalanul intézkedni kell a lakosság visszatelepítésére.

A kialakult veszélyeztetettségről, illetve a kitelepítés szükségességéről a  polgármester a megyei 
közgyűlés  elnökét  haladéktalanul  értesíti,  halasztást  nem  tűrő  esetben  -  a  megyei  közgyűlés 
elnökének utólagos tájékoztatásával - elrendeli a végrehajtást.

A kitelepítésről szóló felhívást a helyben szokásos módon (hangosbemondó, hírvivő, falragaszok 
stb.) vagy rádió-, televízió-közlemény útján kell közzétenni.

A  megyei  közgyűlés  elnöke a  meghatározott  értesítést  követően  -  az  önkormányzati  és 
területfejlesztési miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - megteszi a szükséges intézkedéseket a 
kitelepítés és befogadás végrehajtására. 

Ennek érdekében:

a) a veszélyeztetett területen kívül fekvő települések polgármestereinél, illetve - ha a lakosságot 
csak  a  megyehatáron  kívül  lehet  biztonságosan  elhelyezni  -  az  érintett  megye  megyei 
közgyűlésének elnökénél kezdeményezi a befogadás előkészítését;

b)  összehangolja  a  polgári  védelmi  szervezetek  és  a  kitelepítésben  részt  vevő  más  szervek 
tevékenységét;

c) elrendelheti a területi jellegű gazdasági és anyagi szolgáltatások igénybevételét.
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A településeken  működő  fekvőbeteg-ellátást  végző  egészségügyi  intézmények  és  bentlakásos 
szociális intézmények kitelepítésének végrehajtásában a szakmai követelmények érvényesítéséért az 
intézmény vezetője felelős.

Az intézmény és a lakásukon ápolt fekvőbetegek kitelepítése során az Országos Mentőszolgálat és 
az intézmény szakfeladatot ellátó dolgozói együttműködnek a polgári védelmi szervezetekkel.

A kitelepítés elrendelője a lakossággal együtt elszállítható személyes javak tekintetében mennyiségi 
korlátozásokat vezethet be.

Amennyiben az a  kitelepítés szervezett  végrehajtását  nem akadályozza,  biztosítani  kell,  hogy a 
lakosság ezen szándékának a polgármester részére történő bejelentése mellett  a  lakóhelyét saját 
közlekedési eszközével hagyhassa el, illetőleg veszélyeztetett területen kívüli, általa megválasztott 
helyre távozhasson.

A kitelepítést  követően  a  terület  és  a  lakosság  visszamaradó  anyagi  javainak  őrzésvédelmét  a 
rendőrség -  szükség esetén a  fegyveres  erők e  feladat  elvégzésére kijelölt  egységeivel  együtt  - 
végzi. A kitelepített polgári szerv visszamaradó anyagi javainak védelméről a polgári szerv vezetője 
gondoskodik, ennek hiányában az őrzést az előzőkben leírtak alapján kell biztosítani.

A kitelepítést  követően  a  területre  történő  belépés  közegészségügyi,  közbiztonsági  okból  külön 
engedélyhez köthető.

Járványveszély megelőzése vagy vegyi, illetve radioaktív szennyezettség megállapítása céljából a 
kitelepített  területről  történő  kilépés  során  elrendelhető  a  kilépő  személy  egészségügyi  vagy 
radiológiai, vegyi ellenőrzése és a szükséges fertőtlenítés, illetve mentesítés végrehajtása.

A megyei közgyűlés elnöke által befogadásra kijelölt település polgármestere gondoskodik:

- a kitelepített lakosság elhelyezéséről;
- a szükséges nyilvántartási feladatok elvégzéséről;
- az alap-egészségügyi és az élelmiszer-ellátás megszervezéséről, kitelepített   
   közigazgatási szervek működésének biztosításáról.

A kitelepített intézmény csak intézményben, a kitelepített lakosság elsősorban intézményben vagy 
személyek  elhelyezésére  szolgáló  épületben,  illetőleg  szükségtáborhelyen  helyezhető  el.  Ilyen 
lehetőség hiányában, vagy ha az elhelyezés a kitelepítettek egészségét súlyosan veszélyeztetné, a 
kitelepítettek a lakosságnál is elhelyezhetők.

A kitelepítés  és  befogadás  során  a  családtagokat  lehetőleg  ugyanazon  településen  és  lehetőleg 
azonos intézményben (épületben) kell elhelyezni.

A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelméről a polgári védelmi szervezetek, valamint a 
polgári szervek vezetői a polgármester irányításával gondoskodnak.

A kimenekítés szabályai
A kimenekítésre a kitelepítés szabályait kell alkalmazni.

IX. Óvóhelyi védelem
Jogszabályi háttér: 

• 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-
ellátás,  a  lakosság  riasztása,  valamint  a  kitelepítés  és  befogadás  általános  
szabályairól, 

• 37/1995.  (IV.  5.)  Korm.  rendelet az  életvédelmi  létesítmények  egységes  
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről, 
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• 22/1992.  (XII.  29.)  KTM  rendelet az  életvédelmi  létesítmények  létesítéséről,  
fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról 

Az óvóhelyi védelem szabályai
A fegyveres erők és a rendvédelmi szervek kezelésében lévő életvédelmi létesítményekre nem kell 
alkalmazni,  az  óvóhelyi  védelem  alább  részletezett  szabályait,  kivéve  a  lakóépületekben  és  a 
lakótelepeken található életvédelmi létesítményeket.
Az  óvóhelyi  védelmet  biztosító  életvédelmi  létesítményekkel  szemben  támasztott  műszaki 
követelményeket külön jogszabály határozza meg.
A polgármester az óvóhelyi védelmi feladatokra történő felkészülés során 

• a település polgári védelmi besorolásának megfelelően határozatban kijelöli az 
életvédelmi létesítményeket; 

• gondoskodik  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  életvédelmi  létesítmények 
fenntartásáról; 

• ellenőrzi az életvédelmi létesítmények fenntartására és használatára vonatkozó 
szabályok betartását. 

A megyei   önkormányzat  tulajdonában  lévő  ingatlanban  és  az  általa  fenntartott  intézményben 
életvédelmi létesítményt a megyei közgyűlés elnöke jelöl ki, és tartja  fenn.
A minősített időszak bevezetését megelőző intézkedések keretében, illetve egyes veszélyhelyzetet 
okozó  események  bekövetkezése  esetén  a  polgármester  elrendeli  az  életvédelmi  létesítmények 
hasznosításának  felfüggesztését,  és  e  létesítmények  rendeltetésszerű  használatra  történő 
előkészítését, illetőleg szükségóvóhelyek létesítését.

A polgármester az  előkészítés  során az  óvóhelyi  védelem feladatait  ellátó  polgári  védelmi 
szervezetek bevonásával gondoskodik: 

• az életvédelmi létesítmények berendezésének, fertőtlenítésének elvégzéséről; 
• a  műszaki  berendezések  működési  próbájáról  és  működőképességének 

biztosításáról; 
• a hiányzó óvóhelyjelölések (egyezményes jelek) pótlásáról. 

A  polgármester minősített  időszakban,  veszélyhelyzetben  és  az  ezek  bevezetését  megelőző 
intézkedések keretében az óvóhelyi védelemmel kapcsolatos magatartási szabályok és a nyilvános 
életvédelmi  létesítmények  címjegyzékének  közzétételéről  lakossági  tájékoztatás  keretében 
gondoskodik.

A  tájékoztatás  elsősorban  rádió-,  televízió-közlemények,  területi,  helyi  sajtóközlemények, 
szórólapok, falragaszok útján történik.

A közterületeken és közintézményeken elhelyezett falragaszoknak tartalmazniuk kell a legközelebb 
található nyilvános életvédelmi létesítmény címét is.

Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendje

A hatályos jogszabályok szerint a polgármesteri hivatalokban óvóhelykatasztert kell felfektetni, 
és folyamatosan vezetni.

A nyilvántartás pontosságáért az I. fokú építésügyi igazgatási feladatokat ellátó jegyzőszemélyes 
felelősséggel tartozik, az adatok gyűjtését területi illetékességgel végzi.
Az óvóhelykataszter  ellenőrizhetőségét az óvóhelyekről  vezetett  törzskönyv biztosítja.  A jegyző 
feladata  a  törzskönyv  felfektetésének  és  folyamatos  vezetésének  biztosítása.  A  törzskönyv 
településenként  egyes  sorszámmal  kezdődően  tartalmazza  az  óvóhely  főbb  azonosító  adatait 
(azonosítási  szám,  cím,  tulajdonos,  helyrajzi  szám).  A  törzskönyvnek  tartalmaznia  kell  a 
védőlétesítmények adatait kezelő ügyintéző nevét, beosztását, lakcímét, megbízását, felmentését, a 
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nyilvántartások  átadását-átvételét,  valamint  nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy az  adatkezelés 
szabályait megismerte.

A védelmi  létesítmények  adatait  kezelő  ügyintéző az  óvóhelyi  szolgálat  keretében a  települési 
óvóhelyi részleg tagja.
A  védelmi  létesítmények  nyilvántartásának  szakszerűségéért,  folyamatosságáért  I.  fokon  a 
területileg  illetékes  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  II.  fokon  az  Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakfelügyeletet lát el.
A  védőlétesítményeket  jelölésekkel  kell  ellátni.  Az  óvóhely  azonosítási  számát  a  központi 
nyilvántartást  vezető  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  jelöli  ki.  A nyilvántartásnak 
mindig  a  valóságos  állapotnak  megfelelő  adatot  kell  tartalmaznia.  A  követelmények 
biztosíthatósága  érdekében az  óvóhelykataszternek  a  személyi  számítógépes  nyilvántartását  kell 
megvalósítani.
Az életvédelmi létesítmények adataiban történő változásokat a bekövetkezéstől számított 30 napon 
belül  a  kataszterben,  a  számítógépes  adatállományban  át  kell  vezetni.  Az  adatváltozásokról  a 
nyilvántartás  vezetésével  megbízott  ügyintézőnek  folyamatosan  tájékoztatni  kell  a  területileg 
illetékes  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságot,  valamint  a  központi  nyilvántartást  vezető 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot.
Az  életvédelmi  létesítmények  nyilvántartását  6  hónaponként  -  május,  november  hónapokban  - 
egyeztetni kell az illetékes, felügyeletet ellátó polgári védelmi szakhatósággal.

A nyilvántartás védettségéért  felelős jegyző az óvóhelyi  kataszterből adatokat  csak a területileg 
illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenjegyzésével adhat.

A fenti szabályok az alábbi létesítményekre alkalmazandók: 
• a  lakosság,  a  munkahelyen  dolgozók,  az  anyagi  javak  és  a  kulturális  értékek 

védelmére kijelölt létesítményekre; 
• a metró védelmi szakaszaira; 
• az  élet,  az  anyagi  javak  és  a  kulturális  értékek  védelme  érdekében  legalább 

romteher  viselésére  alkalmas,  illetve  alkalmassá  tehető  mélyépítésű  vagy 
térszintközeli pincékre, terekre, föld alatti tárolóterekre; 

• azon létesítményekre,  amelyet  a védelmi célok elérése,  a  lakosság,  a nemzeti 
értékek megmentése érdekében a polgármester - a polgári védelmi, valamint az 
illetékes szakhatóságokkal egyetértésben - e célra kijelöl; 

• az I. fokú építésügyi hatóságnál bejelentett, újonnan létesített védőlétesítményre. 
A szabályok hatálya nem terjed ki az alábbiakra (kivéve a lakóépületekben, 
lakótelepeken található életvédelmi létesítményeket): 

• a fegyveres erők, 
• a rendvédelmi szervek, 
• a  polgári  nemzetbiztonsági  szolgálat  kezelésében  lévő  életvédelmi 

létesítményekre és azon építményekre, melyeket külön jogszabály határoz meg. 
Az életvédelmi létesítmények létesítése, fenntartása és békeidőszaki hasznosítása

Az  óvóhely  és  berendezései,  felszerelései  fenntartásáról,  bármikor  történő  rendeltetésszerű 
használhatóságáról  megfelelő  és  folyamatos  karbantartásáról,  valamint  felújításáról, 
korszerűsítéséről, esetleges bővítéséről (a továbbiakban: felújítás) a Polgári Törvénykönyv és a nem 
lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  bérletéről  szóló  jogszabályok  előírásainak  megfelelően  a 
tulajdonos (bérlő) köteles gondoskodni.
A felújítást az óvóhely állapota által megkívánt időszakban, vagy az óvóhelyet magában foglaló 
épületrész  felújításakor  kell  elvégezni.  Ha  az  óvóhelyet  magában  foglaló  épület  felújítása 
szakaszosan  történik,  úgy  az  óvóhely  felújítását  az  épületrész  főszerkezetei  2/3-ad  részének 
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felújítása  időszakában  kell  elvégezni.  Szakaszos  felújításra  kerülő  főszerkezet  óvóhelyet  érintő 
részeit az óvóhelyi előírások szerint kell felújítani.
Új óvóhely építését és a meglévő felújítását az óvóhelyekre vonatkozó hatályos műszaki előírások 
(tervezési,  méretezési  szabályok,  szabványok  stb.)  és  a  polgári  védelmi  előírások  szerint  kell 
végezni.
Az  óvóhelyek  karbantartására  vonatkozó  részletes  előírásokat  az  életvédelmi  létesítmények 
létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról szóló 22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet 
melléklete tartalmazza.

Az  óvóhely  rendeltetésétől  eltérő  célra csak  ideiglenes  jelleggel  és  csak  a  fenti  rendeletben 
meghatározott feltételek szerint hasznosítható (használható, adható bérbe) azzal a további feltétellel, 
hogy szükség esetén 24 órán belül  helyreállítható legyen az óvóhely rendeltetésének megfelelő 
használat,  továbbá  az  ideiglenes  hasznosítás  ne  rongálja  vagy  veszélyeztesse  az  óvóhely 
védőképességét és állagát. Az óvóhely hasznosításához (bérbe-, albérletbe adásához) és cseréjéhez, 
valamint a hasznosítási cél megváltoztatásához a területileg illetékes polgári védelmi kirendeltség 
(iroda)  előzetes  írásbeli  hozzájárulása  szükséges.  A  hasznosítási  megállapodásnak,  bérleti 
szerződésnek  (a  továbbiakban:  megállapodás)  tartalmaznia  kell  a  polgári  védelmi  kirendeltség 
(iroda) hozzájárulásában előírt eseti feltételeit, továbbá az alábbi rendelkezést:
"A  használó  (bérlő)  tudomásul  veszi,  hogy  az  óvóhely  rendeltetésszerű  használatának 
szükségessége esetén - erre vonatkozó felhívás, közlemény vagy felmondás alapján - köteles az 
óvóhelyet  24  órán  belül  kártalanítás  nélkül  óvóhelyi  használatra  alkalmas  állapotban  a 
tulajdonosnak (bérbeadónak) átadni. Ellenkező esetben az óvóhely a használó (bérlő) költségére és 
veszélyére kiüríthető."
A megállapodást  írásba  kell  foglalni.  Ezen  megállapodás  1  példányát  és  mellékleteit  a  polgári 
védelmi kirendeltség (iroda) részére meg kell küldeni. A megállapodás megkötésekor,  illetve az 
óvóhely használatra való átadásakor és ezen jogviszony megszűnésekor jegyzőkönyvben rögzíteni 
szükséges az óvóhely és annak berendezései, felszerelései megnevezését, mennyiségét, állapotát, 
használhatóságát.  A jegyzőkönyv,  valamint  a  rendelet  mellékletében  foglaltak  a  megállapodás 
mellékletét képezik.
A használatba adás feltétele, hogy az óvóhelyen: 

• tűz-  és  robbanásveszéllyel,  nagyfokú  páraképződéssel  vagy  nedvesedéssel, 
továbbá  az  óvóhely  szerkezeti  elemeire  maradandó  káros  hatással  járó  és 
szennyeződést okozó tevékenység nem folytatható; 

• csak csomagolt és darabos áru helyezhető el, ömlesztett áru nem tárolható; 
• a bejáratot, továbbá a vészkijáratot és a gépészeti berendezésekhez vezető utat 

szabadon kell hagyni; 
• a használó (bérlő) gondoskodni köteles a rendszeres, szakszerű és szükséges - e 

rendelet  mellékletében  részletezett  -  karbantartásról,  továbbá  adatainak  (név, 
lakcím/telephely, telefon stb.) az óvóhely bejáratánál (kívül) való feltüntetéséről. 

Az  óvóhelyen  a  hasznosítási  cél  érdekében  kizárólag  olyan  átalakítás,  építés,  szerelés  stb. 
végezhető, melyhez a területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hozzájárul.
A megállapodás  kártalanítás  nélkül  felmondható,  ha  az  óvóhelyet  a  használó  (bérlő)  nem  a 
szerződésben  vagy  a  mellékleteiben  foglalt  feltételeknek  megfelelően  használja,  illetve  azokat 
felhívásra sem teljesíti.
Önkormányzati tulajdonban lévő óvóhely(ek) hasznosításából származó bevétel elsődlegesen 
az önkormányzati tulajdonú óvóhelyállomány fenntartásának fedezetét szolgálja.
Az óvóhely tulajdonosa, használója (bérlője) e létesítményekre vonatkozóan a helyi önkormányzat 
és a katasztrófavédelem szervei kérésére adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik.
Az óvóhely tulajdonosának személyében bekövetkezett változásról a polgári védelmi kirendeltséget 
(irodát) 30 napon belül tájékoztatni kell.
Az  óvóhely  "életvédelmi"  jellegének  megszüntetéséhez  a  területileg  illetékes  Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság hozzájárulása szükséges 
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X. A polgári védelmi tervezés
Jogszabályi háttér: 

• 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 
• 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről (a továbbiakban: Pvtv.) 
• 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,  

szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni  
védekezésről

• 20/1998 (IV. 10.) BM rendelet a polgári védelmi tervezés rendszeréről és 
követelményeiről (a továbbiakban: R.) 

• 7/2005. (III. 4.) BM rendelet a 20/1998 (IV. 10.) BM rendelet módosításáról 
A polgári védelmi tervezés rendszere
A polgári védelmi tervezés kétpilléres, amelyet egyrészt az általános polgári védelmi, másrészt a 
veszélyelhárítási rész-, alap-, és összesített tervek alkotnak. A tervkészítésre kötelezettek körét, a 
tervek tartalmát  a polgári  védelmi feladatok nevesítésével,  valamint  a  jóváhagyás rendjét  és az 
elkészítés határidejét a R. tartalmazza.
A két tervfajta közötti - nem tartalmi - különbség, hogy a veszélyelhárítási tervek ún. lentről felfelé 
építkezésűek és nyílt minősítésűek, az általános polgári védelmi tervek készítése pedig ellenkező 
irányú és minősítésük titkos.

A tervek tartalma
Általános  polgári  védelmi  terv rendkívüli  állapot idején,  az  Alkotmány  19/E.  §-ának  (1)  
bekezdésében  meghatározott  esetben,  valamint  szükségállapot idején  bekövetkező  fegyveres 
cselekmények esetén végrehajtandó polgári védelmi feladatokat tartalmazza.

A veszélyelhárítási  terv az  Alkotmány  35.  §-a  (1)  bekezdésének  i)  pontjában  meghatározott  
veszélyhelyzet és a Pvtv. 2. §-ának (2) bekezdésében foglalt veszélyhelyzet időszakában (illetve a 
megelőző védelmi helyzetben) végrehajtandó polgári védelmi feladatokat rögzíti.A veszélyelhárítási 
tervben  szereplő  feladatokat  az  adott  településen,  illetve  polgári  szervnél  jellemző  vagy 
feltételezhető veszélyeztető hatás típusaira kell kidolgozni, illetve a polgári védelmi feladatok 
közül azokat kell tervezni, amelyek a veszélyeztető hatások elleni védekezés során szükségesek. A 
tervkészítésre köteleztettek a veszélyhelyzet kezelési terveiknek a vezetésre, irányításra vonatkozó 
részeit  kötelesek folyamatosan naprakészen  tartani,  egyéb részeinél  azok adatait,  az  adattárakat 
kötelesek félévenként felülvizsgálni és pontosítani.

 A tervkészítésre kötelezettek az általános pv terveiket - eltérő rendelkezés hiányában - kötelesek 
évente felülvizsgálni.

A tervkészítésre kötelezettek köre

Központi általános polgári védelmi tervet készít az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 
amely  alapját  képezi  az  összesített  általános  polgári  védelmi  terveknek  és  a  polgári  védelmi 
alapterveknek.
Összesített általános polgári védelmi terv készítésére kötelezettek a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságok,  a polgári védelmi kirendeltségek.
Általános  polgári  védelmi  alaptervet  a  R.-ben  meghatározottak  alapján  a  polgári  védelmi 
szempontból sorolt  településeken a helyi védelmi bizottság székhelyén működő polgári  védelmi 
kirendeltségeknek illetékességi területükre vonatkozóan, valamint a hatósági határozattal  kijelölt 
polgári szerveknél kell készíteni.
Veszélyelhárítási  alaptervet  a  polgári  védelmi  szempontból  I.,  II.,  III.  csoportba  sorolt 
településeken  kell  készíteni.  Alkalmazottai  védelme,  a  tevékenységükre  jellemző  veszélyeztető 
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hatások elhárítása érdekében alapterv készítésére kötelezettek a hatósági határozattal kijelölt polgári 
szervek is.
Az  alaptervek  adatait  felhasználva  összesített  veszélyelhárítási  tervet  készítenek  a  megyei 
katasztrófavédelmi  igazgatóságok  és  a  polgári  védelmi  kirendeltségek  illetékességi  területükre 
vonatkozóan.  Ezek  alapján  készíti  az  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  a  központi 
veszélyelhárítási  tervet  a  területi  szervek  beavatkozási,  elhárítási  lehetőségeit  meghaladó 
veszélyhelyzetek kezelésére, összehangolására.
Veszélyelhárítási résztervet azon a polgári védelmi szempontból IV. csoportba sorolt, illetve nem 
sorolt  településeken kell  készíteni,  amelyeket a  megyei közgyűlés elnökei kijelöltek.  A részterv 
különösen a lakosság és anyagi javak védelme érdekében szükséges polgári védelmi feladatokat 
(kitelepítés, elhelyezés, befogadás) tartalmazza.
A Kat.  tv.  IV. fejezete új  megközelítést  hozott  a veszélyes anyagokkal  kapcsolatos tevékenység 
hatósági  kezelésében.  Az  említett  IV.  fejezetben  leírtak  szerint  az  OKF  illetékes  a  hatósági 
engedélyezési eljárások lefolytatására.
A már működő, vagy építés alatt álló veszélyes létesítmények üzemeltetői - kötelező jelleggel - 
bejelentették  a  veszélyes  tevékenységet,  amelyhez  mellékelték  biztonsági  jelentésüket,  vagy 
biztonsági elemzésüket. E dokumentumok megfelelő mennyiségű információt szolgáltatnak a külső 
védelmi tervek elkészítéséhez.
(A  biztonsági  jelentésre  nem  kötelezett  veszélyes  létesítmények,  amelyek  tevékenysége  egy 
meghatározott veszélyességi szintet elér, biztonsági elemzést készítenek. Ez az okmány mindenre 
kiterjedően  tartalmazza  azon  célkitűzéseket,  valamint  vezetési  és  műszaki  eszközrendszerek 
bemutatását, amelyek biztosítják a mind az ember, mind a környezet megfelelő védelmét.)
A külső védelmi tervezés a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok és az érintett polgármesterek 
feladata.  A tervezési  tevékenység  során  a  veszélyeztetett  területen  élő  lakosság  mentésére,  a 
környezetben,  illetve  az  anyagi  javakban  keletkező  károsodások  enyhítésére  biztonsági 
rendszabályok, intézkedések kerülnek konkretizálásra. A gyakorlatban e tervek a veszélyelhárítási 
tervek szerves részét képezik. A 7/2005. (III. 4.) BM rendelet adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő 
a hatósági határozattal kijelölt polgári szervek részére, a települési veszélyelhárítási terv elkészítése 
érdekében.
A külső védelmi tervezés mellett - elsődleges fontossággal bír az üzemeltető által készített  belső 
védelmi tervek megléte. Ez az okmány egy bekövetkezett esemény során a létesítményen belüli 
személy-, érték- és vagyonmentés, valamint a környezetkárosító hatások csökkentésére vonatkozó 
saját kapacitásokat (önmentés) részleteiben mutatja be.
Nem  a  polgári  védelmi  tervezés  rendszeréről  szóló  BM  rendelet,  hanem  az  ár-  és 
belvízvédekezésről  szóló 10/1997.  (VII.17.)  KHVM rendelet  írja elő  a települési  önkormányzat 
részére az ár- és belvíz elleni védekezési terv készítését, mely a települési veszélyelhárítási alapterv 
részét is képezheti, de külön tervként is készülhet.

Közérdekű információk:

                                        Mentők:  104
                                         Tűzoltóság:  105
                                         Rendőrség:   107
                Általános segélyhívószám:   112

Megyei Védelmi Bizottság,
Védelmi Iroda

9700.  Szombathely,
           Berzsenyi tér 1.

94/ 515-781

Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Ügyelet

9700. Szombathely
          Ady E. tér 1.
          

9/ 513-430
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14/2007. (V. 17.) ÖTM rendelet
a települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet 

módosításáról
A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján,  az önkormányzati  és  területfejlesztési  miniszter  feladat-  és  hatásköréről  szóló 168/2006.  (VII.  28.)  Korm. 
rendelet 4. §-a c) pontjának cb) alpontjában meghatározott feladatkörömben a következőket rendelem el:

1-8. §
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 14/2007. (V. 17.) ÖTM rendelethez.

1.       Szentgotthárd     I.



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. október28-i ülésére

Tárgy:  Vasi TISZK  Alapító Okirat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei  Szakképzés-szervezési Társulás   Alapító Okiratát módosítani szükséges a 
szakfeladat számok változása miatt. 
Vas Megye Közgyűlése az 1.  sz. mellékelt  formában tárgyalta és elfogadta a Vasi TISZK 
Alapító okiratát.

Kérem a  T.  Testületet  az  Vas  Megyei  Szakképzés-szervezési  Társulás  Alapító  Okiratának 
módosítását a melléklet szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  a  Vas  Megyei  Szakképzés-
szervezési  Társulás  Alapító  Okiratát  2010.  január  01-jei  hatállyal   az  alábbiak  szerint 
módosítja:

Az eredeti szövegből törlésre kerül A törölt szövegrész helyébe az alábbi szöveg 
kerül

Alaptevékenysége: 

751197 Máshová nem sorolható szervek 
tevékenysége                         

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:

Alaptevékenysége:

682002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása,  
üzemeltetése (tanterem, 
nyomdaüzem bérbeadása, nem 
üzleti célú, közösségi,  
szabadidős szálláshely-
szolgáltatás)

841901 1   Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi  társulások 
elszámolásai

856091 1 Szakképzési és felnőttképzési  
támogatások              

Kiegészítő tevékenysége
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751958       Költségvetési szervek által
                   végzett egyéb kiegészítő
                   tevékenységek

841169 2    Máshova nem sorolt egyéb 
kiegészítő szolgáltatás

856099 2   Egyéb oktatást kiegészítő
                  tevékenység   

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

Szentgotthárd, 2009. október 15.

Viniczay Tibor
   Polgármester

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

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

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;
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tananyagfejlesztés,  tanártovábbképzés  megindítása  a 
fenti feladatok szakszerű megvalósítása érdekében.

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

Alaptevékenysége: 682002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése (tanterem, nyomdaüzem 
bérbeadása, nem üzleti célú, közösségi, 
szabadidős szálláshely-szolgáltatás)

841901 1   Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai

856091 1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

Kiegészítő tevékenysége:
841169 2    Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő 

szolgáltatás  
856099 2  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység   

Kisegítő tevékenysége: nincs

Vállalkozási tevékenysége: nincs

Működési köre: 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 alapítói jogokkal  
felruházott irányító szervei,  
székhelyük:

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

Bük Város Önkormányzati Képviselő-testülete (9737 
Bük, Széchenyi u. 44.)

Celldömölk Város Önkormányzati  Képviselő-testülete 
(9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.)

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
(9600 Sárvár, Várkerület 3.)

Szentgotthárd Város Önkormányzati Képviselő-
testülete (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.)
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Egyéb irányítói jogokkal  
felruházott szerv:

Vas  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  (9700 
Szombathely,  Berzsenyi  tér  1.)  azzal,  hogy  a 
költségvetési  szerv  vezetőjének  kinevezése  vagy 
megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása 
az  alapítói  jogokkal  felruházott  irányító  szervek 
hatáskörébe tartozik.

Besorolása: - a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató 
költségvetési szerv

- közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 

önállóan működő költségvetési szerv

Előirányzatok feletti rendelkezési  
jogosultság:

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.

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.

Záradék:
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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. október …

Vas Megyei Önkormányzat nevében a 174/2009. (IX . 25.) 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
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ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő – testület 2009. október 28-i ülésére

Tárgy: 2010. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása

Tisztelt Képviselő Testület!

Jelen előterjesztés a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 18. §-ában előírt éves 
belső  ellenőrzési  terv  elfogadására  tesz  javaslatot  Szentgotthárd  Város  és 
Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  tanácsa  számára  a  2009.  évre 
vonatkozóan. 

I. Tartalmi összefoglaló

Az  éves  terv  összeállítása  a  kockázatkezelési  mátrix  segítségével  került 
kialakításra.  Az  éves  tervbe  az  általunk  legkockázatosabbnak  minősített 
területek kerültek be, illetve azok az ellenőrzések, amelyeket a polgármesterek, 
jegyzők  kértek.  Az  év  során  az  itt  feltüntetetteken  felül  folyamatosan  lesz 
utóellenőrzés is minden ellenőrzés után.
Szentgotthárd Város és Térségi Többcélú Kistérségi Társulás a belső ellenőr 
alkalmazásával  gondoskodik  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  (továbbiakban  Ötv.)  92.§-a  alapján  az 
önkormányzat  felügyelete  alá  tartozó  költségvetési  szervek  és  a  testület 
hivatalának belső ellenőrzéséről.
A  Belső  ellenőrzési  feladatot  jelenleg  1  fő  belső  ellenőr  látja  el.  A 
törvényeknek megfelelően jelenleg a belső ellenőrzési vezető feladatait is őt 
terhelik.
A Belső Ellenőr tevékenységét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény (továbbiakban Áht.) 121/A. §-a, az Ötv., a költségvetési szervek belső 
ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.), a 
belső ellenőrzési vezető által kidolgozott Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint 
végzi. Az éves tervek összeállítása során figyelemmel van a 2010-ig érvényes 
Belső  ellenőrzési  stratégia  2006  –  2010.  című  dokumentumban 
megfogalmazottakra (ld. 1. számú melléklet)
Az ellenőrzési feladatok tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, az 
Áht., az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. 
rendelet,  az  államháztartás  szervezetei  beszámolási  és  könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozzák meg.

A  Kistérségi  Társulás  Önkormányzatai  és  azok  intézményei  kötelesek  a 
vizsgálatokban részt venni, szakmai megállapításaikkal segíteni a költségvetési 
szervek tevékenységének teljes körű, átfogó értékelését.
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Az  éves  ellenőrzési  kötelezettséget  a  kockázatelemzés  alapján  felállított 
prioritások,  a  stratégiai  terv  (1.sz.  melléklet),  valamint  a  belső  ellenőrzés 
rendelkezésére álló erőforrások határozzák meg.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések
Az  ellenőrzési  feladatok  kiválasztásánál  az  alábbi  szempontokat  szükséges 
érvényesíteni:
•  az ellenőrzési feladatok kockázatelemzés alapján kerüljenek kiválasztásra.
• a kockázatelemzés foglalja magába a pénzügyi és szakmai irányítás folyamatában 

lévő kockázatok elemzését.
• összpontosítson  azokra  az  ellenőrzésekre,  melyek  a  legnagyobb  hozamot 

biztosítják  az  elszámoltatás,  a  gazdaságosság,  a  hatékonyság  és  eredményesség 
javítása terén.

• törekedjen az ellenőrzési erőforrások lehetőségei között az ellenőrzés hatáskörébe 
tartozó  területek  minél  nagyobb  mértékű  lefedésére,  a  háromévenkénti 
rendszerességgel végzendő feladatok elvégzésére.

A tervezett ellenőrzések tárgya

Az ellenőrzések tárgyát ellenőrzési szervezetenként a Ber. 23. §-ában előírtak szerint 
összeállított ellenőrzési programok tartalmazzák részletesen.

Az ellenőrzések célja annak értékelése, hogy:
• az önkormányzati (kistérségi) intézmények által  ellátott feladatok és a pénzügyi-

gazdasági  háttér  összhangja  biztosított-e,  az  intézmény belső  szervezete  és 
gazdálkodási rendszere alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására?

• a  feladatok  meghatározása,  a  költségvetés  egyensúlyának  helyzete,  a  bevételi 
lehetőségek  feltárása,  a  bevételek  beszedése,  elszámolása,  a  kiadások 
csökkentésére tett intézkedések és azok eredményessége megfelelő-e?

• a  gazdálkodás  törvényességét,  szabályszerűségét biztosították-e  a  tervezés,  a 
költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás során, a közbeszerzési eljárásokat 
szabályszerűen végezték-e?

• az  ágazati  törvények,  rendeletek,  a  képviselő-testület  rendeletei  és  határozatai 
megfelelően kerültek-e végrehajtásra?

• a számviteli nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékkezelés rendje, a bizonylati 
rend és okmányfegyelem, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele 
megfelel-e az elvárásoknak?

• állagvédelmi kötelezettségüknek   eleget tettek-e az ellenőrzöttek, s a tevékenység 
dokumentálása előírásszerű-e?

• az  élelmezési  tevékenység  színvonala,  az  élelmezés  szervezése,  bonyolítása 
megfelel-e a követelményeknek?

• a  gazdálkodás  szabályszerűségét  biztosító  belső  kontrollok lehetővé  tették-e  a 
szabálytalanságok,  hiányosságok,  gazdaságtalan  megoldások  időben  történő 
feltárását,  megelőzését?  (a  FEUVE  kialakításának,  működésének  és 
hatékonyságának elemzése) 

• a  korábbi  ellenőrzések   által  feltárt  hiányosságok  megszüntetésére  hozott 
intézkedések  eredményesek voltak-e, a megállapítások kellőképpen hasznosultak-
e?
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A 2009. évi belső ellenőrzési terv ezen követelmények figyelembe vételével, a 
rendelkezésre  álló  revizori  kapacitásnak  megfelelően  került  összeállításra, 
melyet a 2.sz. melléklet mutat be részletesen. A 3. számú mellékelt maga az 
elfogadandó 2010. évi Belső Ellenőrzési Terv.

A gazdasági  körülmények,  a  személyi  feltételek változásai  és  az  előre  nem 
tervezhető  feladatok  indokolttá  tehetik  az  ellenőrzési  terv  évközi 
felülvizsgálását és módosítását.

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony
A 2010.  évi  belső  ellenőrzési  terv  Szentgotthárd  város  Önkormányzatának 
stratégiai céljaival és költségvetési koncepciójával összhangban áll.

III. Várható szakmai hatások
Az  ellenőrzések  elősegítik  az  önkormányzatok  hivatalában,  valamint  az 
önkormányzat  és  a  Többcélúi  Kistérségi  Társulás  fenntartásában  működő 
költségvetési  intézményeknél  a szabályszerűségi,  szabályozottság, 
gazdaságossági,  hatékonysági  és  eredményességi  követelmények 
érvényesülését. 

IV. Kapcsolódások
A 2010. évi belső ellenőrzési terv teljes mértékben megfelel a PM által javasolt 
feladat ellátásnak, a hatályos központi és helyi előírásoknak. Így teljesíti azokat 
a  követelményeket,  amelyek  a  magyar  államháztartási  belső  pénzügyi 
ellenőrzési rendszer EU-konform átalakítását, hatékony és átlátható működését 
célozzák. 

V. Javaslat a sajtó tájékoztatására
Az előterjesztés nem igényli a sajtó tájékoztatását.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő  Testületet  a  melléklet  szerinti  2010.  évi  Belső 
ellenőrzési terv megvitatására és jóváhagyására.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Képviselő – testülete jóváhagyja a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés  3. számú 
melléklete szerint.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

Doncsecz Gábor Belső ellenőrzési vezető
Határidő: folyamatos.

Szentgotthárd, 2009. október 20.

                                        Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                                                                Jegyző
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1. számú melléklet

Ellenőrzési stratégia
2006 – 2010.

A belső  ellenőrzés  általános  stratégiai  célja,  hogy  hozzájáruljon  az  önkormányzatok  által 
kitűzött  stratégiai  célok  eléréséhez.  Ennek  érdekében  a  gazdálkodásra  vonatkozó 
jogszabályok  előírásainak  betartatása  mellett  fontos  a  tulajdonosi  szemléletű  gazdálkodás 
érvényesülése. 

Az  ellenőrzési  munka  sajátos  területeire  vonatkozó  stratégiai  célok,  és  az  azt  biztosító 
legfontosabb feladatok az alábbiak:
Az  intézmények  tulajdonosi,  fenntartói  ellenőrzésének  stratégiai  célja,  hogy  elősegítse  az 
intézményi  gazdálkodás  hatékonyságát,  szabályszerűségét,  az  alaptevékenységként 
meghatározott  feladat  ellátás  követelményeknek  megfelelő  teljesítése  mellett.  Megfelelő 
áttekintés biztosítása az intézmények gazdálkodásának helyzetéről, színvonaláról.

1. Minden intézmény átfogó ellenőrzése legalább 4 évente. (Amennyiben a erőforrások 
engedik)

2. Az érintett szakosztályok bevonása az intézmény átfogó ellenőrzésébe.
3. Az átfogó ellenőrzések folytonosságának fenntartása. 
4. Az  intézmények  gazdálkodásának  minősítése,  és  objektív  szempontok  szerinti 

összehasonlítása. 
5. A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolásának kiemelt vizsgálati 

szempontként való kezelése. 
6. A FEUVE rendszer kialakításának értékelése.

A polgármesteri  hivatal  belső ellenőrzésének stratégiai  célja,  hogy hozzájáruljon a  hivatal 
részére előirt feladat ellátás hatékonyságának növeléséhez. 

1. A bevételi lehetőségek kihasználásának vizsgálata. 
2. Az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodás elemzése.
3. A hivatal  finanszírozási  rendszere  hatékonyságának  ellenőrzése  az  elszámoltatási 

rendszer kialakításának felülvizsgálatával. 
4. A  hivatali  belső  gazdálkodás  hatékonyságának  emelése,  a  szervezeti  keretek 

áttekintésével.
5. A vagyonkezelés szabályszerűségének ellenőrzése.
6. A hivatali FEUVE kialakításának ellenőrzése az egyes funkciók ellátásának tükrében, 

hatékonyságának értékelése.

A  belső  ellenőri  munkával  kapcsolatos  stratégiai  cél  az  ellenőrzések  hatékonyságának, 
eredményességének emelése.

1. A vizsgálandó területek, témák kockázat elemzésen alapuló tervezése.
2. Az  ellenőrzésre,  a  számvitelre  valamint  a  gazdálkodásra  vonatkozó  jogszabályok, 

szakirodalom folyamatos figyelése.
3. Részvétel az ellenőrzéssel foglalkozó tanfolyamokon, konzultációkon.
4. A  vizsgálatok  hatékonyságát,  eredményességét  biztosító  ellenőrzési  módszerek 

alkalmazása. 
5. Technikai eszközök, különösen az informatika által nyújtott lehetőségek teljes körű 

kihasználása.
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2. számú melléklet

2010. évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2010. 01. 01 – 2010. 12. 31.)

Naptári napok száma: 365 

nap/fő

szombat, vasárnap ( - ) 104 

nap/fő

fizetett ünnepek ( - ) 6 

nap/fő

Munkanapok száma: 255 

nap/fő

fizetett szabadság ( - )  30 

nap/fő

betegség, egyéb ( - ) 10 

nap/fő

továbbképzés, beszámoló ( - ) 18 

nap/fő

Revizori napok száma: 197 

nap/fő

Revizori létszám: 1 fő

− 1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető)

Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma:

1 fő x 193 nap = 197 revizori nap

Ellenőrzésre fordítható összes napok száma: 197 nap

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolandó (20%): -39 nap
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Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma: 158 nap

Kockázatelemzési kritérium mátrix
KOCKÁZATI 
TÉNYEZŐK

CÉLRA GYAKOROLT HATÁS
MAGAS (3) KÖZEPES (2) ALACSONY (1)

1.  Pályázati 
támogatások 
felhasználásának 
ellenőrzése  3  község 
(Csörötnek, 
Rábagyarmat, 
Alsószölnök),  valamint 
3 intézmény (SZOI, III. 
Béla,  Közszolgáltató 
vállalat) tekintetében

A pályázati pénzek nem 
szakszerű  felhasználása 
elnyert  pénzek 
visszafizetéséhez 
vezethet.

2.  Felügyeleti 
ellenőrzés  (Játékvár 
Óvoda)

Az óvoda tekintetében a 
pénzek  (normatívák) 
felhasználása,  a 
jogszabályok  betartása 
mind  az  iskola 
működésére  vannak 
hatással.  Kötelező  éves 
ellenőrzés

3.  Polgármesteri 
Hivatalban  dolgozó 
gondnokok 
vagyonkezelésének 
ellenőrzése

A  gondnokok  által 
végzett 
vagyongazdálkodás 
nem  jogszerű 
menete,  a 
gondnokoltakra 
negatív  hatással 
lehet. 

4.  Falugondnoki 
szolgálatok  ellenőrzése 
a kistérségben

A  falugondnoki 
szolgálatok  nem 
szabályszerű 
működése 
többletkiadáshoz 
vezethet.

5.  Informatikai 
rendszerellenőrzés  a 
kistérség  településein 
(működés  jogszabályi 

A  mindennapi 
munka elvégzéséhez 
szükséges  alapvető 
informatikai  háttér 
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megfelelőség, 
ellátottság)

hiánya  a 
munkavégzést 
hátráltatja

6.  Szabálysértési 
eljárások  jogszerűsége,  a 
végrehajtási  eljárások 
eredményessége, 
pénzbírság  nyilvántartás, 
lefoglalt-  elkobzott 
ingóságok  kezelése, 
megsemmisítése.

Az  eljárások 
jogszerűtlen 
bekövetkezése  súlyos 
hibákhoz,  illetve 
visszafizetésekhez 
vezethet.

7.  A  közbeszerzések, 
beszerzések,  valamint 
az  eljárásaik 
ellenőrzése

A 
közbeszerzési/beszerzési 
eljárások 
szabályszerűségének 
vizsgálata  kötelező 
ellenőrzési feladat.

8. A körjegyzőségek és 
a  Polgármesteri 
Hivatalok 
elhelyezésének 
körülményei,  a  tárgyi 
feltételek  alakulása  (A 
takarékossági  és 
biztonsági  szempontok 
figyelembe vételével)

A  körjegyzőségek 
és  a  Polgámesteri 
Hivatalok 
körülményei  és 
tárgyi  feltételeinek 
megfelelősége  a 
működésre 
közepesen  nagy 
hatással van

9.  Tartozások  adók 
módjára  történő 
behajtásának 
ellenőrzése  annak 
szervezettsége  és 
szabályszerűsége 
szempontjából

A  be  nem  fizetett 
tartozások 
beszedésének 
hiánya költségvetési 
bevételkiesést 
okozhat

10.  Városrészi 
Önkormányzatok 
támogatásaik
felhasználása

A  városrészi 
önkormányzatok részére 
juttatott   támogatások 
felhasználásának 
vizsgálata.  A  pénzek 
nem  megfelelő 
felhasználása  a 
működésükben 
zavarokat okozhat. 

11.  Normatíva 
ellenőrzés

A  normatíva  az 
önkormányzatok 
működésének  jelentős 
részét képezik. Kötelező 
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éves ellenőrzési feladat.

12.  A  Szentgotthárdi 
Thermal  –  projekt,  a 
Thermal  fürdő 
működése,  valamint  az 
erre  épülő 
idegenforgalmi 
koncepció  ellenőrzése, 
az  egy  ével  korábbi 
ellenőrzéshez képest.

Az  egy  évvel  korábbi 
ellenőrzés  után  a  fürdő 
további  fejlődésének 
vizsgálata,  a  pénzügyi 
egyensúly  megléte, 
valamint a kihasználtság 
ellenőrzése.

13. A FEUVE rendszer 
kialakításának  és 
működtetésének 
ellenőrzése 
Szentgotthárdon  és  a 
Körjegyzőségben.

A  FEUVE  rendszer 
működése  az 
Önkormányzati 
igazgatásban  a  vezetői 
ellenőrzés  egyik 
legfontosabb  eleme. 
Kötelező  a  megléte. 
Kötelezően vizsgálandó.

14.  Utóellenőrzés  a 
2009.  évi 
ellenőrzésekből

Az  ellenőrzés  során 
feltárt  hiányosságok, 
javaslatok  után  tett 
intézkedések  vizsgálata. 
Kötelezően vizsgálandó

15.  Sporttámogatások 
ellenőrzés  a  kistérségi 
Önkormányzatoknál

Az  önkormányzati 
sporttámogatások 
elszámolása, 
valamint 
felhasználása.  A 
nem  megfelelő 
dokumentálás  a 
pénzek  nem 
megfelelő 
felhasználásához 
vezethet.

16.  A  hivatali 
gépkocsik 
használatának 
ellenőrzése 
(Szentgotthárd)

A  gépkocsik  nem 
megfelelő 
használata 
többletkiadásokhoz 
vezethet.

17.  A  közterület 
felügyelet  által 
kiszabott  büntetések 
vizsgálata

A  közterület  felügyelet 
által  kiszabott 
büntetések 
jogszerűeknek  és 
megfelelő  hatást 
kiváltónak kell lenniük 
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18.  Pályázat  figyelés 
rendszerességének, 
pályázatok 
készítésének, 
pályázatok 
utókövetésének 
összeségenek 
rendszerének vizsgálata

A  pályázattal 
kapcsolatos 
menedzseri  munkák 
(pályázat  figyelés, 
készítés, 
utókövetés)  nem 
megfelelő  menete, 
pályázati  pénzek 
elvesztéséhez 
vezethet.

19.  Informatikai 
rendszerellenőrzés  a 
kistérség  településein 
(működés  jogszabályi 
megfelelőség, 
ellátottság)

A  mindennapi 
munka elvégzéséhez 
szükséges  alapvető 
informatikai  háttér 
megvan-e  a 
kistérség 
településein?

20.  A  kistérség 
településeinek 
pénzügyi 
szabályzatainak 
jogszabályi megfelelése

A  nem  megfelelő 
pénzügyi 
szabályozás az éves 
költségvetésben 
okozhat  működési 
zavarokat.
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KOCKÁZATI 
TÉNYEZŐK

BEKÖVETKEZÉS VALÓSZÍNÜSÉGE
MAGAS (3) KÖZEPES (2) ALACSONY (1)

1.  Pályázati 
támogatások 
felhasználásának 
ellenőrzése  3  község 
(Csörötnek, 
Rábagyarmat, 
Alsószölnök),  valamint 
3 intézmény (SZOI, III. 
Béla,  Közszolgáltató 
vállalat) tekintetében

A pályázati  pénzek 
nem  szakszerű 
felhasználása 
elnyert  pénzek 
visszafizetéséhez 
vezethet.

2.  Felügyeleti 
ellenőrzés  (Játékvár 
Óvoda)

Az óvoda tekintetében a 
pénzek  (normatívák) 
felhasználása,  a 
jogszabályok  betartása 
mind  az  iskola 
működésére  vannak 
hatással.  Kötelező  éves 
ellenőrzés

3.  Polgármesteri 
Hivatalban  dolgozó 
gondnokok 
vagyonkezelésének 
ellenőrzése

A  gondnokok  által 
végzett 
vagyongazdálkodás 
nem  jogszerű 
menete,  a 
gondnokoltakra 
negatív  hatással 
lehet.

4.  Falugondnoki 
szolgálatok  ellenőrzése 
a kistérségben

A  falugondnoki 
szolgálatok  nem 
szabályszerű 
működése 
többletkiadáshoz 
vezethet.

5.  Informatikai 
rendszerellenőrzés  a 
kistérség  településein 
(működés  jogszabályi 

A  mindennapi 
munka elvégzéséhez 
szükséges  alapvető 
informatikai  háttér 
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megfelelőség, 
ellátottság)

megvan-e  a 
kistérség 
településein?

6.  Szabálysértési 
eljárások  jogszerűsége,  a 
végrehajtási  eljárások 
eredményessége, 
pénzbírság  nyilvántartás, 
lefoglalt-  elkobzott 
ingóságok  kezelése, 
megsemmisítése.

Az  eljárások 
jogszerűtlen 
bekövetkezése 
súlyos  hibákhoz, 
illetve 
visszafizetésekhez 
vezethet.

7.  A  közbeszerzések, 
beszerzések,  valamint 
az  eljárásaik 
ellenőrzése

A 
közbeszerzési/beszerzési 
eljárások 
szabályszerűségének 
vizsgálata  kötelező 
ellenőrzési feladat.

8. A körjegyzőségek és 
a  Polgármesteri 
Hivatalok 
elhelyezésének 
körülményei,  a  tárgyi 
feltételek  alakulása  (A 
takarékossági  és 
biztonsági  szempontok 
figyelembe vételével)

A körjegyzőségek és 
a  Polgámesteri 
Hivatalok 
körülményei  és 
tárgyi  feltételeinek 
megfelelősége  a 
működésre 
közepesen  nagy 
hatással van

9.  Adók  módjára 
történő behajtása

A  be  nem  fizetett 
tartozások 
beszedésének 
hiánya költségvetési 
bevételkiesést 
okozhat

10.  Városrészi 
Önkormányzatok 
támogatásaik
felhasználása

A  városrészi 
önkormányzatok 
pénzügyi 
helyzetének 
vizsgálata. A pénzek 
nem  megfelelő 
felhasználása  a 
működésükben 
zavarokat okozhat.

11.  Normatíva 
ellenőrzés

A  normatíva  az 
önkormányzatok 
működésének  jelentős 
részét képezik. Kötelező 
éves ellenőrzési feladat.
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12.  A  Szentgotthárdi 
Thermal  –  projekt,  a 
Thermal  fürdő 
működése,  valamint  az 
erre  épülő 
idegenforgalmi 
koncepció  ellenőrzése, 
az  egy  ével  korábbi 
ellenőrzéshez képest.

Az  egy  évvel  korábbi 
ellenőrzés  után  a  fürdő 
további  fejlődésének 
vizsgálata,  a  pénzügyi 
egyensúly  megléte, 
valamint a kihasználtság 
ellenőrzése.

13. A FEUVE rendszer 
kialakításának  és 
működtetésének 
ellenőrzése 
Szentgotthárdon  és  a 
Körjegyzőségben.

A  FEUVE  rendszer 
működése  az 
Önkormányzati 
igazgatásban  a  vezetői 
ellenőrzés  egyik 
legfontosabb  eleme. 
Kötelező  a  megléte. 
Kötelezően vizsgálandó.

14.  Utóellenőrzés  a 
2009.  évi 
ellenőrzésekből

Az  ellenőrzés  során 
feltárt  hiányosságok, 
javaslatok  után  tett 
intézkedések  vizsgálata. 
Kötelezően vizsgálandó

15.  Sporttámogatások 
ellenőrzés  a  kistérségi 
Önkormányzatoknál

Az  önkormányzati 
sporttámogatások 
elszámolása, 
valamint 
felhasználása.  A 
nem  megfelelő 
dokumentálás  a 
pénzek  nem 
megfelelő 
felhasználásához 
vezethet.

16.  A  hivatali 
gépkocsik 
használatának 
ellenőrzése 
(Szentgotthárd)

A  gépkocsik  nem 
megfelelő 
használata 
többletkiadásokhoz 
vezethet.

17.  A  közterület 
felügyelet  által 
kiszabott  büntetések 
jogszerüségének 
vizsgálata

A  közterület 
felügyelet  által 
kiszabott büntetések 
vizsgálata.  A  nem 
jogszerűen kiszabott 
büntetések 
visszafizetésekhez 
vezethetnek.

18.  Pályázat  figyelés A  pályázattal 
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rendszerességének, 
pályázatok 
készítésének, 
pályázatok 
utókövetésének 
összeségenek 
rendszerének vizsgálata

kapcsolatos 
menedzseri  munkák 
(pályázat  figyelés, 
készítés, 
utókövetés)  nem 
megfelelő  menete, 
pályázati  pénzek 
elvesztéséhez 
vezethet.

19.  Informatikai 
rendszerellenőrzés  a 
kistérség  településein 
(működés  jogszabályi 
megfelelőség, 
ellátottság)

A  mindennapi 
munka elvégzéséhez 
szükséges  alapvető 
informatikai  háttér 
megvan-e  a 
kistérség 
településein?

20.  A  kistérség 
településeinek 
pénzügyi 
szabályzatainak 
jogszabályi megfelelése

A  nem  megfelelő 
pénzügyi 
szabályozás az éves 
költségvetésben 
okozhat  működési 
zavarokat.

57



Kockázatelemzés összesítés

KOCKÁZATI 
TÉNYEZŐK

Kockázatelemzés összesítés
Célra  gyakorolt 
hatása

Bekövetkezésének 
valószínűsége

Pont

1.  Pályázati 
támogatások 
felhasználásának 
ellenőrzése 3 község 
(Csörötnek, 
Rábagyarmat, 
Alsószölnök), 
valamint  3 
intézmény  (SZOI, 
III.  Béla, 
Közszolgáltató 
vállalat) tekintetében

5

2.  Felügyeleti 
ellenőrzés  (Játékvár 
Óvoda)

6
3.  Polgármesteri 
Hivatalban  dolgozó 
gondnokok 
vagyonkezelésének 
ellenőrzése

4

4.  Falugondnoki 
szolgálatok 
ellenőrzése  a 
kistérségben

4
5.  Informatikai 
rendszerellenőrzés  a 
kistérség településein 
(működés 
jogszabályi 
megfelelőség, 
ellátottság)

3

6.  Szabálysértési 
eljárások jogszerűsége, 
a végrehajtási eljárások 
eredményessége, 

5

58



pénzbírság 
nyilvántartás, lefoglalt- 
elkobzott  ingóságok 
kezelése, 
megsemmisítése.
7. A közbeszerzések, 
beszerzések, 
valamint  az 
eljárásaik ellenőrzése

6
8.  A körjegyzőségek 
és  a  Polgármesteri 
Hivatalok 
elhelyezésének 
körülményei, a tárgyi 
feltételek  alakulása 
(A  takarékossági  és 
biztonsági 
szempontok 
figyelembe 
vételével)

3

9.  Adók  módjára 
történő behajtása 4
10.  Városrészi 
Önkormányzatok 
támogatásaik
felhasználása

5
11.  Normatíva 
ellenőrzés 6
12.  A Szentgotthárdi 
Thermal – projekt, a 
Thermal  fürdő 
működése,  valamint 
az  erre  épülő 
idegenforgalmi 
koncepció 
ellenőrzése,  az  egy 
ével  korábbi 
ellenőrzéshez képest

6

13.  A  FEUVE 
rendszer 
kialakításának  és 
működtetésének 
ellenőrzése 
Szentgotthárdon és a 
Körjegyzőségben.

6

14.  Utóellenőrzés  a 
2009.  évi 
ellenőrzésekből

6
15.Sporttámogatások 4
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ellenőrzés  a 
kistérségi 
Önkormányzatoknál
16.A  hivatali 
gépkocsik 
használatának 
ellenőrzése 
(Szentgotthárd)

4

17.  A  közterület 
felügyelet  által 
kiszabott  büntetések 
jogszerüségének 
vizsgálata

4

18. Pályázat figyelés 
rendszerességének, 
pályázatok 
készítésének, 
pályázatok 
utókövetésének 
összeségenek 
rendszerének 
vizsgálata

3

19.  Informatikai 
rendszerellenőrzés  a 
kistérség településein 
(működés 
jogszabályi 
megfelelőség, 
ellátottság)

3

20.  A  kistérség 
településeinek 
pénzügyi 
szabályzatainak 
jogszabályi 
megfelelése

3
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2009

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, 
időpontja

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat 
elemzés címe, időpontja

- Kockázatkezelési mátrix (2009. október 20.)

Ellenőrzend
ő 

folyamatok 
és szervezeti 

egységek

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött időszak)

Azonosított 
kockázati
 tényezők 

Az 
ellenőrzés 

típusa

Az 
ellenőrzés 
ütemezése

Erőforrás 
szükséglete

k

Pályázati 
támogatások 
felhasználásá
nak 
ellenőrzése 3 
község 
(Csörötnek, 
Rábagyarmat
, 
Alsószölnök)
,  valamint  3 
intézmény 
(SZOI,  III. 
Béla, 
Közszolgálta
tó  vállalat) 
tekintetében

Cél: A  pályázati 
pénzek 
felhasználásának 
jogszerűségének 
vizsgálata
Tárgya: 3 község és 
3  intézmény 
vizsgálata
Időszak: 2008.  – 
2009. év

• A 
pályázati 
pénzek 
nem 
jogszerű 
felhasznál
ása

• Pénzek 
visszafizet
ése

• A pályázat 
nem  volt 
szükséges

témavizsgálat 2010. 
január 

Jelentés:
2010. 

február

13 nap

A 
polgármester
i  hivatalban 
dolgozó 
gondnokok 
vagyonkezel
ésének 
ellenőrzése

Cél: A  gondnokok 
vagyongazdálkodásá
nak vizsgálata.
Tárgya: Az  elmúlt 
évek 
vagyongazdálkodása
Időszak: 2007. 
január  1  –  2009. 
december 31.

• A 
gondnokol
tak 
vagyona 
nincs 
megfelelő
en kezelve

• Nem  a 
jogszabály
ok  szerint 
jártak el

célvizsgálat 2010. 
január - 

Jelentés:
2010. 

február

10 nap
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Ellenőrzend
ő 

folyamatok 
és szervezeti 

egységek

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött időszak)

Azonosított 
kockázati
 tényezők 

Az 
ellenőrzés 

típusa

Az 
ellenőrzés 
ütemezése

Erőforrás 
szükséglete

k

Normatíva 
ellenőrzés 
(Szentgotthár
d Város és a 
Magyarlaki 
Ált. 
Iskolában)

Cél: A  normatívák 
elszámolásának 
ellenőrzése
Tárgya: A  normatíva 
elszámolása
Időszak: 2009. január 
1. – 2009. december 
31.

• Hibás 
normatíva 
igénylés

• Finanszíro
zási 
nehézség
ek 
keletkezhe
tnek

témavizsgálat 2010. 
február

Jelentés:
2010. 

március

10 nap

Szabálysértési 
eljárások 
jogszerűsége, 
a  végrehajtási 
eljárások 
eredményessé
ge, pénzbírság 
nyilvántartás, 
lefoglalt- 
elkobzott 
ingóságok 
kezelése, 
megsemmisíté
se.

Cél: A 
szabályszerűségi 
eljárások 
jogszerűségének 
vizsgálata.
Tárgya: 
Szentgotthárd  Város 
Polgármesteri 
Hivatala
Időszak:  2008  – 
2009. év

• Nem 
jogszerű 
szabálysér
tési eljárás

• Nem 
megfelelő
en 
kiszabott 
pénzbírsá
g

• Az 
ingóságok 
nem 
megfelelő 
kezelése

célvizsgálat 2010. 
március

Jelentés:
2010. 
április

13 nap

Felügyeleti 
ellenőrzés 
(Játékvár 
Óvoda, 
Szentgotthár
d)

Cél: Az  óvoda 
működése
Tárgya: Az  óvoda 
gazdálkodása, 
humán  erőforrás 
kihasználtsága,  és  a 
működésének 
vizsgálata
Időszak: 2007. 
január  1.  –  2009. 
december 31

• Az  óvoda 
kihasznált
sága  nem 
megfelelő

• A  nem 
megfelelő 
gazdálkod
ás 
többletkia
dásokat 
okozhat

Felügyeleti 
jellegű 
(átfogó) 

ellenőrzés

2010. 
április

Jelentés:
2010. 
május

10 nap

Utóellenőrzé
s a 2009. évi 
ellenőrzések
ből

Cél: A  FEUVE 
rendszer 
működésének 
vizsgálata,  és 
fejlesztése
Tárgya: 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata, és a 
kistérség 
körjegyzőségei
Időszak: 2009. év

• Az 
ellenőrzés
ek  során 
feltárt 
hiányossá
gok, 
javaslatok 
az  idő 
folyamán 
nem lettek 
javítva

útóellenőrzés 2010. 
május

Jelentés:
2010. 
május

10 nap
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Ellenőrzend
ő 

folyamatok 
és szervezeti 

egységek

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött időszak)

Azonosított 
kockázati
 tényezők 

Az 
ellenőrzés 

típusa

Az 
ellenőrzés 
ütemezése

Erőforrás 
szükséglete

k

Adók 
módjára 
történő 
behajtása

Cél: A be nem fizetett 
adók  behajtásának 
menete,  valamint  az 
adók  beszedésének 
formája
Tárgya: 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata, 
Időszak: 2008.  – 
2009. év

• Az  adók 
utólagos 
behajtásá
nak 
elmaradás
a  bevétel 
kiesést 
okozhat

célvizsgálat 2010. 
június

Jelentés:
2010. 
június

10 nap

Városrészi 
Önkormányz
atok 
támogatásaik
felhasználása

Cél: A  városrészi 
önkormányzatok 
gazdálkodásának 
ellenőrzés,  és 
fejlesztése
Tárgya: a 
Szentgotthárdi 
városrészi 
önkormányzatok
Időszak: 2008  - 
2009. év

• A  nem 
megfelelő 
gazdálkod
ás 
többletkölt
séget 
okozhat

témavizsgálat 2009. 
június

Jelentés:
2009. július

10 nap

A  hivatali 
gépkocsik 
használatána
k ellenőrzése 
(Szentgotthár
d)

Cél: A  hivatali 
gépkocsik 
használatának 
szabályozása, 
valamint 
fenntartásának 
költségei.
Tárgya: 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata
 Időszak: 2006.  – 
2009. év

• A 
gépkocsik 
nem 
megfelelő 
használat 
többletkia
dást 
eredmény
ezhet

• A 
gépkocsit 
használat
a  közben 
kár 
keletkezik 
a 
gépkocsib
an

célvizsgálat 2010. július

Jelentés:
2010. július

10 nap
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Ellenőrzend
ő 

folyamatok 
és szervezeti 

egységek

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött időszak)

Azonosított 
kockázati
 tényezők 

Az 
ellenőrzés 

típusa

Az 
ellenőrzés 
ütemezése

Erőforrás 
szükséglete

k

A  közterület 
felügyelet 
által 
kiszabott 
büntetések 
jogszerüségé
nek 
vizsgálata

Cél: A  közterület 
felügyelet  által 
kiszabott  bírságok 
jogszerűségének 
vizsgálata
Tárgya: 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata
Időszak: 2009. év

• A 
jogszabály 
ellenes 
bírságok 
súlyos 
következm
énnyel 
járhatnak

célvizsgálat 2010. július

Jelentés:
2010. 

augusztus

12 nap

A 
közbeszerzés
ek,  valamint 
a 
közbeszerzés
i  eljárások 
ellenőrzése 
Szentgotthár
don

Cél: A 
közbeszerzések  és 
azok  eljárásának 
vizsgálata.
Tárgya: A 
Szentgotthárdi 
Önkormányzatnál 
lezajlott 
közbeszerzések 
vizsgálata 
(véletlenszerű 
kiválasztással)
Időszak: 2006. 
január  1.  –  2008. 
december 31.

• A 
közbeszer
zési 
törvényne
k  való 
megfelelő
ség

• Az 
eljárásban 
előforduló 
esetleges 
hibák

célvizsgálat 2009. 
szeptember

Jelentés:
2009. 

szeptember

10 nap

Sporttámogat
ások 
ellenőrzés  a 
kistérségi 
Önkormányz
atok-nál

Cél: A 
sporttámogatások 
felhasználása minden 
esetben  a  fenntartó 
által  elvártak  szerint 
történt-e?
Tárgya: 
Szentgotthárd  Város 
és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás
Időszak: 2009. év

• A  pénzek 
felhasznál
ása nem a 
fenntartótó
l  elvártak 
szerint 
történt

• A  nem 
megfelelő 
szabályoz
ás 
többletkia
dáshoz 
vezethet

témavizsgálat 2010. 
október

Jelentés:
2010. 

október

10 nap
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Ellenőrzend
ő 

folyamatok 
és szervezeti 

egységek

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött időszak)

Azonosított 
kockázati
 tényezők 

Az 
ellenőrzés 

típusa

Az 
ellenőrzés 
ütemezése

Erőforrás 
szükséglete

k

A 
Szentgotthár
di Thermal – 
projekt,  a 
Thermal 
fürdő 
működése, 
valamint  az 
erre  épülő 
idegenforgal
mi koncepció 
ellenőrzése, 
az  egy  évvel 
korábbi 
ellenőrzéshez 
képest.

Cél: A  Thermál  – 
projekt vizsgálata
Tárgya: A  Thermál 
fürdő  működése, 
valamint a fürdő által 
„gerjesztett” 
idegenforgalmi 
vonzatok vizsgálata
Időszak: 2008. 
november  –  2009. 
szeptember

• A  fürdő 
veszteség
es 
működése

• A  fürdőtől 
várt 
idegenforg
almi 
fellendülés 
elmaradás
ának 
vizsgálata

Célvizsgálat 2010. 
október

Jelentés:
2010. 

november

10 nap

A  FEUVE 
rendszer 
ellenőrzése

Cél: A  FEUVE 
rendszer 
működésének 
vizsgálata,  és 
fejlesztése
Tárgya: 
Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata, és a 
kistérség 
körjegyzőségei
Időszak: 2009. év

• A  FEUVE 
rendszer 
nincs 
kiépítve

témavizsgálat 2010. 
december

Jelentés:
2010. 

december

10 nap

A tervezett napok között nincs feltüntetve, hogy az éves időkeret 20%-a az esetleges év közi 
felkérésekre fenntartva.

Dátum: 2010. október 20.

Készítette:

Jóváhagyta:

_____________________________ ________________________
   belső ellenőrzési vezető szervezet vezetője
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2009. október 28-iki ülésére.

Tárgy: NYDOP-2009-3.1.1/A  Városközpontok  funkcióbővítő  megújítása  a  nem 
megyei jogú városokban

Tisztelt Képviselő–testület!

Megjelent  a  Városközpontok  funkcióbővítő  megújítása  a  nem  megyei  jogú 
városokban című pályázat.
Erről korábbi testületi  illetve bizottsági üléseken esett már szó. Jelen előterjesztés 
célja,  hogy  tájékoztatást  adjon  a  pályázat  részleteiről,  bemutatásra  kerüljenek  a 
fejlesztendő területek és tartalmak, valamint döntés szülessen a fejlesztési irányra és 
a pályázat tartalmára vonatkozóan.

A  pályázat  célja,  hogy  integrált,  szinergikus  hatásokat  felmutató  akcióterületi 
beavatkozások révén újuljanak meg a városok központi,  alközponti  és rekreációs 
területei, mely során komplex városrehabilitációs eszközök alkalmazásával újul meg 
a fizikai infrastruktúra, megvalósul funkcióbővítés és funkcióerősítés az akcióterület 
jellegétől függően és a fizikai infrastruktúrához kötődő tartalmi fejlesztés is történik.

A projekt minimális tartalmára vonatkozó elvárások:

A pályázó köteles a megújított,  a  Nemzeti  Fejlesztési  és Gazdasági  Minisztérium 
Területfejlesztéséért  és  Építésügyért  felelős  Szakállamtitkársága  által  kiadott 
„Városfejlesztési  Kézikönyvben”  foglaltaknak  megfelelő  tartalmú  Integrált 
Városfejlesztési  Stratégiát  (továbbiakban  IVS)  elkészíteni  a  fejlesztés 
megalapozására.  A  város  akcióterületei  az  IVS-ben  kerülnek  lehatárolásra,  a 
stratégia akcióterületenként fogja felmérni az adott területenkénti igényeket, és fogja 
meghatározni a jövőbeli tervezett fejlesztéseket.
A  projektgazdának  kötelező  a  kézikönyv  útmutatásainak  megfelelő  előzetes  és 
végleges  Akcióterületi  Tervet  (EATT/ATT) készíteni.  Mind  az  előzetes,  mind  a 
végleges  Akcióterületi  Tervnek  tartalmaznia  kell  a  projekt  részeként  megvalósuló 
fejlesztésekre vonatkozó igényfelmérést és kihasználtsági tervet a módszertan által 
elvárt tevékenységek esetében és a megfogalmazott tartalommal.

A projektben  az  alábbi  4  funkciócsoportból  minimum  2  típushoz  kapcsolódóan, 
minimum 4 tevékenységet kell megvalósítani.
A projekt kötelező 4 tevékenységéből legalább 1 kötelezően a gazdasági funkciót 
erősítő tevékenységbe (magántőke vagy nem magántőke) kell tartoznia. Magántőke 
bevonása esetén elvárás, hogy a magántőkét megmozgató fejlesztés igazolhatóan 
vegye figyelembe a városrehabilitációs célokat. A 4 tevékenység közül legfeljebb 1-
et lehet a  közszféra funkciót  erősítő tevékenységek közül  választani.  Továbbá a 
projektnek  legalább  2  kapcsolódó  „Az  infrastrukturális  beruházás  jellegű 
fejlesztéseket  kiegészítő  („soft”) elemek”  közé  tartozó  tevékenység  révén 
egyértelműen hozzá kell  járulnia az ATT céljaihoz, komplexitásához. A kapcsolódó 
projektelemek  közül  legalább  1  közösségfejlesztő,  illetve  a  fejlesztések 
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elfogadtatását elősegítő beavatkozást kell tartalmaznia. A „soft” elemeknek minden 
esetben kapcsolódniuk kell  a projekt keretében fejlesztésre kerülő infrastrukturális 
beruházások  céljaihoz.  A  projektnek  kötelezően  tartalmaznia  kell  a 
városrehabilitációs fejlesztések helyi  elfogadtatása,  megfelelő végrehajtása,  sikere 
érdekében a helyi lakosság bevonását biztosító partnerségi tevékenységet.

A döntés  meghozatalához  szükségesnek  látjuk  az  egyes  Funkciócsoportok 
részletesebb bemutatását a pályázati kiírás részleteinek ismertetésével, ez az 1. 
számú mellékletben olvasható.

Az alábbiakban bemutatjuk a javasolt,  tervezett  fejlesztéseket,  amelyek a város 
műemléki környezetű központjának/akcióterületének (apátsági épület - Polgármesteri 
Hivatal, Színház, angol kert, művelődési ház) felújítására irányulnak. Terveink szerint 
a pályázat valamennyi funkciócsoportból választ elemet, továbbá az önállóan nem 
támogatható, de választható, illetve kötelező elemekből építkezik.

1) Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek: (min. 1 kötelező elem)
Az ú.n. „Vargyai-ház” és plébánia épület környezete. Az elképzelés gondolat-szinten 
fogalmazódott  meg  pl.  az  Egyházközség  oldaláról.  2009-ben  elkészült  a  Várkerti 
telektömb  szabályozási  terve,  amely  a  területre  vonatkozóan  egy  beépítési, 
funkcióváltási  javaslatot  tartalmaz.  A szolgáltatási  elemek  között  kiállítási  galéria, 
internet-kávézó, mélygarázs építése merültek föl.  A Szabályozási Terv a Füzesi út 
érkező  teréről  a  barokk  műemlékegyüttes  második  hangsúlyos  megközelítési 
felületét javasolja létrehozni lépcsőrendszerrel, köztéri díszítőelemekkel (kút, szobor, 
vagy  dombormű,  fényjáték  stb.)  A tárgyi  pályázat  szempontjából  lényeges,  hogy 
bővüljön,  vagy  fejlődjön  a  szolgáltatási  kör,  megjelenjen  a  KKV-k  várossal  való 
fenntartható  együttműködése.  Bevonható  ebbe  a  „Vargyai-ház”  (jelenleg 
önkormányzati  bérlakásként  hasznosul,  mely  funkció  egyáltalán  nem  ebbe  a 
környezetbe való) és a Plébánia épülete is, miután a két plébánia egyesítése után az 
épület nem lakott, jelenlegi funkciója hivatali helyiség, de ez a funkció egy esetleges 
átalakítás után is megmaradhatna.
A  célok  konkretizálása  ennek  tükrében  kell,  hogy  történjék.  A  fent  vázolt 
elképzeléseket  kiforratlannak  és  ötletszerűnek  érezzük,  ugyanakkor  kényszerítő 
erejű  körülmény,  hogy  a  pályázatnak  legyen  legalább  egy  gazdasági  funkciót 
szolgáló kötelező eleme. Milyen további javaslatok illeszthetők a konstrukcióba? Erre 
várunk javaslatokat az önkormányzat szakbizottságaitól és a képviselőktől.

2) Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek: funkció megerősítés és bővítés

A) Közművelődési intézmény – Színház külső és belső felújítása
A Színház a város jelképe, kulturális és közösségi életének színtere, illetve lassan új 
funkciója  is  bekerül  a  köztudatba:  a  turisztikai  tájékoztatás  színhelye.  Az  épület 
felújítására, átépítésére 1988-ban került sor. Akkor a kor követelményeit maximálisan 
kielégítő Színházat avattak. Azóta azonban semmiféle állagmegóvás, felújítás nem 
történt  az épületben 2007-ig,  amikor  a  CHIRON pályázat  keretén belül  elindult  a 
Színház  épületének  felújítása,  illetve  a  város  turisztikai  fejlesztési  terveivel 
párhuzamban új funkciót kapott az épület (Turisztikai Információs Látogatóközpont, 
Városi  Galéria).  Ahhoz,  hogy  a  város  kulturális  és  turisztikai  élete  tovább 
fejlődhessen és funkcióbővülést érhessünk el a megkezdett felújításokat folytatni kell. 
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Javasolt felújítások, bővítések vázlatszerűen:    

Külső felújítások:
- Az épület előtti térkő burkolat javítása, a korlátok megerősítése.
- A homlokzati  kőburkolatok  megerősítése,  a  tető  javítása,  az  épület  külső 

vakolása, színezése. 
- A törött üvegablakok cseréje, hőszigetelése.
- Kovácsoltvas, pannon-kapu logóval ellátott tájékoztató tábla.    

Belső felújítások:
A  mostani  büfé,  hivatalosan ruhatár helyiségének felújítása,  funkcióbővítésként 
újabb  kiállítótérré,  szekció-  és  fogadóteremmé  alakítása.  Szükséges  elvégzendő 
tevékenységek:  az  álmennyezet  felújítása,  falburkolat  eltávolítása,  a  pultrendszer 
elbontása,  falak  festése.  A  kiállítótérben  speciális  mennyezeti  megvilágítás 
elhelyezése, tükrös, üveges belső világítással kiegészített vitrinek beszerzése, pult, 
polcok, mosogató és kiszolgáló fülke beépítése szükséges. 
Ezt az új teret és a Városi Galériát mobil ajtóval lehetne elválasztani egymástól, így a 
két  helyiséget  egymástól  függetlenül  lehetne  használni.  Beszerzendő  eszközök: 
konferencia asztalok, székek, projektor, vetítő vászon.

Az emeleti folyosó felújítása: álmennyezet felújítása, falak festése.
Funkcióbővítés:  gyermek  játszósarok  kialakítása,  a  rendezvények  alkalmával 
gyermekfelügyelet  biztosítása.  Beszerzendő  eszközök:  gyermek  asztalok,  székek, 
polcok, játszószőnyeg, játékok, mini hi-fi, DVD lejátszó, TV. 

Színházterem: festése, ablakok, ajtók felújítása, lakkozása.
Színpad  felújítása: a  faburkolat  teljes  cseréje,  illetve  táncos  produkciók  idejére 
mobil burkolat (balett szőnyeg) beszerzése. A színpadi függöny cseréje. A színfalak 
mögötti helyiségek festése, illetve padlóburkolat cseréje. 
Az  öltözők,  a  hozzá csatlakozó vizes blokkok teljes felújítása (festés, mázolás, 
padlóburkolat  csere,  új  falburkolat,  szaniterek  cseréje),  az  ablakok hőszigetelése, 
fényárnyékoló  felszerelése,  légkondicionáló  berendezés  felszerelése. 
Eszközbeszerzés:  polcok,  fogasok,  fésülködőasztalok,  tükrök  beszerzése.  Az 
öltözéshez, sminkeléshez megfelelő világítás biztosítása.
Az  öltözők  mellett  található  folyosók felújítása:  festés,  mázolás,  padlóburkolat 
cseréje, pihenőtér kialakítása- eszközbeszerzés: ülőgarnitúra, asztalok, konyhapult, 
hűtőszekrény  beszerzése a cattering biztosításához. 

A  mosdók teljes  felújítása  –  elektromos  és  vízhálózat  felújításával,  burkolatok, 
szaniterek  cseréjével.  Új  vizesblokkok  kialakítása  gyermekek  és  mozgássérültek 
(akadálymentesítés) részére. 
Ruhatár:  A  mostani  teret  csökkenteni  kell,  a  régi  pultokat,  falburkolatot  el  kell 
bontani.  Falak  festése,  új  pult,  fogasok  beépítése,  tükrök  cseréje,  kalap  és 
esernyőtartók beépítése. 

A színház  épület  teljeskörű  gépészeti  felújítása:  fűtés  és  légtechnika,  vízhálózat, 
valamint szennyvízhálózat korszerűsítése, villamoshálózat felújítása szükséges.
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B) Közművelődési intézmény - Művelődési Ház felújítása:  

A Művelődési Ház a város központi részén elhelyezkedő szecessziós épület, amelyet 
beosztása alkalmassá tesz arra, hogy sokfunkciós közösségi térként működjön. Az 
épület 100 %-os kihasználtsága reggeltől késő estig biztosított,  további csoportok, 
rendezvények fogadására szabad kapacitással nem rendelkezik, pedig igény lenne 
rá.  A  művelődési  ház  esetében  a  funkciók  megerősítése  szükséges  az  épület 
teljeskörű felújításával. 
Tevékenységek: nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés. Teljeskörű gépészeti 
rekonstrukció: fűtés, villamos hálózat, víz- és szennyvízhálózat felújítása szükséges.
Minden helyiség esetében teljes felújítás szükséges, az adott  funkció ellátásához 
pedig eszközök beszerzésére is szükség van.

Zeneterem, hozzácsatlakozó vizesblokk: a Városi Énekkar, a Városi Fúvószenekar 
számára, és egyéb más kórusok számára próbahelyiség, eszközeik tárolására raktár. 

Nagyterem: működhet galériaként, illetve táncpróbák helyszíneként. 
Kézműves-terem: kézműves foglalkozások megtartására alkalmas terem. 
Számítógép-terem: e-Magyarország- nyilvános Internet hozzáférés biztosítása.
Előadó-terem,  klubhelyiségek:  civil  szervezetek  gyűléseinek  megtartására 
alkalmas terem, tájékoztató fórumok stb. 
Játszószoba:  gyerekprogramok lebonyolításához, illetve egyéb programok esetén 
gyermekfelügyelet biztosításához. 
FIKUSZ: A már meglévő terem mellett vizesblokk helyiség kialakítása szükséges. 
Pincében  tornatermek  és  hangszigetelt próbahelyiség  kialakítása  lehetséges 
vizesblokkokkal.
Raktárak kialakítása: hangszerek, kották, ruhák tárolására. 

Az  épület  előtt  a  Színháznál  már  említett  egységes  megállító,  plakátoló  hely 
kialakítása.

A művelődési  ház esetében a zárt  kerthelyiség felújítása is nagyon fontos lenne. 
Kisebb, belépős szabadtéri rendezvények tartására alkalmassá tehető a terület. Az 
udvaron  kerékpártároló  elhelyezése,  tároló  helyiség  építése  szükséges  lenne  a 
színpadi elemek, sörgarnitúrák elhelyezéséhez.     

3) Közterületek fejlesztése (városi funkció): funkcióbővítés
Angolkert felújítása, folytatva a megvalósult barokk-kert felújítást. 
Néhány évvel  ezelőttre  nyúlik  vissza az angol-kert  létrehozásának ötlete.  Ebbe a 
fejlesztésbe ez beleférhetne éppen ezért erről ismételten beszélni kell, de már most 
előrebocsátjuk,  hogy  nem  ezt  tekintjük  a  projekt  leghangsúlyosabb  részének. A 
tervezett angolparkban, a Polgármesteri Hivataltól délre eső parkrészben, az 1998-
ban készült, akkor engedélyezett terveknek megfelelően egy kb. 1.000 m² vízfelületű 
tó  kerülhet  kialakításra,  két  eltérő  szintű  medencével,  amelyek  lehetőséget 
biztosítanak  egy  vízesés  kialakítására.  Elkészülhetnek  a  tó  körüli  terv  szerinti 
sétányok (390 m²), ill. felújításra kerülhetnek a parkrész meglévő sétányai (1030 m²). 
A tó és tópart környéke vízinövényekkel és cserjékkel kerül beültetésre (188 db). Az 
átépítés  során  1.600  m²  területet  gyepesítésére,  10  db  angolparkba  illő  rönkpad 
kihelyezésére és 1 db hatszögletű kerti pavilon építésére kerülhet sor. 
Barokk kert II. ütem:
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A barokk kertnél fontos az első ütem színvonalának megőrzése. A II. ütemben kerül 
kialakításra  a  barokk-korra  jellemző  útvesztő  –  épített  sétányokból  -,  ami  a 
termálpark  felé  veszi  az  irányt.  Az  útvesztőben  helyet  kapnak  majd  szép 
posztamenseken elhelyezett szobrok is, és a barokk kertet lezáró nagy körben egy 
szökőkút  is  helyet  kap.  A II.  ütem is  formanövényekkel  és nyírt  sövények közötti 
utakkal  lesz  kialakítva,  amelybe  kisebb  hangsúllyal,  de  az  egynyári  növények  is 
szerephez jutnak. 
A  barokk  kert  II.  üteme  valamint  az  angolpark  megvalósítása  kb.  67  millió  Ft. 
Természetesen a pályázaton belül szükséges az arányosság elvét is érvényesíteni. 
Még  egyszer  hangsúlyozzuk,  hogy a  közterület  fejlesztési  funkció  nem kötelező, 
amennyiben beemelésre is kerül, indokoltnak érezzük a fenti műszaki tartalom csak 
részleges betervezését, a most kimaradó részek későbbi megvalósításával.

4) Közszféra funkciót szolgáló fejlesztések: funkció megerősítés
Közigazgatási  funkciót  ellátó  épületek  rekonstrukciója  –  Polgármesteri  Hivatal 
épületének  felújítása.  Indokolt,  lehetséges  célok:  A  pályázat  kiírójától  kapott 
információk szerint  ebben a pályázatban nem akadály  az a tény,  hogy az épület 
tulajdonjoga nem az önkormányzaté, hanem a Magyar Államé. 

Belső felújítás:
- fűtéshálózat  korszerűsítése  (radiátorok,  csövek  cseréje,  fogyasztásmérők 

felszerelése)
- villamoshálózat  korszerűsítése  (villanyvezetékek,  elosztók,  kapcsoló 

szekrények, armatúrák, kapcsolók felülvizsgálata, cseréje)
- nyílászárók cseréje, vakolatjavítások, festés, mázolás
- akadálymentesítés, energia-hatékonyság növelés

Külső felújítás:
- Tetőszerkezet felújítása, héjalás, bádogos-munkák, villámvédelem
- Külső vakolás, színezés
- Akadálymentesítés (a volt GAMESZ bejárata felöl)

Funkcióbővítés:  állandó  kiállítás,  panoptikum  kialakítás  a  Hivatal  pincéjének 
helyiségeiben.

A pályázat:

A támogatott projektek kiválasztása kétfordulós eljárásrendben, kétszakaszos bírálati 
folyamat keretében történik. Az első szakasz 2009. szeptember 30. és 2009. október 
31-én zárul, a pályázat második szakaszában 2009. október 31. és 2010. január 8. 
között van lehetőség pályázatot benyújtani.
 Az első fordulóban a benyújtandó dokumentációk az alábbiak:

- Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)
- projekt adatlap (1F), költségvetési tábla, kiegészítő indikátortábla
- Akcióterületi Terv (igényfelmérés és kihasználtsági terv az ATT részeként)
- építési/létesítési tervdokumentáció, előzetes/fajlagos tervezői költségbecslés.
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Támogatás mértéke

Az  egyes  tevékenységekhez  igénybe  vehető  ROP  támogatások  mértéke 
tevékenységenként eltérő lehet:
Gazdasági  funkció:  bővítés,  új  építés,  szinten  tartó,  helyettesítő  beruházás  – 
regionális vagy csekély összegű támogatás 30 %
Közösségi funkció: kulturális célú vagy nem állami támogatás 85 %
Közterületek fejlesztése (városi funkció): bővítés, új építés – regionális támogatás 30 
%;  műemléképület  értékmegőrző  megújítása  –  kulturális  célú  támogatás  85  %; 
szinten tartó, helyettesítő beruházás 30 %; egyéb - nem állami támogatás 85 %
Közszféra  funkció:  közigazgatási  funkciót  ellátó  épületek  rekonstrukciója,  hivatal 
épületének felújítása – nem állami támogatás 85 %.
Egyéb projektelemekre vonatkozóan 85 %.

Az igényelhető támogatás összege: minimum 50 millió Ft és maximum 540 millió Ft.
Az igénybe vehető előleg mértéke a megítélt támogatás 35 %-a lehet.

A projekt  előkészítéshez elengedhetetlen és sürgős feladat az IVS elkészülte (pl. 
akcióterületek),  erre  épülve  alakíthatók  ki  a  konkrét  pályázati  célok.  A  projekt 
lehatárolásának  várhatóan  a  rendelkezésre  álló  önerő  szab  határt,  ennek 
ismeretében  lehet  a  főbb  elemek  tartalmát  és  egymáshoz  viszonyított  arányát 
meghatározni.  A fent  felsoroltak,  mint  lehetséges  projektelemek  eleget  tesznek  a 
pályázati  kritériumoknak.  Becsült  költségvonzatuk  meghatározását  akkor  tartjuk 
indokoltnak,  ha  a  funkcióbővítő  fejlesztési  főirányokat  a  Tisztelt  Képviselőtestület 
szűkítette,  prioritási  sorrendet  állított  fel,  figyelemmel  az  előterjesztés  elején 
ismertetett követelményrendszerre.

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  pályázatot  kíván  benyújtani  a  NYDOP-
2009-3.1.1/A  Városközpontok  funkcióbővítő  megújítása  a  nem  megyei  jogú 
városokban című pályázatra.

2. A funkcióbővítő fejlesztési célok funkciócsoportok szerint az alábbiak:

a. Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek:
……………………………………………….

b. Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek
…………………………………………………

c. Közterületek fejlesztése (városi funkció)
…………………………………………………

d. Közszféra funkcióit szolgáló fejlesztések
………………………………………………….

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  pályázat 
benyújtásához  szükséges  önrészt  maximum  ………………….Ft  összegben  a 
2010. évi költségvetésében szereplő  pályázati alap terhére biztosítja.
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Határidő: 2010. január 8.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Takáts József főmérnök
EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport
Műszaki Iroda

Szentgotthárd, 2009.10.29.

Viniczay Tibor
Polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
       Jegyző
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1. számú melléklet
1.) Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek (ERFA):
Cél: Kereskedelmi, gazdasági szereplők (célzottan a KKV szektor) ösztönzése a várossal
való szerves együttműködés és együttélés céljából a fenntarthatóságot szem előtt tartva.
A beavatkozások eredményeként elsősorban bővül az igénybe vehető szolgáltatások köre,
vagy a korábbiak magasabb minőségben válnak elérhetővé
Belső átalakítás, bővítés, valamint kiegészítő jelleggel külső felújítás támogatható az alábbi
esetekben:

• KKV-k, egyéni vállalkozók, önkormányzatok és önkormányzati gazdasági társaságok, 
által  tulajdonolt  és/vagy  üzemeltetett  kiskereskedelmi,  szolgáltató,  vendéglátó 
egységek;

• KKV-k által tulajdonolt vagy bérelt 1995. január 1. előtt épült kereskedelmi központ 
maximum 800 m2-ig;

• Mozi, strandok kiszolgáló létesítményei.
Külső felújítás és belső átalakítás, bővítés mellett új építésre is lehetőség van az alábbi
esetekben:
• Közösségi épületek (sport-  és szabadidőcsarnok, uszoda, továbbá rendezvény- és 

konferenciaközpont 1000 m2-ig)
• A „bevásárló  utca”,  valamint  sétálóutca  mentén  megjelenő  üzlethelyiség,  mint 

speciális megjelenési forma külső felújítása, korszerűsítése esetén.
• Legfeljebb egy mélygarázs, parkolóház vagy parkolólemez kialakítása 300 férőhelyig.
• Piac,  piaccsarnok  épületének  építményeinek  felújítása,  minden  évben  újra 

felállítandó mobil piaccsarnok vagy más, hasonló mobil építmény.
• Gazdasági szolgáltatóház, új építés 2000 m2-ig támogatható.

Az egy helyrajzi számmal rendelkező közterület (utca, tér, stb.) mentén megvalósuló egy,
vagy több kereskedelmi és vendéglátó egység fejlesztése egy tevékenységnek számít.
Amennyiben egy helyrajzi számon belül két funkcióhoz kapcsolódó tevékenység jelenik
meg, az két tevékenységet jelent.
A méretkorlátozások feletti beruházás esetén támogatás nem nyújtható, a pályázó
konzorcium a kötelező önerőn felüli saját forrásból valósíthatja meg, az a projekt nem
elszámolható költségeinek részét képezi.

2.) Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek (ERFA):
Cél: A helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése.

Külső felújítás és belső átalakítás, bővítés támogatható az alábbi esetekben:
• Önkormányzati közművelődési könyvtár épülete;
• Muzeális intézmény, kiállító terem épülete, kivéve: a múzeumpedagógiai

szolgáltatásokat nyújtó, múzeumi oktatási célú közösségi terek (pl. oktatóterek, -
termek, pihenő sarkok, gyermekfoglalkoztatók) kialakítása, fejlesztése, amelyek a
TIOP 1.2.2. pályázati kiírás keretében támogathatók.

Külső felújítás és belső átalakítás mellett új építésre is lehetőség van az alábbi esetekben:
• Kulturális központ, közművelődési intézmény (színház – ezen belül új kialakítás 

maximum 100 fős befogadóképességű játszóhely esetén, koncertterem, art mozi, 
szabadtéri színpad kialakítása stb.) épülete;

• Közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények4, valamint azok kiszolgáló 
épületei.

Kizárólag külső felújítás támogatható a következő tevékenység esetében:
• Templom, egyházi tulajdonú közösségi épület, valamint közvetlen környezetének 

rendezése.
Egy helyrajzi számon lévő építmény(ek)hez kapcsolódó fejlesztések egy tevékenységnek
számítanak.
Amennyiben egy helyrajzi számon belül két funkcióhoz kapcsolódó tevékenység jelenik
meg, az két tevékenységet jelent.
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3.) Közterületek fejlesztése (városi funkció) (ERFA):
Cél: Az élhető város- vagy városrészi központi területek megteremtése, a településépített
környezete minőségének fejlesztése.

• Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési 
zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, nyilvános illemhelyek építése, felújítása. 
Felszíni (fizetős és ingyenes) nyílt parkolók bővítése és kialakítása parkolási 
koncepció alapján, felújítása a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan.

• Közlekedési fejlesztések:
- Gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek 

kialakítása;
- Kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpártárolók kialakítása, felújítása7;

• Az akcióterületen a szelektív hulladékgyűjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése a 
városképhez illeszkedő módon;

• A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló 
fejlesztések.

• A közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló 
fejlesztések. (Kizárólagos bejárással elérhető területek nem támogathatók).

Külső felújítás és belső átalakítás, bővítés támogatható az alábbi tevékenységek közé
tartozó épület felújítások esetén:

• Az akcióterületen található, a település életében meghatározó, köztulajdonban lévő 
(funkció nélküli) épületek, tárgyi, építészeti, műemléki értékek értékmegőrző 
felújítása, fejlesztése, új közösségi és közszféra funkcióval történő felruházása, a 
műemlékhez méltó épített környezet a KEOP-ban nem támogatott védett történeti 
parkok, kertek felújítása.

Egy helyrajzi számmal rendelkező közterületen, illetve az azzal azonos jellegű és határos
helyrajzi számú közterületen (út, tér, park, stb.) elvégzett, a városi funkciókat erősítő
különböző típusú tevékenységek (pl. díszburkolat lerakása, fásítás, utcabútorok
elhelyezése, stb.) egy tevékenységnek számítanak.
Amennyiben egy helyrajzi számon belül két funkcióhoz kapcsolódó tevékenység jelenik
meg, az két tevékenységet jelent.

4.) Közszféra funkcióit szolgáló fejlesztések (ERFA):
Cél: A közszféra ügyfélbarát szolgáltató funkciójának erősítését támogató fejlesztések
Külső felújítás és belső átalakítás, bővítés támogatható az alábbi esetekben:

• A város érdekében non-profit információs, adatgyűjtő, kapcsolatépítő tevékenységet 
ellátó szolgáltató helyiségek, épületrészek kialakítása, felújítása, átalakítása (pl. 
városmarketing iroda, stb.);

• Közigazgatási funkciót ellátó épületek rekonstrukciója, amennyiben a közigazgatási 
feladatoknak a hatékony feladatellátás, multifunkcionalitás (több típusú szolgáltatás 
nyújtására is alkalmas kialakítás érdekében szükségszerű.

Kizárólag külső felújítás támogatható az alábbi esetekben:
• Igazgatási és rendészeti szervek: rendőrség, bíróság, ügyészség, igazságügyi 

szolgáltatás épületeinek felújítása;
• Tűzoltóság és mentőszolgálat épületeinek felújítása;
• Polgárőrség és önkéntes tűzoltóság épületeinek felújítása.
• Közoktatási- nevelési intézmények;
• Szociális és gyerekjóléti alapellátást nyújtó intézmények.

A fenti közoktatási és szociális funkciókat ellátó intézmények esetében kizárólag akkor van 
lehetőség belső felújításra és átalakításra, ha azzal az adott intézményben új közösségi 
funkció kerül kialakításra.
Egy helyrajzi számon lévő építmény(ek)hez kapcsolódó fejlesztések egy tevékenységnek
számítanak.
Amennyiben egy helyrajzi számon belül két funkcióhoz kapcsolódó tevékenység jelenik
meg, az két tevékenységet jelent.
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A  projekthez  kapcsolhatók  önállóan  nem  támogatható,  választható  kapcsolódó 
tevékenységek:
1) Barnamezős területek funkcióváltással történő fejlesztése elsősorban települési
alközpontok kialakításához, megerősítéséhez kapcsolódóan:
Cél: A barnamezős területek kármentesítése, a felhagyott és roncsolt ipari területek
hasznosítása vagy hasznosításra történő előkészítése.

• Felhagyott épületek külső és belső felújítása a C1.1. pontban értelmezett funkciókkal 
történő bővítése, kialakítása, indokolt esetben új építés a jelen pályázati útmutató 
C1.1 pontjában meghatározott feltételeknek megfelelően;

• Telekhatáron belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos 
vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, 
hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése;

• Terület előkészítés, szükség esetén kármentesítési tevékenység.
2) Kizárólag a projekt keretében létrehozott új, vagy fejlesztéssel, beruházással érintett
meglévő létesítmények megközelíthetőségét biztosítóan támogathatóak az alábbi
beavatkozások:

• Járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas 
nagyműtárgyak felújítása, kialakítása;

• Buszöblök és buszvárók kialakítása, felújítása a rehabilitált közterületekhez 
kapcsolódóan;

• Akcióterületre eső belterületi közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal történő 
ellátása (önkormányzati belterületi, valamint 4 és 5 számjegyű utak esetében, nem 
beleértve gépjármű forgalom által használható hidakat és felüljárókat).

3) Energiatakarékos közvilágítás kialakítása, elektromos hálózat és távközlési
légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése kizárólag az alábbi tevékenységekhez
kapcsolódóan támogatható:

• rehabilitált közterület;
• gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek;
• járdák, gyaloghidak;
• buszöblök és buszvárók
• kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpártárolók;
• akcióterületre eső belterületi közúthálózat.

4) A bel- és csapadékvíz elvezetés rendszerének felújítása, kiépítése kizárólag az alábbi
tevékenységekhez kapcsolódóan támogatható:

• rehabilitált közterület;
• gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek;
• járdák, gyaloghidak;
• kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpártárolók;
• akcióterületre eső belterületi közúthálózat.

5) A KEOP-ból támogatás igénylésére nem jogosult köztulajdonban lévő közműves
ivóvízellátás vezetékrendszerének felújítása kizárólag az alábbi tevékenységekhez
kapcsolódóan támogatható:

• rehabilitált közterület;
• gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek;
• járdák, gyaloghidak;
• kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpártárolók;
• akcióterületre eső belterületi közúthálózat.

6) Tárgyi eszközök beszerzése

A  projekthez  tartoznak  önállóan  nem  támogatható,  kötelezően  megvalósítandó 
tevékenységek:

• Az infrastrukturális beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek.
• Akadálymentesítés
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• Energiahatékonysági korszerűsítés.
• Azbesztmentesítés (amennyiben releváns)
• Projektszintű könyvvizsgálat
• Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2009. október 28-iki ülésére.

Tárgy: NYDOP-2009-2.1.1/C.D.E  A  régió  történelmi  és  kulturális  örökségének 
fenntartható  hasznosítása,  valamint  a  természeti  értékeken  alapuló  aktív 
turisztikai programok

„A szentgotthárdi Hársas-tó szabad strandjának turisztikai célú fejlesztése”

Tisztelt Képviselő–testület!

Az  idei  évben  is  kiírásra  került  a  Nyugat-Dunántúli  Operatív  Program  turisztikai 
pályázata „A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, 
valamint  a  természeti  értékeken  alapuló  aktív  turisztikai  programok”  címmel.  A 
felhívás  fő  célja  a  turisták  igényeinek  megfelelő  színvonalú  turisztikai  termékek 
kialakítása,  ennek  eredményeként  az  attrakciók  látogatottságának  és 
jövedelemtermelő képességének növelése, valamint a szezonalitás mérséklése. 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2009-2010. évben 5 456 millió Ft.
A támogatott projektjavaslatok várható száma 24 db. A projektjavaslat benyújtására 
konzorciumi formában is lehetőség van.

A  Natúrpark  Kht.  részéről  érkezett  megkeresés,  javaslat  egy  konzorciumi 
pályázatnak  az  E)  komponensre:  Kisléptékű  tájegységi,  öko-  és  aktív  turisztikai  
programcsomagok  fejlesztése (1.  számú  mellékletben  részletezve)  történő 
benyújtására.  A  pályázatot  projektgazdaként  a  Natúrpark  Kht.  fogja  benyújtani, 
konzorciumi  partnerként  az Őrségi  Nemzeti  Park Igazgatóság,  Csörötnek Község 
Önkormányzata és Szentgotthárd Város Önkormányzata kerültek felkérésre. 

A konzorciumi pályázatban Szentgotthárd a 6.  számú tevékenység:  „Természetes 
vizek mentén üzemeltetett szabad strandok turisztikai célú fejlesztése” tárgyában a 
Hársas-tó  vonatkozásában  javaslunk  pályázatot  benyújtani.  Az  elmúlt  években  a 
Hársas-tó önkormányzatunk figyelmének középpontjába került. Több olyan változás 
történt ott,  ami a tavat nemcsak egy meglévő értéknek és adottságnak tekintette, 
hanem  ezek  mellett  felismerte  azt  is,  hogy  értékeit  tovább  lehet  növelni,  újabb 
irányokba is el lehet ott  fejlesztésekkel indulni még mindig megmaradva annál az 
elhatározásnál,  hogy  a  Hársas-tó  a  természetes  állapotában  kell,  hogy 
megmaradjon.  A  Hársas-tó  környékét  nem  parcellázzuk  fel,  nem  épülnek  oda 
vendéglők  és  szállodák,  viszont  egyik  színhelye  Szentgotthárd  turisztikai 
célpontjainak, az aktív pihenésnek. A termálszálloda elkészültével a szállóvendégek 
számára  egy  külön  program  lesz  a  Hársas-tó  meglátogatása,  az  ott  lévő  két 
tanösvény felkeresése, vagy a horgászati lehetőség biztosítása – összességében a 
Hársas-tó eggyel több ok, amely miatt Szentgotthárdra érdemes jönni.
Mindezeket  azért  gondoljuk  előre  bocsátani,  mert  megfogalmazódhatnak  olyan 
vélemények  is,  hogy  nem  a  tó  további  fejlesztése  a  legfontosabb  napjainkban. 
Álláspontunk szerint így, konzorciumi formában, az általunk meghatározott célokkal 
érdemes  volna  a  lehetőséggel  élni.  Itt  most  inkább  a  Tónál  meglévő  dolgok 
feljavítását  szeretnénk megcélozni:  az oda vezető,  igen leromlott  út  kijavítását,  a 
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parkoló  kulturált  kialakítását,  a  strand  területén  meglévő  homokozó  mellé 
játékelemek elhelyezését.

A pályázatot a következő műszaki tartalommal javasoljuk benyújtani:

Önállóan támogatható tevékenységek:

1) A  Hársas-tóhoz  vezető  út  felújítása  a  megközelíthetőség  biztosítására 
(kátyúzás, 5-6 cm vastagságban aszfaltréteg terítése).

2) Parkoló kiépítése, felújítása kavicsozással
3) Tóparton  játszótér  –  családbarát  szolgáltatások  fejlesztése:  játszóvár 

beszerzése, 66 m² gyöngykavics ütéscsillapító burkolat kiépítésével.
4) Vízi  mentéshez  szükséges  technikai  eszközök  beszerzése  –  lábbal  hajtott 

mentőcsónak beszerzése.
5) Eszközbeszerzés a fenntartáshoz – kétütemű fűnyíró beszerzése.

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek:

6) Vonzerőhöz  kapcsolódó  marketing  tevékenység  pl.  vásárokon  való 
megjelenés (UTAZÁS, fŐSZezon kiállítás), tájékoztató anyagok.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

7) Kerékpárbarát szolgáltatás – zárt, biztonságos kerékpár- és babakocsi tároló; 
kerékpárosoknak szóló információ; együttműködési megállapodás a kerékpár 
szervizzel.

8) Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása – projekttáblák („B és D” típusú)

A pályázat:

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása az Önkormányzat által tervezett nem 
vállalkozási céllal megvalósított tevékenységekre vonatkozóan 85 %. A konzorciumi 
partnerek támogatási intenzitása az általuk tervezett tevékenységek függvényében 
változhat (vállalkozási célú tevékenységek 30 %, kkv-k esetében 40 %).

A támogatás összege projektszinten minimum 20 millió Ft, maximum 500 millió Ft.  A 
pályázat utófinanszírozott, de az igényelhető előleg mértéke a megítélt támogatás 40 
%-a lehet.

A pályázat eljárásrendje egyfordulós.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 20.

Költségbecslés

A  2.  számú  mellékletben  található  költségbecslés  részletezi  a  projekt 
tevékenységeket  és  meghatározza a  tervezett  költségeket,  valamint  a  szükséges 
önerő mértékét. A tervezett tevékenységek a konzorciumi pályázat követelményeinek 
(belső  arányok)  megfelelően  kis  mértékben  még  változhatnak.  A  táblázatban 

78



szereplő  egyes  tevékenységekhez  kapcsolódó  minőségi  paraméterek  még 
pontosításra kerülnek.
Ez  alapján  az  Önkormányzat  által  tervezett  konzorciumi  projektrész  költsége 
17.730.887,- Ft, az önerő mértéke 2.659.633,- Ft.

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 
konzorciumi partnerként pályázatot kíván benyújtani a NYDOP-2009-2.1.1/E – A 
régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a 
természeti  értékeken  alapuló  aktív  turisztikai  programok  egyfordulós  pályázati 
felhívására  „A  szentgotthárdi  Hársas-tó  szabad  strandjának  turisztikai  célú 
fejlesztése” címmel. 

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  konzorciumi  szerződés 
aláírására.

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  „A  szentgotthárdi 
Hársas-tó szabad strandjának turisztikai célú fejlesztése” pályázat benyújtásához 
szükséges önerőt maximum 2.659.633,- Ft összegben, a 2010. évi pályázati alap 
terhére biztosítja.

Határidő: 2009. november 20.
Felelős: Takáts József főmérnök

EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport

Szentgotthárd, 2009.10.29.

Viniczay Tibor
polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt
         jegyző
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1. számú melléklet

E.)  komponens:  Kisléptékű  tájegységi,  öko-  és  aktív  turisztikai 
programcsomagok
fejlesztése
Olyan pályázatok, programok nyújthatók be, melyek legalább 3 tevékenységet
tartalmaznak az alábbi támogatható tevékenységek közül:
5. Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek
részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása,
fejlesztése
6. Természetes vizek mentén üzemeltetett szabad strandok turisztikai célú
fejlesztése
7. Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok
kialakítása
8. Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése
9. Kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és
egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése
10.Helyi jelentőségű egyházi létesítmények, kegyhelyek fejlesztése
11.Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése
12.Golfpályák turisztikai célú fejlesztése
13.Bor- és pálinkabemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése

Támogatható tevékenységek:
Vízi turizmus fejlesztése:
- Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú
fejlesztése és megközelíthetőségük javítása (pl. tóba, folyóba való bejutáshoz lejárat
építése; területrendezés, parkosítás, a tóhoz vezető út építése a megközelíthetőség
biztosítására; parkolók kiépítése; szemetes ládák elhelyezése; kerítésépítés;
beléptető rendszer kialakítása; tóparton játszótér, sportpályák létesítmények
kialakítása; kiszolgáló létesítmények (WC, zuhanyzó) építése, felújítása)
- Kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és 
egységek
turisztikai célú fejlesztése és kiépítése
- Vízi mentéshez szükséges technikai eszközök beszerzése
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2. számú melléklet

Költségek
hosszúság 

(m) szélesség
terület 
(m²) egységár bruttó Ft Támogatás

Útfelújítás       
burkolat megerősítés-lokális 
javítások   150 7500 1 125 000  
aszfaltozás 5-6 cm 
vastagságban       

önkományzati tul. Szakasz 
0596/20 hrsz. 303 5 1515 3200 4 848 000  

állami tulajdonú szakasz 256,5 5 1282,5 3200 4 104 000  
padka rendezés 559,5 2x0,5 559,5 850 475 575  

Árok profilozás 120   3500 420 000  
út felújítás költségei 
összesen:     10 972 575  

Parkoló felújítása:   m³ anyag+munkadíj   

vöröskavics alapréteg 1000 m² 20 cm 200 8000 1 600 000  

osztályozott kavics (zúzott) 1000 m² 10 cm 100 9500 950 000  
Parkoló felújítása 
összesen:     2 550 000  
Játszóvár (fa kivitelben, 
csúszdával, mászófallal, 
hintával, 66 m² gyöngykavics 
ütéscsillapító burkolattal, 
faszegéllyel)     1 733 312  

Lábbal hajtott mentőcsónak     425 000  

Fűnyíró (kétütemű ipari 
fűnyíró)     800 000  

marketing tevékenység     1 000 000  
kerékpár- és babakocsi 
tároló, kerékpárbarát 
szolgáltatások     200 000  
tájékoztatás és nyilvánosság     50 000 85%
Projekttevékenységek 
összesen:     17 730 887 15 071 254
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. október 28-i ülésére

Tárgy: Testvérvárosok Találkozója 2010.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009.  március  25-i  képviselő-testületi  ülésen  meghozott  51/2009.  számú  határozat  3. 
pontjában  a  testület  kimondta,  hogy:  „Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  képviselő-
testülete a Testvérvárosok Találkozója 2010 című programot kívánja megrendezni és annak  
Szentgotthárdon való megvalósítása érdekében az Európai Bizottság ’Európa a polgárokért  
program’-ja  ’Testvérvárosok  polgárainak  találkozói  2007-2013’  pályázati  típusára  
benyújtandó pályázati dokumentum elkészítése, valamint a tervezett program előkészítésének  
koordinálása céljából munkacsoportot hoz létre, melynek tagjai:

- az Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnöke,
- a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke,
-  a  Polgármesteri  Hivatal  Műszaki  Irodájának  EU  integrációs  és  pályázatíró  csoport  
munkatársa,
- a Szentgotthárdi Civil Fórum delegáltja,
- a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményegység vezetője,
- a III. Béla Szakképző Iskola igazgatója,
- a Jogi és Koordinációs Iroda vezetője.”

A pályázat  elkészítésére a  határidőt a testület  2009. október 19.  napjában állapította meg, 
mivel  a  találkozót  nyárra  vagy  őszre  képzeltük  el,  s  a  2010.  június  1-jét  követően 
megrendezendő találkozókra a pályázatot 2009. szeptember 1-jétől 2010. február 1-jéig lehet 
beadni.

A munkacsoport  három megbeszélést  tartott:  április  23-án május  14-én és  október  19-én. 
Sajnálatos  módon a  Civil  Fórum képviselője  egyik megbeszélésen sem jelent  meg,  a  két 
iskola pedig csak az első megbeszélésen képviseltette  magát.  Ez különösen azért  nem túl 
bíztató, mert a pályázat kifejezetten megköveteli a civilek és az intézmények aktív részvételét 
a lebonyolításban (ezért is került a fenti módon kialakításra a munkacsoport).

E-mailben megkerestük Tarvisiót, Walldürnt és Izolát azzal a kérdéssel, hogy szívesen részt 
vennének-e egy ilyen rendezvényen, milyen programot javasolnának ők maguk, illetve ehhez 
kik, milyen csoport, milyen produkcióval (előadás, kiállítás stb.) érkezne. Sajnos kevés jóval 
kecsegtet  az, hogy egyedül Walldürnből kaptunk visszajelzést,  de onnan is csak azt,  hogy 
polgármester úr szívesen részt venne ezen a programon.

Ötletek a pályázat tartalmához (bővebben ld. az 1. sz. mellékletben):

A munkacsoporton belül a legnagyobb támogatottsága annak az elképzelésnek volt, hogy 
2010-ben július 30-tól augusztus 1-jéig, azaz a Szentgotthárdi Történelmi Napok keretében 
kerülhetne  sor  a  Testvérvárosok  Találkozója  2010  programra,  melyre  a  működő 
testvérvárosi kapcsolatainkat hívnánk meg (Tarvisio, Walldürn, Izola). Ez esetben minimum 
9 főnek kellene alkotnia az egyes delegációkat.
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Felvetődött  utóbbi  programhoz  kapcsolódóan  egy  kerékpáros  váltóverseny  Izola  és 
Szentgotthárd között. Ennek lényege, hogy Szentgotthárdról és Izoláról egy időben indulna 
el egy-egy kerékpáros, és egy-egy buszban a meghatározott számú váltótárs (összesen 30 fő 
alkotna  egy  csapatot  kísérőkkel  együtt),  és  az  a  csapat  nyer,  amelyik  előbb  ér  a 
testvérvárosába, előre meghatározott távonként váltogatva a kerékpárosait.

A projekt buktatói:

1. Nagyon fontos tudnivaló, hogy a pályázat utófinanszírozású, tehát először nekünk kell 
teljes  egészében  megfinanszírozni  a  programot.  A  programismertető  szerint  májusban 
tájékoztatnának  az  eredményről,  a  támogatási  összeg  pedig  legkorábban  októberben 
várható.

2.  A projekt  másik  gyengesége,  hogy  társfinanszírozásról  van  szó,  tehát  valamekkora 
összeget nekünk kell önerőként biztosítanunk (s mint az a későbbiekben kiderül, nem is 
csekély összeget).

3. A program harmadik buktatóját a lebonyolítás megszervezésében látja a munkacsoport:

-  A programok zökkenőmentes lebonyolításához természetesen több szlovén, német  és 
olasz  tolmácsra van szükség, illetve konferencia esetén  tolmácsgépekre is.  Ezen kívül 
számos önkéntes segítőre lesz szükség, akiknél szintén előny lehet némi nyelvismeret.

- Az igazi, személyes kapcsolatok kialakítását a szentgotthárdiak és a testvérvárosok lakói 
között az segítené a leginkább, ha családoknál kerülnének elhelyezésre a vendégek. Vitát 
nyilván  az  okozna  ebben  az  esetben,  hogy  mely  családokra  háruljon  ez  a  teher. 
Amennyiben  ezt  a  megoldást  választanánk,  intézményeinkben  és  a  civil  szervezetek 
körében fel kellene mérni, hogy ki vállalkozna házigazdának.

- Amennyiben az előző megoldás nem jönne össze, vagy eleve nem e mellett tennénk le a 
voksot, természetesen maradna a szállodai elhelyezés. Ez a megoldás is lehetővé teszi a 
kapcsolatok  kialakítását,  de  talán  elsősorban  a  testvérvárosaink  delegációinak  tagjai 
között. A megoldás hátránya, hogy ebben az esetben a pályázaton elnyerhető támogatási 
összeg  a  szállás  és  étkezés  költségeinek  is  csak  egy  részét  fedezné,  ahhoz  az 
önkormányzatnak  is  hozzá  kellene  tennie,  illetve  a  programok  költségeit  is  teljes 
egészében nekünk kellene megfinanszíroznunk.

4. A munkacsoport kalkulációja szerint a program teljes bekerülési költsége 3.000.000,- Ft 
lenne  (kb.  11.278,-  €),  míg  az  EU-s  támogatás  csupán  4080,-  €  (kb.  1.085.280,-  Ft  - 
valamint az útiköltség támogatás – ld. az 1. sz. melléklet végén -, de az nem a szervező 
félnek jár). Az összes költség úgy lett kiszámítva, hogy résztvevőnként naponta 10.000,- Ft 
költséggel  számoltunk.  A  pályázati  kiírás  alapján  a  támogatási  összeget  úgy  kell 
kiszámítani,  hogy  a  meghívottak  létszámát  meg  kell  szorozni  a  találkozó  napjainak 
számával és a vendéglátó ország napi díjával (ez Magyarország esetében 13,6- €/nap/fő). A 
munkacsoport  100  meghívott  résztvevővel  számolt.  A  tervek  szerint  Tarvisioból  és 
Walldürnből  30-30  résztvevő,  Izolából  pedig  40  résztvevő  jönne  (utóbbi  esetében  a 
kerékpáros váltó miatt jönnének többen). A találkozó időtartama pedig 3 nap lenne.
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Felvetődhet,  hogy felesleges  ennyi  ember,  illetve  nehezen lehet  összehozni,  majd pedig 
koordinálni ekkora létszámot. A munkacsoport úgy tudja, hogy Izolából 30 ember jönne a 
váltó-kerékpározás  kapcsán,  ők  azonban  más  módon  nem  tudnának  bekapcsolódni  a 
programokba, ezért még egy 10 fős csoport is jönne onnan. A munkacsoport véleménye az 
volt,  hogy 30 fővel  számolnunk kell,  ha azt  tervezzük,  hogy pl.  fellépnek a  Történelmi 
Napokon  egy  kórussal,  zenével,  kiállítással  és  az  önkormányzat  néhány  képviselője  is 
köztük lesz. Természetesen kisebb önkormányzati önrész megítélése esetén kisebb létszámú 
delegációkat kell meghívnunk, s ennek megfelelően alakítjuk majd a programokat.

A költségek  oldaláról  nézve  mindezt  meg  lehet  úgy  is  közelíteni,  hogy  a  találkozót  a 
fiatalokra „hegyezzük” ki, akik között ez a program emberi/családi kapcsolatokat épít, ami 
egyrészről  ebben  a  korosztályban  kedvelt  és  népszerű  dolog  (barátokra,  külföldi 
kapcsolatokra tudnak szert tenni), másrészt bekapcsolódnak egy jó program szervezésébe, 
ami  az  alkotás  élményét  és  közösségi  élményt  nyújt.  Ez  esetben  második  lépésként  – 
miután kitaláltuk a találkozó tervezett programját – felmérjük e korosztály körében, 
hogy hányan vállalnák az elszállásolást - és ezáltal ők automatikusan részesei is lesznek a 
találkozónak, lehet rájuk számítani az előkészítésben, a lebonyolításban, a szervezésben is. 
Ha van elég gotthárdi fiatal, aki ezt felvállalja, akkor ezt velük és/vagy szüleikkel célszerű 
akár  megállapodásba  is  foglalni,  és  folyamatosan  be  lehet  vonni  őket  a  munkába.  Ha 
azonban  erre  így  nincs  igény,  akkor  a  találkozó  (és  más  ehhez  hasonló  rendezvények) 
szentgotthárdi szervezésével nem kell foglalkozni.  

Összegzés:

Amennyiben úgy dönt a Tisztelt Képviselő-testület, hogy megrendezzük a Testvérvárosok 
Találkozója 2010 programot, annak lebonyolításához mindenképpen szükség lesz oktatási 
intézményeink pedagógusainak és diákjainak, a Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek, a 
Civil Fórum tagegyesületeinek, a szlovén és a német kisebbségi önkormányzat, a képviselő-
testület és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak aktív részvételére és Szentgotthárd Város 
Önkormányzata anyagi áldozatára.

Mivel  a  civil  (beleértve  az  ifjúságit  is)  felajánlás  a  szállás  biztosítására  bizonytalan  (a 
munkacsoport  tagjainak  többsége  kevés  esélyét  látta),  a  pályázat  elkészítéséhez  és 
beadásához  arra  van  szükség,  hogy  a  Képviselő-testület  az  Önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésében  a  pályázat  céljára  biztosítsa  a  projekt  szállásdíjat  is  tartalmazó  teljes 
költségének (ami a 100 főre végzett előzetes számítások szerint 3.000.000,- Ft) az önrészét, 
ami az előzetes kalkulációk szerint kb. 2.000.000,- Ft. (Ez az összeg, illetve a résztvevők 
létszáma legkésőbb a 2010. januári testületi ülésig pontosításra kerülne a pályázat végleges 
tartalmával együtt.)

Látva  a  projekt  anyagi  vonzatát,  és  abból  kiindulva,  hogy  költségvetésünk 
szempontjából  a  2010.  esztendő  semmivel  sem  lesz  kedvezőbb  az  idei  évnél,  a 
határozati  javaslatok  között  kénytelen  vagyok  első  helyen  a  korábban  meghozott 
határozati pont visszavonását javasolni, azaz, hogy az Önkormányzat mondjon le a 
Testvérvárosok  Találkozója  2010  program  megszervezésének  tervéről,  s  csak  a  2. 
pontba került az önrész biztosítása a megvalósítás mellett hozott döntés esetén.

84



Határozati javaslat:

1.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  visszavonja  az  51/2009. 
számú Képviselő-testületi határozatának 3. pontját.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Bizottság „Európa 
a  polgárokért  program”  „Testvérvárosok  polgárainak  találkozói  2007-2013”  keretében 
megvalósítandó  Testvérvárosok  Találkozója  2010  programra  benyújtandó  pályázathoz 
önerőként  legfeljebb  …………….,-  Ft  összeget  biztosít  az  Önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésében, a pályázati alap terhére.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  Jakabné Palkó Edina irodavezető

Szentgotthárd, 2009. október 20.

Dr. Krajczár Róbert
  irodavezető,

a munkacsoport tagja

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
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1. sz. melléklet

Lehetséges programok:

Konferencia: - a turizmusról, csereprogramokról;
  - nemzetiségek szerepe, helyzete Európában;
  - fiatalok az európai civil szervezetekben;
  - oktatási módszerek, elvek;
  - az EU-s pályázatok tapasztalatai;
  - a szentgotthárdi csata kapcsán történelmi témában;
  - „Kultúrák csatája a kultúráért”, amiben a csatát is feleleveníthetnénk
(Egy  konferencia  megrendezéséhez  szinkrontolmácsok  és  tolmácsgépek 
kellenek.)

Kiállítás: - hungaricum kiállítás
 - bemutatkoznak a testvérvárosok
 - népviseletek

Kulturális műsor:  - folklór bemutató (tánc, ének, népmesék, népszokások)
- koncert (klasszikus, modern, fúvós)
- énekkarok, kamarakórusok

Sportprogram:  - homokfoci
 - csatafutás
 - kenuzás a Rábán
 - íjászat
 - Izolával kerékpáros váltó

Ünnepi szentmise (akár négy nyelven is)
Emlékfák ültetése (minden nemzet a rá legjellemzőbbet)
Helyi és környékbeli nevezetességek bemutatása
Történelmi Napok hagyományos programjai, díjátadások, utcabál
Vásárlási lehetőséget is biztosítani kell (a Történelmi Napok kézműves vásárán kívül is)
Programok a termálfürdőben
A  projekt  keretéből  elvileg  kiadványokat,  termékeket  is  elő  lehet  állítani  (pl. 
„Szentgotthárd és testvérvárosai” prospektus).

A meghívottak  köre  lehet:  diákok,  civilek,  civil  szervezetek  tömörülései,  pedagógusok, 
iskolák, kulturális intézmények, turisztikai szervezetek stb.

A munkacsoport első megbeszélésén ötletként felvetődött, hogy a III. Béla Szakképző Iskola 
és  Kollégium  egy  szakmai  versenyét  is  meg  lehetne  rendezni,  ahol  a  testvérvárosok 
szakképzőinek tanulói versengenének egymással.

Felvetődött  az  is,  hogy  a  Zene  Világnapja  alkalmából  évről-évre  megrendezésre  kerülő 
nemzetközi kórustalálkozót lehetne e program keretében megszervezni, erre azonban nyilván 
vannak  kedvezőbb  feltételekkel  kiírt  hazai  pályázatok  (gondoljuk  mindezt  az  eddigi 
tapasztalatok és a civileknek a tárgyban jelzett projekt kapcsán mutatott érdektelensége miatt).

A munkacsoporton kívül felvetődött az is, hogy – ha a találkozót a fiatalokra „hegyezzük” ki 
– akkor esetleg egy versenyt kell kitalálni a részükre, aminek az első fordulója már korábban, 
otthon  megkezdődik egy feladattal (pl. Fiatalnak lenni az Európai Unióban – Fiatalnak lenni 
Walldürnben  –  Izolában  –  Tarvisióban  –  Szentgotthárdon  témában  készítenek  egy 
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powerpointos prezentációt vagy filmet sok zenével és kevés szóval, amit elő is lehet adni, le 
lehet vetíteni itt egymásnak és a szentgotthárdiaknak (ez lenne a „konferencia”) – ehhez sem 
szinkrontolmács, sem tolmácsgép, sem meghívott előadó nem kell.) Ezen kívül a csapatok 
már  a  találkozó előtt  az  internet  segítségével  egymásnak adhatnának feladatokat,  és  ezek 
eredményét  is  ekkor,  a  „konferencián”  lehetne  ismertetni.  Ezen  kívül  adják  magukat  a 
Történelmi  Napokon  lévő  versenyek,  melyeken  el  lehet  indulni  és  az  összes  verseny 
eredményeiből áll össze a Nagy Testvérvárosi Ifjúsági Verseny végeredménye.

Amire még oda kell figyelni:

A projektben az alábbi, EU által kiemelt témák legalább egyikére hangsúlyt kell helyezni:
-  Az Európai Unió jövője és az Európai Unió alapvető értékei. Ez az állandó kiemelt téma 

ezért magában foglalja az olyan alapvető értékekhez kapcsolódó párbeszédet és fellépést, 
mint  az  emberi  jogok,  a  tolerancia,  a  szolidaritás,  valamint  a  rasszizmus  és  az 
idegengyűlölet elleni küzdelem.

-  Aktív  európai  polgári  szerepvállalás:  részvétel  és  demokrácia  Európában.  Általában  a 
polgárok  és  a  civil  társadalmi  szervezetek  részvételével  megvalósuló  projektek 
foglalkoznak ezzel a témával.

- A kultúrák közötti párbeszéd.
- Az európai lakosság jóléte: foglalkoztatás, társadalmi kohézió és fenntartható fejlődés.  Ide 

tartoznak  az  olyan  kérdések,  mint  a  globalizáció,  a  tudás  alapú  társadalom  felé  való 
átmenet, a demográfiai változások, a bevándorlás és a növekvő mértékű individualizmus.

-  Az  uniós  politikák  hatása  a  társadalmakra. Lehetőséget  adva  a  polgároknak  az  ilyen 
eredmények felismerésére, megvitatására, értékelésére és a véleményformálásra.

Miközben  az  Európa  a  polgárokért  program  keretében  végrehajtjuk  projektünket, 
figyelembe kell vennünk a következő fontos horizontális célokat:
-  Európai  értékek (szabadság,  demokrácia,  emberi  jogok  tiszteletben  tartása,  kulturális 

sokféleség, tolerancia és szolidaritás). Különös figyelmet kell fordítani a rasszizmus, az 
idegengyűlölet és az intolerancia elleni küzdelemre.

- Informális tanulás az aktív európai polgári szerepvállalásért. Például a különböző országok 
testvérvárosai által szervezett találkozók előkészítése, illetve az ilyen eseményeken való 
részvétel  segít  abban,  hogy  a  résztvevők  új  készségekre  tegyenek  szert  a  különböző 
országokból  érkező  vagy  eltérő  világnézettel  rendelkező  polgárok  közötti  kapcsolatok 
terén.

- Önkéntes tevékenység – az aktív európai polgári szerepvállalás kifejeződése.
- Transznacionalitás és helyi dimenzió
-  Kulturális  és  nyelvi  sokszínűség. A projekt  különböző nemzetiségeket  és nyelveket  hoz 

össze,  és  lehetővé teszi  számukra  a  közös  tevékenységekben való részvételt.  Az ilyen 
projektben való részvétel növeli az európai kulturális és nyelvi sokszínűséggel kapcsolatos 
tudatosságot,  ugyanakkor  előmozdítja  a  kölcsönös  megértést  és  toleranciát,  ezzel 
hozzájárulva  egy  egymás  tiszteletén  alapuló,  dinamikus  és  sokrétű  európai  identitás 
kialakulásához.  A  projektszervezőket  arra  kérik,  hogy  pályázatukban  mutassák  be, 
projektjük milyen megoldást kínál e kérdésekre.

-  Termékeny  kölcsönhatások. A  programban  részt  vevő,  különböző  típusú  szervezetek 
együttműködésén  keresztül.  Egy  társadalmi  kérdéssel  foglalkozó  testvérváros-
konferenciához  például  hasznosan  hozzájárulhatnak  részvételükkel  az  ilyen  területen 
tevékenykedő helyi egyesületek.

-  A programhoz való  egyenlő  hozzáférés. A megkülönböztetés-mentesség elve az Európai 
Unió alapvető jogainak egyike.
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-  Nemek  közötti  egyenlőség. Az  Európa  a  polgárokért  program  a  nők  és  férfiak 
kiegyensúlyozott részvételét kívánja megvalósítani.

-  A generációk közötti  szolidaritás. Ösztönözni  kell  az  időskorúak részvételét,  emellett  a 
projektnek törekednie kell arra, hogy lehetőség szerint valamennyi korosztályt bevonja a 
tevékenységekbe.

A Testvérvárosok Találkozója programnak az alábbi jellemzőkkel kell rendelkeznie:
- Az európai integráció iránti elkötelezettség

• az Európai Unió alapgondolatának, az Unió jövőjének és értékeinek megvitatása;
• tájékozódás az Európai Unió demokratikus életében való részvételről;
• az európai integráció konkrét előnyeivel kapcsolatos tapasztalatok megosztása helyi
vagy egyéni szinten (uniós politikák hatása a társadalmakban, az emberek jóléte
Európában stb.);
• a szolidaritás érzésének kimutatása és az ugyanahhoz az európai közösséghez mint
egészhez való tartozás élményének kifejezése;
• vélemény- és tapasztalatcsere a program állandó és éves kiemelt témáival
kapcsolatban;
• nyílt eszmecsere az európai történelemről, a múlt tanulságainak levonása és a jövő
építése érdekében.
• a kulturális sokféleség megtapasztalása és a közös európai kulturális örökség feltárása.

- Aktív részvétel
• a helyi közösség bevonása a projekt tervezésébe és megvalósításába (helyi
szövetségek, iskolák, önkéntesek, fogadó családok stb.)
• aktív szerep biztosítása a résztvevők számára.

- A kultúrák közötti párbeszéd a civil társadalommal való strukturált együttműködésen 
keresztül.

Utazás támogatása:

Az  EU-s  pályázat  révén  akár  a  meghívottak  útiköltségeihez  is  hozzájárulhatnánk.  Az 
útiköltség  átalánydíja  0,027-  €/km/résztvevő,  tehát  egy  delegáció  esetében  a  támogatás 
összege a(z oda-vissza) megtett kilométerek számának, a delegáció létszámának és 0,027-
nek a szorzata. Tarvisio (2x270 km) esetében ez 437,4,- €, Walldürn esetében (2x750 km) 
1215,- €, Izola (2x325 km) esetében pedig 702,- € lenne, ha a munkacsoport számításainak 
alapjául szolgáló létszámmal érkeznének a delegációk.

Intézmények, civilek bevonása:

A pályázat előírja, hogy civil szervezeteket és intézményeket is be kell vonni a szervezésbe, a 
programokba. A szervezés és lebonyolítás terén ezért lehetne kérni a Szentgotthárdi Oktatási 
Intézmény és a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusai, diákjai, a Pannon Kapu 
Kulturális  Egyesület,  a  Civil  Fórum,  a  szlovén  és  a  német  kisebbségi  önkormányzatok 
segítségét.
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2. sz. melléklet

A Testvérvárosok Találkozója 2010. projekt:

Az  Európai  Bizottság  2007-től  indította  útjára  az  Európa  a  polgárokért  elnevezésű  új 
programcsomagját  annak  érdekében,  hogy  az  Európai  Unió  közelebb  kerüljön  az 
állampolgárokhoz, ők is aktívan részt vegyenek az unió történelmének formálásában, és ne 
csak passzívan szemléljék a történéseket. 
Ezen  programcsomag egyik  részeleme lett  az  „Aktív  Polgárokat  Európának:  testvérvárosi 
találkozók, tematikus hálózatok” alprogram, amely magában foglalja a helyi önkormányzatok 
körében  hosszú  évek  óta  népszerű  testvérvárosi  programokat.  Pályázatot  testvérvárosi 
kapcsolattal rendelkező önkormányzatok nyújthatnak be. A pályázatot az a település nyújtja 
be,  amely  a  találkozó  helyszíne  lesz.  A program  célja,  hogy  összehozzák  a  résztvevő 
települések  polgárait,  biztosítva,  hogy  az  önkormányzati  együttműködés  mellett  erős 
informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük.

Ezeknek a találkozóknak fontos összetevője
• az  európai  integráció  iránti  elkötelezettség:  az  Európai  Unió  alapgondolatának, 

jövőjének  és  értékeinek  megvitatása,  az  EU  demokratikus  életében  való  részvétel 
megtanulása, tapasztalatcsere az európai integráció konkrét, helyi vagy egyéni szinten 
tapasztalható előnyeiről,  a szolidaritás és az összetartozás kifejezése a testvérvárosok 
között; 

• a  résztvevők  között  szövődő  barátság:  személyes  kapcsolatok  kialakulása  a 
testvérvárosok  lakói  között,  egymás  mindennapi  életének  megismerése,  a  kulturális 
sokszínűség  és  az  európai  közös  kulturális  örökség  megtapasztalása  és  megosztása 
egymással; 

• az aktív részvétel:  a helyi közösség (egyesületek, iskolák, önkéntes szervezetek stb.) 
bevonása a projekt megtervezésébe és végrehajtásába, a résztvevők aktív szerepvállalása 
(műhelyfoglalkozások, közös kulturális előadások, sportesemények).

A  találkozókat  nemcsak  létező,  hanem  hivatalosan  előkészítés  alatt  álló  testvérvárosi 
kapcsolatok  keretében  is  meg  lehet  valósítani,  két  vagy  több  ország  részvételével.  A 
programban jelenleg az Európai Unió 27 tagállama és Horvátország vesz részt.
A meghívottak minimum létszáma 25 fő, de meghívott településenként legalább 5 résztvevő. 
Nem támogatható olyan csoportok részvétele, ahol a résztvevőknek több mint a fele helyi 
választott képviselő vagy önkormányzati munkatárs.
A találkozó maximális időtartama 21 nap lehet.
A  támogatás  utófinanszírozás,  formája  átalánydíj, a  résztvevők  száma  és  a  találkozó 
időtartama, illetve az utazási távolság alapján meghatározott napi ráták szerint. A megítélhető 
támogatás mértéke minimum 2.500,- EUR/projekt, maximum 22.000,- EUR/projekt lehet. A 
testvérvárosok polgárai számára szervezett találkozók tekintetében nyújtott támogatások célja, 
hogy  társfinanszírozzák  a  fogadó  város  szervezési  költségeit  (szállás,  étkezések,  helyi 
közlekedés,  terembérlet  stb.)  és  a  meghívott  küldöttségek  útiköltségeit.  A támogatásokat 
átalánydíjak  alapján  számítják,  tehát  azok  nem  kapcsolódnak  közvetlenül  a  konkrét 
kiadásokhoz, amelyeket ennél fogva nem kell elszámolni vagy igazolni.
A pályázatokat  az  Oktatási,  Audiovizuális  és  Kulturális  Végrehajtó  Ügynökség  (EACEA) 
kezeli,  a  pályázati  űrlapokat  is  ezen  ügynökség  honlapjáról  lehet  letölteni.  Ugyanezen  a 
honlapon érhető el rendkívül részletes, magyar nyelvű programismertető is
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/EACEA_2008_0185_HU.pdf
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. október 28-i ülésére

Tárgy: Bursa Hungarica pontrendszer

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata a múlt havi döntése alapján idén is részt vesz a Bursa 
Hungarica ösztöndíjrendszerben. A múlt havi üléseken felmerült, hogy a rendeletünkben 
meghatározott pontrendszerrel minden évben gondok vannak és a testület előírta, hogy a 
rendelet pontrendszerét újra kellene gondolni. Erre tekintettel született ez a mostani 
előterjesztés.
Jelenleg a Bursa Hungarica támogatások odaítélésének előzménye egy pályázat, am8inek 
fontos része a pályázó jövedelmi helyzetének a vizsgálata. Ezt követi egy környezettanulmány 
elkészítése a Polgármesteri Hivatal részéről, majd a rendelkezésre álló adatok alapján a 
rendeletünkben elfogadott pontozási rendszer alapján pontozunk. A 40/2003. () ÖKT 
rendeletnek a pontrendszerre vonatkozó része a következőket tartalmazza

5.§ (3)
a) Ha a pályázó maga is eltartott gyermek, a pályázó családjában lévő eltartott gyermekek 
száma 2 szülő esetén
aa)- eltartottanként 1-1 pont
ab)- amennyiben bármely eltartott fogyatékkal élő , úgy további 1-1 pont
b) Ha a pályázó maga is eltartott gyermek, a pályázó családjában élő eltartott gyermekek
száma, ha az egyik szülő elhalt:
az aa) és ab) pontokban jelölt pontszámokat további 1-1 ponttal kell növelni.
c) Ha a pályázó maga is eltartott gyermek, a pályázó családjában élő eltartott gyermekek 
száma, ha mindkét szülő elhalt (pl. nagyszülő , egyéb rokon,stb. neveli):
az aa) és ab)pontokban jelölt pontszámokat további 2-2 ponttal kell növelni.
d)Ha a pályázó nevel gyermeke(ke)t:
da) gyermekenként 1-1 pont
db) amennyiben bármely gyermek fogyatékkal élő , úgy további 1-1 pont
dc) amennyiben a gyermekeket egyedül neveli, úgy gyermekenként 2-2 pont, fogyatékos
gyermek esetén gyermekenként 3-3 pont állapítandó meg
e) Ha a nem eltartott gyermek pályázó olyan betegségben és/vagy fogyatékosságban szenved,
amely miatt emelt szintű családi pótlékban, vagy fogyatékossági támogatásban részesül, 
illetve
leszázalékolt rokkant: 1 pont
f) Ha a családban olyan további, eddig nem említett személy él, aki fogyatékos és így a 
család
általi gondoskodásra szorul: az ilyen személyek számától függetlenül összesen 1 pont
g) A pályázó maga, illetve ha a pályázó gyermek, úgy a pályázó szülője/eltartója
munkavégzésből származó jövedelemmel nem rendelkezik (munkanélküli): 1 pont
Gyermeknek számít az, aki életvitelszerűen a szüleivel vagy eltartójával egy háztartásban él a 
pályázat benyújtásakor.
h) A pályázó kollégiumban lakik: 2 pont.
i) A pályázó albérletben lakik: 3 pont:
j) A pályázó a lakóhelyén kívül, de nem a h) és i) pontban említett módon (pl. rokonnál)
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lakik: 1 pont
k) Amennyiben a pályázó és családja Szentgotthárdon albérletben lakik: 1 pont.
1) Amennyiben a pályázó és a családtagjai az általuk lakott lakáson(házon) kívül további
ingatlanvagyonnal, 1 millió Ft-nál értékesebb gépjárművel, gazdasági társaságban 
részvénnyel, üzletrésszel, stb. NEM rendelkeznek és az elbírálást megelőző egy évben nem is 
rendelkezett: 3 pont.
6A Bizottságok döntéseit előkészítő Polgármesteri Hivatal ugyancsak jogosult igazolások,
bizonylatok bekérésére.
(4)A pontszámokat a (2)bek. szerinti kategóriánként összesíteni kell és a rendelkezésre álló
keretösszeg erejéig először az I. kategóriában lévő pályázókat, majd ha ebben a kategóriában 
már elfogytak a pályázók úgy a II. kategóriában lévő több pontot kapott pályázókat kell 
támogatásban részesíteni.
 (5)A Bizottságoknak7 mérlegelési joga van abban az esetben, ha az I. kategóriába került 
pályázó a (3) bek. l) szempontja szerint 0 ponttal minősíthet (vagyis ingatlanvagyonnal, 
értékesebb gépkocsival, stb.) rendelkezik. A Bizottságoknak8 jogosult helyette a II. kategória 
legtöbb pontot elért pályázóját részesíteni támogatásban. Ennek előfeltétele, hogy a II. 
kategóriába tartozó pályázó sem rendelkezhet a (3) bek. l)pontjában jelölt vagyonnal. A 
mérlegelést ebben az esetben a legnagyobb körültekintéssel kell végezni.
6. § (1)Az 5.§-ban írt tények igazolásához a Bizottságoknak9 igazolásokat, bizonylatokat 
kérhet be.
(2)A Bizottságok10 döntéseit előkészítő Polgármesteri Hivatal ugyancsak jogosult igazolások,
bizonylatok bekérésére11valamint környezettanulmány lefolytatására. Környezettanulmány
lefolytatására a Polgármesteri Hivatal a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot is 
felkérheti.
(3)Amennyiben a pályázó a kért adatokat a megadott határidőig nem biztosítja, a 
Bizottságok12 a pályázatát elutasítja.
(4)13 Abban az esetben, ha hivatalos tudomás, vagy környezettanulmány alapján a kérelmező
életkörülményeire tekintettel a jövedelem nyilatkozatban foglaltak vitathatók, fel kell kérni a
pályázót az általa és vele közös háztartásban élők által lakott lakás, valamint a saját és vele 
közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit 
igazoló dokumentumok benyújtására. Ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelem 
nyilatkozatba szereplő jövedelem 70 %-át, a valós jövedelmet a fenntartásai költségek 
figyelembe vételével kell vélelmezni.

A jelenlegi helyzetben a pontrendszer egyes elemei és a szociális rászorultság nem mindig 
függenek össze. 
A szociális ügyekkel foglalkozók szakmai érvei:

-  Az,  hogy  egy  főiskolai  hallgató  kollégista  vagy  sem egyáltalán  nem  biztos,  hogy 
összefüggésben  van  a  szociális  helyzettel.  Tehát  lehet,  hogy  a  kollégista  családja  sokkal 
rosszabb körülmények között él, mint az, aki albérletben lakik, mégis csak 2 pontot kap, míg 
az albérletes 3-at. 
Miután  ma  a  felsőoktatási  intézmények  kollégiumaiban  egyetlen  értékelési  szempont  a 
jövedelemigazolás,  így  mára  a  kollégiumokban  azok   laknak,  akik  szociálisan  nagyon 
rászorulnak és a valós jövedelmük igen alacsony (viszont az ő számuk sajnos egyre kisebb), 
és  azon  nem  bérből  és  fizetésből  élő  szülők  gyermekei  akik  a  saját  jövedelmükről  a 
jövedelemigazolást  saját  maguk  állítják  ki  és  ez  az  igazolás  sajnos  nem  a  tényleges 
jövedelemről  szól.  Egyrészről  tehát  nincs  direkt  összefüggés  a  kollégiumi  felvétel  és  a 
szociális  helyzet  között,  másrészről  pedig  ezzel  az  alacsonyabb  pontszámmal  azokat  is 
hátrányba hozhatjuk, akik szociális helyzetük alapján kaptak kollégiumot.
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Erre tekintettel is javasolható a kollégium – albérlet miatti pontozás törlése. 

-  Ami  viszont  befolyásolja  a  költségeket  és  szociálisan  is  hátrány,  az  az,  hogy  milyen 
messzire kell a gyereknek elutaznia. Ez a szociálisan rossz helyzetűeket jelentősen sújtja, 
ezt érdemesebb lenne pontozni. 

-  Amíg az  árva gyermekek többletpontot kapnak, addig azok, akiket szintén  egyedülálló 
szülő nevel,  de nem árvák – nem. Az árva viszont árvaellátást  kap,  míg a másik csoport 
tartásdíjat, (sokszor persze igen alacsonyat) vagy még azt sem. Így megoldást jelenthetne, ha 
a gyermeket egyedül nevelő, alacsony tartásdíjat kapó szülőt pontoznánk, vagy az itt szintén 
felmerülő  fent  már  említett  anomáliák  miatt  ezt  a  kategóriát  törölnénk.  Sajnos  ma  már 
különböző anyagi előnyök megszerzése miatt  „csak papíron” is vannak válások, illetve az 
élettársi  kapcsolatok fennállása vagy fenn nem állása alig követhető. Erre tekintettel  ezt a 
kategóriát is törölni lehetne annál is inkább, mert a jövedelemigazolás szerinti jövedelemnél 
egyszer már értékeljük ha valakinek igen alacsony a jövedelme.

-  A  fogyatékosság miatti  többletpont  szintén  nem  biztos,  hogy  összefügg  a  szociális 
helyzettel. A család általi gondoskodás megint csak nem megállapítható, nem igazolható.  Ha 
a szülők dolgoznak, nem isznak, stb., akkor a fogyatékosság egy hátrány lehet, de a szociális 
helyzetet nem biztos, hogy befolyásolja. Volt olyan eset például, hogy a súlyos fogyatékos 
szülő  munkaviszonyban  állt,  tehát  anyagi  hátránya  tulajdonképpen  nem  származott  a 
fogyatékosságából,  más  szempontból  persze  hátrányban  van,  de  a  Bursa  Hungarica  a 
szociálisan  rászorulók  segítéséről  és  így  szociális  szempontok  figyelembe  vételéről  szól. 
Javasolható ennek is a törlése.

- Nem feltétlenül szükségesek azok a pontozások, amelyek arra vonatkoznak, hogy a pályázó 
maga eltartott-e, vagy sem, nevel-e gyermeket. Aki nappali tagozaton tanul, az eltartott és 
még sosem találkoztunk ennél  a pályázatnál sem olyannal,  hogy gyermeke lett  volna egy 
tanulónak. A gyermek nevelése szinte kizárja a nappali tagozaton való tanulást – de minden 
esetre nem elsősorban szociális hátrányt jelent.

- A munkanélküliség miatt adott többletpont igazából szintén nem meghatározó, mert az 1 
főre jutó jövedelemben úgyis megjelenik a munkanélküliség miatti anyagi hátrány. Továbbá a 
munkanélküliségre tekintettel nyújtott ellátások összege között jelentős különbségek vannak, 
tehát  az is lehet, hogy egy munkanélküli adott esetben a járadékának első időszakában több 
jövedelemmel  rendelkezik,  mint,  aki  mondjuk  rokkantnyugdíjas.  Végül  a  papír  szerint 
munkanélküli  a  valóságban  nem biztos,  hogy  jövedelem nélküli  is.  Szentgotthárdon  akár 
ausztriai  alkalmi  munka,  akár  itteni,  jelentős,  számla  és  szerződés  nélküli  bevétel  is 
elképzelhető,  továbbá  ma  már  akár  tőzsdei,  befektetési  tevékenységből  is  származhat 
jövedelem munkanélkülieknél, amit lehetetlen lekövetni. 

-  Miután  a  szociálisan  rászorulók  segítése  a  cél,  így  jelentősége  van  annak  is,  hogy  a 
kérelmező a szociális ellátórendszerünkben kapott-e ellátást az elmúlt évben. Ha ezért adnánk 
pontot,  azt  azért  tennénk,  mert  az  illető  ezek  szerint  valóban  küszködik  szociális 
problémákkal, akkor látnánk, hogy ez az igénylés nemcsak erre az egy támogatási lehetőségre 
leszűkülő jelentkezés volna. Ráadásul azt aki már korábban is jelentkezett, valamilyen szinten 
ismernénk már a család problémáit, nagyobb valószínűséggel jutna ez a segítség is ahhoz, 
akinek arra valóban szüksége van.
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(Az átláthatóság kedvéért a fent keretbe foglaltan jelölt  idézett rendelet szövegében pirossal 
jelöltük meg a hatályon kívül helyezésre javasolt pontokat.)
Az elfogadásra ajánlott rendelettervezet az 1. számú mellékletben olvasható.
Szentgotthárd 2009.október 17.

                                                                                Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                                          jegyző
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1. számú melléklet
Szentgotthártd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ---/2009. (---) ÖKT 

rendelete
A BURSA Hungarica Felső oktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálásának 

szabályairól szóló 40/2003. (X. 30.) ÖKT rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról

1.§
(1) A Rendelet 5.§(3) bekezdésének b.), c.), d.), e.), f.), g.) h.) i.) j.) pontjai hatályon kívül 
kerülnek.
(2) A Rendelet 5.§(3) bekezdésébe a következő szövegezésű b.) pont kerül:
- a pályázó tanintézménye (az a telephely ahol a Pályázó ténylegesen tanulmányait folytatja) 
Szentgotthárdhoz közelebb van Budapest  illetve Pécs közigazgatási határainál: 0 pont
- a pályázó tanintézménye (az a telephely ahol a Pályázó ténylegesen tanulmányait folytatja) 
Budapesten, illetve Pécs városában van: 1 pont
- a Pályázó tanintézménye (az a telephely ahol a Pályázó ténylegesen tanulmányait folytatja) a 
Dunától  keletre van: 2 pont. 
- Amennyiben a tanintézmény központja vagy székhelye nem azonos azzal a telephellyel ahol 
a Pályázó tanul, akkor ebből a szempontból mindig a telephelyet kell figyelembe venni.
(3) A Rendelet 5.§(3) bekezdésébe a következő szövegezésű c.) pont kerül:
- amennyiben a Pályázó vagy vele egy háztartásban élő családtagja az utolsó egy évben 
szociális ellátásra igényt adott be Szentgotthárd Város Önkormányzatának illetékes szervéhez 
és ellátásra jogosultságát az illetékes önkormányzati döntéshozó rászorultságára tekintettel 
támogatta: 1 pont 
(4) A Rendelet 5.§(3) bek. egyebekben változatlan marad, a jelenlegi k.) l.) pontok betűjele d.) 
–re és e.)-re0 változnak.

2,§
(1) A Rendelet egyebekben nem változik,
(2) A jelen Rendeletmódosítás kihirdetése napján  lép hatályba és rendelkezéseit a 2009. évi 
pályázatelbírálás során kell alkalmazni.

Viniczay Tibor                                                                Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester                                                                        Jegyző

Kihirdetve:  
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. október 28-i ülésére

Tárgy: Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  intézményeiben  az  élelmezési  térítési  díjak 
megállapításának szabályairól szóló 222/2004.(VI.25.) sz. ÖKT. rendelet 3.§ (4) bekezdése 
értelmében  a  nyersanyagnorma  mértékét  a  67/2007.(VIII.10.)  GKM-EüM-FVM-SZMM 
együttes  rendelet  melléklete  figyelembe vételével  a  Fenntartó  külön döntésében határozza 
meg.  Hivatkozott  ÖKT.  rendelet  4.§  (2)  bekezdése  szerint  a  rendelet  hatálya  alá  tartozó 
élelmezési  nyersanyagnormát  évente  egyszer,  a  tárgyévet  megelőző  év  október  31-ig 
határozza meg a Képviselő-testület.
Szentgotthárd Város Önkormányzata, és a nevelési-, oktatási-, és szociális ellátást biztosító 
intézményekben  élelmezési  szolgáltatást  végző  Elamen  Zrt.  között  létrejött  megállapodás 
szerint  a vállalkozó a szerződés IV. fejezet 9.  és  10.  pontjaira tekintettel  javaslatot  tesz a 
tárgyévet  követő  év  élelmezési  nyersanyag  normáinak  meghatározásához.  A  szolgáltató 
javaslatát,  melyben  6  %-os  norma-emelést  javasol,  megküldte  Hivatalunkhoz,  azt  az 
előterjesztéshez mellékeljük (3. sz. melléklet). 
Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet az infláció mértékére vonatkozóan, hogy az elmúlt 12 
hónap adatait figyelembe véve, valamint az előzetes, 2009. évre várható prognózisok szerint 
az ez évi infláció 4,9 % körül várható. Minderre tekintettel az Elamen Zrt. javaslata mellett 
egy 4,9 %-os emeléssel számított nyersanyag norma javaslatot is előterjesztünk.
A Szentgotthárd Város Önkormányzata által alapított, de a Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott nevelési-, oktatási és szociális intézményekben 
a javasolt nyersanyagnormákra vonatkozó számítást is mellékeljük az előterjesztéshez, mivel 
az  Önkormányzat  finanszírozza  ezen  intézmények  esetében  a  költségvetésben  számított 
normatív állami támogatás és a tényleges kiadások közötti különbözetet a Társulási Tanács 
felé  javaslatként  az  Önkormányzat  által  elfogadható  nyersanyagnormákról  is  dönteni 
szükséges.
Amennyiben a T. Testület elfogadja a szolgáltató ajánlatát, akkor végső soron az inflációnál 
jobban nő a szülők által fizetendő térítési díj, amennyiben a javasoltnál kisebb mértékű lesz a 
nyersanyagnorma emelése,  akkor  viszont az önkormányzatnak kell  magasabb kiegészítést 
biztosítani.
Kérem  a  T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  tárgyában  dönteni 
szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2010.  január  1.  és  2010. 
december 31. között a fenntartása alatt álló intézményben az élelmezési térítési díj alapját 
meghatározó nyersanyagnormákat az 1. sz. melléklet „…….. változat” szerint határozza meg.

Határidő: közlésre azonnal
    Melléklet szerinti nyersanyagnormák: 2010. január 1.

Felelős: Viniczay Tibor Polgármester
  Bedics Sándor Intézményvezető
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2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Szentgotthárd Város 
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy 2010. január 1. és 2010. 
december 31. között  a 2.  sz. melléklet  „…...  változat” szerinti  az élelmezési térítési  díjak 
alapját meghatározó nyersanyagnormákat fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

Szentgotthárd, 2009. október 19.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményében az élelmezési nyersanyagnormák
2010. január 1. és 2010. december 31. között

Kollégium (15-18 éves)

Étkezés
„A változat”( 4,9 %)

Nyersanyagnorma (nettó)  
Ft/adag

„B változat” (6 %)
Nyersanyagnorma (nettó)  

Ft/adag
Reggeli 126,- 127,-
Tízórai 31,- 32,-
Ebéd 263,- 266,-
Uzsonna 40,- 40,-
Vacsora 153,- 155,-
Összesen: 613,- 620,-

Kollégium (15-18 éves) diéta

Étkezés
„A változat”( 4,9 %)

Nyersanyagnorma (nettó)  
Ft/adag

„B változat” (6 %)
Nyersanyagnorma (nettó)  

Ft/adag
Reggeli 126,- 127,-
Tízórai 42,- 42,-
Ebéd 276,- 279,-
Uzsonna 50,- 51,-
Vacsora 162,- 164,-
Összesen: 656,- 663,-
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2. sz. melléklet
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által alapított intézményekben a javasolt élelmezési  
nyersanyagnormák 2010. január 1. és 2010. december 31. között

Óvoda (3-6 éves)

Étkezés
„A változat”( 4,9 %)

Nyersanyagnorma (nettó)  
Ft/adag

„B változat” (6 %)
Nyersanyagnorma (nettó)  

Ft/adag
Tízórai 59,- 59,-
Ebéd 198,- 200,-
Uzsonna 46,- 47,-
Összesen: 303,- 306,-
Óvoda (3-6 éves) diéta
Tízórai 61,- 61,-
Ebéd 208,- 210,-
Uzsonna 48,- 49,-
Összesen: 317,- 320,-
 Általános Iskola (7-10 éves)
Tízórai 67,- 68,-
Ebéd 232,- 234,-
Uzsonna 65,- 66,-
Összesen: 364,- 368,-
 Általános Iskola (10-14 éves)
Tízórai 67,- 68,-
Ebéd 247,- 249,-
Uzsonna 65,- 66,-
Összesen: 379,- 383,-
Általános Iskola diéta 
Ebéd 258,- 261,-
 Szociális ellátás - időskorúak
Reggeli 108,- 109,-
Tízórai 31,- 32,-
Ebéd 263,- 266,-
Uzsonna 40,- 40,-
Vacsora 153,- 155,-
Összesen: 595,- 602,-
 Szociális ellátás – időskorúak diéta
Reggeli 112,- 113,-
Tízórai 42,- 42,-
Ebéd 276,- 279,-
Uzsonna 50,- 51,-
Vacsora 163,- 164,-
Összesen: 643,- 649,-
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3. sz. melléklet

Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.
H-1095 Budapest, Soroksári út 98.

Telefon: (36-1) 215-3918
Fax: (36-1) 215-8958
elamen@elamen.com

www.elamen.com

Ikt. sz.: 2-137/2009.

Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatal

9970 Szentgotthárd
         Széll Kálán tér 11.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi irodavezető asszony részére

Tisztelt Pénzügyi irodavezető Asszony!

Mellékelten megküldjük Szentgotthárd Város Önkormányzata és az Elamen Zrt. 
között  2008.  július  7-én  megkötött  szerződés  IV.  fejezet  9  és  10  pontjaiban 
foglaltakra való tekintettel a 2010. évi nyersanyagnorma javaslatunkat, melyet a 
Tisztelt Képviselő Testület elé terjeszteni kíván.

Bízunk benne, hogy normajavaslatunk pozitív elbírálás alá esik, és a Képviselő 
Testület elfogadja  6 %-os emelésünket.

Budapest, 2009. október 14.

Tisztelettel:

     Ujhelly Tamás sk.   Korcsmáros 
Mária sk.

kereskedelmi igazgató termelési osztályvezető

CÉGJEGYZÉK HELYE ÉS SZÁMA: FÖVÁROSI BÍRÓSÁG MINT CÉGBÍRÓSÁG CG. 01-10-041875
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Élelmezési nyersanyagnormák és eladási árak 
2010. január 1. és 2010. december 31. között

Megnevezés Nyersanyagnorma 
nettó Ft/adag

Eladási ár nettó 
Ft/adag

Eladási ár bruttó 
Ft/ adag

Óvoda (3-6 éves korcsoport)
Tízórai 59,- 100,- 125,-
Ebéd 200,- 340,- 425,-
Uzsonna 47,- 80,- 100,-
Óvoda diéta
Tízórai 61,- 104,- 130,-
Ebéd 210,- 356,80 446,-
Uzsonna 49,- 83,20 104,-
Általános Iskola (7-10 éves korcsoport)
Tízórai 68,- 116,- 145,-
Ebéd 234,- 397,60 497,-
Uzsonna 66,- 112,- 140,-
Általános Iskola (10-14 éves korcsoport)
Tízórai 68,- 116,- 145,-
Ebéd 249,- 423,20 529,-
Uzsonna 66,- 112,- 140,-
Általános Iskola diéta
Ebéd 261,- 444,- 555,-
Kollégium (15-18 éves) 
Reggeli 127,- 216,- 270,-
Tízórai 32,- 54,40 68,-
Ebéd 266,- 452,- 565,-
Uzsonna 40,- 68,- 85,-
Vacsora 155,- 263,20 329,-
Kollégium (15-18 éves) diéta
Reggeli 127,- 216,- 270,-
Tízórai 42,- 71,20 89,-
Ebéd 279,- 474,40 593,-
Uzsonna 51,- 86,40 108,-
Vacsora 164,- 278,40 348,-
Szociális ellátás - időskorúak
Reggeli 109,- 185,60 232,-
Tízórai 32,- 54,40 68,-
Ebéd 266,- 452,- 565,-
Uzsonna 40,- 68,- 85,-
Vacsora 155,- 263,20 329,-
Szociális ellátás – időskorúak diéta
Reggeli 113,- 192,- 240,-
Tízórai 42,- 71,20 89,-
Ebéd 279,- 474,40 593,-
Uzsonna 51,- 86,40 108,-
Vacsora 164,- 278,40 348,-
(Alkalmazott rezsikulcs 70 %.   Eladási ár bruttó 25 % ÁFA tartalommal.)
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2009. október 28-i ülésére

Tárgy: önkormányzati rendelet jogharmonizációja

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Központi szabályozás
A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv megteremtette annak lehetőségét, 
hogy az Európai Közösséget létrehozó Szerződésben lefektetett négy alapszabadság közül a 
szolgáltatásnyújtás  szabad  áramlása  a  gyakorlatban  minél  szélesebb  körben 
megvalósulhasson.
Az irányelv 44. cikkének (1) bekezdése kötelezi a tagállamokat arra, hogy hatályba léptessék 
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy az irányelvnek 2009. december 28-ig megfeleljenek.
E  kötelezettségnek  való  megfelelés  okán  már  előterjesztettük  néhány,  irányelvvel  érintett 
helyi rendeletünk felülvizsgálatát. 
Egy  nagy  terület,  a  ténylegesen  szolgáltatásnyújtásra  vonatkozó  helyi  szabályozás 
jogharmonizációjára azonban csak most kerülhet sor, mert szükség volt először arra, hogy a 
jogalkotás  felső  szintjén-  a  törvényhozás,  illetve  kormányrendeleti  szinten-  biztosítsa  a 
magyar állam az irányelvnek való megfelelést.   
Az érintett törvények harmonizálása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004.évi CXL. tv. módosításáról szóló 2008.évi CXI. tv. hatálybalépésével 
és  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK  irányelv  átültetésével  összefüggő 
törvény  módosításokról  szóló  2009.évi  LVI.  törvénnyel  megtörtént;  a  szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.évi LXXVI. 
tv. (továbbiakban: Kerettörvény) pedig alapvetően 2009. október 1-én lépett hatályba. 
Az  alacsonyabb  szintű  jogszabályok  harmonizációjára  a  182/2009.(IX.10.) 
Kormányrendelettel került sor, amely szintén 2009. október 1-én lépett hatályba.
Majd e jogalkotási sorozat következő lépéseként jelent meg e tárgykörben szeptember 29-én 
és lépett hatályba október 1-én a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet. 

II. A helyi rendelet jogharmonizációja
A  szolgáltatás  nyújtásra  vonatkozóan-  s  a  jogharmonizáció  során  teljesített 
adatszolgáltatásoknak  megfelelően-  ,  a  helyi  környezetvédelem  szabályairól  szóló 
22/2001.(VI.28.)  Ökt.  rendelet  „Zajvédelem  szabályozásáról”  címet  viselő   VI.  fejezete 
tartalmaz rendelkezéseket.

Helyi szabályozásunk áttekintésekor az alábbi szempontokra kellett tekintettel lenni:
- A helyi szabályozás valamely szolgáltatásra, szolgáltatóra vagy szolgáltatást igénybevevőre 
vonatkozóan engedélyezési eljárást, korlátozást, követelményt, tilalmat tartalmaz-e? 
Ilyen  engedélyezési  rendszer,  illetve  a  szolgáltatás  nyújtásával  szemben  támasztott 
követelmény  csak  abban  az  esetben  tartható  fenn,  amennyiben  az  megfelel  a 
megkülönböztetés mentesség, a szükségesség, valamint az arányosság követelményének. 

-  Értékelni  kell,  hogy  a  szolgáltatási  tevékenység  nyújtására  való  jogosultságot,  illetve  a 
szolgáltatási  tevékenység  gyakorlására  mennyiségi  vagy  területi  korlátozást,  szolgáltató 
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meghatározott  jogi  formában  való  működését  előírja-e  a  helyi  rendelet?  Társaság 
tulajdonlására vonatkozó követelményeket bizonyos szolgáltatók számára tartja-e fenn stb.) 
Ha ilyen követelmények fennállnak, akkor ezek megfelelnek-e a hátrányos megkülönböztetés 
tilalmának,  a  szükségesség  és  arányosság  követelményének.  Ha  nem,  akkor  az  ilyen 
rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni, illetve fenntartásukat indokolni kell valamely az 
irányelv  alkalmazása  szempontjából  elfogadható  közérdekű  céllal  (közrend,  közbiztonság, 
szolgáltatást  igénybevevők  védelme,  fogyasztóvédelem,  környezet,  városi  környezet 
védelme…)
 
-  Szolgáltatási  tevékenység  fogalma:  bármely  önálló,  üzletszerűen-rendszeresen,  nyereség 
elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett-végzett gazdasági tevékenység, kivéve 
a termelő tevékenységet és a közhatalom gyakorlását.

- A Kerettörvény 3.§-a értelmében csak törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott 
kormányrendelet  szabályozhatja  a  szolgáltató  szolgáltatási  tevékenységének 
megkezdésére,folytatására  vonatkozó  engedélyezést  vagy  bejelentést  -   az  önkormányzati 
rendeletek  ilyen  jellegű  szabályozást  nem  tartalmazhatnak,  az  esetlegesen  ilyen  tartalmú 
rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni.

Fentiekre  tekintettel  a  helyi  környezetvédelem szabályairól  szóló  Ökt.  rendeletünk  alábbi 
rendelkezéseit  javasoljuk  hatályon  kívül  helyezni  az  irányelvnek  való  megfelelőség 
biztosítása érdekében:

- 25.§.(3): önkormányzat illetve intézményei számára teszi csak lehetővé, hogy magas 
zajkibocsátással járó rendezvényt csendes övezetben tartsanak.

- 26.§.(3):  zenés  rendezvény  és  diszkó  rendezvény  esetén  a  rendezvény  tartását 
megelőzően a jegyző felé bejelentési kötelezettséget ír elő

- 26.§.(4):  magas  zajkibocsátással  járó  rendezvények  tartását  22.00-08.00  óra  közti 
időszakban csak állami szervek és önkormányzat, illetve intézményei szervezésében 
teszi lehetővé

- 27.§.(4):  mobil  szabadtéri  hangsugárzó  berendezés  üzemeltetésének  szándékát  a 
jegyző felé történő bejelentéshez köti  

- 27.§. (5) (6): rendelkezései a 27.§.(4) bekezdéséhez kapcsolódnak, részlet szabályok
- 27.§.(7):  nevelési-oktatási,  egészségügyi-szociális  intézmények,  templomok  és 

temetők környezetében,  ezek  nyitvatartási  ideje  alatt,  200  m-en belül  hangsugárzó 
berendezést  csak e  létesítmények tulajdonosának,  üzemeltetőjének hozzájárulásával 
lehet üzemeltetni,  továbbá e  bekezdés ugyancsak diszkriminál  az önkormányzat  és 
intézményei  által  rendezett  rendezvények  esetére,  valamint  e  tevékenységek 
folytatását bejelentéshez köti

- 28.§. (1): új létesítmény esetén helyhez kötött hangsugárzó berendezés üzemeltetését 
bejelentéshez köti

- 28.§.(2) (3): a 28.§. (1) bekezdéshez kapcsolódó részlet szabályokat tartalmaznak
- 29.§.(1):  a  különleges  zaj  okozással  járó  rendszeres,  időszakos  vagy  alkalmi 

rendezvények tartását előzetes bejelentéshez köti
- 29.§. (1) a./ b./ c./ : a bejelentéshez fűződő részlet szabályokat tartalmazza
- 29.§.  (1)  d./  :  a  különleges  zaj  okozással  járó  rendezvény  csak  meghatározott 

épületekben  tartható,  e  szabályokat  azonban  szintén  nem  vonatkoztatja  az 
önkormányzatra és intézményeire

- 29.§. (2): e hatályon kívül helyezések esetén a helyi rendelet szabálysértéssé minősítő 
rendelkezéseit is módosítani szükséges 
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Tisztelt Képviselő-testület!

Mindezen  hatályon  kívül  helyezési  javaslatok  tehát  az  irányelvnek  való  megfelelést 
biztosítják,  azonban  a  zaj-és  rezgésvédelem  kiemelt  fontosságú  terület,  az  eddigi 
gyakorlati tapasztalatok alapján számos problémát vet fel.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű  szervek  feladat-  és  hatásköreiről  szóló  1991.  évi  XX.  tv.  85.§  (1) 
bekezdésének e) pontja a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe utalja a helyi zaj- és 
rezgésvédelmi  szabályok  megállapítását.  Nyilván  az  így  megállapított  szabályok  nem 
lehetnek ellentétesek magasabb szintű jogszabályokkal.
A környezetvédelmének  általános  szabályairól  szóló1995.  évi  LIII.  tv.  48.§  (1)  bek-e 
szerint a képviselő-testület - törvényben vagy korm. rendeletben meghatározott módon és 
mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb 
mértékben  korlátozó  környezetvédelmi  előírásokat  határozhat  meg.  Az 
Alkotmánybíróság is elismerte, hogy a helyi önkormányzatok rendeletalkotási hatásköre 
kiterjed a törvényhozó és a Kormány rendeletében megállapított szabályozáshoz képest 
nagyobb  mértékben  korlátozó  előírások  meghatározására  (937/B/2000.  AB  határozat) 
illetékességi  területének  a  helyi  specialitások  figyelembevételével  kijelölt  egy  részén 
(34/2008. (IV. 3.) AB hat.). 
Mindezeket, valamint az I. fejezetben már hivatkozott, október 1-től hatályba lépő hazai 
jogszabályainkat,  továbbá  a  kistérségi  jegyző  által  a  zaj-és  rezgésvédelem  terén 
gyakorolható  jogosítványait  összevetve,  a  helyi  környezetvédelem  szabályairól  szóló 
22/2001.(VI.28.)  Ökt.  rendelet  további  átdolgozását  tartjuk  indokoltnak,  így  ebben  a 
tárgykörben még újabb javaslatok előterjesztése várható.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a rendelet módosítási javaslat megtárgyalását és elfogadását!

Szentgotthárd, 2009. október 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2009. (    ) ÖKT. rendelete

a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.) ÖKT. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról

1.§.
A Rendelet 25.§. (3) , 26.§.(3) – (4), 27.§ (4)- (7), 28.§. (1) - (3), a 29.§. (1) bekezdése és 
annak  a./, b./ c./ d./ pontja, a 29.§. (2) bekezdés a./ pontja, a 29.§.  (2) bekezdés b./pontjából a 
„26.§. (3)-(4) bek.-ben, a 27.§. (5) bek.-ben” szövegrész hatályát veszti.

2.§.
A Rendelet a következő 36.§- sal egészül ki:
„36.§.  E rendelet  a  belső piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és a 
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3.§.
A Rendelet jelen rendelettel nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

4.§
Jelen rendelet-módosítás kihirdetése napján lép hatályba. 

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt 
  polgármester   jegyző

Kihirdetés napja:
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!
ELŐTERJESZTÉS

 Képviselő-testület 2009. október 28-i ülésére
Tárgy: Környezetvédelmi program módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
A GYSEV Zrt  e-mailben kérte  önkormányzatunkat,  hogy a szentgotthárdi  buszpályaudvar 
áthelyezéséhez  forrást  biztosító,  konzorciumban  beadandó  P+R  pályázat  –  melyhez 
önkormányzatunk  is  csatlakozni  kíván  –  sikeressége  érdekében  a  Környezetvédelmi 
programunkat  módosítsuk  és  konkrétan  szerepeltessük  benne  az  autóbusz  végállomás  új 
helyével kapcsolatos teendőket.
Előzmények :  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  304/2008.  határozatával  elfogadta  a 
Településszerkezeti Terv felülvizsgálatát, amely lehető teszi a buszpályaudvar áthelyezését. A 
209/2009.  augusztus  27-i  határozatával  hozzájárult  a  szentgotthárdi  buszpályaudvar 
vasútállomás  mellé  történő  áthelyezése  engedélyezési  tervéhez.  A  tervdokumentációt  a 
GYSEV  Zrt  készíttette  és  részét  képezi  NYDOP-2009-3.2.1/B  kódszámú  „Közösségi 
közlekedési infrastrukturális beruházások” pályázati dokumentációnak. 

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  városunk  Környezetvédelmi  Programját  a  143/2001. 
számú határozatával fogadta el.  A program a Környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi  LIII. törv. figyelembe vételével készült, különös tekintettel az 1.§ és a 46.§ (A 
helyi  önkormányzatok  környezetvédelmi  feladatai)  előírásaira.  Környezetvédelmi 
programunk 2. fejezete foglalkozik többek között a talaj védelmével, a települési környezet 
tisztaságával, a levegőtisztaság védelmével, zajvédelemmel, zöldfelület gazdálkodással és a 
helyi közlekedésszervezéssel. Azzal együtt, hogy a Környezetvédelmi Programunkat majd a 
közeljövőben  átfogóan  is  át  kell  tekintenünk,  most  nem  látjuk  akadályát  annak,  hogy  a 
pályázat kellő alátámasztása érdekében a Környezetvédelmi Programunkat kiegészítsük. Ezek 
a kiegészítések olyanok, melyek a Program felülvizsgálata során is megtarthatók lesznek. 
a javasolt módosításokat az Előterjesztés 1. számú melléklete tarttalmazza.
Kiegészülne ezáltal a  Környezetvédelmi Program 2.6. Helyi közlekedésszervezés pontja ami 
jelenleg a következő, ide vonatkozó részeket tartalmazza: 
„- Településesztétikailag elfogadható megálló és várakozó helyeket kell kialakítani
- Ki kell terjeszteni a kerékpáros közlekedés lehetőségét, kerékpárutak építésével”
Ezt a javasolt új rész tökéletesen kiegészíti.
A Zöldfelület  gazdálkodás  című  rész  kiegészítése  szintén  illeszkedik  a  zöldfelületekkel 
foglalkozó programunkhoz. 
Mindezek alapján javasoljuk a határozat elfogadását.

Határozati javaslat
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának   Képviselő-testülete  Szentgotthárd  Város 
Környezetvédelmi  Programja  2.6  és  2.8  pontjainak  az  Előterjesztés  1.  számú  melléklete 
szerinti kiegészítésével egyetért
Határidő a közlésre azonnal, 
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Szentgotthárd, 2009. október 19.
                                                                                         

 Fekete Tamás
                   műszaki 

irodavezető

Ellenjegyzem : 
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1. számú melléklet

Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programjának kiegészítése

A Környezetvédelmi Program 2.6. Helyi közlekedésszervezés pontja az alábbiakkal egészül 
ki:  
- Az intermodális  közlekedés elvének figyelembe vételével a buszpályaudvart a vasútállomás 
  mellé kell áthelyezni és gondoskodni kell a közvetlen környezetében  a gépjárműk és kerék-
  párok   biztonságos tárolását biztosító parkolók és  zárható kerékpártárolók kialakításáról.
- Lehetőség szerint a  helyi kerékpárút hálózatot a vasútállomásig, buszpályaudvarig kell 
  kiépíteni

A Környezetvédelmi Program a 2.8. Zöldfelület gazdálkodás pontja az alábbiakkal egészül 
ki: :
- A vasútállomás  területén illetve szomszédságában létrehozandó buszpályaudvar, gépjármű 
   parkolók és kerékpármegőrző karbantartására, tisztántartására fokozott figyelmet kell
   fordítani. 
- A város menti vasúti töltés és hozzátartozó területek fokozott karbantartására az üzemeltető 
   GYSEV Zrt figyelmét fel kell hívni
- Az idegenforgalmi célok megvalósítása érdekében a vasútállomás és környezete esztétikus 

megjelenésére és tisztántartására kiemelt figyelmet kell fordítani.
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                                                             ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. október 28-i ülésére

Tárgy : P + R pályázat konzorciumi szerződés tervezetének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!
A GYSEV Zrt  e-mailben kérte  önkormányzatunkat,  hogy a szentgotthárdi  buszpályaudvar 
áthelyezését  lehetővé  tevő,  az  illetékes  önkormányzatok,  a  VASI  VOLÁN  Zrt,  Kisalföld 
VOLÁN Zrt és a GYSEV Zrt alkotta konzorcium által beadandó P + R pályázat konzorciumi 
szerződéstervezetét elfogadása esetén jóváhagyni szíveskedjen. (1 és 2. számú melléklet)
A P + R pályázat főbb elemeit megismerve a buszpályaudvar áthelyezéséhez, útcsatlakozások 
kialakításához, a fejlesztéssel érintett ingatlanok (hrsz.1430/2, hrsz.1478) tulajdonosaként a 
tulajdonosi  hozzájárulásunkat  4531-12/2009.  iktatószámon  a  Győr-Sopron-Ebenfurti  Vasút 
Zrt részére kiadtuk. (3. számú melléklet)
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  304/2008.  határozatával  elfogadta  a 
Településszerkezeti Terv felülvizsgálatát, amely lehető teszi a buszpályaudvar áthelyezését. A 
209/2009.  augusztus  27-i  határozatával  hozzájárult  a  szentgotthárdi  buszpályaudvar 
vasútállomás  mellé  történő  áthelyezése  engedélyezési  tervéhez.  A  tervdokumentációt  a 
GYSEV Zrt  készíttette  és  részét  képezi  a  Nyugat-dunántúli  Operatív  Program  keretében 
megjelent  NYDOP-2009-3.2.1/B  „Közösségi  közlekedési  infrastrukturális  beruházások” 
pályázati  felhívásra  konzorciumban  benyújtandó  „Intermodális  közlekedési  rendszer 
fejlesztése a Szombathely-Szentgotthárd GYSEV vonalon” című pályázatnak.

A szerződéstervezetet áttekintve az az önkormányzatok részére anyagi kötelezettség vállalást 
nem jelent,  ugyanakkor  kifejezi,  hogy  Szentgotthárd  város  Önkormányzatának  is  komoly 
érdeke fűződik e beruházás megvalósításához. 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek

Határozati javaslat

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  NYDOP-2009-3.2.1/B 
keretében  az  „Intermodális  közlekedési  rendszer  fejlesztése  a  Szombathely-Szentgotthárd 
GYSEV  vonalon”  című  pályázat  benyújtásához  szükséges  Konzorciumi  Együttműködési 
Megállapodást  az  Előterjesztés  2.  számú  melléklete  szerint  elfogadja  és  felhatalmazza 
Viniczay Tibor polgármestert annak aláírására.

2./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a   NYDOP-2009-3.2.1/B 
keretében  az  „Intermodális  közlekedési  rendszer  fejlesztése  a  Szombathely-Szentgotthárd 
GYSEV  vonalon”  című  pályázat  benyújtásához  szükséges  Konzorciumi  Együttműködési 
Megállapodást az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: ………………………..  
Egyúttal felhatalmazza fel Viniczay Tibor polgármestert annak aláírására.
Határidő a közlésre azonnal, 
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Szentgotthárd, 2009. október 19.
                                                                                         

 Fekete Tamás
                   műszaki 

irodavezető

Ellenjegyzem : 

1. számú melléklet

CÉGJEGYZÉK HELYE ÉS SZÁMA: FÖVÁROSI BÍRÓSÁG MINT CÉGBÍRÓSÁG CG. 01-10-041875

107



Tisztelt Címzettek!

Csatoltan megküldöm a tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozatot és a Konzorciumi 
szerződés tervezetet, hogy a képviselő testületi üléseken a fentiekről tudjanak 
határozatot hozni.

Amennyiben a tulajdonosi hozzájárulást aláírták, kérem azt Sövegjártó Zoltánnal 
megküldeni.
További információval állok szíves rendelkezésükre:

Preiner Józsefne

30/9570 443
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2. számú melléklet
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Pályázat benyújtására

1.)  Jelen  konzorciumi  együttműködési  megállapodás  (a  továbbiakban 
Megállapodás)  aláírásával  a  2.)  pontban  meghatározott  szerződő  felek 
konzorciumot  hoznak  létre  abból  a  célból,  hogy  a  Nyugat-dunántúli  1 

Operatív Program keretében NYDOP-2009-3.2.1/B „Közösségi közlekedési 
infrastrukturális  beruházások”2 pályázati  kiírásra  Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.3 közreműködő 
szervezethez pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén 
az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák. 

A  pályázat  címe:  Intermodális  közlekedési  rendszer  fejlesztése  a 
Szombathely-Szentgotthárd-GySEV vonalon (a továbbiakban Pályázat).

2.) A  konzorcium  tagjai  (a  továbbiakban  Tagok)  az  alább  felsorolt 
intézmények,  szervezetek és  személyek,  akik  az  1.)  pontban megjelölt 
pályázatban  meghatározott  cél(ok)  megvalósításában  a  Pályázatban 
foglalt  cselekvési  és  pénzügyi  ütemtervnek,  valamint  költségvetésnek 
megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (továbbiakban: GySEV Zrt.)
Postacím: 9400 Sopron, Mátyás kir. u. 19.
Székhely: 9400 Sopron, Mátyás kir. u. 19.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):Cg.: 08-10-001787
Adószám: 10008676-2-44
Aláírásra jogosult  képviselője:  Dr.  Székely Csaba,  vezérigazgató és Ács 
Sándor, vezérigazgató-helyettes

Kisalföld VOLÁN Zrt. 
Postacím: 9027 Győr, Ipar u. 99.
Székhely: 9027 Győr, Ipar u. 99.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Cg.: 08-10-001573
Adószám: 11125585-2-44
Aláírásra jogosult képviselője: Pócza Mihály, vezérigazgató

Zala Volán Zrt
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Cg.: 20-10-040060
Adószám: 11342773-2-44
Aláírásra jogosult képviselője: Zalatnai László, vezérigazgató

1 Operatív program neve
2 Pályázati kiírás megnevezése
3 Annak a közreműködő szervezetnek a neve, akihez a pályázatot be kell nyújtani
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Vasi VOLÁN Zrt. 
Postacím: 9700 Szombathely, Körmendi út 92.
Székhely: 9700 Szombathely, Körmendi út 92.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Cg.: 08-10-100543
Adószám: 11302801-2-44
Aláírásra jogosult képviselője: Papp László, vezérigazgató

Balogunyom Község Önkormányzata
Postacím: 9771 Balogunyom, Rákóczi Ferenc u. 3
Székhely: 9771 Balogunyom, Rákóczi Ferenc u. 3
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 424745
Adószám: 15424745-2-18
Aláírásra jogosult képviselője: Németh Ottó

Csákánydoroszló Község Önkormányzata
Postacím: 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 39
Székhely: 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 39
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 421360
Adószám: 15421364-2-18
Aláírásra jogosult képviselője: Horváth István

Csörötnek Község Önkormányzata
Postacím: 9962 Csörötnek, Vasúti út 5.
Székhely: 9962 Csörötnek, Vasúti út 5.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 421371
Adószám: 15421371-2-18
Aláírásra jogosult képviselője: Kocsis Zsolt

Egyházasrádóc Község Önkormányzata
Postacím: 9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos u 91.
Székhely: 9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos u 91.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 421382
Adószám: 15421388-2-18
Aláírásra jogosult képviselője: Sőre Zoltán

Körmend Város Önkormányzata
Postacím: 9900 Körmend, Pf. 13.
Székhely: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 420824
Adószám: 15420820-2-18
Aláírásra jogosult képviselője: Bebes István

Rátót Község Önkormányzata
Postacím: 9951 Rátót, Ady Endre u. 6
Székhely: 9951 Rátót, Ady Endre u. 6
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 421469
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Adószám: 15421467-1-18
Aláírásra jogosult képviselője: Málics Ferenc

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Postacím: 9970 Szentgotthárd, Szél Kálmán tér 11.
Székhely: 9970 Szentgotthárd, Szél Kálmán tér 11.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 421481
Adószám: 15421481-2-18
Aláírásra jogosult képviselője: Viniczay Tibor4

A Konzorcium vezetőjének  a  jelen  Megállapodás  aláírásával  a  Tagok  a 
GySEV  Zrt-t,  mint  gazdasági  társaságot  (a  továbbiakban  Vezető) 
választják.

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján 
meghatalmazzák  a  Vezetőt,  hogy  helyettük  és  nevükben  a  Pályázatot 
aláírja,  a közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása 
során a közreműködő szervezettel szemben a konzorciumot képviselje.
A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban 
foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, 
hogy a Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak 
szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik,  hogy a  pályázati  kiírás  részét  képező „Konzorciumi 
együttműködési  megállapodás  támogatásban  részesített  projekt 
megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a Pályázat támogatása 
esetén  az  abban  foglalt  tartalommal,  valamint  a  Pályázatban  és  a 
Pályázatról döntés hozó szerv döntésében foglalt tartalommal szerződést 
kötnek.

6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi.

7.  Jelen  Megállapodás  megszűnik,  ha  a  Pályázat  nem  részesül 
támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi 
együttműködési megállapodást kötnek.

7.1. A jelen megállapodás a konzorciumi tagok mindegyikének aláírásával 
2009. ……. Lép hatályba.

7.2.  A  Pályázat  időtartama  alatt  egyik  Fél  sem  bonthatja  fel  a  jelen 
Szerződést.

4 A tagok számának megfelelően bővíthető
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7.3. Ha a Konzorcium megnyeri a pályázatot, a szerződés a támogatási 
szerződés  teljesítése  napján,  a  sikeres  projekt  műszaki  átadása  és 
átvétele  után,  annak  jegyzőkönyvezését  követően  szűnik  meg.  A 
szerződés megszűnése nem érinti a Felek egymással szemben fennálló, a 
szerződés megszűnése előtt keletkezett kötelezettségeit.

7.4.  Következő  hosszú  távra  kijelölt  feladatok  ellátásáról  és  ezek 
minőségéről a Felek jelen megállapodás megszűnésével egy időben külön 
megállapodást köthetnek:

- a  kivitelezett  objektumok  karbantartása,  takarítása  és  ezek 
területeken levő rend fenntartása,

- parkok és telepített növények szakszerű gondozása.

8. A Tagok egyéb megállapodásai:5

8.1.  A  GySEV  Zrt.  vállalja,  hogy  az  alábbiakban  részletezett  módon 
közreműködik  az  „Intermodális  közlekedési  rendszer  fejlesztése  a 
Szombathely-Szentgotthárd-GySEV vonalon” című pályázat megvalósítása 
során  elkészült  tervek  megvalósításában  és  a  benyújtandó  pályázatok 
vonatkozásában:

- finanszírozza a fejlesztés önrészét max. 15 % összegben,
- mint Projektgazda ellátja az összes ebben a szerepben fennálló és 

ellátandó feladatot,
- segédkezik a cél megvalósítását célzó pályázatok felkutatásában,
- szakértőket biztosít a pályázat összeállításához,
- közreműködik  a  hatékony  partnerségi  hálózat  kialakításában, 

különös  tekintettel  az  esetleges  osztrák  partnerrel  való 
egyeztetésekre,

- segítséget nyújt a magyar hatóságoknál való eljárásban, elsősorban 
az  engedélyezési  eljárások  mielőbbi  lezárása  és  az  építési 
engedélyek mielőbbi kiadása érdekében,

- közreműködik  abban,  hogy  a  tervek  megvalósítására  minden 
esetben rendezett tulajdonviszonyú ingatlanon kerüljön sor,

- vállalja, hogy az előre vele leegyeztetett, előzetesen megbeszélt és 
általa is beadhatónak, célszerűnek ítélt pályázatok benyújtása után, 
az  elbírálók  pozitív  döntése  esetén,  a  támogatási  szerződések 
megkötését  követően  30  napon  belül  rendelkezésre  bocsátja  a 
támogatási  szerződés  költségvetésében  szereplő  önrészt  a  tervek 
kidolgozása  alatt  megállapított  végösszeg,  azaz  a  véleményezett 
max. 700millió Ft 15 %-át,

- vállalja a kivitelezési tervek megvalósítását,
- a műszaki átadás-átvétel után vállalja a tervek szerint létrehozandó 

parkosítást és növénytelepítését.

8.2. Az Önkormányzatok vállalják, hogy

5 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek 
az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.
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- a GySEV Zrt.-t, mint Projektgazdát minden olyan joggal felruházzák 
és  információval  ellátják,  melyek  a  projekt  effektív  és  gyors 
végrehajtásához szükséges,

- a kivitelezéshez szükséges, és az intermodális közlekedésfejlesztési 
kivitelezés című pályázat megvalósítása során elkészült terveket és 
dokumentációt a projekt gazdának átadják,

- az  e szerződésben említett  és  a  jövőben benyújtandó pályázatok 
megírásával – mivel az nem tartozik közbeszerzési eljárás hatálya 
alá – a GySEV Zrt. pályázatírót bíz meg,

- a konzorciumi tagok mindent megtesznek annak érdekében, hogy az 
elkészült  tervek  alapján  a  kivitelezési  munkálatok  minél  előbb 
elkezdődhessenek, és ennek érdekében már a szerződés aláírásával 
egy időben elkezdenek keresni további támogatási lehetőségeket,

- vállalják továbbá a kivitelezett projekt átadása után a mindenkori 
karbantartást, takarítást és rend fenntartását,

- létrehozott  parkok  és  telepített  növények  szakszerű  gondozást 
ellátják.

8.3. A Kisalföld Volán Zrt. és a Vasi Volán Zrt. vállalja, hogy

- közreműködik a Közlekedési Szövetség előkészítése és létrehozása 
terén,

- a  Közlekedési  Szövetség  létrehozását  megalapozó  tanulmány 
elkészítéséhez  szükséges  információkat  szolgáltat,  szakmai 
tanácsadást nyújt,

- közreműködik a tarifaközösség előkészítésére, illetve a menetrendek 
lehetséges  összehangolására  irányuló  alternatívavizsgálatok 
elkészítésében.

9. Titoktartás

9.1. A Felek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan tudomásukra 
jutott mindennemű adatok, információt – különösen az üzleti adatokat – 
kötelesek titokban tartani, mind a jelen Szerződés fennállása alatt, mind 
annak  megszűnését  követően  is,  határidő  nélkül.  Ezen  titoktartási 
kötelezettség a jelen Szerződés feltételeire is kiterjed.

9.2. Felek kijelentik, hogy a titoktartás alól írásban felmentést adhatnak 
egymásnak.

10. Kapcsolattartás, értesítés

10.1. Felek egymás irányában folytatott kommunikációt írásban (e-mail, 
telefax  illetve  postai  küldemény)  fogadják  el  hivatalosan  bizonyító 
erejűnek.

10.2. Kapcsolattartók:

Konzorciumi tagok részéről GySEV Zrt. részéről
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Név Busa Csaba Név Preiner Józsefné
Cím 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 

16.
Cím 9400 Sopron, Mátyás 

kir. u. 19.
Telefon 06-92/503620 Telefon 06-99/517230
Fax 06-92/503628 Fax 06-99/517108
Mobil 06-30-2164960 Mobil 06-30-9570443
E-mail szemelykozlekedes@zalavolan.hu E-mail epreiner@gysev.hu

10.3. Minden értesítés és egyéb közlés, amit a jelen Megállapodás alapján 
meg kell, vagy meg lehet tenni, írásban teendő meg és akkor tekinthető 
megtettnek, ha azt személyesen vagy ajánlott postai küldeményként vagy 
telefax,  vagy  e-mail  útján kézbesítették  és  a  felek  e  megállapodásban 
megegyező  címzéssel  látták  el  és/vagy  más  olyan  címzettnek  és/vagy 
címzéssel, ahogy a szerződő felek közül bárki azt meghatározza.

11. Záró és vegyes rendelkezések

11.1.  Jelen  megállapodás  kizárólag  írásban  kifejezett,  módosításra 
irányuló akarattal változtatható.

11.2.  Az  érvénytelen  rendelkezést  a  szerződő  Feleknek  úgy  kell 
értelmezniük,  hogy  az  lehetőleg  érvényessé  váljon,  és  a  megállapodás 
céljának és a Felek akaratának megfeleljen. Ha valamely megállapodási 
kikötés  érvénytelen,  úgy  az  a  megállapodás  egészének  érvényességét 
nem érinti.

11.3.  A  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

11.4. A Felek a közöttük a megállapodás értelmezésével, alkalmazásával 
és  hatályával  kapcsolatban  felmerült  esetleges  jogvitákat  megkísérlik 
békés  úton  rendezni,  Arra  az  esetre,  ha  a  jogviták  békés  úton  való 
rendezésére tett törekvés bármely okból nem vezet eredményre, a Felek 
jogvita esetére közösen megjelölt választott bírósághoz fordulhatnak.

11.5.  A  Felek  képviselői  kijelentik,  hogy  a  cégképviseletre  jogosultak, 
valamint a tulajdonosi (közgyűlési)  szerveik által  felhatalmazottak jelen 
megállapodás megkötésére.

11.6.  Jelen  megállapodás  13  példányban  készült,  amelyből  mindegyik 
konzorciumi tag 1-1 példányban részesül.
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A  Tagok  a  Megállapodást  átolvasták,  és  közös  értelmezés  után,  mint 
akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője

...............................
......

Dr. Székely Csaba
vezérigazgató

Győr-Sopron-
Ebenfurti Vasút Zrt. 

P.H.

Aláírás dátuma:

…………………………………
…….

Konzorcium vezetője

...............................
......

Ács Sándor
vezérigazgató-

helyettes

Győr-Sopron-
Ebenfurti Vasút Zrt. 

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

Konzorciumi tag

…………………………………
……

Zalatnai László
vezérigazgató

Zala VOLÁN Zrt.

P.H.

Aláírás dátuma

………………………………

konzorciumi tag

...............................
......

Pócza Mihály
vezérigazgató

Kisalföld VOLÁN 
Zrt.

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

konzorciumi tag

...............................
......

Papp László
vezérigazgató

Vasi VOLÁN Zrt.

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………
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Konzorciumi tag

..............................
.......

Németh Ottó
Polgármester

Balogunyom 
Község 

Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

Konzorcium tag

..............................
.......

Horváth István 
polgármester

Csákánydoroszló 
Község 

Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

Konzorciumi tag

..............................
.......

Kocsis Zsolt
polgármester

Csörötnek Község 
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

konzorciumi tag

..............................
.......

Sőre Zoltán 
polgármester

Egyházasrádóc 
Község 

Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

Konzorcium tag

..............................
.......

Bebes István
polgármester

Körmend Város 
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

Konzorciumi tag

..............................
.......

Málics Ferenc 
polgármester

Rátót Község 
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

konzorciumi tag

..............................
.......

Viniczay Tibor 
polgármester

Szentgotthárd 
Város 

Önkormányzata
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P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………
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Beszámoló
A Képviselőtestület 2009. október 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A  hatósági  tevékenységről  szóló  beszámolót  a  Képviselőtestület  az  elmúlt  években 
rendszeresen visszatérően tárgyalta, jelen tájékoztató a 2008. október 1-től- 2009.szeptember 
30-ig terjedő időszakot mutatja be.

I.
Általános áttekintés

A  hatósági  tevékenység  minőségét,  színvonalát,  eredményességét  nemcsak  az  anyagi 
jogszabályok maradéktalan betartása, hanem az is befolyásolja, hogy a jogalkalmazás milyen 
eljárásban, milyen eljárási garanciák mellett történik. A beszámolóban bemutatott időszakban 
a 2005. november 1-én hatályba lépő közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  (továbbiakban:  Ket.)  alapján  történő  ügyintézést 
mutatjuk  be.  Csupán  tájékoztatásként  jegyzem  meg,  hogy  2009.  október  1-től  a  Ket. 
jelentősen módosult - tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 
hazai jogba történő átültetésével összefüggő törvénymódosításokra, valamint az elektronikus 
ügyintézésre.    
Bevezetésképpen a legfontosabb eljárásjogi intézményekről szólunk néhány szót.

Az új eljárási törvény szerint a közigazgatási hatósági eljárás  hivatalos nyelve a magyar, a 
magyar nyelvet nem ismerő ügyfél a fordítási és tolmácsolási költség viselése mellett kérheti, 
hogy a  közigazgatási  hatóság  bírálja  el  az  anyanyelvén  vagy valamely  közvetítő  nyelven 
megfogalmazott  kérelmét.  Anyakönyvi  eljárásban  a  vizsgált  időszakban  több  esetben 
előfordult,  hogy  tolmács  bevonására  került  sor.  Minden  esetben  az  ügyfél  biztosította  a 
tolmácsot,  főleg  esküvőknél  fordult  ez  elő;  szintén  alkalmazni  kellett  a  nyelvhasználati 
szabályokat a gyámhivatali eljárásokban is.

Már  az  előző  beszámolóban  is  kiemeltük,  hogy  a  Ket.  jelentősen  bővítette  az  ügyféli 
jogállásban lévő személyek körét, ez nyilvánvalóan bonyolultabbá teszi az eljárást. Magát az 
ügyintézési határidőt nem növelte, de lényegesen több időt vesz igénybe, hiszen pl. az eljárás 
megindításáról is értesíteni kell, továbbá bármely eljárási cselekmény részese lehet.
Az  ügyféli  jogállást  a  gyámhivatali  eljárásokban  a  Gyer.  rendelet  kiterjesztette  a 
gyermekjóléti szolgálat vezetőjére, a TEGYESZ vezetőjére, a gyermekotthon vezetőjére, a 
gyámként kirendelt nevelőszülőre és a gyermekjogi képviselőre is. Különösen a gyermekjóléti 
szolgálat eljárási kezdeményezése a jellemző, de az elmúlt év során kezdeményezett eljárást a 
TEGYESZ vezetője és a gyermekjogi képviselő is.

Az  irat  betekintési  jog gyakorlásának  lehetőségével  nagyon  ritkán  élnek  ügyfeleink  a 
hatósági eljárásokban, a gyámügyi eljárások során viszont többször előfordul, hogy az ügyfél 
személyesen él irat betekintési jogával, vagy másolatot kér valamely iratról.
A betekintési jog hatósági döntéssel való korlátozására  nem került sor.
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Hatáskör  ill. illetékesség hiánya  miatti áttétel az okmányirodában pl. gépjármű ügyintézés 
során  gyakori.  Egyéni  vállalkozói  igazolvány  ügyekben  a  székhely  megváltozása  esetén 
fordul  elő.  Anyakönyvi  ügyekben  az  anyakönyvi  okirat  beszerzése  esetén  jelentkezik. 
Lakcímnyilvántartással kapcsolatosan, adatszolgáltatás terén 1 alkalommal fordult elő.
A  Fővárosi  Önkormányzat  Pszichiátriai  Betegek  Otthona  lakóinál  hagyatéki  eljárásban 
jellemző,  hogy  nem  Szentgotthárdon  történő  haláleset  halottvizsgálati  jegyzőkönyvének 
hagyatéki példányát a tartózkodási helyre – Szentgotthárdra küldik. Ez tavaly 3 esetben, az 
idén  szintén  3  esetben  történt  meg.  A  gyámhivatali  eljárások  során  az  érkező  iratok 
gyakoribbak  –  tekintettel  a  Pszichiátriai  Betegek  Otthona  címére  és  az  oda  bejelentett 
gondnokoltak számára. Sok esetben fordul elő az is, hogy a gondnokolt elköltözése okán kell 
iratot  áttenni  illetékességből.  Hatáskör  hiánya  miatti  áttétel  ritkán  fordul  elő.  A 
gyermekügyekben  viszont  gyakoribb  az  illetékesség  miatti  áttétel  –  például  a  családba-
fogadási, vagy kapcsolattartási ügyek vagy a kiskorúak vagyoni ügyében.

Az  írásban  beadott  kérelmek  általában  a  jellemzőek.  Gépjármű  ügyben  személyes 
megjelenéssel  történik  a  jogügylet  bejelentése,  népesség  nyilvántartás  és  anyakönyvi 
ügyekben szintén a  személyes megjelenés  szükséges.  Irásban legtöbbször  adatszolgáltatási 
kérelem, valamint  hatósági bizonyítvány, anyakönyvi okirat kiállítása iránti  kérelem érkezik. 
Vállalkozói  igazolvány,  működési  engedély  iránti  kérelem  írásban  beadott  kérelem, 
jegyzőkönyvbe  foglalt  kérelem  csak  a  panaszok  esetére  jellemző  (  pl:vendéglátó  üzletek 
zavaró  környezeti  hatásai  ellen),  valamint  a  gyámhivatali  eljárásokban  gyermektartásdíj 
megelőlegezés  és  kapcsolattartási  ügyekben.  A szociálpolitikai  ellátások  vonatkozásában 
szinte valamennyi kérelem beadása formanyomtatvány alkalmazásával történik.

A hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az eljárás megindításáról, a kérelemre indult 
eljárásban az ismert ellenérdekű, illetve érintett ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított öt 
napon belül értesíteni kell. Legfőképp az okmányirodában gépjármű ügyben került erre sor, 
mert  más területeken az okmány kiadásával  kapcsolatos  eljárás  azonnal  teljesítésre  kerül. 
Azonban az előző évekhez hasonlóan az állampolgárok legtöbb esetben el sem olvassák miről 
tájékoztatjuk őket. Azonban, ha probléma van, akkor még mielőtt az eljárás megindulna már 
keresnek bennünket,  hogy miként  és milyen hamar tudják a  hiányosságaikat  rendezni.  Ez 
azonban  inkább  a  gépjármű  ügyek  területén  jellemző.  Más  területen  nem  reagálnak  az 
értesítésre, van amikor zaklatásnak veszik. A szociális ügyintézés területén, hivatalból indult 
eljárásoknál, például felülvizsgálat esetén alkalmazzuk az ügyfél tájékoztatását. A lefolytatott 
birtokvédelmi  eljárásokban  kiemelt  fontossága  van  az  értesítés  küldésének,  hisz  az 
ellenérdekű ügyfél így szerez tudomást az ellene indított eljárásról.

Lehetőség van már a közigazgatási hatósági eljárásban is arra, hogy a kérelem meghatározott 
esetekben  érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerüljön, azonban nem igazán fordul elő a 
jogalkalmazás során. Gondnoksági ügyben három esetben fordult elő érdemi vizsgálat nélküli 
elutasítás, mégpedig azért, mert az ügyfél kérelme lehetetlen célra irányult.

A Ket.  több  esetben  teszi  lehetővé  az  eljárás  megszüntetését.  Az  építéshatósági  ügyek 
körében  akkor  került  erre  sor,  ha  az  ügyfél  visszavonta  kérelmét.  Az  okmányirodai 
eljárásokban akkor, amikor az ügyfél az eljárás megindításáról való értesítés kézhezvételét 
követően, vagy a rendelkezésre álló ügyintézési határidő alatt kötelezettségét teljesítette pld. 
gépjármű tulajdonjog változás bejelentése, műszaki alkalmasság igazolása, végrehajtó hatóság 
az  eljárást  megszüntette.  Vállalkozói  tevékenység  területén  2  esetben  névtelen 
panaszbejelentésre eljárás indult engedély nélküli egyéni vállalkozói tevékenység folytatása 
miatt. A bejelentésben foglaltak nem nyertek bizonyítást, így az eljárás megszüntetésre került. 
A szociális igazgatás területén az eljárás megszüntetésének aránya csekély, leggyakoribb oka 
a  kérelem  visszavonása  az  ügyfél  részéről,  valamint  előfordult  még  a  hiánypótlás 
elmulasztása is megszüntetési okként.  A gyámhivatali eljárásokban a vizsgálati időszakban 7 
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ügyben fordult  elő  eljárás megszüntetése,  melynek okai :  kérelem visszavonása, illetve a 
hiánypótlásnak  nem   tett  eleget  az  ügyfél,  vagy  a  nyilatkozattételének  elmaradása 
megakadályozta a tényállás tisztázását.

Eljárási  cselekménynek minősül  az  eljárás felfüggesztése is.  Építéshatósági  eljárásban az 
ügyfél kérelmére két esetben függesztették fel az eljárást. 2 esetben vendéglátó üzletek zavaró 
környezeti hatásai miatt indult eljárásban – más szakhatóságnál folyamatban lévő ügy miatt – 
függesztettük  fel  az  eljárást.  A személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmény  és  a 
falugondnoki  szolgálat  működésének  engedélyezéséről,  tovább  a  szociális  vállalkozás 
engedélyezéséről  szóló  188/1999.  (XII.  16.)  Korm.  rendelet  lehetőséget  ad  arra,  hogy  a 
működési engedélyhez a kérelem mellékleteként benyújtott szakmai programot az illetékes 
módszertani  intézményhez  elküldjük,  ki  azt  30  napon  belül  szakértőként  véleményezi, 
ilyenkor a szakvélemény megérkezéséig az eljárást felfüggeszthetjük, mivel a szakvélemény 
elkészítése több esetben az eljáró szerv részéről hosszabb időt vett igénybe, alkalmaznunk 
kellett az eljárás felfüggesztését.
A gyámhivatali  eljárásokban az elmúlt  időszakban 5 esetben alkalmazták a felfüggesztést, 
minden esetben más hatóság döntése volt szükséges a gyámhatósági eljárásban.

A Ket. általános  ügyintézési határidőként határozza meg a 30 napos ügyintézési határidőt, 
kiskorú ügyfél esetében az érdemi határozatot soron kívül kell meghozni.
Panaszbejelentések kivizsgálása esetén nagyon nehéz volt az ügyintézési határidőt tartani.
A hagyatéki eljárásban belföldi jogsegély kérése esetén – ha ott hagyatéki leltár elkészítésére 
kérjük fel a társhatóságot – történhet 30 napon túli ügyintézés. A szociális igazgatás terén a 30 
napos ügyintézési  határidő tartható,  kivételt  jelentenek az Egészségügyi,  Szociális  és Jogi 
Bizottság hatáskörében lévő ügyek, melyek esetében, pl. nyáron ennél jóval hosszabb idő alatt 
intéződnek  el  az  ügyek.  Kiskorú  ügyfél  esetében,  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás 
esetében  megvalósul  a  soronkívüliség,  egyéb  ügyekben,  pl.  rendszeres  gyermekvédelmi 
kedvezmény esetén nehezebben valósítható meg.  Az adóhatósági  eljárásokban a  30 napos 
ügyintézési határidő egyszerűbb eljárások esetében tartható, összetettebb eljárások esetében 
pl. adóhatóság általi utólagos ellenőrzés során feltárt adókülönbözet határozati formában való 
közlésére  60  nap  áll  rendelkezésre.  Egyes  bonyolultabb  birtokvédelmi  ügyben,  főleg  ha 
többszöri szemle megtartása, más hatóságok bevonása indokolt az eljárás meghaladhatja a 30 
napot. 
Az összes  gyermek-,  kiskorú  ügyben  nem tartható  a  határidő,  kivitelezhetetlen  az  ügyfél 
behívása,  idézések,  a  meghallgatások,  szakértői  vélemények  beszerzése,  illetve  az  ügyek 
magas száma is a korlátja ennek, gondnoksági ügyekben azonban általában tartható. 
Fokozottan jelentkeztek az elmúlt  időszakban a kistérség székhely települése jegyzőjéhez, 
azaz Szentgotthárd Jegyzőjéhez  telepített ügyintézések száma, kiemelten telepengedélyezési 
ügyekben,  valamint  zaj-és  rezgésvédelmi  ügyekben.  A feladat  ellátáshoz  álláshelyet  nem 
kaptunk, így ezen területeken szinte képtelenség az ügyintézési határidő tartása, vagy csak 
úgy,  hogy  a  kistérség  vonatkozásában  pl.  a  helyszínelést,  a  felülvizsgálati  eljárásokat 
munkaidő után tudják az ügyintézők végezni.

A Ket. hatálybalépésétől van arra lehetőség, ha jogszabály lehetővé teszi, hogy a nagyszámú 
ügyfelet érintő eljárásban a hatóság felsőfokú végzettségű hatósági közvetítőt vehet igénybe. 
Hivatalunkban még hatósági eljárásban nem vett részt hatósági közvetítő.

Az eljárási jogokban általánosan ismert  kizárás intézményének alkalmazása vagy törvényi 
kötelezettség  vagy  mérlegelésen  alapul,  de  minden  esetben  az  elfogulatlan  ügyintézést 
szolgálja.
Kereskedelmi igazgatási eljárásban 1 esetben működési engedély leadása ügyében, mivel az 
üzlet  tulajdonosa  az  önkormányzat  volt,  kizárási  okot  jelentettünk,  amelyet  az 
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Államigazgatási Hivatal megalapozottnak ítélt és eljáró hatóságként Vasvár Város Jegyzőjét 
jelölte ki.

Az eljárási törvény pontosította illetve bővítette a  szakhatóságoknak  a hatósági eljárásban 
való közreműködését.
Általánosan elmondható, hogy a különböző szakhatóságokkal nagyon jó a kapcsolat ez idáig 
probléma nem merült  fel.  Különösen  jó  a  kapcsolatunk zaj-és  rezgésvédelmi  ügyekben a 
szombathelyi  Környezetvédelmi  Felügyelőséggel,  valamint  az  építéshatósági  eljárásokban 
közreműködő szakhatóságokkal.
Közgyógyellátási  igazolványra  való  jogosultság  megállapításához  szükséges  szakhatósági 
megkeresés  alapján  a  szakhatósági  állásfoglalások általában  3  hét  alatt  érkeznek vissza  a 
MEP-től.

A  hatósági  döntések körét  nagyban  színesítette  az  eljárási  törvény,  az  eddig  döntően 
határozatban döntést  hozó hatóság  eljárási  kérdésekben  végzéssel rendelkezik,  egyezségre 
hozhatja  a  feleket,  hatósági  szerződést köthet.  Az  egyezség  létrehozása birtokvédelmi 
ügyekben  kötelezettsége  a  hatóságnak,  ezzel  minden  esetben  éltünk is.  Egy  ügy  kapcsán 
fordult elő, hogy ugyan a felek egyezséget kötöttek, de az egyik fél mégsem valósította meg 
az általa vállaltakat, így végrehajtási eljárást kellett indítani a kötelezettség teljesítésére.
A beszámolási időszakban felmerült vendéglátó üzleteket érintő panaszügyekben nem sikerült 
egyezséget létrehozni, így kötelező illetve korlátozó döntéseket kellett hozni. Egy állattartási 
ügyben  próbáltuk  a  feleket  egyezségre  hozni,  sikertelenül,  az  eljárás  itt  is  kötelező 
határozattal zárult.
A gyámhivatali eljárásokban az egyezség alkalmazása elsősorban kapcsolattartási ügyekben, a 
kapcsolattartás szabályozása során fordul elő, évente általában 3-4 esetben.

Megalapozott  hatósági  döntések  a  tényállás  tisztázása nélkül  nem hozhatók.  A hatósági 
eljárásban bizonyítékként alkalmazzuk, szerezzük be különösen az ügyfél nyilatkozatát, iratot, 
tanúvallomást, szemléről készült jegyzőkönyvet, szakértői véleményt, hatósági ellenőrzésen 
készült jegyzőkönyvet, tárgyi bizonyítékot. 
Leggyakrabban használt bizonyíték jegyzői gyámügyeknél: ügyfél nyilatkozata, irat (iskolai 
jellemzések, környezettanulmány) és tanúk meghallgatása. 
Állategészségügyi  feladatoknál:  szemléről  készült  jegyzőkönyv  és  irat  (szakhatósági 
állásfoglalás). Az okmányirodai eljárásokban pl. adás-vételi szerződés bemutatása.
A szociális eljárásokban ügyfél nyilatkozata, jövedelemigazolás, közgyógyellátási ügyekben 
szakértői vélemény, környezettanulmány készítését alkalmazzuk leggyakrabban.
A  Gyámhivatali  eljárásokban  a  gyermekvédelmi  szervek  véleménye,  javaslata,  ügyfél 
nyilatkozata, szakértői vélemény, irat kerül alkalmazásra.
Az adóhatósági  ügyekben az  adózó bevallása,  irat,  ellenőrzés  során  készült  jegyzőkönyv, 
ügyfél nyilatkozata szerepel bizonyítékként.

Fontosságára  való  tekintettel  a  Ket.  külön  fejezetben  ad  részletszabályokat  a  hatósági 
ellenőrzésre vonatkozóan.

A  kötelezést  tartalmazó  döntéseknél  az  önkéntes  teljesítés  ellenőrzésére  rendszeresen 
alkalmazott eljárási eszköz. 
Az  okmányirodai  eljárásokban  a  jogszabályváltozások  miatti  nagyfokú  leterheltség 
következtében  csak  egy-egy  adott  ügyhöz  kapcsolódóan  folytattunk  le  ellenőrzéseket.  A 
kereskedelmi  igazgatás  területén  a  hatósági  ellenőrzés  lehetőségével  viszont  több esetben 
éltünk.   18  éven  aluliak  szeszesitallal  és  dohányáruval  történő  kiszolgálása  (legutoljára 
2009.szeptemberben került sor ellenőrzésre amely lefolytatása során   jogszabálysértés  nem 
történ ), iskolabüfék működésének vizsgálata, gyermekétkeztetés körülményeinek vizsgálata 
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az iskolai konyhák üzemeltetőjénél,  a közétkeztetés fokozott  ellenőrzését   végeztük el  az 
egészségesebb és tartalmasabb étkezés biztosítása érdekében .
A vendéglátóipari  üzletek működésével összefüggő  zavaró környezeti  hatások miatt indult 
eljárások  lefolytatása során több esetben kértük fel  folyamatos, 30  napig tartó  ellenőrzésre a 
Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsét. 
A szociális igazgatás körében környezettanulmány készítésével van lehetőségünk arra, hogy 
az ügyfél által a kérelemben közölt adatok, állítások valódiságát ellenőrizzük. Egyes ellátások 
esetében, pl.  ápolási  díj  rendszeresen ellenőrizzük az ápolási  tevékenység megvalósulását, 
illetve minőségét. Más ellátások esetében esetenként végzünk környezettanulmányt.  
Adóhatósági eljárásban az elmúlt időszakban nem folytattak hatósági ellenőrzést.
Az  építéshatóságon  idő  hiányában  az  ellenőrzések  többnyire  a  kötelezően  tartandó 
helyszínelések  során  történnek,  valamint  a  tudomásukra  jutott  vagy  bejelentett 
szabálytalanságok esetén.

A közigazgatási hatósági eljárásban a Ket. vezette be a költségviselés új szabályait. 
Az  okmányirodai  ügyeknél  az  egyes  eljáráshoz  kapcsolódó  költségek  rendre  befizetésre 
kerülnek, vonatkozik ez  a különböző illetékekre, díjakra. Költségmentesség iránti kérelem 
nem volt.
Eseti  gondnoki  és  kézbesítési  ügygondnoki  díj,  mint  eljárási  költség  megállapítása  a 
leggyakoribb a gyámhivatali eljárásokban; ennek költségeit a szabályok szerint az ügyfél vagy 
a hivatal viseli. Tolmácsot többször igénybe vettek, ennek azonban eljárási költsége nem volt, 
mert „házon belül” megoldódott.

II.
Államigazgatási ügyek

A Polgármesteri Hivatalban a hatósági ügyek döntő többsége a Jegyző hatáskörébe tartozó 
államigazgatási ügy; a hatósági ügyek másik része önkormányzati hatósági ügy, amelyben a 
hatáskör  címzettje  a  Képviselőtestület,  a  hatáskör  gyakorlását  azonban  átruházta  a 
polgármesterre illetve bizottságaira. Az államigazgatási hatósági ügyek összefoglaló táblázata 
(az erre vonatkozó kötelező adatgyűjtés évenkénti) az előterjesztés 1. számú melléklete.
Az egyes államigazgatási ügyeket az eljárási szakaszok figyelembevételével mutatjuk be.
Kiemelem, hogy egyre több hatáskör címzettje a kistérség székhely településének jegyzője, 
azaz Szentgotthárd Város Jegyzője, a kistérség 15 települése vonatkozásában. A hatásköröket 
általában Kormányrendelettel telepítik a hatáskör meghatározásával, azonban sem személyi 
sem  pénzügyi  eszközöket  nem rendelnek  a  feladat  ellátásához.  Nyilván  ezen  hatáskörök 
ellátása kiemelt szerepet ad a kistérségi jegyzőnek.

A. 
Az elsőfokú eljárások

Hatósági és Okmányiroda
A  beszámolási  időszakban  az  államigazgatási  ügyek  ügycsoportonkénti  megoszlását  az 
Okmányirodában a 2. számú melléklet tartalmazza. 
Az okmányirodai eljárások informatikailag kiemelkedően támogatottak.
Egyéni vállalkozói igazolvány :
Az Európai  Unió  és  az  ENSZ statisztikai  szervezetei  az  addig  alkalmazott  osztályozások 
összehangolását és korszerűsítését tűzték ki célul, az egyes nemzeti statisztikák nemzetközi 
szintű összehasonlíthatóságának növelése,  továbbá a világgazdaságban végbement  fejlődés 
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statisztikai leképezése érdekében. Ennek megfelelően az EU rendelet előírása alapján 2008. 
január 1-től új Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08) lépett 
életbe. E miatt a vállalkozói igazolványok, illetve a kapcsolódó működési engedélyek cseréje 
nagyfokú ügyfélforgalmat és leterheltséget jelentett, majd  2008. december 28.-ával hatályon 
kívül helyezték  a jogszabályt. 
Az  APEH  Regionális  Igazgatósága  több  esetben  kezdeményezte  egyéni  vállalkozói 
igazolványok  visszavonását  a  12  hónapot  meghaladó  tartozások  miatt.  Az  ügyfelek  az 
eljárások során közreműködtek,  az igazolványokat  önként  leadták,  így azok visszavonását 
nem kellett külön elrendelni.
Ügyfélkapu regisztráció:
Az ügyfélkapu használatával  a hivatali ügyeket gyorsabban és kevesebb utánjárással lehet 
intézni- amihez a regisztrációt  országos hatáskörben  az okmányiroda végzi el.
A beszámolási időszakban 207 fő ügyfélkapu regisztrációjára került sor.  Az elektronikus 
adóbevallás teljesítése, az internetes okmányiroda, az APEH elektronikus árverési felülete, a 
TAJ kártya érvényesség, biztosítási jogviszony, betegéletút követése stb. miatt egyre több 
ügyfél él a regisztrációval, ami aztán a jövőben teljes körűvé váló elektronikus ügyintézés 
alapja.
Telepengedély: 
2009. március 31.-i hatálybaléptetéssel megjelent 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet fő elve 
a telepengedélyezési eljárások számának csökkentése azáltal, hogy számos, a korábbi hatályos 
szabályozás szerint  engedélyköteles tevékenység esetében az engedélyezési  kötelezettséget 
bejelentési  kötelezettséggel  váltotta  fel.  
Engedélyezési  eljárás lefolytatása csak abban az esetben indokolt,  ha a környezetben élők 
nyugalmának, egészségének biztosítása,  vagy a környezet  védelme ezt  indokolttá teszi,  és 
ezek  a  célok  más  úton  -  így  például  utólagos  ellenőrzéssel  -  nem lennének  elérhetőek.  
A telepengedély-köteles tevékenységek körének és az eljárás menetének megváltoztatásával 
párhuzamosan a bejelentési és engedélyezési ügyekben eljáró hatóság is változott, ugyanis az 
új  szabályozás  ezt  a  feladatkört  a  kistérség  székhelye  szerinti  települési  önkormányzat 
jegyzőjének utalta. Az érvényes telepengedéllyel rendelkező meglévő tevékenységek esetében 
az  engedélyt  korábban  kiadó  (a  telep  fekvése  szerint  illetékes)  települési  önkormányzat 
jegyzője április  végéig minden, e  telephelyekkel  kapcsolatos iratot  megküldte  a  kistérségi 
jegyzőnek,  hogy  a  telephelyeket  az  ezt  követő  hónap  végéig  nyilvántartásba  vegye,  s 
amennyiben az új szabályozás szerint a telephelyen végzett tevékenység csupán bejelentés-
köteles,  úgy  a  telepengedélyt  ezzel  egyidejűleg  bevonja.  Fontos  változás,  hogy  ezen 
időponttól  a  telepengedélyezés  kistérségi  szinten  történik,  tehát a  kistérség  központjában 
Szentgotthárd  Város Jegyzője jár el a városon  kívüli települések telepengedély ügyeiben 
is. 

Működési engedélyek: 
A vendéglátó  egységek  működésével  összefüggő  környezeti  hatások  miatt  folyamatosan 
érkeznek lakossági panaszbejelentések a Polgármesteri Hivatalhoz. Legfőképpen a 22.00 óra 
utáni, a közvetlen lakókörnyezetben lakók jogos éjszakai pihenéséhez, nyugalmához való joga 
sérül, a lakás használatában is korlátozottá válnak azáltal, hogy nem tudnak ablakot nyitni a 
fokozott zavaró zajhatás következtében. Az eddigi panaszkivizsgálások alapján egyértelműen 
megállapítást  nyert,  hogy az üzlet  működésével  összefüggő, az üzemeltetéssel  közvetlenül 
együttjáró zavaró zajhatások még zeneszolgáltatás nélkül is rendkívüli mértékben zavarják a 
közvetlen lakókörnyezetben élők éjszakai pihenését, nyugalmát.  
A vendéglátóipari üzletek nyílászárói az üzlet teljes nyitvatartási ideje alatt többnyire nyitva 
vannak  ( pl.: egyterű, nincs elkülönített kialakított dohányzóhely, nincs elszívóberendezés, ) 
és a vendéglátó üzlet üzemeltetője- az üzlet nyitvatartási ideje  alatt - nem tudja  garantálni  , 
hogy a   hatásterületen élők az ingatlanaikat  zavartalanul  használhassák. Ezek a működéssel 
összefüggő  környezeti  hatások  fokozottan  jelentkeznek  azon  egységek  esetében,  ahol  az 
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üzlethez  terasz  kapcsolódik.  A  panaszokból  kiolvasható  az  állampolgárok  környezet-
tudatosságának erősödése. A lakosság egyre érzékenyebben reagál a környezetében előforduló 
zavaró jelenségekre, hiszen a zaj testi-lelki egészségkárosító hatása közismert. 

2009.09.30.-án  hatályát  vesztette  az  üzletek  működéséről  szóló 
133/2007.(VI.13.)Kormányrendelet.   Ezen  rendeletet  felváltó  új  jogszabály   a  működési-
engedélyköteles  üzletek  körét  a  lehető  legkevesebbre,  kizárólag  a  vásárlók  védelme,  az 
emberi élet, testi épség, védelme szempontjából kockázatos termékekre , azok értékesítésére 
szűkíti  le.  Az új jogszabály  megalkotásának indoka  a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK  irányelvvel, és az annak átültetésére szolgáló , 2009.október 1.napján  hatályba 
lépő törvénymódosításokkal, így különösen a szolgáltatási tevékenység  megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól  szóló 2009.évi LXXVI.törvénnyel ,  valamint a szintén 
módosított  ,  a  kereskedelemről   szóló  2005.évi  CLXIV.törvénnyel  való  összhang 
megteremtése.  Az  új  szabályozás  szerint  az  engedélyezésen  alapuló  rendszert  felváltja  a 
bejelentésen  alapuló  rendszer,  amellyel  a  kereskedelmi  tevékenységek  túlnyomó  része  a 
jegyzőnek   való  bejelentéssel  egyidejűleg  megkezdhető,  így  jelentősen  csökkennek  a 
vállalkozások  adminisztrációs  és  anyagi  terhei,  emellett  a  bejelentéssel   folytatható 
kereskedelmi   tevékenységek  esetében   a  bejelentéssel  megkezdhető  a  kereskedelmi 
tevékenység,  igy  a  jövőben  a  vállalkozásoknak  nem  keletkezik  bevétel-kiesése   az 
engedélyezési  eljárás  ideje  miatt.  A  bejelentett  tevékenységekről,  valamint  a  működési 
engedélyekről  nyilvános,  elektronikusan  elérhető  nyilvántartást  kell  vezetni,  amelynek 
segítségével  valamennyi jegyző, illetve más érintett  hatóság könnyen elérhető információt 
kaphat  az  illetékességi  területén  működő  kereskedőkről  és  folytatott   kereskedelmi 
tevékenységekről.  Az  elektronikusan  elérhető  nyilvántartás  emellett  megkönnyíti  a 
kereskedők azonosíthatóságát, utolérhetőségét a hatóságok és a vásárlók számára.  

Jegyzői  gyámhatóság:  védelembe vételi  eljárások: törvényi kötelezettség,  hogy az eljárás 
során  tárgyalást  kell  tartani,  amire  a  hatóság  megidézi  a  törvényes  képviselőt,  az 
ítélőképessége  birtokában  lévő  gyermeket,  a  családgondozót,  valamint,  ha  a  döntéshez 
szükséges  a  kiskorúval  kapcsolatban  lévő  személyeket  (általában  pedagógus,  esetenként 
nagyszülő,  más  hozzátartozó).  A tárgyalás  során  tisztázódik  a  veszélyeztetettség  mértéke, 
annak megszüntetésére irányuló, az érintettre kötelező magatartási szabályok megállapítása, 
mely  lehet  szakorvosi  vizsgálat,  napközi  otthonos  ellátás  igénybevételére  kötelezés  is.  A 
tárgyalások jelentősége a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében nagy jelentőséggel bír, 
hiszen  a  tárgyalás  során  szembesül  az  ügyfél  azokkal  a  következményekkel  is,  melyet 
helytelen  magatartása  tovább  folytatásával  okozhat.  A tapasztalat  az,  hogy  az  ügyfél  a 
döntésben leírtakat próbálja megvalósítani
2008.12.31-én a védelembe vett gyermekek száma 15 fő volt.  A 15 gyermek 8 családban élt. 
2009. évben szeptember 30-ig  1 gyermek védelembe vételére került sor. 11 gyermek 
esetében  felülvizsgálat  során  eredményesség  miatt  a  védelembe  vétel 
megszüntetésre került. 1 gyermek nagykorúvá válása miatt szűnt meg a védelembe 
vétel. 1 gyermek esetében pedig az illetékesség megszűnése miatt áttételre került 
sor.  Szeptember 30-i állapot szerint tehát 4 gyermek áll védelembe vétel alatt. 
A gyámhatóság által  elrendelt  ideiglenes  hatályú elhelyezésre  2008.  októberétől  nem volt 
szükség. 
Hagyatéki eljárás:  gyakorlati  eljárás,  hogy a leltár  felvétele előtt  a hatóság – mentesítve 
ezzel  az ügyfelet  –  szerzi  be a  földhivataloktól  az örökhagyó tulajdonában lévő tulajdoni 
lapok  másolatát.  Ez  a  leltár  felvételének  pontosságát  segíti  elő,  ugyanis  gyakori,  hogy  a 
várható törvényes örökös nem tudna egyébként pontos információkkal szolgálni a hagyatéki 
vagyont illetően. 
Vadkár ügyek: A vadkár bejelentések száma meglehetősen csökkent, az elmúlt egy évben 
mindössze 4 esetben jártunk el. A vadászati joggal rendelkező vadásztársaságok törekednek a 
károsulttal a hatóság bevonása nélkül egyezségre jutni. 
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Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások működési engedélyezési eljárása: 
Illetékességi  területünkön  lévő  önkormányzatok  közül  a  személyes  gondoskodást  nyújtó 
szociális  intézmény és  a  falugondnoki  szolgálat  működésének engedélyezéséről,  tovább a 
szociális  vállalkozás  engedélyezéséről  szóló  188/1999.  (XII.  16.)  Korm.  rendelet  adta 
lehetőségeket  –  szociális  étkeztetés,  falugondnoki  szolgáltatás nyújtása –  teljes mértékben 
kihasználták. 2008-ban egy új falugondnoki szolgáltatás működési engedélye valósult meg 
(Nemesmedves Község Önkormányzata által  fenntartott),  valamint az idén egy új – eddig 
szomszédos  önkormányzattal  közösen  működtetett  –  falugondnoki  szolgáltatás  működési 
engedélyezési kérelmét nyújtották be. 
Legalább 2 évente a módszertani intézmény, mint szakértő bevonásával ellenőrizni kell, hogy 
a működési engedélyesek a szolgáltatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik. 
Az idén 2 falugondnoki szolgáltatás ellenőrzését végeztük el szeptember hónapban, tavaly 
decemberben 4 szociális étkeztetés működésének vizsgálatára került sor.
Birtokvédelmi eljárás:  Szabályozásának értelmezése meglehetősen nagy vitákat kavart  és 
bizonytalanságot okozott. egy AB határozat értelmében a Ket. előírásait nem lehet alkalmazni 
ezen eljárásban. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások  eljárási szabályainak 
megalkotása  folyamatban  van  tudomásunk  szerint,  a  kodifikációs  eljárás  lezárásáig  és  a 
jogszabály hatálybalépéséig a meghozott döntések, előírt kötelezettségek - önkéntes teljesítés 
elmaradása  esetén  –  kikényszerítésére  korlátozott  jogi  eszközök  állnak  a  jegyző 
rendelkezésére. 
Magánszálláshelyek  nyilvántartásba  vétele: jogszabályi  feltételek  teljesítése  estén  a 
nyilvántartásba vétel automatikus
Zenés  rendezvények  és  különleges  zajokozás  bejelentésének  tudomásul  vétele:  a 
szervezőnek bejelentési kötelezettsége van, nem kell kérelmet előterjesztenie.  
Szabálysértés: 2008 évben 72 db feljelentés érkezett Hivatalunkhoz, 2009-ben eddig 55. Az 
ismeretlen  személyek  ellen  tett  feljelentések  aránya,  az  előző  évhez  képest  jelentős 
különbséget  nem mutat.  A Polgármesteri  Hivatal  és  ügyintézői  részére  rendelkezésre  álló 
információk  általában  nem  adnak  lehetőséget  arra,  hogy  ezen  esetekben  felderítsék  az 
elkövető kilétét. A lefolytatott bizonyítási eljárás a legtöbb esetben nem vezet eredményre. A 
feljelentések közül az eljárás megszüntetésére általában  akkor kerül sor, ha az elkövető kiléte, 
tartózkodási helye nem állapítható meg és az eljárás folytatásától sem várható eredmény . 
Ezen feljelentések általában kis értékre elkövetett tulajdon elleni szabálysértés, lopás illetve 
rongálás  miatt  kerültek  Hatóságunkhoz.  Kettő  esetben  kellett  az  eljárást  megszüntetnünk 
szabálysértés hiánya miatt. 
A szabálysértések esetén alkalmazott joghátránynak arányosnak kell lennie a szabálysértés 
súlyával.  A  figyelmeztetés  erkölcsi  rosszallást  kifejező  nevelő  jellegű  intézkedés, 
alkalmazásától ritkán várható megfelelő visszatartó erő, csak akkor kerül alkalmazásra, ha a 
szabálysértés  valóban  csekély  súlyú.  2008.  évben  13  alkalommal  került  büntetés  helyett 
figyelmeztetés megállapításra, 2009-ben eddig 8 esetben alkalmaztunk figyelmeztetést.
A tavalyi évben 24 alkalommal került sor pénzbírság kiszabására. A legkevesebb kiszabott 
bírság 3.000,-Ft, míg a legmagasabb 20.000,-Ft. Átlagban 6.583,-Ft /fő volt, kevesebb, mint 
az ezt megelőző év átlaga 11.864,-Ft/fő. 2009-ben eddig 22 bírságoló határozatot hoztunk, 
gyakran szabtunk ki 10.000-20.000 Ft összegű bírságot.  A fizetési morál viszonylag jónak 
mondható.  A megbírságolt  személyek  döntő  része  magától  befizeti  a  bírságot.  Önkéntes 
teljesítés  elmaradása  esetén  a  szabálysértési  hatóság  rendelkezésére  álló  jogi  eszközök  a 
következők:  az  elkövető  munkabéréből  illetve  egyéb  járandóságából  kell  megkísérelni 
letiltani a bírság összegét, ha ez nem jár sikerrel, illetve csak aránytalanul hosszú idő múlva 
vezetne eredményre, akkor a tartozás adók módjára történő behajtásáról kell intézkedni. Erre 
az intézkedésre 2008. évben 1 esetben volt szükség. Ha az adók módjára történő behajtás nem 
vezet eredményre, következő lépés a pénzbírság közérdekű munkára történő átváltoztatása. 
Egy napi munka 5000,-Ft-nak felel meg, ezért csak akkor alkalmazható, ha a bírság összege 
eléri az 5000,-Ft-ot. A jogi szabályozás alapján közérdekű munka csak akkor alkalmazható, ha 
az  elkövető  hozzájárul.  Míg  más  szabálysértési  hatóságoknál  magas  számban előfordul  a 
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közérdekű munkára történő átváltoztatás, addig az általunk kiszabott bírság 1- 1 alkalommal 
lett átváltoztatva közérdekű munkára. Amennyiben a pénzbírság behajtására illetve közérdekű 
munkára  átváltoztatására  a  fent  említett  végrehajtási  cselekmények  segítségével  nem 
lehetséges,  akkor  a  pénzbírságot  elzárásra  kell  átváltoztatni.  Az  átváltoztatásról  a 
szabálysértési hatóság kezdeményezését követően a bíróság dönt. Az elmúlt időszakban egy 
alkalommal  se  kezdeményeztünk  átváltoztatást.  A  szabálysértési  jog  által  szabályozott 
életviszonyok rendkívül széles skálán mozognak. A korábbi évekhez hasonlóan a  tulajdon 
elleni szabálysértések vezetik a sort. Megnőtt a tűzvédelmi szabálysértések száma, míg 2007-
ben összesen 1 db, addig 2008-ban 12 db tűzvédelmi szabálysértési eljárást folytattunk le, 
2009-ben  még  többet.  Viszonylag  egyenletesnek  mondható  az  önkormányzati  rendeletbe 
ütköző  szabálysértések  alakulása.  Minden  évben  jelentős  az  áru  hamis  megjelölése 
szabálysértésben induló ügyek aránya. Szerencsére továbbra sem jellemző a fiatalkorúak 
által  elkövetett  szabálysértés.  A  tavalyi  év  folyamán  három  fiatalkorú  ellen  indult 
szabálysértési eljárás Hatóságunknál. 

Szociális ügyek (tájékoztató adatok a 3. számú mellékletben)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A  feltételek  fennállása  esetén  a  települési  önkormányzat  jegyzője  1  év  időtartamra 
megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. 
A rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény gyermekintézményi  térítési  díj  kedvezményre, 
évente két alkalommal 2008. évben 5.500-5.500,-Ft, 2009. évben 5.800-5.800,-Ft  pénzbeni 
támogatásra és külön jogszabályban meghatározott kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) 
jogosít.  A kedvezményre a jogosultsági feltételként előírt alacsony összegű jövedelemhatár 
miatt  elsősorban azok a  gyermekek válhatnak jogosulttá,  akiknél  legalább az  egyik szülő 
munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például GYES-ben részesül.
A gyermekvédelmi kedvezmény jelentősége a családok számára a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatáshoz képest csökkent. Ennek oka, hogy az egészen kisgyermekek, akik még nem, 
valamint a felsőfokú tanulmányaikat folytatók,  akik már nem vesznek gyermekintézményi 
ellátást  igénybe, illetve tankönyvtámogatást  sem kaphatnak, csupán az évi két alkalommal 
járó pénzbeli támogatásra jogosultak ténylegesen. Illetőleg a 3 vagy több gyermekes családok 
a  támogatás  igénybevétele  nélkül  is  jogosultak  tankönyvtámogatásra,  illetve  a  térítési  díj 
fizetésénél  is  kisebb  mértékű,  illetve  6.  osztályosnál  idősebb  gyermeknél  nem  is 
érvényesíthető a kedvezmény. 
2008. évben 2, 2009. évben 1 esetben  történt elutasítás a jövedelmi  jogosultsági feltételeknek 
való meg nem felelés miatt.  
Óvodáztatási támogatás
Megállapítható annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a 
szülője  részére,  aki  a  három-,  illetve  négyéves  gyermekét  beíratta  az  óvodába,  továbbá 
gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága fennáll. 
Az óvodáztatási  támogatás  összege   2009.  évben gyermekenként  első  alkalommal  20.000 
forint,  ezt  követőn esetenként  és  gyermekenként  10.000 forint.  A 2009.  évet  követően az 
összeg  emeléséről  az  Országgyűlés  a  költségvetésről  szóló  törvény
elfogadásával  egyidejűleg  dönt.  A támogatás  kifizetéséhez  szükséges  összeget  a  Magyar 
Államkincstár  utalja  át  a  települési  önkormányzatok  részére.  2009.  június  hónapban  egy 
gyermeket érintett a fenti támogatási forma.
Ápolási díj:
Az  ápolási  díj  a  tartósan  gondozásra  szoruló  személy  otthoni  ápolását  ellátó  nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 
A szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  (szociális 
törvény) szerint alanyi jogon az a hozzátartozó jogosult az ápolási  díj megállapítására, aki az 
önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló:

- súlyosan fogyatékos, vagy
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- tartósan beteg 18 év alatti személy 
gondozását, ápolását végzi.
2005.09.01-től  kezdődően  a  fokozott  ápolást  igénylő  súlyosan  fogyatékos  személy 
gondozását, ápolását végző személy kérelmére az önkormányzat  emelt összegű  ápolási díjat 
állapít meg.  
Az  ápolási  díjak  megállapításakor,  illetve  felülvizsgálatkor  minden  esetben  helyszínen 
környezettanulmány készül, melynek során az ápoló ápolási kötelezettsége kerül ellenőrzésre. 
Az ápolási díjban részesülők száma emelkedik. Ennek okában több tényező is közrejátszik. Ez 
az  ellátás  a  legkevésbé  segély  jellegű.  Az  alanyi  jogosultsági  ápolási  díjnál  nincs 
jövedelemvizsgálat,  a  méltányosságinál  pedig  a  jövedelemküszöb  magasabb,  mint  a 
rendszeres  szociális  segélynél  vagy  az  időskorúak  járadékánál,  a  nyugdíj  minimum 
kétszeresével megegyező. A jogosultságot alapvetően a háziorvos szakvéleménye alapozza 
meg. A kevésbé szigorú jogosultsági feltételek mellett az ápolási díj szolgálati időnek számít 
és  mellette  korlátozott  munkavégzésre  is  lehetőség  van.  Így  azok  számára,  akiknek  a 
megélhetése veszélyeztetett és keresik az élethelyzetük megoldását, a rendelkezésre álló szűk 
segélyezési  kínálatból  még  ez  a  legvonzóbb  ellátás,  nemcsak  igénybevételi  feltételei  és 
összege, hanem társadalmi státusza miatt is.
Az ápolási díj megszűntetésének gyakorlatilag kizárólagos oka az ápolt személy halála, vagy 
az ápoló nyugdíjra való jogosultságának elérése. 
A mozgáskorlátozott személyeket megillető kedvezmények
A mód. 164/1995. (XII.27.) számú Kormányrendelet alapján a súlyosan mozgáskorlátozott 
személyeket az alábbi közlekedési kedvezmények illetik meg:
- közlekedési támogatás
- személygépkocsi szerzési támogatás
- személygépkocsi átalakítási támogatás
Ezen támogatási formák iránti kérelem a tárgyévben április 30-ig nyújtható be. 
A jövedelmi értékhatár meghaladása a közlekedési támogatás iránti kérelme 2009. évben 4 
főnek,  személygépkocsi  szerzési  támogatási  iránti  kérelme 1 főnek került  elutasításra.  Az 
elutasító határozatok ellen fellebbezés nem történt.
A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Vas megyei 
Területi  Kirendeltségének  értesítése  alapján  2008.  évben  2  fő  részesült  személygépkocsi 
szerzési támogatásban. A 2009. évi támogatás elosztásáról értesítést ezidáig nem kaptunk. 
A közlekedési támogatás összege 1997. óta változatlan, így 2008. és 2009. évben is 7.000,-Ft 
az  alapösszeg  –  inaktív,  eltartottról  nem  gondoskodó  kérelmező  esetén.  Amennyiben  a 
támogatást  igénylő  munkaviszonyban  áll,  vagy  tanul  –  a  támogatási  összeg  24.500,-Ft. 
Amennyiben a  mozgáskorlátozott  személy kiskorú gyermek eltartásáról  is  gondoskodik,  a 
támogatás összege: 10.500,-Ft , illetve 28.000,-Ft.
Közfoglalkoztatás, aktív korúak ellátása
A  munkanélküliség  helyzetét  illetően  2008-ban  megugrott  a  regisztrált  munkanélküliek 
száma.  A Polgármesteri  Hivatal  szociálpolitikai  csoportjánál  akkor  találkozunk  először  a 
munkanélküliekkel,  amikor  az  álláskeresési  ellátásra  való  jogosultság  lejárt  a  Munkaügyi 
Központtól.  Nagyon  sok  esetben  az  volt  a  tapasztalat,  hogy  azon  személyeknél,  akik 
családjában az egyik fél munkaviszonnyal rendelkezik, és keresete a minimálbért meghaladja 
már nem is  jogosult  a rendszeres szociális ellátásra.  A Munkaügyi  Központ és hivatalunk 
minden  lehetőséget  megpróbál  kiaknázni,  hogy  vagy  képzésbe  vagy  munkaviszonyba 
bevonjuk a munkanélkülieket.  
2008-ban havi átlagban  a rendszeres szociális segélyezettek száma: 64 fő volt. Rendszeres 
szociális segélyben részesülteket három csoportba kell lebontani:
1. egészségkárosodottak, akik legalább 67%-ban elvesztették munkaképességüket. 2008-ban 
két új kérelmező jelent meg. Ebben az évben 5 főnek folyósítottunk egészségkárosodás miatt 
rendszeres szociális segélyt.
2.  aktív korú nem foglalkoztatottak,  akik kimerítették a Munkaügyi Központtól  folyósított 
álláskeresési ellátás időtartamát, vagy a rendszeres szociális segély folyósítását megelőző két 
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éven  belül  legalább  egy  évig  együttműködött  a  foglalkoztatási  szervvel  (Munkaügyi 
Központtal). A családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladhatja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át, ez konkrétan: 25.650Ft. 
3.  támogatott  álláskeresők,  akik  a  Munkaügyi  Központtól  álláskeresési  járadékban 
részesülnek, (összege bruttó 27.600Ft), a Polgármesteri Hivataltól támogatott álláskeresőként 
kapnak rendszeres szociális segélyt.
3 esetben kellett megszüntetni a rendszeres szociális segély folyósítását, mert nem fogadták el 
a  rendszeres  szociális  segélyben részesülők a  felajánlott  közcélú  munkát.  2008-ban 41 új 
kérelmező jelent meg a rendszerünkben. 
A rendszeres szociális segélyezettek kor összetételét illetően a 35-55 év korosztály dominál, 
nemek  tekintetében  a  férfiak  vannak  túlsúlyban.  Az  iskolai  végzettségnél  megállapítható, 
hogy felsőfokú végzettséggel 3 fő, szakmunkásképzővel vagy szakközépiskolával átlagban 28 
fő, 8.általános iskolával 32 fő rendelkezik, 8 általánosnál kevesebb osztálya 1 főnek volt.
A célunk 2008-ban és az idén is, hogy a közfoglalkoztatásba bevonjuk a rendszeres szociális 
ellátásban részesülőket.
Közmunka programban:  2008.október 01-2008.12.31.napjáig 10 fő vett részt. Ez idő alatt a 
rendszeres  szociális  segély  folyósítása  szünetelt.  2009-ben  4  főt  vett  részt  az  Erdészeti 
közmunkaprogramban.
A Munkaügyi  Központtal  folyamatos  a  kapcsolattartás,  két-három  hetente  képzési  listát 
küldenek, amely lehetővé teszi,  hogy a szociálpolitikai ügyintézők is tudják az ügyfeleket 
informálni.
2008 decemberében a Polgármesteri Hivatal bekapcsolódott az „ÖTLET 2007” programba. A 
program célja, hogy a fogadószervezet olyan önkéntest foglalkoztasson 10 hónapon keresztül, 
2009.02.01-2009.10.31-ig, aki munkanélküli,  vagy rendszeres szociális  segélyben részesül, 
18-25 év közötti vagy 45 év feletti tartós munkanélküli. 
Rendszeres szociális segély
Azon személyek kapják, akik vagy 55 év felettiek, vagy egészségkárosodottak vagy 14 éven 
aluli gyereket nevelnek, feltéve, ha a gyermek napközbeni ellátása nem biztosított( bölcsödei 
vagy napközi ellátást nem vesz igénybe). A Családsegítő Szolgálattal kell együttműködni a 
segélyezetteknek.  Ebben  az  esetben  továbbra  is  megmarad  a  fogyasztási  egység  alapján 
történő számítás az ellátás megállapításánál.
Rendelkezésre állási támogatás 
Az  55  évnél  fiatalabb  munkanélküliek  jogosultak  rá.  Az  ellátás  összege:  28.500,-Ft,  a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum. Nekik álláskeresési megállapodást kell a Munkaügyi 
Központtal kötni. A cél, hogy ezt a réteget közfoglalkoztatásba vonjuk be. 2009-ben nem lehet 
már  alkalmi  munkavállalói  könyvvel  közcélú munkában dolgozni,  hanem határozott  idejű 
munkaviszonyt kell létesíteni, legalább 90 munkanap munkavégzési időtartammal, legalább 
napi hatórás munkaidővel.
A települési  önkormányzat  feladata  a  közcélú  munka megszervezése.  2009.  április  15-éig 
közfoglalkoztatási tervet kellett készíteni. 46 fő rendelkezésre állási támogatásban részesülő 
személyt tudtunk bevonni a közfoglalkoztatásba, ehhez hozzájött 4 főnek az Erdészeti Zrt-nél 
közmunkán való elhelyezése.
Közgyógyellátási igazolvány:
Változás történt 2008-ban az alanyi jogon megállapított közgyógyellátással kapcsolatban. A 
395/2007.(XII.27.)  Korm.  rendelet  lehetőséget  adott  arra,  hogy  azon  személyek  számára 
akiknek  végleges  az  állapotuk  hivatalból  egy  évre  meg  lehetett  hosszabbítani  a 
közgyógyellátásra   való  jogosultságot.  A  normatív  és  méltányossági  kérelmek  száma 
csökkent,  ami  a  nyugdíjminimum  összegének  emelkedésével  hozható  összefüggésbe. 
2009.09.30-ig:  418  esetben  állapítottunk  meg  alanyi  jogon  közgyógyellátásra  való 
jogosultságot, 20 normatív és 10 méltányossági kérelmet bíráltunk el, amiből négyet el kellett 
utasítani, a jövedelemhatárok túllépése miatt.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
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Azon személyek részére, akik nem rendelkeznek biztosítással, és egészségügyi szolgáltatásra 
más jogon sem jogosultak csak az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése ellenében 
szerezhetnek  jogot  az  egészségügyi  szolgáltatások  igénybevételére.  Fenti  okok  miatt  a 
járulékfizetés  alapjának  meghatározása  céljából  2007.04.01.  napjától,  kérelemre,  egy  év 
időtartamra a polgármester  hatósági bizonyítványt állít ki, illetve akinek családjában az egy 
főre jutó jövedelem a nyugdíjminimumot, egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 150%-át nem 
éri el szociális rászorultságot állapít meg.
2009.09.30-ig  szociális  rászorultság  megállapítására  32  esetben  került  sor.  A kérelmezők 
legtöbb esetben a 18. életévüket betöltött, munkanélküli fiatalok voltak, akik nem részesülnek 
semmilyen  pénzbeni  ellátásban,  nincs  jövedelmük,  nem folytatnak  tanulmányokat  nappali 
tagozaton,  vagy házastárssal  élnek együtt,  kiskorú gyereket  nevelnek,  de  az  aktív  korúak 
ellátására nem szereztek jogosultságot. 
Időskorúak járadéka:
Az  időskorúak  járadéka  a  megélhetést  biztosító  jövedelemmel  nem  rendelkező  időskorú 
személyek részére nyújt  támogatást.  A települési  önkormányzat,  2007.01.01-jétől  a  jegyző 
időskorúak járadékában részesíti  azt  a  62.életévet  betöltött  személyt,  akinek  saját  és  vele 
együtt  lakó házastársa,  élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme 
nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  80%-át,  vagy 
egyedülálló,  a  62.életévét  betöltötte,  de a  75 évesnél  fiatalabb,  akinek havi  jövedelme az 
öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegének  95%-át  nem haladja  meg,  vagy  aki  a  75.életévét 
betöltötte és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
130%-át.
A Fővárosi  Pszichiátriai  Betegek  Otthonából  27  főnek  biztosítunk  időskorúak  járadékát, 
valamint 2 fő intézményen kívüli lakosnak. A járadékban részesülők száma évente 2-3 fővel 
változik.
Nyári gyermekétkeztetés
2009. évben ismét lehetőség nyílt  kötött  felhasználású állami támogatásból szociális nyári 
gyermek étkeztetés  megszervezésére.  A gyermekek számára június  16-tól  augusztus  31-ig 
terjedő időszakban minimum 44, de maximum 54 munkanapig folyamatosan napi egyszeri 
meleg  étkeztetést  kellett  biztosítani.  Szentgotthárdon  a  nyári  gyermekétkeztetésre  való 
igényfelmérés után 56 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére, 
gyermekenként  és  munkanaponként  370,-Ft,  maximum  1.118.880,-Ft  összegű  állami 
támogatást vett igénybe. Az étkeztetés biztosítása június és július hónapokban a Széchenyi 
István Általános Iskola, augusztusban az Arany János Általános Iskola főzőkonyhájáról, az 
étel ételhordóban történő elszállításával történt. 
Gondozási szükséglet vizsgálata
A szociális  ellátásokról  és  szociális  igazgatásról  szóló  1993.  évi  III.  törvény szerint  házi 
segítségnyújtás 2008. január 1-től az ellátást igénylők részére csak meghatározott gondozási 
szükséglet fennállása esetén nyújtható.
A gondozási szükségletet  az önellátási  képesség hiánya alapozza meg, így vizsgálandó az 
egészségi állapot, az ápolásra való rászorultság és az önkiszolgálási képesség. A vizsgálatot 
lebonyolítását  végző  szerv  kormányrendeletben,  a  vizsgálati  szempontok  miniszteri 
rendeletben kerültek részletesen meghatározásra. 
Szentgotthárd  Város  Jegyzője  a  gondozási  szükséglet  vizsgálata  céljából  egy  három  fős 
szakmai bizottságot működtet, melynek tagjai:  az ORSZI által kirendelt szociális szakértő, a 
Városi Gondozási Központ által kijelölt szakértő, valamint a Jegyző által kirendelt szociális 
ügyintéző.  Amíg  2008.  évben  a  gondozási  szükséglet  vizsgálatát  követően  16  házi 
segítségnyújtást  igénylő személy részére került  szakvélemény kiadására sor,  2009.09.30-ig 
már 43 fő részére adtunk ki szakvéleményt.
Jövedelemvizsgálat étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén
2008.01.01.  naptól  kezdődően  étkeztetés  és  házi  segítségnyújtás  igénybevétele  esetén  az 
ellátást  igénylő  családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelmet  megvizsgálja.  A  jegyző  a 
jövedelemvizsgálat alapján – tárgyévre szóló érvényességgel – igazolást állít ki. 
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2008. október 1-től december 31-ig terjedő időszakban 152 fő, 2009. évben szeptember 30-ig 
39 részére került jövedelemigazolás kiállításra.    
Krízishelyzetbe került személyek támogatása
A családok  szociális  krízishelyzetének  kezelését  célzó  136/2009.  (VI.24.)  Korm.  rendelet 
értelmében  a  regionális  nyugdíjbiztosítási  igazgatóságok  a  települési  önkormányzat 
jegyzőjének  javaslata  alapján  a  gazdasági  válsággal  összefüggő  kedvezőtlen  hatások 
enyhítésére, az állami szociális ellátórendszer keretében nyújtott szociális segélyként egyszeri, 
egyösszegű - vissza nem térítendő - támogatást állapíthatnak meg. 
A támogatás megállapítása iránti kérelem az e célra rendszeresített formanyomtatványon a 
kérelmező  lakó-  vagy  tartózkodási  helye  szerint  illetékes  települési  önkormányzat 
jegyzőjénél, 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a között nyújtható be. 
A települési  önkormányzat  jegyzője  a  hozzá  az  előírt  formanyomtatványon,  a  szükséges 
mellékletekkel  benyújtott  kérelmeket  egyrészt  ellenőrzi,  másrészt  a  megfelelően  kitöltött 
kérelmek esetén megvizsgálja, hogy a kérelmező a támogatásra való jogosultság feltételeinek 
megfelel-e. 
A jegyző gondoskodik a kérelmek elutasításáról, ha a kérelmező nem tett eleget a hiánypótlási 
felhívásnak, vagy a támogatásra való jogosultság feltételeinek a kérelem nem felel meg. 
A jegyző az  igazolásával  kiegészített  kérelmet  a  szükséges  mellékletekkel  8  munkanapon 
belül  továbbítja  a  támogatás  elbírálására  jogosult  illetékes  regionális  nyugdíjbiztosítási 
igazgatóság  részére.  A  regionális  nyugdíjbiztosítási  igazgatóság  10,  illetve  -  rendkívül 
indokolt esetben - 5 munkanapon belül dönt a támogatásra való jogosultságról és a támogatás 
összegéről. 
2009.09.30-ig 5 személy nyújtott be krízistámogatás iránti kérelmet hivatalunknál. 2 esetben 
elutasításra,  míg  3  esetben  a  jogosultsági  feltételek  fennállása  miatt  az  illetékes 
nyugdíjbiztosítási igazgatóság felé történő továbbításra került sor. 
Védendő fogyasztók nyilvántartásában való közreműködés
A lakhatás  megőrzése,  illetve  a  hajléktalanná  válás  megelőzése  érdekében a  legnehezebb 
anyagi  körülmények  között  élők  speciális  védelmet  érdemelnek  -  az  energiaszolgáltatás 
tekintetében is. Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - került bevezetésre az 
ún.  védendő  fogyasztók  intézménye  a  villamosenergia  (2008.  január  1-től),  illetve  a 
gázszolgáltatás (2009. január 1-től) tekintetében.
Ezen  belül  két  kategóriát  -  a  szociálisan  rászoruló  és  a  fogyatékossággal  élő  fogyasztók 
csoportját - különítenek el a jogszabályok.
Igénybe vehető kedvezmények:

• különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetéssel 
kapcsolatban (pl. készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, 
az általánostól eltérő mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi 
segítség stb.) -csak akkor, ha nincs a háztartásban fogyatékossággal élőnek nem 
minősülő személy 

• szükségáramforrás (a tervezett üzemszünet idejére), illetve szünetmentes 
áramforrás  (váratlan üzemzavar következményeinek megelőzése céljából)

Az  igénylés  alapvető  feltétele,  hogy  a  szolgáltató  az  érintett  fogyasztót  -  kérelmére  - 
nyilvántartásába felvegye. 
2009.  évben,  szeptember  30-ig  19  főnek  adtunk  ki  igazolást  védendő  fogyasztói  státusz 
megszerzéséhez. 

Pénzügyi Iroda
Adóhatósági eljárás hivatalból és kérelemre indítható.
Kérelemre induló hatósági eljárások Szentgotthárdon jellemzően: fizetési könnyítés, fizetési 
halasztás,  részletfizetés  kérelmek.  A benyújtott  kérelmeket  döntően  pozitívan  bíráltuk  el. 
Fontosnak gondoltuk, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az átmeneti nehézségekkel küzdő 
vállalkozások, adóalanyok terheit legalább ennyiben könnyítsük. A helyi adójogszabály (Htv.) 
sajátosságaiból adódóan helyi adók bevezetése nem kötelező (Az egyes települések maguk 
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dönthetnek  az  adó  bevezetéséről  és  mértékéről,  természetesen  a  törvényi  előírás  keretein 
belül. Pl. Az iparűzési adó mértéke max. 2 % ugyanakkor ettől a mértéktől kevesebb is lehet 
illetve ezen adónemek bevezetése – mint már említettem - nem kötelező), törekedni kell, hogy 
a  már  bejelentkezett  vállalkozások  ne  helyezzék  át  székhelyüket  és  telephelyüket 
Szentgotthárdról.  Végrehajtási  eljárást  elkerülendő,  minden  segítséget  meg  kell  adni  -  a 
törvényi  keretek  között  –  a  szentgotthárdi  adóalanyok  részére  az  átmeneti  financiális 
problémák kezeléséhez. 
Adóhatósági  igazolások  kiállítása:  amennyiben  jogszabályi  előírásoknak  eleget  tesz  az 
adóalany a kérelmet - lehetőség szerint még a kérelem beérkezése napján – teljesíti a helyi 
adóhatóság. 
Hivatalból induló hatósági eljárások:
Adókivetés (kiszabás) esetén a  hatósági  eljárás mellőzhetetlen,  hiszen az adó-megállapítás 
határozattal  történik.  Évente közel  962 vállalkozásnak kell  fizetési  meghagyást (határozat) 
küldeni iparűzési és vállalkozói kommunális adó vonatkozásában (1924 határozat), valamint 
több száz gépjármű adóalany részére hozunk határozatot.
Amennyiben felmerül a gyanú, hogy valamely vállalkozás adóbevallásában nem valóságos 
adatokat  adott  meg,  adóellenőrzést  kell  megindítani  vele  szemben  (mivel  egy  átfogó 
ellenőrzés lefolytatása időigényes kevés lehetőség nyílik alkalmazására). Adóellenőrzés során 
adóhiányt 3 esetben tárt  fel  a hatóság, adóbírság és mulasztási  bírság megállapítására egy 
esetben került sor.
Összegezve: a helyi adóhatóság véleménye szerint kötelezően és egységes mértékben kellene 
bevezetni minden településen a helyi adókat (központi döntéshozatal szükséges). Ezáltal az 
adóalanyok nem tudnák kikerülni az adófizetést azáltal, hogy tevékenységüket áthelyezik egy 
másik „adóparadicsomba”. Az önkormányzati adóhatósági munka hatékonysága - ezáltal – 
jelentős mértékben nőne. 

Műszaki Iroda/Építéshatóság/Zaj-és rezgésvédelem
Tekintettel arra, hogy a kistérségi körzetünkben otthonosan mozgunk, a személyes ismeret 
segít  abban,  hogy  akár  a  szabálytalanságok  elkerülésére  is  időben  figyelmeztessük  az 
ügyfeleket.  Ennek  is  tudható  be  az,  hogy  az  országos  átlaghoz  képest  kevesebb  az 
építésrendészeti ügy nálunk. A helyi lakósokra többnyire a jogkövető magatartás a jellemző, 
néha külföldiek okoznak gondot az építéshatósági eljárásban.
Építésügyi  területen  jellemzően  határozatokat,  végzéseket  hozunk.  Az  építési  „kedv” 
csökkenésével  ezek  száma  is  csökkent.  Növekedett  viszont  a  szakhatóságként  való 
részvételünk, ami adott esetben nagyobb gondot okoz, az ügy jellegéből adódóan (pld. tervek 
hiánya).

Az eltelt időszakban 6 alkalommal indult zajvédelem tárgyában hatósági ügy. Ez ismét az a 
hatáskör, melyben Szentgotthárd Város Jegyzője kistérségi illetékességgel jár el. A hatósági 
eljárási szabályok ismerete mellett kiterjedt zaj-és rezgésvédelmi tárgyi ismeretet feltételez, 
így  szinte  minden  ügyben  a  Hatósági  és  Okmányiroda,  valamint  a  Műszaki  Iroda 
együttműködése szükséges. 
Kérelemre induló eljárás – meglévő létesítmény: 2
Két ügyfél meglévő létesítmény üzemi- és szabadidős zajkibocsátása tárgyában nyújtott be 
kérelmet és zajkibocsátási határérték megállapítását kérte. Az egyik ügyben, kiskereskedelmi 
tevékenység  folytatásával  kapcsolatosan  megtörtént  a  határérték  megállapítása,  a  másik 
esetben a hatáskör megállapítása egyeztetést igényelt a Környezetvédelmi Felügyelőséggel, 
de időközben a kérelmező tudomására jutott a kistérségi jegyző(k) hatáskörének hiánya így a 
kérelmét visszavonta. 
Kérelemre induló eljárás – új létesítmény: 2
Az  új  üzemi-  és  szabadidős  zajforrás  üzemeltetője  a  tevékenység  megkezdése  előtt 
zajkibocsátási  határérték  meghatározását  köteles  kérelmezni.  A zajforrások  üzemeltetői  a 
működési  engedélyeket  kiadó  kereskedelmi  hatósággal  kerültek  kapcsolatba  először.  A 
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kereskedelmi hatóság tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot. A zajforrások üzemeltetői 
levélben kerültek tájékoztatásra és felszólításra, hogy kötelesek a tevékenység megkezdése 
előtt  zajkibocsátási  határérték  megállapítását  kérni.  Az  egyik  ügyben  (Jakabháza)  a 
vendéglátó tevékenységgel kapcsolatban a határérték megállapítása megtörtént, a másik ügy 
ugyancsak vendéglátó tevékenység tárgyában még folyamatban. 
Hivatalból indított eljárások: 2
A kereskedelmi hatóság tájékoztatás alapján két ügyféllel szemben indult eljárás hivatalból, a 
környezetvédelmi hatóság adatszolgáltatásra kötelezte az ügyfeleket. Gyakorlati tapasztalat: 
hatáskör tisztázása néha egyeztetést igényel más hatóságokkal pl. az eljárásban másodfokú 
hatósággal (Felügyelőség) vagy a  kereskedelmi hatósággal.
A zajkibocsátási határértékek megállapításához a jogszabály alkotója eszközt nem biztosított, 
tehát  mérést  nem tudunk  végezni.  Problémás  esetekben  a  Felügyelőségtől  lehet  a  mérést 
megrendelni, erre még nem került sor. 

Gyámhivatal
2008.10.01-2009.09.30-ig terjedő időszakra vonatkozó adatok szerint: 
a kiskorú gyermekek védelmében a gyámhivatal az alábbi hatósági  intézkedéseket tette:

CSALÁDBAFOGADÁS: 
A gyámhivatal 12 családba fogadott kiskorút tart nyilván.
A családba fogadó személyek: nagyszülők, felnőtt testvérek, közeli rokonok, illetve élettárs.
A családba fogadott gyermekek részére a gyámhivatal a családba fogadót gyámul kirendeli. A 
gyámok  tevékenységét  a  gyámhivatal  irányítja,  felügyeli,  a  vagyonkezelésről  évente 
számadásra kötelezi őket.

 IDEIGLENES ELHELYEZÉS: 
Ideiglenes elhelyezés száma gyámhivatal által : 1
Ezen  felül  6  gyermek  esetében  a  jegyzői  gyámhatóság  által  ideiglenesen  elhelyezett 
gyermekek ügyében a gyámhivatal a felülvizsgálati eljárást lefolytatta  minden esetben. 
Az eljárás során a gyermek vagy átmeneti nevelésbe kerül, vagy a gyámhivatal a védelembe-
vételre  történő  javaslattétellel  egyidejűleg  visszahelyezi  a  szülők  gondozásába,  vagy  a 
gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránt pert indít a bíróságon.
 
ÁTMENETI NEVELÉSBE VÉTEL:
Átmeneti nevelt gyermekek száma :7 fő (gyermekotthonban: 3 fő,    nevelőszülőnél: 4 fő)
Minden esetben elvégeztük az éves kötelező felülvizsgálatot, amelynek eredményeképpen a 
gyámhivatal a nevelésbe vételt változatlan formában többségében fenntartotta.

UTÓGONDOZÁS: ügyek száma: 3

UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS:
A nagykorúságot  elért  intézeti  nevelésből  kikerült  fiatalok  részére  rendeli  el  az  ellátást  a 
gyámhivatal, ha a fiatal továbbtanul, illetve létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja. A 
fiatal  továbbra  is  a  gyermekotthonban  vagy  nevelőszülőnél  maradhat,  24  éves  koráig. 
Ellátottak száma: 2 fő 

OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS:  1 esetben állapítottunk meg.

GYERMEKTARTÁSDÍJ  MEGELŐLEGEZÉSE:  a  gyermektartásdíj  állam  általi 
megelőlegezése ügyében indított eljárások száma az előző évihez képest csökkent a feltételek 
szigorítása  miatt – ismételt megelőlegezés. Megelőlegezési eljárások száma: 3.

A gyámhivatal egyéb hatósági  intézkedései, feladatai  a gyermekekkel kapcsolatosan: 
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Apai elismerések száma : 8 
Képzelt apa adatainak megállapítása: 0 fő

Kezdeményezett kapcsolattartási ügyek : 7

Gyámság alatt álló gyermekek száma : 26
Gyámok száma: 20; kezdeményezett gyámrendelés- vagy felmentés :7 

Vagyonos kiskorúak ügyei : 
Nyilvántartott vagyonos kiskorúak száma : 129
Betétállománnyal rendelkezik: 39
Biztosítási kötvénnyel rendelkezők száma: 2
Kiskorúak ingatlaneladással, megterheléssel, befektetéssel kapcsolatos ügyei: 10

Kiskorúak vagyoni ügyével kapcsolatban szükséges eseti gondnok felmentés: 3 esetben.
A lakástakarék-pénztári szerződések 2008-évtől folyamatosan járnak le( 8 éves lejárati idő).
A  kedvezményezettek  általában  kiskorúak.  A  lejárati  összeg  kifizetése,  befektetése, 
felhasználása gyámhivatali határozattal lehetséges.  

Gondnoksági ügyek:
A gyámhivatal  a  bíróság   által  gondnokság  alá  helyezett  személyek  részére  a  törvényes 
képviselet  ellátására  gondnokot  rendel.  Megfelelő  -  alkalmas  hozzátartozó  hiányában 
hivatásos  gondnokot  kell  rendelnie.  A  Polgármesteri  Hivatal  alkalmazásában  két  fő 
kirendelhető hivatásos gondnok áll. 
A  gondnoksági  perek,  a  felülvizsgálati  eljárás  lefolytatásán  túl  a  gondnoksági  ügyek 
folyamatos  ügyintézést  igényelnek.  A  gondnokok  éves  rendszeres  számadásának,  eseti 
számadásnak  elfogadása,  a  vagyonkezeléssel,  és  a  gondokoltak  érdekeinek  védelme 
időigényes, előkészítő munkát igényel, a perekhez számos okirat , szakvélemény , javaslat 
beszerzése szükséges, az ügyintézőnek pedig széleskörű ismeretekkel kell rendelkeznie.
Összességében nőtt  a gondnokoltak vagyona is,  a gyámhatósági  betétben kezelt 
ingóvagyon összege is jelentős.
Gondnokoltak száma: 556 fő
Ingó-ingatlan vagyonnal rendelkező gondnokoltak: 205 
Betétkönyvvel, értékpapírral rendelkező gondnokoltak: 391

Közterület-felügyelet
A fent  említett  időszakban  veszélyeztetés  kutyával  szabálysértésért  figyelmeztetve  17  fő, 
ezekből  befogatva  5  kutya-   ebből  elaltatva  2  kutya.  Vízszennyezés  szabálysértésért 
figyelmeztetve  2  fő,  közterületen  veszélyes  hulladék  elhelyezéséért  1  fő  feljelentve. 
Közterületen kommunális és szilárd hulladék elhelyezéséért figyelmeztetve11 fő, feljelentve 4 
fő.  Engedély  nélküli  közterület  használatáért  figyelmeztetve  23  fő,  feljelentve  5  fő,  egy 
építmény  lebontatva.  Parkrongálásért  figyelmeztetés  19  esetben,  helyszíni  bírságolás  4 
esetben  28.000.-  Ft  értékben.  Közúti  közlekedési  szabályok  kisebbfokú  megsértése 
szabálysértés elkövetéséért  figyelmeztetés 128 esetben. Ugyanezért helyszíni bírságolás 34 
esetben 185.000.- Ft értékben.

B.
Érdemi döntések, eljárási kérdésben hozott végzések

A jegyző hatáskörébe tartozó összes hatósági tevékenység vonatkozásában elmondható, hogy 
döntően határozathozatal történik, elenyésző az eljárási kérdésekben hozott végzések száma. 
A gyámhivatalban a meghozott határozatok száma: 1620; egyezség jóváhagyását tartalmazó 
határozatok száma: 4; az eljárási kérdésekben hozott végzések száma nem sok, évi 10.
Az okmányirodában az érdemi és eljárási döntések alakulását a 4. számú melléklet mutatja.
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C.
Jogorvoslatok, felügyeleti szerv eljárása, ügyészi vizsgálatok

Egy esetben történt jogorvoslat,  birtokvédelmi eljárásban keresetet  terjesztett  elő az egyik 
ügyfél, ez követően bírósági úton folytatódott az ügy.

2  panaszügyben  rendeltünk  el  a  hétvégi  (péntek-szombat  napokra)  kötelező  éjszakai 
zárvatartást, lekorlátoztuk a vendéglátó üzlet teraszának a működését 22.00 óráig bezáróan, 
köteleztük  a  működési  engedély  jogosultját  a  22.00  óra  utáni  nyitvatartási  időben  a 
nyílászárók  folyamatos  zárva  tartására.  Mindkét  esetben  fellebbezésre  került  sor,  egyik 
esetben az ügyfél a fellebbezését visszavonta, így az Állig. Hivatal az eljárást megszüntette, a 
másik  esetben   az Állig. Hivatal a lakók zavartalan pihenéshez való jogának és a vállalkozó 
szabad vállalkozáshoz való jogának „összevetésében” nem ítélte úgy meg a helyzetet, hogy a 
lakók  joga  oly  mértékben  sérülne,  hogy a  vállalkozóra  nézve  korlátozó  intézkedést  lehet 
hozni, ezért a szankcióinkat tartalmazó határozatunkat megsemmisítette.

Egy  állattartással  kapcsolatos  kötelezést  tartalmazó  határozat  ellen  nyújtottak  be 
fellebbezését, a másodfokú szerv még nem hozott döntést.  

Az adóhatósági eljárásban nem éltek jogorvoslattal az ügyfelek.
Építéshatósági  eljárásban  egy  jogorvoslati  kérelem-  fellebbezés  érkezett,  egyik  kistérségi 
településen folyó eljárásban.
A gyámhivatali eljárásban fellebbezést kiskorúak ügyében 4 esetben nyújtottak be (átmeneti 
nevelésbe vétel, és kapcsolattartás kapcsán), gondnokoltak ügyében 1 fellebbezés volt. Ennek 
során:  a  döntést  megváltoztatta  a  másodfok:  1;  megsemmisítés  és  új  eljárás:1;  saját 
hatáskörben módosítás: 3.

Oktatási  ügyben a  szülő  fellebbezést  nyújtott  be  a  Vas  Megyei  Tanulási  Képességeket 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye ellen.
A szülő fellebbezési kérelme alapján a Jegyző kérte a szakértői bizottságot, vagy az általuk 
kijelölt  szakértői  bizottságot,  hogy készítsenek a  nevezett  tanulóról  újbóli  szakvéleményt. 
Mivel  a  bizottságnak  nem  volt  módjában  a  saját  maga  által  kiadott,  érvényes  szakértői 
véleményt felülvizsgálnia, ezért a többször módosított közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
tv. alapján határozatot hozott – oktatási intézmény kijelölése tárgyában. A gyermek továbbra 
is az eltérő tantervű képzésben vesz részt.

A  Ket.  által  biztosított  új  jogorvoslati  lehetőségekkel nem  igazán  éltek  az  ügyfelek. 
Kereskedelmi igazgatás területén egy újrafelvételi eljárást  kezdeményeztek, azonban mivel 
sem a hiánypótlási felhívásnak nem tettek eleget, sem a kért nyilatkozatot nem tették meg, 
érdemben  a  kérelmet  nem  lehetett  elbírálni.  Továbbá  egy  méltányossági  eljárás  volt 
gondnoksági ügyben.

Hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások közé tartozik a döntés módosítása, 
visszavonása,  kijavítása,  kicserélése,  kiegészítése.  Erre  mindössze  két  esetben  került  sor 
gyámhivatali eljárásban.

Felügyeleti szerv eljárása, ügyészi vizsgálat
Körmendi Városi Ügyészség 2009. februárjában a 2008. évben keletkezett vadkár ügyiratokat 
vizsgálta. Vizsgálatának eredményeként felszólalással élt a Ket. alkalmazása miatt a jegyzői 
hatáskörben tartozó vadkár ügyekben. A probléma abból adódott, hogy a vadkár ügyekben 
nem volt eljárási szabály a jegyző számára.
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2009. februárjában a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátások működési engedélyezési eljárása során használt ágazati azonosító és 
országos  nyilvántartással  kapcsolatos  feladatainkat,  valamint  ez  ellenőrzési  feladataink 
ellátását ellenőrizte. 
A vizsgált időszakban az ügyészség ellenőrizte a gondnokoltak vagyoni ügyeit és az ezzel 
kapcsolatos peres eljárásokat a gyámhivatalban. Az ügyészi vizsgálat eredménye: két esetben 
óvás, egy jelzés, illetve felszólalással élt a vizsgálatot lefolytató ügyész.

D.
Végrehajtási eljárás

Az adóhatósági  eljárásban többnyire  azonnali  beszedési  megbízások benyújtása  történik a 
számlavezető  pénzintézethez.  A  különösen  nagy  adótartozást  felhalmozó  adóalanyok 
adótartozásainak  „átadása”,  további  ügyintézésre  a  Fekete  és  Társa  Bírósági  Végrehajtó 
Irodának történik. Ingó és ingatlan lefoglalást - közvetlenül - nem folytattunk.

Általában kapcsolattartási ügyekben fordul elő gyakrabban a végrehajtási eljárás. 
A 149/1997.(IX.10.)  Korm.  rendelet  16.  §  szerint  a  kapcsolattartásra  vonatkozó  döntés 
foganatosításáról  a  gyámhivatal  gondoskodik.  A  gyámhivatal  a  vizsgált  időszakban 
végrehajtási eljárás keretében eljárási bírságot nem szabott ki. 

III.
Önkormányzati hatósági ügyek

A városi címer-, zászló- és névhasználat engedélyezése terén, mivel erre vonatkozó kérelem 
nem volt, ilyen eljárás se 2008-ban, se 2009. szeptember 30-ig nem volt.

Temetés segély
A kérelmeket általában előzetes tájékozódás után nyújtják be, így akinek helyi rendeletünkben 
megállapított  jövedelemhatár feletti  az egy főre jutó jövedelme, kérelmét nem nyújtja be. 
Ezért  az  elmúlt  időszakban  temetési  segély  elutasítására  nem  került  sor.  Általában  a 
kérelmeket az elbíráláshoz szükséges igazolásokkal együtt  nyújtják be, egy esetben kellett 
hiánypótlásra  felszólítani  a  kérelmezőt.  A segélyezettek  körének tekintetében  elmondható, 
hogy leggyakrabban a jövedelemhatár alatti nyugdíjas túlélő házastárs a kérelmező. 
 
Köztemetés
Az elmúlt időszakban is a közköltségen történő eltemettek szinte teljes egészében a Fővárosi 
Önkormányzat  Pszichiátriai  Betegek  Otthonának  elhunyt  lakói  voltak.  A  köztemetés 
költségének  visszaigénylésénél  figyelembe  vesszük  az  elhunyt  hagyatéki  vagyonát, 
amennyiben a hagyatéki vagyon nem fedezi a temetési költséget, az eltemettetésre köteles 
személy jövedelmi viszonyait vizsgáljuk, és próbáljuk a költségeket visszakövetelni. 
Néhány  esetben  előfordul,  hogy  nem  szentgotthárdi  állandó  lakos  elhalálozása 
Szentgotthárdon történik, és a temetéséről nem gondoskodnak. Ebben az esetben a halálozás 
helye  szerinti  önkormányzat  köteles  eltemettetni,  és  a  temetési  költségek  megtérítését  az 
állandó  lakóhelye  szerinti  önkormányzattól  igényeljük.  Egy  esetben  fordult  elő,  hogy  az 
elhunyt  állandó  lakóhelye  szerinti  önkormányzat  az  Sztv.-ra  hivatkozva,  mely  szerint  az 
elhunyt életvitelszerűen Szentgotthárdon lakott, nem fizette meg a köztemetés költségét, ez 
esetben Hivatalunk a hagyatékára jelentett be hitelezői igényt. 
A  köztemetést  igénylők  száma  nem  csökken,  tavaly  25  elhunytat  kellett  közköltségen 
eltemettetni, az idén eddig 20 esetben kérték ezt. A temetési költség is emelkedő tendenciát 
mutat, jelenleg 131.935,- Ft, míg az év elején 120.090,- Ft volt.   
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli  gyermekvédelmi támogatásban a  gyermek abban az esetben részesíthető,  ha a 
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási problémákkal küzd, vagy létfenntartását 
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veszélyeztethető helyzetbe kerül. Ennél a támogatási formánál az önkormányzat a jövedelmi, 
vagyoni  helyzetet  nem vizsgálja,  a  család  egyéni  helyzetének  elbírálása  (haláleset,  tartós 
betegség, stb.) alapján történik a döntés.  Míg korábban főként csak a szülők, vagy a gyermek 
betegsége  miatt,  addig  egyre  többször  áramdíj  hátralék  részbeni  átvállalása,  albérleti  díj 
átvállalás, közüzemi díjhátralék csökkentés érdekében történt megállapítás.
A  támogatás  megállapítása  többségében  a  fél  kérelmére  történt.  A  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  a  családok  krízishelyzetére  tekintettel  az  elmúlt  évben  több 
alkalommal  kezdeményezte  az  Önkormányzat  felé  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás 
megállapítását. Az elmúlt évekre visszatekintve elmondható, hogy a javaslatok száma évről 
évre  nő.  Fő  indokok  a  gyermekek  élelmezésében,  egészségi  állapotában,  lakhatásukban 
bekövetkező  súlyos  zavarok  voltak.  A  támogatás  megállapítása  indokolt  esetben 
természetbeni  formában,  például  térítési  díj  hátralék,  közüzemi  díj  hátralék  formájában 
történt.
Ápolási díj
A  18.  életévét  betöltött  tartósan  beteg  személy  gondozását  végző  személy  részére  az 
önkormányzat  helyi  rendeletében foglalt  feltételekkel  méltányosságból  állapít  meg ápolási 
díjat.  A  méltányosságból  folyósított  ápolási  díj  összege  Szentgotthárdon  a  mindenkori 
öregségi  nyugdíj  legkisebb összegének 80%-a,  mely a  törvényben megengedett  minimum 
összeggel egyenlő.
Átmeneti segélyezés

Az átmeneti segélyre való jogosultság megállapításánál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. Ettől 
eltérni a család rendkívüli élethelyzete és hivatalból indult eljárás esetén lehet.
Az átmeneti segély a kérelmezők egy részénél természetbeni formában kerül megállapításra, 
térítési  díj  hozzájárulás,  lakbér,  közüzemi  díj  hátralék  átvállalása,  vásárlási  utalvány 
formájában. 
2007.  év  februárjáról  már  rendszeresen  vásárlási  utalvány  formájában  nyújtja  az 
Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság az átmeneti segélyek egy részét. 
Az  átmeneti  segélyek  havonkénti  megoszlását  tekintve  elmondható,  hogy  a  megállapított 
átmeneti segélyek száma változatos képet mutat, átlagosan havi 26 fő számára állapított meg a 
Bizottság  a  vizsgált  időszakban támogatást.  2009.  február,  március  hónapokban,  valamint 
augusztusban  volt  a  kérelmezők  száma  magasabb  az  átlagosnál.  Az  augusztusi  kérelmek 
magas  számának oka,  hogy júliusban átmeneti  segély  megállapítás  bizottsági  hatáskörben 
nincsen. 
Az átmeneti segély iránti kérelmek esetében az elutasítások száma viszonylagosan, a többi 
ellátáshoz képest magas, 2009. évben, szeptember 30-ig 12 elutasítás történt.  Az elutasítások 
főként a gyermeket nem nevelő személyek esetében fordultak elő. 
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Átmeneti segélyben részesülő személyek számának havonkénti 
alakulása 2008. október és 2009. szeptember között

Lakásfenntartási támogatás
Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevők részére nyújtott lakásfenntartási támogatáson 
kívül a kérelmezők részére normatív illetve helyi lakásfenntartási támogatás adható az általuk 
lakott  lakás  fenntartásával  kapcsolatos  kiadások  viseléséhez.  A normatív  lakásfenntartási 
támogatás  szabályait  a  szociális  törvény  szabályozza.  A támogatáshoz  szigorú  feltételek 
együttes  fennállása  szükséges.  Míg  2008.  október  1-én  53  fő  részesült  ezen  támogatási 
formában,  2009.  szeptember  hónapban már  64.  Az önkormányzat  a  helyi  lakásfenntartási 
támogatás szabályait  helyi rendeletében szabályozta.  A rendelet  magasabb jövedelemhatárt 
szabott meg, valamint magasabban húzta meg az elismert lakásnagyság felső határát. Ezáltal 
lehetőséget nyújt azoknak is a támogatás igénybevételére, akik a normatív lakásfenntartási 
támogatásra nem jogosultak. A négyzetméterenként elismert lakásfenntartási költség évek óta 
változatlan  2009.  évtől  450,-Ft/m2.  Így  2009.  év  elején  a  lakásfenntartási  támogatásban 
részesülők ellátási összegét felül kellett vizsgálni. 
2008. és 2009. szeptemberében is 7 háztartás részesült helyi lakásfenntartási támogatásban. 
A vizsgált időszakban 2 elutasítás történt, fellebbezés nem volt. 
Adósságkezelési szolgáltatás
Önkormányzatunk  2005.  január  1-től  vezette  be  ezt  a  szolgáltatást.  Adósságkezelési 
szolgáltatás  esetén  a  jogosult  adósságkezelési  tanácsadásban  és  adósságcsökkentési 
támogatásban  részesül,  melyet  az  adósságkövetelés  jogosultjának  kell  folyósítani.  Az 
adósságkezelési  tanácsadást  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  végzi.  A 
megállapítások  jellemzően  12  hónapos  időszakra  történtek,  valamint  előfordult  ennél 
rövidebb, 6 havi időszakra történő megállapítás is.  
Az  önkormányzat  a  2008.10.01-től  2009.09.30-ig  terjedő  időszakra   3  személy  részére 
nyújtott támogatást adósságaik rendezéséhez, elősegítve ezáltal lakhatásuk megőrzését is.   
A támogatás  a  kérelmezők,  vagy  jogosultak  viszonylagosan  kis  számától  eltekintve  nagy 
jelentőségű,  hiszen  jellegéből  adódóan  a  szociálisan  leghátrányosabb  helyzetű  személyek, 
családok lakhatásának megőrzését segíti elő.   
2007. évtől a helyi rendeletben meghatározott körbe tartozó adósságok maximális összege 
400.000,-Ft-ról  800.000,-Ft-ra  növekedett  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
javaslatára.  Nem  változott  viszont  az  egy  adósságtípusra  adható  adósságcsökkentési 
támogatás  mértéke,  ugyanakkor  lehetőség  van  arra,  hogy  egymást  követően  több  típusú 
adósságot kezeljen a Szolgálat.
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Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek, az adósságkezelési támogatásra való 
jogosultság  megállapításának  időpontjától  hivatalból,  alanyi  jogon  lakásfenntartási 
támogatásra is jogosulttá válnak, ezzel is elősegítve hátralékuk csökkentését.  
2009. szeptember hónapba egy személy részére állapítottunk meg adósságkezelési támogatást, 
maximális 200.000,-Ft összegben.

IV.
Ügyfél elégedettség felmérése

Az ősz folyamán négy héten keresztül ügyfél elégedettségi felmérést folytattunk, az egész 
folyamatot személyügyi ügyintézőnk koordinálta, vezette végig. A kiértékelés eredményét az 
5.  számú  mellékletben  láthatják.  Terjedelmét  nem  csökkentettük,  hogy  teljes  képet 
kaphassanak a véleményekről. Természetesen a jó eredményeknek örülünk, igazolva látjuk az 
ügyintéző kollégák által  befektetett  munka hasznosságát,  a Hivatal  vezetés korszerűsítésre 
törekvését. A felvetett, jobbító szándékú javaslatokat a gyakorlatban felhasználjuk, kiemelten 
az ügyfélfogadási idők alakításánál.

Tisztelt Képviselő-testület!
E beszámoló nem adhat teljes képet a rendkívül szerteágazó hatósági ügyintézésről, csak a 
főbb irányok, területek bemutatására  vállalkozhatott.  Azonban ez alapján is  kijelenthetjük, 
hogy  az  élet  szinte  minden  területét  átszövő  hatósági  eljárások  naprakész  ismeretekkel 
rendelkező,  felkészült  szakemberek  közreműködését  igénylik.  Az  eljárásokkal  szemben 
jogosan megfogalmazott  igény a gyorsaság,  a célszerűség biztosítása,  de e kívánt célok a 
sorozatosan,  dömping  szerűen  megjelenő,  a  jogalkalmazásra  felkészülést  nem  adó, 
egymásnak ellentmondó  jogi környezetben egyre nehezebben tarthatók. A folyamatosan a 
jegyzőhöz,  illetve  a  kistérség  székhely  település  jegyzőjéhez  telepített  hatáskörök ellátása 
nagy  felelősség,  a  hatáskör  gyakorláshoz  szükséges   feltételek   nem  minden  esetben 
biztosítottak, így az ügyek egyre inkább csak az áldozatos hozzáállással intézhetők.

Kérem a beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Határozati javaslat
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megismerte  és  elfogadja  a 
Polgármesteri Hivatal 2008. október 1-től 2009. szeptember 30-ig terjedő időszakot bemutató 
hatósági tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2009. október 14.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.számú melléklet
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2.számú melléklet

Ügykör db %
személyi igazolvány 1740 12,68
útlevél 679 0,48
vezetői engedély 1245 9,07
gépjármű ügyek 5634 41,05
adatszolgáltatás 116 0,85
lakcím 2901 21,14
anyakönyv 495 3,61
Ügyfélkapú regisztráció 207 1,49         
vállalkozói igazolvány 166 1,21
mozgáskorlátozottak par. Igazolvány 74 0,54
működési engedély 257 1,87
telepengedélyezés 120 0,87
bálengedély** 66 0,48
rendőrségi szabs. Kezd.bej. Késed. 15 0,11
magánszálláshely ** 10 0,07
Összesen 13725 100,00

Hatósági és okmányiroda ügyforgalma
2008.október 01-től 2009 szeptember 30-ig.

személyi igazolvány

útlevél

vezetői engedély

gépjármű ügyek

adatszolgáltatás

lakcím 

anyakönyv

Ügyfélkapú regisztráció

vállalkozói igazolvány

mozgáskorlátozottak
par. Igazolvány
működési engedély

telepengedélyezés

bálengedély**

rendőrségi szabs.
Kezd.bej. Késed.
magánszálláshely **
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3.számú melléklet

Eseti ellátások
2008. év 2008.10.01-től 

2008.12.31-ig
2009.01.01-től 
2009.09.30-ig 

Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás (fő)

24 család
36 gyermek

8 család
13 gyermek

16 család
28 gyermek

Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás (kifizetett összeg) 655.000,-Ft 230.000,-Ft 427.000,-Ft
Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény egyszeri kiegészítése 
(fő)

138 130 126

Súlyos mozgáskorlátozottak 
közlekedési támogatása (fő) 71 0 54
Közlekedési támogatásra kifizetett 
összeg (Ft) 633.500,-Ft 0 483.000,-Ft
Súlyos mozgáskorlátozottak 
személygépkocsi szerzési 
támogatása (fő)

8 0 5

Temetési segély (fő) 40 11 28
Temetési segélyre kifizetett összeg 543.475,-Ft 155.700,-Ft 448.435,-Ft
Köztemetés (esetek száma) 25 6 20
Közgyógyellátásra jogosultak 
száma:

472 32 281

Ebből:alanyi jogon (fő) 438 22 255
Ebből:normatív jogon (fő) 19 7 20
Ebből:méltányosságból (fő) 15 3 6
Átmeneti segély 337 

3.412.000,-
95
926.750,-

215 
2.474.775,-

Rendszeres ellátások

2008.10. havi állapot 2009.09. havi állapot
Ápolási díj összesen: (fő)
Ebből :

Alanyi jogon:

Méltányosságból:

Emelt összegű:

51

18               28.500,-Ft/fő/hó

21               22.800,-Ft/fő/hó

12               37.050,-Ft/fő/hó

55

20              28.500,-Ft/fő/hó

26              22.800,-Ft/fő/hó

  9              37.050,-Ft/fő/hó
Adósságkezelési támogatás: (fő) 3 1
Adósságkezelési támogatásra 
kifizetett összeg:

27.338,-Ft/hó 16.670,-Ft/hó

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény: (Fő) 131 gyermek 141 gyermek
Rendszeres szociális segély 68 fő 16 fő
egészségkárosodott 5 fő 5 fő
Rendelkezésre állási támogatás 0 fő  29 fő
Közfoglalkoztatásban részt vevő - 46 fő
Közfoglalkoztatási tervben a célra 
felhasználni kívánt összeg:

- 13.034.253,-Ft

Lakásfenntartási támogatás (fő) 62 71

Időskorúak járadéka: 904.840,-Ft 812.025,-Ft
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4. számú melléklet

Hatósági eljárás módja Ügyirat száma %
Határozatok száma 185 45,45     
Eljárás megszüntetés végzéssel 98 24,08     
Illetékesség hatáskör miatt áttétel 124 30,47     
Végrehajtási szakasz végzés 0 -          
Összesen 407 100,00   

Hatósági ügyirat forgalom gépjármű ügyekben 
2008 október 1-től 2009. szeptember 30-ig

Ügyirat száma

Határozatok száma

Eljárás megszüntetés
végzéssel
Illetékesség hatáskör
miatt áttétel
Végrehajtási szakasz
végzés

Érdemi döntés fajtája száma aránya %
határozat 543 99,63
végzés 2 0,37
összesen 545 100,00

Hatósági döntések vállalkozói ig.működési engedély ügyekben
2008. október 1-tól 2009. szeptember 30-ig
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5.számú melléklet

ÜGYFÉL- ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT 
A szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban

2009. szeptember 10. - 2009. október 9.

1. A felmérés körülményei

A  szentgotthárdi  Polgármesteri  Hivatalban  (a  továbbiakban:  hivatal)  folyó  eredményes  munka 
elengedhetetlen feltétele, hogy időről időre információkat gyűjtsünk arról, ügyfeleinek miként vélekednek 
tevékenységünkről.  Ennek érdekében a  hivatalban  2005 és  2007 nyarát  követően  2009 őszén  4  héten 
keresztül  ismételten  ügyfél-  elégedettséget  vizsgáló  felmérés  készült,  mely  a  közcélú  foglalkoztatás 
keretében  működtetett  portaszolgálat  munkatársainak  közreműködésével  ügyfélforgalmi  számlálással  is 
kiegészült. 

Az ügyfélforgalom vizsgált időszakban történő alakulását az 1. sz. táblázat adatai mutatják. 

Beérkező ügyfelekszáma Ügyfelek napi átlaglétszáma
ügyfélfogadási

időben időn 
kívül

összesen
időben

ügyfélfogadási

időben időn 
kívül

napi 
átlag

447 60 507 20 3 23
1. sz. táblázat

A  kérdőíveket  a  Polgármesteri  Hivatal  portáján  és  a  könyvtárban  helyeztük  el,  illetve  a 
www.szentgotthard.hu honlapról lehetett letölteni. Az ügyfél-elégedettségi felmérésről a médiában, a városi 
és hivatali honlapon tájékoztattuk a lakosságot, illetve elektronikus úton értesítettük az intézményeket és a 
civil szervezeteket. 

A kérdőív három kérdéscsoportot tartalmazott: 

1. Felméri a felmérésben résztvevők adatait (életkor, korcsoport, foglalkozás, lakóhely szerint);
2. Ügyfélforgalmi adatokra kérdez rá általánosságban;
3. A konkrét (a kérdőív kitöltése időpontjában intézett) ügyintézést véleményezteti.

A kérdőív három kérdéstípust tartalmazott:

1. A feltett kérdésre a megadott válaszok közül lehetett választani, egyes kérdéseknél több választási 
lehetőség is volt.

2. A kérdések alapján 1 és 5 közötti érdemjegyekkel osztályozhatták a hivatalt.
3. A kérdésekre szöveges választ, indoklást lehetett ad.

A kérdőív a  2007.  évben használt  kérdőív módosított  változata,  amely az akkori  tapasztalatok alapján 
minimális mértékben módosításra került, illetve kiegészült az azóta eltelt időszakban bevezetett ügyintézési 
lehetőségek  (sorszámigénylő  és  ügyfélhívó  rendszer,  internetes  időpont-foglalási  lehetőség, 
érintőképernyős ügyfél-tájékoztató rendszer, portaszolgálat) és a honlap értékelésével. 

A kérdőív kitöltéséhez az előzetes tesztelés alapján szöveges indoklás nélkül 4-5 percre, minden lehetséges 
szöveges indoklással ellátva 6-8 percre volt szükség. A kérdőívet a megkérdezettek segítség nélkül töltötték 
ki,  a  kitöltés önkéntes  és  anonim volt.  A kérdőíveket  kitöltés után az erre  a  célra  kialakított  és  lezárt 
gyűjtődobozban  helyezhették  el  a  hivatalban  és  a  könyvtárban,  illetve  postai  úton  vagy  e-mailben 
megküldhették a hivatalba.
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A kitöltött kérdőívek adatait a hivatal közcélú adminisztrátora rögzítette, majd az adatállomány alapján a 
személyügyi ügyintéző elkészítette az elemzést tartalmazó összefoglaló jelentést. 

A portaszolgálat munkatársai 228 kérdőívet, a felmérés lebonyolításában résztvevő Móra Ferenc Városi 
Könyvtár munkatársai 27 kérdőívet osztottak ki. A kérdőívet 106 ügyfél töltötte ki, ez a lakosságszámhoz, a 
hivatalban megforduló ügyfelek számához és a kiadott kérdőívek számához képest még mindig alacsony, 
de  a 2005-ben és 2007-ben  készült felmérésekhez képest kedvező. (2005-ben 29 ügyfél, 2007-ben 26 
ügyfél töltötte ki a kérdőívet. )

A kiadott és visszaérkezett kérdőívek számát a 2. sz. táblázat mutatja.

KÉRDŐÍVEK SZÁMA
kiadott gyűjtőládában leadott postán e-mailben 

portán könyvtárba
n

összese
n

portán könyvtárban
összese

n

228 27 255 96 9 1 0 106
2.sz. táblázat

2. Az ügyfél- elégedettségi felmérés elemzése

2.1. A felmérésben résztvevők adatai (ügyféladatok)

2.1.1. Életkor szerinti összetétel (1. ábra)
A megkérdezettek 2,83 %-a 14-18 év közötti,  10,38 %-a 19-25 év közötti,  52,83%-a 26-45 év közötti 
korosztályhoz tartozik, 24,53 %-a 46-60 év közötti és 9,43%-a 60-69 év közötti ügyfél. 70 év feletti ügyfél 
nem töltött ki kérdőívet. 

26-45 éves
53%

46-60 éves
25%

60-69 éves
9%

0%
14-18 éves

3%

19-25 éves
10%

70 év feletti
0%Nem válaszolt

0%

1. ábra

2.1.2. Nemek szerinti összetétel (2. ábra)
A vizsgálatban résztvevő populáció nemek szerinti megoszlása kiegyensúlyozott: 53 nő (50%) és 52 férfi 
(49,06%) töltötte ki a kérdőívet. 1 fő (0,94 %) nem válaszolt a kérdésre.
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Nők
50%Férfiak

49%

Nem válaszolt
1%

2. ábra

2.1.3. Foglakozás szerinti összetétel (3. ábra)
A megkérdezettek többsége (47,17%) alkalmazott, 14,15-a a nyugdíjas, 12,26 %-a munkanélküli, 5,66%-a 
tanuló 2,83%-a GYED-n vagy GYES-en lévő. 6,6 %-a egyéb kategóriát jelölt meg, 1 fő (0,94%) nem 
válaszolt a kérdésre.

Alkalmazott
47%

Vállalkozó
10%

Nyugdíjas
14%

Tanuló
6%

GYED-en, GYES-en lévők
3%

Munkanélküli
12%

Egyéb
7%

Nem válaszolt
1%

3. ábra

2.1.4. Lakóhely szerinti összetétel (4. ábra)
A megkérdezettek több mint fele szentgotthárdi (61, 32%), 27,36%-a Szentgotthárd környéki. 9 fő (8,49 %) 
más településről (Hajós, Győr, Szombathely, Ausztria, Tapsony, Kemestaródfa, külföld) érkezett, akik az 
okmányirodában intézték ügyeiket. 3 fő (2,83%) nem válaszolt a kérdésre.

145

145/178



Szentgotthárdi
62%

Szentgotthárd környéki
27%

Más településről érkezett
8%

Nem válaszolt
3%

4. ábra
2.2. Az ügyfélforgalmi adatok

2.2.1. A hivatalban leggyakrabban felkeresett szervezeti egység (5. ábra)
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2.2.2. A hivatalban leggyakrabban intézett ügytípus (6. ábra)
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2.2.3. Milyen gyakran keresi fel a hivatalt? (7. ábra)

Ritkán (évente 1-2 
alkalommal)

76%

Havonta
16%

Gyakran (havonta 
többször)

7%

Nem válaszolt
1%

7. ábra
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2.2.4. Az ügyfélfogadási idő betartására vonatkozó adatok (8. ábra)

Ügyfélfogadási napokon
92%

Ügyfélfogadási napokon 
kívül
6%

Nem válaszolt
2%

8. ábra

2.2.5. Az ügyfélfogadási rend megfelelőségére vonatkozó adatok (9. ábra)

Megfelelő
82%

Nem megfelelő
17%

Nem válaszolt
1%

9. ábra
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Indoklás
Az ügyfélfogadási rend

megfelelő, mert: nem megfelelő, mert:
• optimális
• délelőtt  és  délután  is  lehetőség  van  az 

ügyintézésre (4)
• előre beütemezi, így megfelel (2)
• gyakran  telefonon  kap  előzetes 

tájékoztatást

• majdnem minden nap van ügyfélfogadás

• rugalmas, változatos

• előre be lehet jelentkezni, így egy napon 
több ügyet is el tudunk intézni

• ügyfélfogadási  időben  mindig  tudnak 
fogadni, nem kell sokat várni (2)

• pontosan  betartják  az  ügyfélfogadási 
időket

• jó és gyors az ügyintézés (2)
• megfelelő a bánásmód

• 16.00 után nincs ügyfélfogadás
• szabadságot kell kivenni, mert munkaidő után 

nincs ügyfélfogadás (2)
• lehetne  egy-egy  nap  hosszabb  az 

ügyfélfogadás  a  16.00  óráig  dolgozók 
ügyintézése érdekében

• csak munkaidőben van ügyfélfogadás
• a  legtöbb  ember  pénteken  délután  ér  rá, 

amikor az okmányiroda nincs nyitva
• bizonyos ügyekben ritkán van ügyfélfogadás
• kevés a délutáni ügyfélfogadás
• csütörtökön nincs ügyfélfogadás

• össze-vissza
• rugalmatlan

• a sorszámozás figyelmen kívül van hagyva, a 
kiírt ügyfélfogadási idő nincs betartva (sem a 
kezdés, sem a befejezés)

2.2.6.A tájékoztatás megfelelőségére vonatkozó adatok (10. ábra)

Megfelelő
82%

Nem megfelelő
17%

Nem válaszolt
1%

10. ábra
Indoklás

A tájékoztatás

149

149/178



megfelelő, mert: nem megfelelő, mert:

• a honlapról megtudhatok mindent (melyik 
ügy kihez tartozik) 

• nagyon  jó  az  internetes  tájékozódási 
rendszer, előre tud tájékozódni (3)

• lehet  információt  kérni,  jók  az  eligazító 
táblák (9)

• áttekinthető, sokrétű
• jól  fel  vannak  tüntetve  az  irodák  és  a 

kollégák
•  látható  módon  vannak  kifüggesztve  az 

ügyfélfogadási időpontok
• naprakész információval tudnak szolgálni 
• pontos, egyértelmű (2)
• a  táblák  és  a  portás  is  segít  amire 

szükségem volt, megtaláltam

• az  interneten  lévő  adatok  nincsenek 
frissítve vagy javítva

• „gagyi” a telefonos elérhetőség

• összefogottabbnak kellene lenni

• több tájékoztatást kellene nyújtani
• nem  mindig  van  úgy,  ahogy  a 

tájékoztatóban szerepel

• hiányos

2.2.7. A portaszolgálat hasznosságára vonatkozó adatok (11. ábra)

Hasznos
85%

Nem hasznos
7%

Nem válaszolt
8%

11. ábra
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Indoklás
A portaszolgálat

hasznos, mert: nem hasznos, mert:
• tájékoztatást, segítséget tud nyújtani (9)
• lehet információt és eligazítást kérni (9)
• a  helyismerettel  nem  rendelkezőknek  tud 

gyors segítséget nyújtani (4)
• segítőkész, udvarias, kedves (5)
• megértő 
• foglalkoztatásukkal  kevesebb  a 

munkanélküli (2)
• idős vagy idegen, ha segítséget kér, tudjon 

tájékozódni
• útbaigazítást, információt tudnak kérni 
• az  esetleges  változásról  azonnal  lehet 

értesülni
• nyugodt munkát biztosít

•  minden tájékoztatást ki van írva (2)
• sosem veszi igénybe a segítségüket

2.2.8. Az ügyek elintézésének sikerességére vonatkozó adatok (12. ábra)

Első próbálkozásra sikerült
63%

Második vagy többszöri 
próbálkozásra sikerült

35%

Nem sikerült
1%

Nem válaszolt
1%

12. ábra

2.2.9. Az elégedettség általános jellemzői (3. táblázat)
Értékelés:
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5 - teljesen egyetért az állítással
1- egyáltalán nem ért egyet az állítással

Állítások 1 2 3 4 5 Átlag Hiányzó 
válasz

A városban jól ismerik a hivatalt 0 2 13 29 46 4,3 16

A hivatal közérthető 
információkkal segíti a lakosokat 0 1 12 42 20 4,1 31

A hivatalban egyenlő 
bánásmódban részesülnek az 
ügyfelek.

11 7 13 28 24 3,6 23

Az ügyfelek elégedettek lehetnek 
a tisztviselők munkájával 3 2 14 41 17 3,9 29

A hivatal munkatársai szakmailag 
jól felkészültek 0 4 9 33 32 4,2 28

A hivatal épülete megfelel a 
céljának 7 11 16 19 24 3,5 29

A hivatal könnyen megközelíthető 2 7 4 20 44 4,3 29

A hivatalban könnyű megtalálni a 
keresett ügyintézőket 2 3 14 34 24 4,0 29

A hivatalban nem személytelen az 
ügyintézés 2 3 12 32 26 4,0 31

Az emberek elégedettek a hivatal 
munkájával 0 4 26 30 16 3,8 30

A hivatal honlapja 
felhasználóbarát 0 3 21 24 26 4,0 32

Az elégedettség átlageredménye 4,0  

3.sz. táblázat

2.2.10. A honlap látogatottsága (13. ábra)
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13. ábra

Megállapíthatjuk,  hogy  megkérdezett  ügyfeleink  többsége  szentgotthárdi  alkalmazott.  Nyugdíjasok, 
vállalkozók és munkanélküliek körülbelül azonos számban látogatják a hivatalt. Többségük ritkán (évente 
1-2  alkalommal)  jár  a  hivatalban,  de  akkor  ügyfélfogadási  időben.  Leggyakrabban  és  legtöbben  az 
okmányirodát keresik fel okmányok cseréje céljából, a Szentgotthárd környéki és egyéb helyről érkező 
ügyfelek többsége is ezért keresi fel a hivatalt.

A hivatal ügyfélfogadási és tájékoztatási rendjét, ügyintézés gyorsaságát többségük megfelelőnek tartja. A 
közcélú  foglalkoztatás  keretében  működtetett  portaszolgálatot  az  ügyfelek  93%-a  hasznosnak  tartja.  A 
hivatal  honlapját  jónak ítélik,  de naponta  ill.  heti  rendszerességgel  csak kevesen (7 fő)  látogatják.  Az 
internet  hasznos  eszköz  a  tájékoztatásban,  de  a  hátrányosabb  helyzetű  ügyfelek  körében  az 
internethasználat minimális.

A hivatallal való általános elégedettség átlageredménye nagyon jó (4), ezen belül gyengébb osztályzatot a 
hivatal épülete és az egyenlő bánásmódban való részesülés kapott, de ezek az értékek is átlagon felüliek.

3. A napi (konkrét) ügyintézésre vonatkozó adatok

3.1. Hogyan, milyen segítséggel találta meg az ügyben illetékes irodát? (14. ábra)
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14. ábra

3.2. Milyen konkrét ügyben járt a hivatalban? (15. ábra)
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15. ábra

3.3. Az okmányirodai sorszámigénylő és ügyfélhívó rendszer értékelése (16. ábra)
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Nem megfelelő
8%

Elfogadható
53%

Nagyon jó
31%

Nem válaszolt
8%

16. ábra

Az okmányirodai sorszámigénylő és ügyfélhívó rendszer nem megfelelő, mert

• az ismerősök, barátok és egyéb prominens személyek előbb bekerülnek, illetve behívják 
őket

• személytelen
• lassú
• a sorszámozás nem minden esetben van betartva
• nagyon figyelemfelkeltő
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3.4. Az internetes időpont-foglalási lehetőség használata (17. ábra)
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Válaszadók száma 30 70 6

Használta Nem használta Nem válaszolt

17. ábra

3.5. Az internetes időpont-foglalási lehetőség értékelése (4. táblázat)

Értékelési szempontok 1 2 3 4 5 Átlag Hiányzó 
válasz

elérhetőség 1 2 3 18 10 4,0 72

átláthatóság 1 0 4 18 7 4,0 76

felajánlott időpontok elegendősége 3 2 3 12 9 3,8 77

Az elégedettség átlageredménye 3,9  

4.sz. táblázat
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3.6. Az érintőképernyős ügyfél-tájékoztató rendszer használata (18. ábra)
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Válaszadók száma 51 46 9

Használta Nem használta Nem válaszolt

18. ábra

3.7. Az érintőképernyős ügyfél-tájékoztató rendszer értékelése (5. táblázat)

Értékelési szempontok 1 2 3 4 5 Átlag Hiányzó 
válasz

elérhetőség 0 2 5 23 14 4,1 62

átláthatóság 0 1 9 19 14 4,1 63

felajánlott időpontok elegendősége 0 1 3 19 20 4,3 63

Az elégedettség átlageredménye 4,2  

5. táblázat
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3.8. Mennyi időt töltött várakozással? (19. ábra)

Azonnal fogadták
21%

30 percen belül fogadták
51%

30 percen túl fogadták
25%

Aznap nem fogadták
2%

Nem válaszolt
1%

19. ábra

3.9. Mennyinek becsüli az időt, amit várakozással töltött? (20. ábra)
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Válaszadók száma 60 30 4 12

Az ügyintézéshez 
szükséges idő A szükségesnél több idő Indokolatlanul hosszú idő Nem válaszolt

20. ábra
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3.10. Mennyi időt foglalkoztak Önnel? (21. ábra)

Kb.1-3 perc
15%

Max. 15 perc
63%

15-30 perc között
17%

30 percnél többet
2%

Nem válaszolt
3%

21. ábra

3.11. Az ügyintézők viselkedésének értékelése egy ötfokozatú skálán (6. táblázat)

Az ügyintéző 1 2 3 4 5 Átlag Hiányzó 
válasz

udvariassága 1 1 4 25 53 4,5 22

érthetősége 0 0 7 29 47 4,5 23

segítőkészsége 2 0 9 18 55 4,5 22

szakszerűsége 0 1 9 26 48 4,4 22

felkészültsége 0 1 9 21 53 4,5 22

gyorsasága 2 4 12 27 36 4,1 25

pontossága 1 0 8 24 51 4,5 22

Az elégedettség átlageredménye 4,4  

6. táblázat
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3.12. Amennyiben kérelme, elvárása nem teljesült, miben látja ennek okát? (22. ábra)

A jogszabály nem tette 
lehetővé

19%

Pénzhiány
8%

Az ügyintéző 
felkészületlensége

6%

Nem a hivatal hatáskörébe 
tartozott

13%
Egyéb
12%

Nem fordult elő
42%

22. ábra

Nem teljesült az elvárása, mert

• szűk a fényképezéshez használt fülke, rosszul sikerült fényképét pénzért sem cserélték 
ki

3.13. Milyennek ítéli meg az ügyintézést más hivatalokhoz képest? (23. ábra)

Sokkal jobb
19%

Jobb
29%

Azonos
43%

Rosszabb
1%

Sokkal rosszabb
1%

Nem válaszolt
7%
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23. ábra

3.14. Milyen elvárásai lennének a jövőben a hivatallal szemben (24. ábra)
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Több 
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elektronikus 

Egyéb 
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Nem 
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24. ábra

3.15. Egyéb javaslat az ügyintézés színvonalának emelése érdekében (7. táblázat)

Egyéb javaslat
• a telefonos elérhetőség színvonalon aluli, kivéve az okmányiroda
• a tisztelt képviselő-testület tagjai gyakrabban legyenek elérhetőek
• jó lenne, ha az okmányirodában az illetéket helyben lehetne befizetni
• rendszeresebb fogadóórák
• az adatlehívás lassú, a nyomtatás sem egyszerű, ezeken változtatni kellene
• nem kellene táblával elbarikádozni a hivatalt
• ügyfélbarát nyitva tartás
• az okmányirodai folyosó bejárati ajtajának küszöbe balesetveszélyes, ha 

nyitva van az ajtó, az ügyfelek nem veszik észre, és átesnek a küszöbön

7. táblázat

A napi (konkrét) ügyintézésre vonatkozó válaszok is kedvező képet festenek a hivatalban folyó munkáról. 

A konkrét ügyintézési napon az  ügyfelek 71%-a három ügytípusban kereste fel a hivatalt:  több mint fele 
az okmányirodában, a negyede  szociális ügyekben, 7%-a adóügyben járt a hivatalban. 

A tájékozódásban még a hagyományos módszereket részesítik előnyben (tájékoztató tábla, portaszolgálat), 
a legtöbb megkérdezett a helyismerete alapján találta meg a megfelelő ügyintézőt. A modern technika adta 
lehetőségeket  (sorszámigénylő  és  ügyfélhívó  rendszer,  internetes  időpont-foglalási  lehetőség, 
érintőképernyős  ügyfél-tájékoztató  rendszer)  használók  többsége  elégedett  ezek  elérhetőségével, 
átláthatónak,  a  felajánlott  időpontokat  megfelelőnek  tartja.  Az  internetes  időpont-foglalási  lehetőséget 
kevesen használják. 
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A várakozással töltött időt és az ügyintézés idejét  megfelelőnek találták. A válaszadók 15%-át azonnal 
fogadták, felét pedig 30 percen belül, mindössze 2 ügyfél nyilatkozta azt, hogy aznap nem fogadták, de ez 
sem az ügyintéző hibájából történt. 

Az ügyintézők munkáját,  magatartását magas pontokkal értékelték (átlageredmény: 4,4). Az ügyintézők 
udvariassága,  érthetősége,  segítőkészsége,  felkészültsége  és  pontossága  az  osztályzatok  alapján  jeles 
minősítést kapott.

Az  ügyfelek  fele  gondolja  úgy,  hogy  a  más  hivatalokhoz  képest  sokkal  jobb  ill.  jobb  az  ügyintézés, 
rosszabbnak ill. sokkal rosszabbnak csak 1-1 ügyfél tartja.

Az  ügyintézés színvonalának emelése érdekében az ügyfélbarát nyitvatartási időre és néhány technikai 
feltétel  javítására  (  telefonos  elérhetőség  ,  adatlehívás,  nyomtatás)  tettek  konkrét  javaslatot,  illetve  a 
felsorolt elvárások közül  az ügyfelek 42%-a a kevesebb várakozást,  33%-a a kellemesebb környezetet 
jelölte meg, holott a várakozási időt  az ügyfelek 2/3-a úgy ítélte meg, hogy ez megfelelő az adott ügytípus 
esetében. 

4. ÖSSZEGZÉS

Ügyfeleink  többsége  a  hivatal  tevékenységét  jó  színvonalúnak  minősítette.  A  felmérés  eredményei, 
megállapításai a 2005. és 2007. években végzett felmérés eredményeivel megegyezőek.

Az ügyfelek véleménye alapján meg kell vizsgálni az ügyfélfogadási rendet, hogy lehetőséget biztosítsunk 
az általános munkarenden kívüli ügyfélfogadásra. Ez a probléma már 2005-ben és 2007-ben is felmerült, 
ezért  megoldást  kell  találni  arra,  hogy  legalább  a  leggyakrabban  látogatott  okmányirodában,  ill. 
ügytípusokban lehetőséget biztosítsunk a 16.00 óra utáni ügyfélfogadásra is.

Nagyon fontos, hogy az ügyintézőket minősítő kérdésekre adott elégedettségi mutatókban nincs visszaesés 
az előző évek értékeihez képest, a hivatal általános elégedettségi mutatója pedig egy kicsit javult az előző 
évekhez képest.

Előbbre  lépés  az  ügyintézés  rugalmassága (sorszámigénylő  és  ügyfélhívó  rendszer,  internetes  időpont-
foglalási  lehetőség) és a tájékozódási lehetőségek szélesebb skálája (érintőképernyős ügyfél-tájékoztató 
rendszer, portaszolgálat, honlap) területén történt, ezek a lehetőségek a felhasználók megítélése alapján jók. 
Ezen a  területen  inkább arra  kell  törekedni,  hogy a  modern  technikai  lehetőségekkel  minél  szélesebb 
körben éljenek az ügyfelek. 

Az ügyintézés más hivatalokkal történő összehasonlítása az előző évi értékekhez képest kedvezőbb képet 
mutat.

A kérdőív eredményeinek összesítése és az értékelés alapján megállapítható, hogy az ügyfél-elégedettségi 
kérdőív hiánytalan kitöltése a kérdőív terjedelme ill. az ügyfelek figyelmetlensége, esetleg időhiány miatt 
nem  minden  kitöltőnek  sikerült  pontosan.  Célszerűnek  látszik  a  kérdőív  kérdéseinek  felülvizsgálata, 
terjedelmének csökkentése, de csak olyan mértékben, hogy megállapításai összehasonlíthatók legyenek az 
előző  évek  adataival,  megállapításaival.  Át  kell  gondolni  a  szakterületenkénti  mérés  és  értékelés 
lehetőségét is.

Szentgotthárd, 2009. október 14.

Glanz Zsuzsanna
személyügyi főtanácsos
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Beszámoló
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2009. október 28-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás megalakulása óta folytatott tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A szentgotthárdi kistérségi társulás települési önkormányzatai ugyan már 1996. óta tömörülnek társulásba, 
de a területfejlesztésen túlmenő együttműködésre valójából csak 2005. április 28. időponttól került sor: 
ekkor alakult  meg ugyanis a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. A többcélú 
kistérségi  társulás  létrehozásával  szinte  párhuzamosan megszüntetésre  került  a  Szentgotthárd  Város  és 
Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, hiszen annak feladatait az újonnan létrejövő szervezet 
vette át.

A  többcélú  kistérségi  társulás  lényege  abban  foglalható  össze,  hogy  a  települések  a  hatékonyabb 
feladatellátás céljával több önkormányzati feladatról / szolgáltatásról közösen gondoskodnak.  A társulás 
tulajdonképpen  a  települési  önkormányzatok  által  létrehozható  olyan  együttműködési  forma,  amely 
gyakorlatilag  önálló  önkormányzati  szervezetként  látja  el  azokat  a  feladatokat,  amelyekre  a  kistérségi 
önkormányzatok közösen vállalkoztak.  A többcélú társulások megalakulásában a  legfontosabb szerepet 
természetesen  a  pénzügyi  ösztönző-rendszer  jelentette.  Az  ösztönző  és  normatív  támogatási  rendszer 
országszerte meggyőző erőnek bizonyult, ráirányította a figyelmet a közös feladatellátásban rejlő sokszínű 
előnyökre, hol előbb, hol később, de az ország valamennyi kistérségében létrehozták a többcélú kistérségi 
társulást.

A  megalakuláshoz  nyújtott  ösztönző  támogatás,  valamint  a  megalakulást  követően  járó  kiegészítő 
normatíva nemcsak működési hozzájárulást, hanem fejlesztési lehetőségeket is biztosított a társulásoknak. 
Az  önkormányzatok  a  többcélú  társulási  formának  köszönhetően  már  a  megalakulásuk  évében  olyan 
juttatásokra tettek szert, amelyekkel elvégezhették a régóta esedékes intézményi infrastruktúra fejlesztéseik 
bizonyos elemeit – így történt ez a szentgotthárdi kistérség esetében is. 

A szentgotthárdi Többcélú Kistérségi Társuláshoz már az alakulásakor valamennyi, a kistérséghez tartozó 
önkormányzat csatlakozott. A Társulás nem kevés feladatot vállalt magára már a kezdetekkor sem, a kör 
azóta pedig tovább bővült. Jelenleg az alábbi feladatok képezik a kistérségi feladatellátás gerincét:

 oktatás-nevelés,
 iskolabusz szolgáltatás,
 pedagógiai szakszolgálati feladatok:

- logopédia
- gyógytestnevelés
- nevelési tanácsadás

 szociális alapszolgáltatási feladatok:
- családsegítés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- támogató szolgálat
- közösségi ellátás
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 gyermekjóléti szolgáltatás,
 belső ellenőrzés,
 mozgókönyvtári szolgáltatás,
 kistérségi közmunkaprogram megvalósítása,
 területfejlesztés.

A felsorolt  szolgáltatások  részletes  bemutatásától  ezúttal  eltekintünk,  hiszen  arról  a  Tisztelt  Testület 
félévente amúgy is  tájékoztatást  kap.  A felsoroltak mellett  további,  esetenkénti  feladatok ellátásáról,  a 
Társuláshoz  tartozó  települési  önkormányzatok  szakmai  segítéséről  is  nagy  számban  gondoskodik  a 
Társulás,  de  előfordult  már  olyan  tevékenység  /  szolgáltatás  is,  amelynek  biztosítása  túlmutatott  a 
kistérségünk határain.  A Társulás nem pusztán a feladatok átvételét  és  működtetést  vállalta  magára az 
elmúlt években, de jó néhány, új térségi szolgáltatás bevezetéséről ugyanúgy gondoskodott, mint a meglévő 
szolgáltatások fejlesztéséről is. A bevezetett új szolgáltatások feltételeit is megteremtette a Társulás, így 
történt ez például az iskolabusz szolgáltatás indításánál is: a Társulás egy 29 fős, új autóbuszt biztosított a 
feladat  ellátásához.  A támogató  szolgálat  is  új  szolgáltatás  a  térségben,  ehhez  egy  új,  9  fős  kisbusz 
vásárlásával és akadálymentesítésével járult  hozzá a Társulás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is 
olyan új szolgáltatásként került bevezetésre a kistérségben, amely technikai háttérrendszerének kiépítése 
szintén a Társulásra váró feladat volt. 

A szentgotthárdi Társulás különlegessége és egyedisége, hogy már a megalakulásával szinte egy időben 
több  intézmény  fenntartását is  magára  vállalta.  A fenntartott  intézmények  köre,  ahogyan  a  Társulás 
feladatai is, fokozatosan bővültek. Jelenleg az alábbi intézmények közvetlen fenntartója a Társulás:

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény
- tagintézménye: Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola és Óvoda

 Játékvár Óvoda
- tagintézménye: Rönöki óvoda

 Tapsifüles Óvoda (Gasztony)
 Városi Gondozási Központ
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A szolgáltatások kistérségi szintre emelését,  valamint az intézmények társulási fenntartásba adását nem 
kevés  állami  támogatás-többlet  és  állami  támogatás-kiesés  elkerülés  (adóerősség)  kísérte. 
Kíváncsiságképpen megpróbáltuk mindezeket összeszámolni:  az adóerősség miatti elvonások elkerülését  
nem  is  számolva, 2006.  óta  420.589.000,-  Ft  állami  normatíva  többlet  érkezett  a  térségbe,  ez 
Szentgotthárd  városának  hozzávetőlegesen  299  millió  Ft  többlet  normatívát  jelentett.  Szerencsés 
döntés volt tehát annak idején nemcsak kistérségi, hanem azon belül is egy egyedi feladatellátási struktúrát 
kidolgozni és bevezetni. 

A szentgotthárdi  kistérségi  társulás  fontos  eredménye,  hogy  a  községek  a  Társulás  által  biztosított 
közszolgáltatások többségéhez továbbra is teljesen térítésmentesen jutnak hozzá, a szolgáltatások után a 
Társulás  semmiféle  hozzájárulást  nem kér  az  önkormányzatoktól.  A Társuláshoz  befizetendő tagdíjból 
fizeti a Társulás a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíját, ebből finanszírozza az évenként megjelenő 
kistérségi programajánló kiadványt, a fennmaradó részből pedig kistérségi pályázati alapot képez.

A települési  önkormányzatok  többcélú  kistérségi  társulásáról  szóló  2004.  évi  CVII.  törvény 10.  §  (1) 
bekezdésének foglaltak alapján a  Társulás munkaszervezete a székhelytelepülés képviselő-testületének 
hivatala,  a  Szentgotthárdi  Polgármesteri  Hivatal.  A Polgármesteri  Hivatal  végzi  mindazon  feladatokat, 
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melyek a többcélú társulással kapcsolatosan felmerülnek. Így különösen a pénzügyi feladatokat, a Társulás 
keretében ellátott szakmai irányítási feladatokat, a Társulás működtetésével kapcsolatos adminisztrációs 
feladatokat,  stb.  A Társulás  feladatait  elsősorban  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezetén  belül  működő 
Kistérségi  Iroda  látja  el,  de  a  munkaköri  leírásuk  szerint  részben  kistérségi  feladatot,  részben  egyéb 
önkormányzati  feladatot  ellátó  köztisztviselők  is  segítik  a  Társulás  működését.  Miután  a  városi  és  a 
kistérségi ügyek mára már szétválaszthatatlannak bizonyulnak, gyakorlatilag nincs olyan ügyintéző, aki 
kizárólag a kistérségi ügyekkel foglalkozna, lásd: a Kistérségi Iroda 3 fő ügyintézőjének feladata a város 
oktatási,  közművelődési,  szociális-  és  egészségügyi  teendőinek  ellátása  is.  Azzal,  hogy  nem  került 
felállításra egy külön,  önálló munkaszervezet,  hanem a Polgármesteri  Hivatal  vállalta magára ezeket  a 
feladatokat, lényegesen olcsóbb megoldást választott a térség. (A kistérségi társulások túlnyomó többsége - 
annak ellenére, hogy intézményeket nem is tartanak fent - önálló munkaszervezeteket hoztak létre, 5-6 
fővel.)  A  Társulás  munkaszervezetének  kiadásaihoz  2008.  évben  24  millió  Ft  állami  támogatást 
igényelhetett a Társulás.

A Társulás pályázati forrásból, 1 fővel működteti a Szentgotthárdi Helyi Vidékfejlesztési Irodát, amely 
az  elmúlt  időszakban  aktívan  közreműködött  az  Új  Magyarország  Vidékfejlesztési  Programban 
megfogalmazott  vidékpolitikai,  a  vidéki  térségek  felzárkóztatását  elősegítő  fejlesztési  célok 
megvalósításában.  Az  Iroda  az  ÚMVP  III.  és  IV.  tengelyébe  tartozó  intézkedésekhez  kapcsolódó 
tevékenységével  is  segítette  a  vidékfejlesztésben  érintett  helyi  szereplőket,  ugyanúgy,  mint  az  éppen 
aktuális LEADER program kapcsán.

A Társulás számos pályázaton is indult. Az első, egyik legfontosabb pályázat a többcélú kistérségi társulás 
megalakításának  feltételével  megnyert  „ösztönző”  támogatás  volt.  Az  egyes  társulások  számára 
megítélhető támogatás maximális összege az egyes társulások főbb jellemzőitől - így az adott kistérség 
önkormányzatainak  számától,  lakosságszámától  és  területétől  -  függő  összeg  volt.  Társulásunk  a  fenti 
mutatók alapján 55.933.938,- Ft-ra pályázhatott maximálisan, és ezt az összeget sikerült is teljes egészében 
elnyerni. Szerencsére a sikeres kistérségi pályázatok sora ezzel távolról sem zárult le, jó néhány sikeres 
pályázat követte az elsőt, annak ellenére is, hogy a szentgotthárdi kistérség nincs besorolva a pályázatokon 
inkább előnyben részesített hátrányos helyzetű kistérségek közé. Az elnyert támogatásokból az alábbi főbb 
fejlesztések valósultak meg, a teljesség igénye nélkül:

 A SZOI-nak  taneszközök  7.150.435,-  Ft  értékben,  sportszerek  1.013.316,-  Ft  értékben,  műszaki  eszközök  pedig 
1.123.092,- Ft értékben kerültek beszerzésre a Társulás által, pályázati támogatásból.

 A  Játékvár  Óvodában  műpadló  cserére  került  sor,  az  elektromos  kapunyitó  rendszer  került  kiépítésre,  az 
öltözőszekrények  készültek  és  kültéri  eszközök  kerültek  beszerzésre,  összesen  3.334.613,-  Ft  értékben,  pályázati 
támogatásból.

 A Takács Jenő Zeneiskola által megvásárolt hangverseny-zongorához a Társulás –pályázati támogatásból - 3.800.000,- 
Ft-tal járult hozzá.

 A Városi Gondozási Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának kiépítésére 5.682.600,- Ft összeget 
fordított a Társulás pályázati támogatásból.

 A Rendelőintézet számára – pályázati támogatásból - 2.489.386,- Ft értékben kerültek orvosi műszerek beszerzésre.
 Községi könyvtári szolgáltatóhelyek felújítására is több körben és forrásból is sor került az elmúlt években.
 A Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  épület  felújítására  2  M  Ft  összeget,  műszaki  eszközeinek  beszerzése 

1.353.600,- Ft összeget fordított a Társulás, pályázati támogatásnak köszönhetően.
 A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben az iskola épületének villamoshálózati felújítására 

3.303.792,- Ft, az óvoda belső felújítására és az iskola épülete körül kerítés építésére 2.551.763,- Ft, az óvoda épülete 
körüli kerítés megépítésére 1.240.163,- Ft összeget biztosított a Társulás, pályázati támogatásból.
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 A Magyarlak – Csörötnek Általános Iskola épületének és a csörötneki óvoda épületének világítástechnikai felújítására 
5.538.565,- Ft, az iskola és a magyarlaki óvoda bővítéséről szóló terv elékészítésére 500.000,- Ft összeget fordított a 
Társulás, pályázati támogatásnak köszönhetően.

 A gasztonyi Tapsifüles Óvoda épületének homlokzat, tető és homlokzati nyílászárók felújítására összesen 4.999.950,- Ft 
összeget biztosított a Társulás, pályázati támogatásból.

 Az Alsószölnök és Szakonyfalu Községek Társult Óvodájának alsószölnöki tagóvodájában kültéri és beltéri eszközöket 
szerzett  be  a  Társulás  1.112.184,-  Ft  értékben.  Az  Alsószölnök  és  Szakonyfalu  Községek  Társult  Óvodájának 
szakonyfalusi  tagóvodájában  881.356  Ft  értékben  kerültek  beszerzésre  hasonló  eszközök,  szintén  pályázati 
támogatásnak köszönhetően.

 Pályázati támogatásnak köszönhetően kerültek beszerzésre a rönöki Kerekerdő Óvodában is kültéri és beltéri eszközök, 
908.464,- Ft értékben.

 A Társulás 2006. márciusában a Kistérségi  Fejlesztési  Tanácsok és munkaszervezeteik működési  kiadásaihoz nyert 
hozzájárulást: 4.109.069,- Ft összegben.

 Sportpályák felújítására Rábagyarmat esetén 250.000,- Ft, Felsőszölnök esetében 2 M Ft támogatást nyert a Társulás.
 2006. decemberében Közösségi busz beszerzésére 17.500.000,- Ft pályázati támogatást nyert a Társulás.
 A 2007. május 1-jén indult a kistérségi közmunkaprogram megvalósítására a Társulás 25.700.000,- Ft támogatást nyert.
 A Közösségi pszichiátriai ellátás működtetéséhez 8 M Ft, a Támogató szolgáltatás működtetéséhez pedig 7.500.000.-Ft 

támogatást nyert idén a Társulás.
 A Helyi Vidékfejlesztési Iroda címet és az ezzel járó folyamatos finanszírozást 2007. évben nyerte el a Társulás.
 A  bölcsődék  és  közoktatási  intézmények  infrastrukturális  fejlesztéséről,  valamint  közösségi  buszok  beszerzése 

támogatás  igénybevételének  részletes  feltételeiről  szóló  pályázaton  34.920.000.-Ft  támogatást  nyert  a  Társulás.  A 
támogatásnak köszönhetően a Játékvár Óvodában sor kerül a nyílászárók cseréjére, a kazán cseréjére, a csoportszoba 
padlózatának  felújítására,  a  bejárat  akadálymentesítésére,  belső,  tisztasági  festésre,  álmennyezet  kialakítására  és 
hidegburkolásra  az  előtérben.  Szintén  e  támogatásból  megvalósul  a  SZOI  Arany  J.  úti  épületének  földszinti 
akadálymentesítésére, 15 db helyiségben a parketta felújítására, a fűtésrendszer korszerűsítésére, a radiátorok cseréjére, 
szennyvízvezeték cserére és orvosi szoba kialakítására. A rönöki tagóvodában – többek között - a vizesblokk teljes körű 
felújítása, fűtéskorszerűsítés és akadálymentesítés valósul meg e támogatásból.

 A közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására 1.618.650.-Ft támogatást nyert a településekből álló konzorcium. Ehhez 
kapcsolódik, hogy a közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzéseire 3.404.754.-Ft támogatást sikerült szereznie a 
konzorciumnak.

A többcélú  kistérségi  társulás  megalakítása  azonban  nem pusztán  anyagi  előnyöket  jelent:  a  Társulás 
működése egyre szorosabbra köti össze a Társulást alkotó településeket. A havi rendszerességgel tartott 
Társulási  Tanácsi  és  Jegyzői  Kollégiumi  üléseken  túl  a  térség  szereplőinek  /  döntéshozóinak  gyakori 
találkozási  pontja a Társulás munkaszervezete.  Ezeken a fórumokon nemcsak a szoros értelemben vett 
napirenddel foglalkozhatnak a települések vezetői, hanem az egyéb információáramlás- és közvetítés is 
közvetlen formát kap.  

Az elmúlt  években számos más Kistérségi  Társulástól  érkeztek  delegációk  tanulmányozni  az általunk 
alkalmazott kistérségi modellt, jó tapasztalatokkal térve haza a térségünkből.

A  Társulás  jó  néhány  területen  rendelkezik  már  olyan,  valamennyi  tag  által  elfogadott  fejlesztési 
programokkal,  amelyek  közös  irányba  állítják  a  térség  fejlesztési,  együttműködési  elképzeléseit.  Ilyen 
cselekvési  terv  a  kistérség  turisztikai  koncepciója,  közoktatási  feladatellátási  -  és  fejlesztési  terve, 
közoktatási  esélyegyenlőségi  terve,  valamint  a  térség területfejlesztési  és  szociális  szolgáltatástervezési 
koncepciója  is.  A  kistérségben  való  gondolkodás  megjelenése,  a  közösen  kialakított  fejlesztési, 
együttműködési irányok abba az irányba mutatnak, hogy további kiaknázásra váró lehetőségek rejlenek az 
együttműködésben. A jósolható közigazgatási / önkormányzati reform is minden bizonnyal a már létrejött 
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kistérségi szerveződéseket veszi majd alapul, akár egy nagyobb méretű önkormányzati alapszint, akár egy 
kétszintű helyi önkormányzati szervezet kialakításának lehetőségével.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy a  Társulás  tevékenységéről  szóló tájékoztatót  és  elfogadni 
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi  Társulás  megalakulása  óta  folytatott  tevékenységéről  szóló  beszámolóját  megismerte  és 
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:   Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2009. október 16.
                                                                                  _____________   
                                                                                    Viniczay Tibor
                                                                                    polgármester

Ellenjegyzem: 
                     Dr. Dancsecs Zsolt
                             Jegyző
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2009.október 28-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:

Hatósági és Okmányiroda:

1. A közfoglalkoztatási tervnek megfelelően 46 ember foglalkoztatása valósul meg szeptember óta a 
közfoglalkoztatásban.  A  2010-es  közfoglalkoztatási  terv  előkészületein  már  dolgozunk. 
Megkerestük mint a jövőben lehetséges foglalkoztatókat, azokat az  intézményeket, szervezeteket, 
civil szervezeteket akikkel a 2009.évi foglalkoztatás biztosítása céljából már kapcsolatban vagyunk, 
továbbá  azon  egyesületeket,  amelyek  az  önkormányzattól  2009-ben  anyagi  támogatásban 
részesültek és önkormányzati feladatokat látnak el, valamint a 2010.évi költségvetést megalapozó 
törvényjavaslatokra  tekintettel  azon  gazdasági  társaságokat,  amelyek  többségi  önkormányzati 
tulajdonban vannak. 

2. Az önkormányzat rendelkezésére áll kb. 40 köbméter kitermelt fa, amit a rászoruló családok között 
szeretnénk  felosztani.  A célcsoportok,  családok,  egyedül  élő  idős  egyének  kiválasztása  során 
megkerestük a Családsegítő Szolgálatot a rászorulók jelzése céljából. 

3. Az  ÉGÁZ-DÉGÁZ megkereste  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  általuk  küldött  lista  alapján 
tájékoztassuk őket, mely személyek kapnak ellátást az önkormányzattól olyan  rászorultsági alapon, 
amely  alapján  védendő  fogyasztókká  minősíthetők.  Amennyiben  a  védendő  fogyasztói  státusz 
fennáll, akkor a földgáz ellátásból ezen fogyasztó nem kapcsolható ki. 

4. A Körmendi Városi Ügyészség munkaterve alapján vizsgálja a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
kedvezményeivel kapcsolatos szociális eljárásokat.

5. Az önkormányzat valamint a GM  Powertrain Magyarország Kft.  jó együttműködése keretében, 
október 6-án előadást tartottunk a gyárban az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről.

6. 2009.09.30.-án  hatályát  vesztette  az  üzletek  működéséről  szóló  133/2007.(VI.13.) 
Kormányrendelet.  Ezen rendeletet felváltó új jogszabály  a működési-engedélyköteles üzletek körét 
a  lehető  legkevesebbre  korlátozza,  kizárólag  a  vásárlók  védelme,  az  emberi  élet,  testi  épség 
védelme szempontjából kockázatos termékeket értékesítő üzletekre. Az új szabályozás szerint az 
engedélyezésen alapuló rendszert felváltja a bejelentésen alapuló rendszer, amellyel a kereskedelmi 
tevékenységek  túlnyomó  része  a  jegyzőnek  való  bejelentéssel  egyidejűleg  megkezdhető,  így 
jelentősen csökkennek a vállalkozások adminisztrációs és anyagi terhei,  emellett a bejelentéssel 
megkezdhető  a  kereskedelmi  tevékenység,  így  a  jövőben  a  vállalkozásoknak  nem  keletkezik 
bevétel-kiesése  az  engedélyezési  eljárás  ideje  miatt.  A bejelentett  tevékenységekről,  valamint  a 
működési engedélyekről nyilvános, elektronikusan elérhető nyilvántartást  kell vezetni,  amelynek 
segítségével valamennyi jegyző, illetve más érintett hatóság könnyen elérhető információt kaphat az 
illetékességi  területén  működő  kereskedőkről  és  folytatott  kereskedelmi  tevékenységekről.  Az 
elektronikusan  elérhető  nyilvántartás  emellett  megkönnyíti  a  kereskedők  azonosíthatóságát, 
utolérhetőségét a vásárlók számára is. 

7. 2009. szeptember 30-án a KEK KH átfogó, minden szakrendszerre kiterjedő ellenőrzést tartott az 
okmányirodában. Az ellenőrzés eredményéről később kapjuk meg az írásos összefoglalót. 

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségnek tájékoztatója
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A regisztráltjaink száma 2009. szeptember 20-i állapot szerint 857 fő.

A regisztrációból történő kilépés, új munkahely teremtődése:
Nagyobb létszámban egy Kft. vett/vesz fel álláskeresőket; kézi anyagmozgató, csomagoló munkakörökbe 
(20 fő)

Mt. szerinti csoportos létszámleépítés nem volt.

Alapvetően  1  fős  állásbehozatalok  jellemzőek  elsősorban  a  vendéglátásból,  ill.  kereskedelmi 
vállalkozásoktól aktív eszközök segítségével:1 fő pizzafutár és 2 fő felszolgáló,2 fő szakács, 1 fő textilipari 
gépkezelő, 20 fő kézi anyagmozgató, csomagoló, +5 fő varrónő;  fő erdőművelő; 1fő parkoló ellenőr,1 fő 
minőségügyi ellenőr, 1 fő egyéb segédmunkás,1 fő kommunális szolgáltatási foglalkozás és 2 fő egyéb 
irodai foglalkozás, 1 fő szállító és rakodómunkás, 1 fő hajmosó, 1 fő egyszerű erdészeti foglalkozás, 1 fő 
vízműgép  kezelő,  1  fő  vállalkozási  ügyintéző,  1  fő  segédmunkás,  1  fő  értékesítési  ügyintéző,  3  fő 
gépészmérnök, 1 fő masszőr

Aktív eszközök, szolgáltatások:
TÁMOP 1.1.2. 

Mentori szolgáltatás: 56 fő
Képzés: 10 fő
Bérköltség támogatás: 10 fő helyezkedett el bérköltség támogatással.

Bértámogatás: - 
Járulékkedvezmény: 1 fő
AM-könyv kiadások száma előző havi időszakhoz hasonló mértékű.

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

Műszaki Iroda:

- Megtörtént  a  zárt-csapadékcsatorna  hálózat  2.827,00  fm  hosszúságú  szakaszának  gépi  mosatása. 
Szolgáltató: Vasi Flóra Kft. Szombathely. 

- Megtörténtek  a  Szentgotthárd  –  Máriaújfalu,  Hegyalja  úti  híd  (fa  felszerkezeti  elemek  bontása,  I 
keresztszelvényű acéltartók felújító festése, kereszttartók 40 %-nak cseréje, 2 db kerékvető cseréje) 
felújítási munkálatai. Kivitelező: Vízéptek Bt. Szombathely.

- Elkészültek Szentgotthárd Város közigazgatási területén az útburkolati jelek felújító festési (Hunyadi J. 
utca gyalogátkelő, kerékpáros átvezetés, Széll K. téri kerékpáros átvezetés, Füzesi úti gyalogátkelő, 
illetve  kerékpáros  átvezetés),  illetve  új  útburkolati  jelek  festési  (József  A.  utcai  veszélyes  zóna) 
munkálatai. Felhívjuk a figyelmet, hogy az önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő közutakon 
az erősen megkopott jelek festését rendeltük meg. Az állami tulajdonban lévő utakon a burkolati jelek 
festése a kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata.

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 0
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 3
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 2
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 1
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 3
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- Telekalakítások száma: 2
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 3
- Építésrendészeti eljárások száma: 3

Pénzügyi Iroda:

Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a 
pénzforgalmi adatok alapján. 

Folyószámla hitelünk 2009. szeptember1-én:   -  267.755.075,- Ft
Bevételek szeptember 1 – szeptember 30.:                       413.898.056,- Ft
Kiadások szeptember 1 - szeptember 30.:     - 214.631.730,- Ft
Elszámolási számla egyenlege szeptember 30-án:      - 68.488.749,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy  folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft  .   A két ülés közti 
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 125.877 e/Ft.
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! 

Adóhatósági munka:
Feldolgozásra kerültek a szeptember 15-ig esedékes helyi adó befizetések:

• vállalkozói kommunális adója tekintetében a teljesítés 2009. január 1- szeptember 30-ig   8.748 
e/Ft, ebből a visszautalás, átvezetés összege 491 e/Ft.

• helyi iparűzési adó tekintetében a teljesítés 2009. január 1 - szeptember 30-ig 602.672 e/Ft, ebből a 
visszautalás, átvezetés összege 16.297 e/Ft.

• gépjárműadó  tekintetében  a  teljesítés 2009.  január  1-  szeptember  30-ig  40.885  e/Ft,  ebből  a 
visszautalás, átvezetés összege 120 e/Ft.

• idegenforgalmi adó tekintetében a teljesítés 2009. január 1- szeptember 30-i 3.676 e/Ft, ebből a 
visszautalás, átvezetés összege 1 e/Ft.

Elszámolások, adatszolgáltatások:
-  Elkészítettük  és  benyújtottuk,  mind  az  Önkormányzat,  mind  pedig  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
esetében a MÁK részére a 2009. 1-9 hóra vonatkozó időközi költségvetési jelentést (PMINFO) 
-  Elkészítettük  és  benyújtottuk,  mind  az  Önkormányzat,  mind  pedig  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
esetében a MÁK részére a 2009. III. negyedévi mérlegjelentést,
-  Elkészítettük  és  benyújtottuk,  mind  az  Önkormányzat,  mind  pedig  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
esetében  a  MÁK  részére  a  2010.  évi  normatív  állami  hozzájárulások  és  támogatások  igénylésének 
adatszolgáltatását,
-  Elkészítettük  és  továbbítottuk  mind  az  Önkormányzat,  mind  pedig  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
esetében a MÁK részére a 2009. évi normatív állami hozzájárulások és támogatások 

Ellenőrzések:
-  A  Magyar  Államkincstár  a  2009.  október  12  -  október  22.  között  a  2008.  évi  normatív  állami 
hozzájárulások  igénylésének  és  elszámolásának  ellenőrzését  végzi  Szentgotthárd  Város  és  Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott  intézményeknél  (Tapsifüles  Óvoda  Gasztony,  Kerekerdő 
Óvoda  Rönök,  SZOI  Arany  János  Általános  Iskola,  SZOI  Széchenyi  István  Általános  Iskola,  SZOI 
Vörösmarty Mihály Gimnázium). 
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- Az Állami Számvevőszék által Szentgotthárd Város Önkormányzatánál az Önkormányzat tulajdonában 
lévő  zöldterületek  fejlesztésének  és  fenntartásának  tárgyában  végzett  ellenőrzése  alapján  a  Képviselő-
testület 128/2008. sz. határozatával elfogadott intézkedési terv alapján:

• A közterületek fenntartására civil szervezetekkel megkötött támogatási szerződések tekintetében az 
Áht. 13/A.§ (2) bek., valamint a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően a támogatott 
szervezetek  elszámolási  kötelezettségére  (2009.  június  12-én)  felszólítottuk  a  két  érintett  – 
elszámolást  az  ellenőrzés  időpontjáig   be  nem  nyújtó  -  szervezetet,  a  támogatással  mindkét 
szervezet elszámolt (2009. június 20-án, ill. 2009. július 30-án)

• A vagyonkataszteri nyilvántartásban a szükséges módosítást június 30-val elvégeztük – valamennyi 
játszótér „Z” lapra került felvételre.

Egyéb:
A Szentgotthárd Város Önkormányzata 10/2009. sz. ÖKT. határozata és Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás 10/2009. sz. határozatával elfogadott kontroll-rendszer keretében október 12-
én  és  13-án  a  2009.  III.  negyedévben  esedékes  megbeszélések  az  intézményvezetők  részvételével 
megtörténtek. 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

SZMSZ-ünk  értelmében  az  egy  évvel  korábbi  rendeletek  hatályosulását  figyelemmel  kísérjük  és  ha 
szükséges korrigáljuk.

- A 27/2008.(X. 30.) ÖKT rendelet: a lakások bérletéről szóló rendelet módosítása változtatást nem 
igényel.

- A  28/2008.(X.30.)  ÖKT  rendelet:   a  lakáscélú  támogatásokról  szóló  többször  módosított 
rendeletének módosítása változtatást  nem igényel.

- A 29/2008.(X.30.) rendelet: a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának SZMSZ-ről  szóló  többször 
módosított rendelet módosítására várhatóan november hónapban kerül sor.

- A 30/2008.(X.30.) ÖKT rendelet : a   kitüntető díjak alapításáról szóló és adományozásuk rendjét 
szabályozó rendelet módosítására november hónapban kerül sor.. 

- A  31/2008.(X.30.)  ÖKT rendelet: a városi címer, zászló és a Szentgotthárd névhasználatáról szóló 
többször módosított rendelet változtatást nem igényel.

- A 32/2008.(X.30.)ÖKT rendelet:  a  közterületek  használatáról,  rendjéről,  illetve  a  közterületek 
bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet 
módosítására november hónapban kerül sor.

- A  33/2009.(X.30.)  ÖKT  rendelet:  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  intézményeiben  az 
élelmezési  nyersanyagnormák  megállapításáról  szóló  rendelet  módosítására  az  e  havi,  októberi 
képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Képviselői felvetésre adott válasz  :  
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Ódor  Dénes: Két  szabálysértési  eljárást  folytattunk  le  a  közterület-felügyelet  feljelentése  alapján  a 
rábafüzesi  városrészen  történtek  miatt.  Az  eljárás  alá  vont  személyek  felelőssége  mindkét  esetben 
megállapítást nyert, a határozatok még nem jogerősek. Az egyik eljárás alá vont személy a közterületre 
kihelyezett kavicsot és betongerendát a szabálysértési eljárás tartama alatt a közterületről eltávolította, a 
másik eljárás alá vont személy a tárgyalást követő egy héten belül vállalta a kavics és térkő eltávolítását a 
közterületről.  A szabálysértési  eljárásban  csak  a  szabálysértési  törvény  által  szabályozott  szankciók 
alkalmazhatók (intézkedés, figyelmeztetés, pénzbírság, elzárás-bírósági hatáskörben), amennyiben az egyes 
anyagok továbbra  is  a  közterületen  maradnak,  akkor  a  közterület  használatról  szóló  helyi  rendeletünk 
alapján az eredeti állapot helyreállítására a Műszaki Iroda külön eljárás keretében intézkedhet. 

Fodor József: A Zsida patak medre karbantartási munkáinak mielőbbi elkezdésére ismételten felszólítottuk 
az Őrségi Vízrendezési Társulatot.
A Vadvirág út közvilágítási oszlop és lámpatest elhelyezése terv és engedély köteles. Kivitelezési költségét 
a jövő évi költségvetési tervezetbe javasoljuk szerepeltetni.

Bedics  Sándor:  Az  Arany  János  Általános  Iskola  előtti  balesetveszélyes  közlekedési  állapotot  a  liget 
oldalán  újabb  parkolók  építésével  illetve  a  polgárőrök  ebéd  utáni  jelenlétével  lehetne  mérsékelni.  A 
parkolók építését a jövő évi költségvetési tervezetbe fogjuk betenni.

Szentgotthárd, 2009. október 21.

                                                                                                                      
                                                                                              

             Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2009. október 21-én

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

TIOP-1.1.1/07/1 
Pedagógiai, módszertani 
reformot támogató 
informatikai infrastruktúra 
fejlesztés támogatása

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 
szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző 
Iskolában

8 tantermi csomag

1 alkalmazás 
szerver csomag

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban.

Nem szükséges
A hiánypótlás megtörtént.
További  pályázati  életúttal 
kapcsolatos információnk nincs.

„JÁRD KÖRBE!”
A Hársas-tó nyugati parti 
sétaútvonalának 
kialakítása és 
kitáblázása

2008-TU-NYD-1
A Nyugat-Dunántúli 
turisztikai régióban 
megvalósuló 
turisztikai 
termékfejlesztés 
támogatása

197/2008 3.982.824,- Ft

Elnyert 
támogatás: 

1.991.412,- Ft 1.991.412,- Ft

A pályázat MÁK általi ellenőrzése 
megtörtént. Támogatás 
folyósítására még nem
került sor.

Gyalogosok védelmének 
növelése 
Szentgotthárdon

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ 
(KKK KÖZL-BIZT-
2008/2.)
Pályázat 
közlekedésbiztonsági 
beavatkozásra

200/2008 1. sz. projekt:
4.928.000,- Ft

Elnyert 
támogatás: 

4.435.200,- Ft 492.800,- Ft

1. számú projekt műszaki tartalma:
7458. j. Kétvölgy-Szentgotthárdi ök. 
Út-Árpád u. 10+655 km szakasza
(Árpád  u.-Rózsa  F.u. 
kereszteződése).Árpád  u.:  2  db 
sárga  villogó  lámpa,  2  db  KRESZ 
jelzést felvillantó berendezés, tartós 
burkolati  jelek,  szegélyek 
süllyesztése.  Rózsa  F.u.:  táblák 
cseréje,  tartós  burkolati  jelek. 
Megvalósítása  2010.  1. 
negyedévben várható.

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

273/2007 76.000.000,-Ft - 3.800.000,- Ft
(15.876 Euro)

NYERT
A konzorcium  vezetője:  az  Észak-
Dunántúli  Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőség
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Városok szövetsége

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013

Projektindítás 2008. 07.01.
Projektzárás: 2013. 03.31

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-javítása

KEOP-2009-1.3.0

Ivóvízminőség-
javítása

132/2009.

Elszámolható 
költségek – nettó:

1F:1.617.000,-
2F: 29.990.000,-

Igényelt 
támogatás:

1F: 1.374.450,- 
Ft

2F: 26.991.000,- 
Ft

1F: 242.550,-
2F: 2.999.000,-

ÁFA (25 %):
1F: 404.250,-

2F: 7.497.500,-

NYERT
Az 1. fordulóban 1.374.450,- Ft 

támogatásban részesült. A projekt 
fejlesztés időszaka következik.

Szentgotthárd-
Máriaújfalui játszótér 
felújítása

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

99/2009 7.142.857,- Ft Elnyert 
támogatás:

4.642.857,- Ft
2.500.000,- Ft Megvalósítása folyamatban

Szentgotthárdi Kistérség 
közcélú 
foglalkoztatásához 
anyag- és 
eszközbeszerzése

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

Elnyert 
támogatás:

3.404.754,- Ft

Megvalósítása folyamatban

Rába árvízi védekezési 
és helyreállítási 
költségek támogatása 
Szentgotthárdon

NYDRFT

Vis maior támogatás 
igénylése 203/2009 18.046.557,-

Igényelt 
támogatás:
12.263.790,-

5.782.767,-

Nyert
9.393.000,- Ft támogatás átutalásra 
került, ez kevesebb az igényeltnél. 
Hivatalos levél, amely részletezi a 
támogatott tevékenységeket még 

nem érkezett.
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd 
városközponti Liget 
fejlesztése

NYDOP-2009-3.1.1/C 175/2009 55.555.556,- Ft

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént 5.555.556,-Ft Hiánypótlás folyamatban.
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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
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UTÁNKÖVETÉS

CHIRON (Szentgotthárd 
a magyarországi barokk 
út kapuja)

INTERREG IIIB 
CADSES

224/2006. sz. 
Képv.test. 

hat.

51.000.000.
-Ft

NYERT
támoga

tás
38.250.
000.- Ft

12.750.00
0.- Ft 2009.  augusztus  3-án  29.621,84  €  támogatás  érkezett. 

47.615,92 € támogatás várható még.
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok 
helyzete 2009. szeptember 15-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
Kistérségi

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

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.


