
T A R T A L O M M U T A T Ó

1. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat.
2. SZOI. Alapító Okirat módosítása.
3. Intézményi SZMSZ.-ek módosítása.
4. Felsőoktatás a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumában. 
5. III.  Béla Szakképző Iskola és Kollégium előrehozott érettségi 

vizsga ügye.
6. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium maximális osztály 

/csoport túllépés iránti kérelme.
7. Május  1.-i;  augusztus  20.-i  kirakodóvásár,  rendezvények 

értékelése.
8. Környezetvédelmi  alap-  Hulladékégető  elleni  tiltakozás 

számlájának finanszírozása.
9. Polgárőr Egyesület kérelme.
10. Költségvetési rendelet módosítása.
11. SZMSZ módosítása.
12.Helyi Építési Szabályzat módosítása.
13.  Rendeletmódosítás. (Önkormányzat vagyona)
14.  Rendelet- módosítások E-ügyintézés kapcsán.
15.   A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek 

bontásáról  és  helyreállításáról,  valamint  különböző 
reklámhordozók  elhelyezéséről  szóló  rendelet  módosításának 
tervezete. 

16. Beszámoló a  vállalkozó háziorvosok,  fogorvosok munkájáról. 
Tájékoztató az egészségügyi alapellátás és a szakorvosi ellátás 
jelenlegi helyzetéről.

17.Beszámoló  a  város  környezetvédelmi  rendeletének 
végrehajtásáról,  különös  tekintettel  a  köztisztasággal, 
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokra.     

18.  Az  Önkormányzat  vagyongazdálkodásának  helyzete. 
A vagyongazdálkodási irányelvek érvényesüléséről. Új irányok.

19. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és 
a lejárt határidejű  határozatokról.



E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2009. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Oktatási  Minisztérium a települési  és  a  megyei önkormányzatok együttműködésével  a 
2000/2001-es  tanév  során  létrehozta  és  beindította  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatot,  amely a felsőoktatási  intézmények hátrányos helyzetű 
hallgatói  számára  nyújt  rendszeres  anyagi  segítséget.  Az  Ösztöndíjpályázat  célja,  hogy  a 
szociális  támogatási  rendszerben  azon a  szinten  történjen  a  döntéshozatal,  ahol  a  legtöbb 
ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat 
által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra.

A támogatás  havi  összegét  pályázónként  állapítja  meg az önkormányzat.  Ezen összeget  a 
megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti, továbbá ezt az ún. önkormányzati 
ösztöndíjrészt  a felsőoktatási intézmény is kiegészíti.  

2008.  évben  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi  Bizottság  az  Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi  és  Sport  Bizottsággal  együttes  ülésen  döntött  a  pályázatokról,  beérkezett 
igazolásokról, melynek eredményeképpen Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2008/2009-
es tanévben 10 főt támogatott 10 hónapig, 2.000,- Ft/hó/fő összeggel. 

Sajnos  minden  évben  negatív  visszhangja  is  volt  a  döntéseknek,  pedig  a  bizottságok  a 
beküldött  papíralapú  igazolások  és  a  lefolytatott  környezettanulmány  alapján  is  a 
legigazságosabb döntést kívánták meghozni.

A  települési  önkormányzatoknak  az  Ösztöndíjpályázathoz  való  csatlakozásról  szóló 
nyilatkozatot  2009. szeptember 30-ig kell postára adni, a pályázatot  2009. október 1-jéig 
kell kiírni (az „A” típusút és „B” típusút együttesen). 

• Az  „A”  típusú  pályázatra azok  az  önkormányzat  területén  állandó  lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
a  képzésre  vonatkozó  keretidőn  belül,  államilag  támogatott, teljes  idejű  (nappali 
tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, 
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

• A  „B”  típusú  pályázatra azok  az  önkormányzat  területén  állandó  lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek;
és  a  2010/2011.  tanévtől  kezdődően  felsőoktatási  intézmény  keretében  államilag 
támogatott,  teljes  idejű  (nappali  tagozatos)  felsőfokú  alapképzésben,  egységes, 
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 31.
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Az ösztöndíj időtartama:
• „A” típusú pályázat esetén 10 hónap,
• „B” típusú pályázat esetén 3 év x 10 hónap. 

Az ösztöndíj mértéke minimum 1.000,-Ft/hó, ettől felfelé az önkormányzat eltérhet, egyben 
a támogatás összegét a pályázati forduló teljes időtartamára garantálni köteles.

Az ösztöndíjban részesülendők létszámát az önkormányzat határozza meg.

A csatlakozás előtt megfontolandó:
• a  pályázatok   elbírálásához  nem  mindig  valós  alapot  adnak  a  nyilatkozatok, 

igazolások,  még  akkor  sem,  ha  az  előző  éveket  vesszük  figyelembe,  amikor  is  a 
pályázóknál  környezettanulmány is  készült  a  hivatal  szociális  ügyintézőinek  és  az 
egészségügyi bizottság tagjainak segítségével;

• az önkormányzat két részletben utalja el a Bursa célszámlára az összeget,  a tanulók 
ezt csak hónapok múlva  kapják meg (esetünkben legkorábban 2010. április-május 
hónapban);

• az önkormányzat pénzügyi helyzete.
Ugyanakkor:
      - azt is figyelembe kell venni, hogy vannak szociálisan valóban rászoruló tanulók, akiknek 
ez a 
         támogatás is segítséget jelent és lehet, hogy éppen ez a támogatás az, ami lehetővé teszi 
         számukra tanulmányai zavartalan folytatását. 
Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy a  fentiek figyelembevételével  az előterjesztést 
megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

„A” variáció

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos 
helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2010 évi fordulójához.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010 évi fordulójában az
 „A” típusú pályázat esetén  ....... főt
 „B” típusú pályázat esetén  ........ főt

részesít ösztöndíjban.
Határidő: 2009. november 23.
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójában az
 „A” típusú pályázat esetén ........ e/Ft/hó
 „B” típusú pályázat esetén ........ e/Ft/hó
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támogatást nyújt, melynek fedezetét a 2010. évi költségvetésben kell tervezni.
Határidő: 2010. január 31. az első (5 havi) rész, 2010. augusztus 31. a második (5 havi) 
rész  átutalására
Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető

4. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  pályázatok  elbírálására 
felkéri  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Jogi,  valamint  az  Oktatási,  Kulturális, 
Idegenforgalmi és Sport Bizottságot, hogy együttes ülésen döntsenek.
Határidő: 2009. november 23.
Felelős:  Dr. Gábor László irodavezető

„B” variáció

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem  kíván  csatlakozni  a 
hátrányos helyzetű felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg felsőoktatási  tanulmányokat kezdő 
fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2009. szeptember 04.

                                                                              Dr. Gábor László 
                                                                                         irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2009. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: A SZOI Alapító Okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  igazgatója  a  mellékelt  kérelemmel  fordul  a  Tisztelt 
Testület felé. (3. sz. melléklet.)

Az intézmény általános iskolai ellátandó tevékenységi köre 2009. szeptember 1-jétől kibővült, 
hiszen  a  SZOI  Általános  Iskolájának  Arany  János  1-4.  évfolyamán  az  első  osztályok 
egyikében  emelt  angol  nyelvi  oktatás  folyik.  A 2009.  júniusában  jóváhagyott  intézményi 
pedagógiai programba az ezzel kapcsolatos kiegészítés már megtörtént,  a fenntartó jóvá is 
hagyta.  Jelen  előterjesztés  célja  az  intézmény  alapító  okiratának  kiegészítése  ezzel  a 
tevékenységgel.

Az  előterjesztés  2.  sz.  melléklete  tartalmazza  az  intézmény  egységes  szerkezetbe  foglalt 
alapító okiratát - már az elfogadásra váró módosítással együtt.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a SZOI alapító okirat módosítását az 1. számú melléklet 
szerint jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége 
Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  Alapító 
Okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerint, az Alapító Okirat egységes szerkezetbe 
foglalását a 2. számú melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős  : Pénzes Tibor igazgató
                 
Szentgotthárd, 2009. szeptember 15.

Dr. Gábor László
                                                                                                              irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

5



1. számú melléklet 

Módosítás előtti szöveg: Módosítás utáni szöveg:

13.5.2. Általános  iskolai  nevelés  és 
oktatás keretében:

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

13.5.2. Általános  iskolai  nevelés  és 
oktatás keretében:

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

ALAPÍTÓ OKIRAT

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (9970  Szentgotthárd,  Széll 
Kálmán tér 11.) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §. (5) bekezdésében és az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (3) bekezdésében foglaltak, valamint a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44.§ (4) 
bekezdése  alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetési szerv 2009. július 01. időponttól:
Neve:  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (SZOI)
Rövidített neve: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
A  szervezeti  és  szakmai  szempontból  önálló  intézményegységként  működő 
tagintézményei (telephelyei):
I.                  Intézményegység: Egységes Iskola
              Telephelyei:

         Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Vörösmarty 
Mihály Gimnáziuma, Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.

         Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Általános 
Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama, Szentgotthárd, Füzesi 
u. 7.

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

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

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

      Magyarlak, Temető u. 1.
      Csörötnek, Vasúti u. 16.

      II. Intézményegység:
         Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Takács  Jenő 

Alapfokú  Művészetoktatási  Intézményegysége   (Rövidített  neve: 
Takács Jenő Zeneiskola), Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 1.

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

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

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

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

     Magyarlak Község Önkornányzata Képviselő-testülete 
     (9963 Magyarlak,Kossuth Lajos út 173.) és  
     Csörötnek Község  Önkormányzata Képviselő-testülete 
     (9962 Csörötnek, Vasúti út 5.)
     

5. Működési köre: Szentgotthárdi kistérség területe

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

7. Tagozat megnevezése:
   -     óvoda

-  nappali;
- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás;
- sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése és 

oktatása;

8. Évfolyamok száma: 

- általános iskola: 8 évfolyam
- gimnázium  : 4 (9-12. évfolyam)

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

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

9. Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatás

10.  Fenntartó  szerv(einek)  neve,  székhelye:  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
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11. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
     Vörösmarty Mihály Gimnázium és Kolégium (Szentgotthárd, Széll K. tér 1.)

Széchenyi István Általános Iskola(Szentgotthárd, Füzesi u.7.)
Arany János Általános Iskola (Szentgotthárd, Arany J.u.2.)
Takács Jenő Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

     (Szentgotthárd, Deák. F.u.1.)
12. Az intézmény besorolása:
12.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa):  Közszolgáltató költségvetési szerv, 
közintézmény
12.2. Feladatellátáshoz  gyakorolt  funkció  szerint  (gazdálkodási  jogkör): Önállóan 
működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv.  A  költségvetési  szerv  saját  költségvetéssel 
rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az alaptevékenységét önállóan 
látja  el  azzal,  hogy  a  pénzügyi,  gazdálkodási,  számviteli  feladatait  a  szentgotthárdi 
Polgármesteri  Hivatal  látja  el  az  irányító  szerv  által  jóváhagyott  együttműködési 
megállapodás alapján.

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

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

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

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

nevelése, oktatása 
801 236 általános iskolai felnőttoktatás
801 313 alapfokú művészetoktatás
552 323 iskolai intézményi közétkeztetés
805 113 napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
526 915 egyéb nem bolti kiskereskedelem (tanulók tankönyvvel való ellátása)
2009. július 01. időponttól:
801 115 óvodai nevelés (etnikai kisebbségi óvodai nevelés)
801 126 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: magatartási zavar, 

figyelemzavar, tanulási nehézség.
552312 óvodai intézményi közétkeztetés

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

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:
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853111Nappai rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam)
853113 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók nappali  rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9-13.évfolyam)
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
852011 Általános  iskolai  tanulók  nappali  rendszerű  nevelése,  oktatása  (1-

4.évfolyam)
852021 Általános  iskolai  tanulók  nappali  rendszerű  nevelése,  oktatása  (5-

8.évfolyam)
852012 Sajátos  nevelési  igényű  általános  iskolai  tanulók  nappali  rendszerű 

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

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

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

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

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

931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás

  851013            Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nev. igényű gyerm. óvodai nevelése, ellátása
882119 Óvodáztatási támogatás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés

  562917 Munkahelyi étkeztetés

13.3. Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó szakfeladatok: nincs.

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

13.5 Ellátandó tevékenysége, feladata:
Az intézmény közös igazgatású közoktatási intézmény, amely az alábbi feladatokat 
látja el:

13.5.1. Gimnáziumi nevelés és oktatás keretében:
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- Gimnáziumi képzés, amely általános műveltséget megalapozó , valamint 
érettségi  vizsgára  és  felsőfokú  iskolai  tanulmányok  megkezdésre  és  a 
munkába állásra felkészítő nevelés és oktatás .A gimnáziumi nevelést és 
oktatást az ötödik ill. a kilencedik évfolyamon kezdi és a tizenkettedik ill. 
tizenharmadik  évfolyammal  fejezi  be.  Egy  osztályban  a  kilencedik 
évfolyamon idegen nyelvből intenzív nyelvi képzés folyik.

- Ellátja a szlovén és német nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását.
-

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

felkészíti  a  tanulókat  az  alapfokú  iskolai  végzettség  megszerzésére.  A 
nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás során 
emelt  szintű  testnevelési,  német  nyelvi  és  nemzetiségi  nyelvi  (német, 
szlovén)  képzés illetve  magyar  német  két  tanítási  nyelvű oktatás,  emelt 
angol  nyelvi  képzés  folyik.  A  tanulók  részére  napközi  otthonos, 
iskolaotthonos és tanulószobai ellátást biztosít.

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

- Iskolai könyvtárat működtet.
- Igény esetén felnőttoktatást is végez.
- Etnikai nevelés – oktatás megszervezése
- Kis létszámú osztály működtetése
- Logopédiai ellátás biztosítása
- Gyógy-testnevelés megszervezése
- Fejlesztő  pedagógiai  és  felzárkóztató,  integrációs  foglalkozások 

megszervezése
- sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  általános  iskolai 

nevelése,oktatása  (a  Tanulási  Képességet  Vizsgáló  Szakértői  és 
Rehabilitációs Bizottság által készített szakértői vélemény alapján azokat a 
sajátos  nevelési  igényű gyermekeket,  akik  testi,  érzékszervi  (ezen  belül 
gyengén látó, nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, a 
megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdenek, a megismerő 
funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  vissza  nem 
vezethető  tartós  és  súlyos  rendellenességével  küzdenek,  különösen 
dyslexia,  dysgraphia,  dyscalculia,  tanulási  zavar,  olvasási  nehézség, 
figyelemzavar, magatartás zavar, helyesírási nehézség.)

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

- Megalapozza a művészeti  kifejező készségeket,  ill.  előkészít,  felkészít  a 
szakirányú továbbtanulásra.

- Az  alapfokú  művészetoktatás  képző-  és  iparművészet  ágában  alapfokú 
nevelést és oktatást biztosít az alábbi tanszakokon: vizuális alapismeretek, 
grafika,  bőrműves,  kerámia,  kézművesség,  textil,  tűzzománc  készítő 
szakok

13.5.4. Óvodai nevelés
- Az  óvoda  három  éves  kortól  az  iskolába  jutáshoz  szükséges  fejlettség 
eléréséig – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – legfeljebb nyolc éves 
korig nevelő intézmény. Az óvoda nevelési programjának megfelelően felelős a 
gyermekek  testi,  értelmi,  érzelmi,  erkölcsi  fejlődéséért,  a  gyermekközösség 
kialakulásáért. Az óvodai nevelés, során ellátja az etnikai kisebbséghez tartozó 
gyermekek  óvodai  nevelését  (a  csörötneki  óvodai  telephelyen),  továbbá  a 
beszédfogyatékos  gyermekek  nevelését,  logopédiai  foglalkozását  utazó 
szakemberrel.

13.6.Maximálisan felvehető tanulólétszám:

- gimnázium: 400 fő
- általános iskola:

 nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó képzés: 1040 fő
 sajátos  nevelést  igénylő  tanulók  nappali  rendszerű  általános  műveltséget 

megalapozó iskolai oktatása: 50 fő
 alapfokú művészetoktatás: 265 fő
 képző-iparművészeti ágban 140 fő
 Óvodai létszám. Magyarlak 25 fő, Csörötnek 30 fő (2009. július 01. időponttól 

tagintézmény).

13.7. A feladatellátást szolgáló vagyon:
13.7.1. A gimnázium területe és épülete: a 1332. sz. tulajdoni lapon, az 1376. hrsz. 
alatt van nyilvántartva.
13.7.2. Az általános iskolák területei és épületei: a 1072. hrsz. és a 7/2. hrsz. alatt 
vannak nyilvántartva (általános iskolák épülete tornateremmel, tornacsarnokkal).
13.7.3.  A magyarlaki  csörötneki  általános  iskola  és  óvoda  területei  és  épületei: 
magyarlaki  500/3 hrsz.  a  245.  hrsz.  és  a  csörötneki  455/1  hrsz.  alatt  vannak 
nyilvántartva (2009. július 01. időponttól tagintézmény).
13.7.4. A  zeneiskola  a  szentgotthárdi  1320.  hrsz.  alatt  van  nyilvántartva.  A 
telephelynek otthont  adó  -  Magyarlak-  Csörötnek  tulajdonában lévő,  Magyarlak, 

13



Kossuth L. u. 236. sz. alatti  – ingatlan, valamint annak felszereléseinek ingyenes 
használata megállapodás alapján történik. 
Az  intézmény  a  feladatellátáshoz  szükséges  ingatlanokat,  így  a  tornacsarnokot, 
tornatermet, tantermeket egy évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja, ha ez 
nem akadályozza a nevelési-oktatási intézményben folyó munkát. Az intézmény a 
rendelkezésre  álló  vagyont  nem  jogosult  elidegeníteni,  illetve  biztosítékként 
felhasználni.

14.  Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Az  intézmény  igazgatóját  a  Társulási  Tanács  meghatározott  időtartamra  bízza  meg 
nyilvános  pályázati  eljárás  útján,  az  egyéb  munkáltatói  jogkört  a  Társulás  elnöke 
gyakorolja.

15. Az intézmény képviselete:
Az intézményt, mint jogi személyt az igazgató vagy az általa megbízott személy képviselheti.

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

Záradék:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a ..../2009. sz. Képviselő-testületi határozattal, Magyarlak 
Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot a ........../2009. sz. Képviselő-testületi határozattal,Csörötnek Község 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt 
Alapító  Okiratot  a  ...../2009.  sz.  Képviselő-testületi  határozattal  fogadta  el,  amely  a 
törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

Szentgotthárd, 2009. …………...

                                   Polgármester                  Polgármester             Polgármester
                                   Magyarlak                      Csörötnek                  Szentgotthárd
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3. sz. melléklet

Szentgotthárd és Térsége Tárgy: Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Többcélú Kistérségi Társulás
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.

Tisztelt Fenntartó!

A SZOI alapító okirata 2009 júniusában került legutóbb módosításra az egységes iskolává 

történő intézményátszervezés miatt.

Az intézmény általános iskolai ellátandó tevékenységi köre 2009. szeptember 1-től kibővült, 

hiszen  a  SZOI  Általános  Iskolájának  Arany  János  1-4.  Évfolyamán  az  egyik  induló  1. 

osztályban emelt angol nyelvi csoport indult. Az ezzel kapcsolatos kiegészítés a szintén 2009 

júniusában jóváhagyott  intézményi  Pedagógiai  Programba is  bekerült,  az  alapító  okiratból 

viszont az ezzel kapcsolatos kiegészítés akkor kimaradt.

Kérem ezért, hogy az intézmény alapító okiratának 13.5.2. pontját az  „emelt angol nyelvi  

képzés” szöveggel  kiegészíteni,  és  az  így  módosított  dokumentumot  elfogadni 

szíveskedjenek.

Szentgotthárd, 2009. szeptember 15.

Tisztelettel:

Pénzes Tibor
                igazgató
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  elmúlt  időszakban  -  jogszabályi  rendelkezéseknek  megfelelően  -  több 
alkalommal  került  sor  az  intézmények  alapító  okiratainak  módosítására.  A 
327/2008.  (XII.30.)  Korm.  rendelettel  módosított  Ámr.  10.§-ával  bővítette  a 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  tartalmi  elemeit,  ugyanolyan  tartalmi  és 
formai  kötelezettségekkel,  mint  az  alapító  okiratok  esetében.  Eszerint  az 
intézményi  SZMSZ-ben is  meg kell  jeleníteni  az  intézmény tevékenységeit  és 
szakfeladat-rendjét. A 217/1998. Korm. rend. (Amr.) 13/A §-a tartalmazza az 
intézmények  szervezeti  és  működési  szabályzatainak  tartalmára  vonatkozó 
előírásokat,  így  azt  is,  hogy  a  szakfeladat  számokat  és  megnevezéseket  is 
szerepeltetni kell (13/A.§ (2) c) pont).

Mivel  az  Amr.  171.§  (2)  bekezdése  szerint  a  szakfeladatrend  változást 
szeptember 30. időpontig kell  átvezetni az alapító okiratokon, az intézmények 
szabályzatait  is  eddig  az  időpontig  szerencsés  kiegészíteni  ezekkel.  A 
Pénzügyminisztérium  által  kiadott  útmutató  is  ezt  az  időpontot  tartalmazza, 
hivatkozással a 2008. évi CV. tv. 6.§ (2) bekezdésére.

A  fentiek  alapján  az  intézmények  SZMSZ-einek  kiegészítése  valamint  annak 
fenntartó  általi  jóváhagyása  szükséges.  Az  előterjesztés  mellékletében 
intézményenként  összefoglaltuk,  hogy  mivel  szükséges  a  szabályzatok 
kiegészítése / módosítása. Mivel a SZOI, a Játékvár Óvoda, a Gondozási Központ 
és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartója a Többcélú Kistérségi 
Társulás, ezért esetükben a Társulási Tanács dönt az SZMSZ-ek módosításairól. A 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  által  fenntartott  intézmények  (III.  Béla 
Szakképző Iskola, Móra Ferenc Városi Könyvtár, Rendelőintézet Szentgotthárd) 
kapcsán a Tisztelt Képviselő-testületnek kell döntenie / jóváhagynia.

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

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet 
Szentgotthárd intézmény Szervezeti és működési szabályzatának módosítását 
jóváhagyja az 1. számú melléklet szerint.
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2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Móra  Ferenc 
Városi  Könyvtár  intézmény  Szervezeti  és  működési  szabályzatának 
módosítását jóváhagyja a 2. számú melléklet szerint.

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  III.  Béla 
Szakképző  Iskola  és  Kollégium  intézmény  Szervezeti  és  működési 
szabályzatának módosítását jóváhagyja a 3. számú melléklet szerint.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős:    intézményvezetők

Szentgotthárd, 2009. szeptember 22.

                                                                              Dr. Gábor László
                                                                                 irodavezető

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

Rendelőintézet:

Előtte: Az intézmény ellátja az alábbi 
felsorolt kötelező és önként vállalt 
egészségügyi szakfeladatokat: 
Alapellátás:
851219.sz. szakfeladaton:egy háziorvosi 
szolgálat
851286.sz. 
szakfeladaton:gyermekfogászati ellátás
851297.sz. szakfeladaton:védőnői 
szolgálat
851912.sz. szakfeladaton: anya-gyermek-
csecsemővédelem
851264.sz. szakfeladaton: iskola-
egészségügyi ellátás
851242.sz. szakfeladaton: központi 
ügyeleti szolgálat

Szakellátás:
851275.sz. szakfeladaton: járóbeteg 
szakellátás

Gondozók: onkológia, pszichiátria, 
addiktológia, tüdőgondozó
851967.sz. szakfeladaton: egészségügyi 
ellátás egyéb feladatai

Szakrendelések:
belgyógyászat, általános sebészet, baleseti 
sebészet, ortopédia, nőgyógyászat-
terhestanácsadás, gyermekgyógyászat, 
fül-orr-gégészet, szemészet, 
bőrgyógyászat, ideggyógyászat, 
pszichiátria, tüdőgyógyászat, 
reumatológia, laboratórium, képalkotó 
diagnosztika (UH), foglalkozás-
egészségügyi szakellátás, urológia

Egészségügyi szolgáltatás:
851253.sz. szakfeladaton: foglalkozás-
egészségügyi alapellátás

Utána:  2010.  január  01.  időponttól  az  alábbi 
szakfeladat száma és megnevezése alkalmazandó: 

• 8621011 Háziorvosi alapellátás
• 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás

• 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása

• 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása

• 8622311 Foglalkozás-egészségügyi 
alapellátás

• 8622321 Foglalkozás-egészségügyi 
szakellátás

• 8623011 Fogorvosi alapellátás

• 8690311 Egészségügyi laboratóriumi 
szolgáltatások

• 8690321 Képalkotó diagnosztikai 
szolgáltatások

• 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás

• 8690411 Család- és nővédelmi 
egészségügyi gondozás

• 8690421 Ifjúság-egészségügyigondozás

18



2. sz. melléklet

MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

I.  AZ  INTÉZMÉNY  NEVE,  JOGÁLLÁSA,  TEVÉKENYSÉGI  ÉS  MŰKÖDÉSI 
TERÜLETE

Eredeti szöveg: Módosított szöveg:
3.  Az  intézmény  jogállása:  önálló  jogi 
személy
Gazdálkodási jogköre:  részben önállóan 
gazdálkodó,  bérgazdálkodás  jogkörrel 
rendelkező költségvetési szerv

3. Az intézmény besorolása

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

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

4.  A  könyvtár  tevékenysége  (1997.  évi  
CXL. tv.) 

A könyvtár alaptevékenysége:
a gyűjtemény fejlesztése, feltárása, 

           őrzése, rendelkezésre bocsátása
tájékoztatás
információszolgáltatás
könyvtárközi 
dokumentumkölcsönzés

           és információszolgáltatás
internet-hozzáférés biztosítása

 A könyvtár kiegészítő tevékenysége:
reprográfiai szolgáltatás
irodalomkutatás
számítógépes irodai szolgáltatások
telekommunikációs szolgáltatások
kiadvány-értékesítés
kiadói tevékenység

4. A könyvtár tevékenysége

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

Az intézmény alaptevékenysége:

1.1. Alaptevékenység:  TEÁOR: 
9101,  Könyvtári,  levéltári 
tevékenység

1.2. Szakágazat  száma  és 
megnevezése /5/:

910100:  könyvtári,  levéltári 
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tevékenység

1.3. Szakfeladat  száma  és 
megnevezése:

2009.  december  31-ig 
alkalmazandó  szakfeladat  száma 
és megnevezése:
923127  közművelődési,  könyvtári 
tevékenység

2010.  január  1-jétől 
alkalmazandó  szakfeladat  száma 
és megnevezése:
Az  intézmény 
alaptevékenységébe  tartozó 
szakfeladatok  száma, 
megnevezése:
9101211  Könyvtári  állomány 
gyarapítása, nyilvántartása
9101221  Könyvtári  állomány 
feltárása, megőrzése, védelme
9101231 Könyvtári szolgáltatások
8219001  Fénymásolás,  egyéb  irodai 

szolgáltatások
1814001  Könyvkötés,  kapcsolódó 

szolgáltatás
5811001 Könyvkiadás
9105011  Közművelődési 

tevékenységek, és támogatásuk
8559371 Máshova nem sorolt egyéb 

felnőttoktatás
6399901 Máshova nem sorolt egyéb 

információs szolgáltatás
6820021  Nem  lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése

Az  intézmény  kiegészítő 
tevékenységei:

8219002  Fénymásolás,  egyéb  irodai 
szolgáltatások

1814002  Könyvkötés,  kapcsolódó 
szolgáltatás

5811002 Könyvkiadás
9105012  Közművelődési 

tevékenységek, és támogatásuk
8559372 Máshova nem sorolt egyéb 

felnőttoktatás
6399902 Máshova nem sorolt egyéb 

információs szolgáltatás
6820022  Nem  lakóingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése

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

7. Az alapító okirat kelte, száma:
288/1992.
Módosításai:  62/1994.,  79/1995., 

7.  Az  alapító  okirat  kelte,  száma: 
161/2009.  sz.  Képviselő-testületi 
határozattal
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364/1996., 97/1998., 7/2001.

3. sz. melléklet
 

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

RÉGI MÓDOSÍTOTT
II/3/a:

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

 II/3/a:

Önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv.  A 
költségvetési  szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási  jogköre  és  felelőssége  van.  Önálló  pénzügyi, 
gazdálkodási, számviteli szervezeti egységet működtet.

- II/3/d Feladatmutatók 

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

• 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 

• 559011  Kollégiumi  szálláshelynyújtás 
közoktatásban tanulók számára 

• 559012  Kollégiumi  szálláshelynyújtás 
felsőoktatásban  részt  vevő  hallgatók 
számára 

• 559013  Diákotthoni  szálláshelynyújtás 
felsőoktatásban  részt  vevő  hallgatók 
számára 

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

 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése

85312 Szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 

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

• 853122 Sajátos nevelési igényű tanulók 
nappali  rendszerű  szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam)

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

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

85313 Szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)

• 853131Nappali  rendszerű  szakiskolai 
oktatás (9–10. évfolyam)

• 853132 Sajátos nevelési igényű tanulók 
nappali  rendszerű  szakiskolai  oktatása 
(9–10. évfolyam)

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

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

• 853135  Szakiskolai  felnőttoktatás  (9–
10. évfolyam)

85321  Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő 
szakmai elméleti képzés

• 853211  Szakképesítés  megszerzésére 
felkészítő  nappali  rendszerű  szakmai 
elméleti  oktatás  a  szakképzési 
évfolyamokon

• 853212 Sajátos nevelési igényű tanulók 
szakképesítés  megszerzésére  felkészítő 
nappali  rendszerű  szakmai  elméleti 
oktatása a szakképzési évfolyamokon

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

• 853214  Szakképesítés  megszerzésére 
felkészítő  szakmai  elméleti 
felnőttoktatás

85322  Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő 
szakmai gyakorlati képzés

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

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

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

• 853224  Szakképesítés  megszerzésére 
felkészítő  szakmai  gyakorlati 
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felnőttoktatás

85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, 
képzés

• 853231 Emelt  szintű nappali  rendszerű 
szakközépiskolai  szakmai  oktatás  a 
szakképzési évfolyamokon

• 853232 Sajátos nevelési igényű tanulók 
emelt  szintű  nappali  rendszerű 
szakközépiskolai  szakmai  oktatása  a 
szakképzési évfolyamokon

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

• 853234  Emelt  szintű  szakközépiskolai 
felnőtt szakképzés

8542 Felsőfokú oktatás 

85421  Felsőfokú  végzettségi  szintet  nem  biztosító 
képzések

• 854211 Felsőfokú szakképzés
• 854212 Szakirányú továbbképzés
• 854213  Felsőfokú  végzettségi  szintet 

nem biztosító egyéb képzés

8559 M.n.s. egyéb oktatás 

85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés

• 855917  Középiskolai,  szakiskolai 
tanulószobai nevelés

• 855918  Sajátos  nevelési  igényű 
középiskolai,  szakiskolai  tanulók 
tanulószobai nevelése

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

85592 Kollégiumi, externátusi nevelés

• 855921  Nappali  rendszerű  iskolai 
oktatásban  részt  vevő  tanulók 
kollégiumi, externátusi nevelése

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

• 855923  Nappali  rendszerű  iskolai 
oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai 
kisebbségi  tanulók  kollégiumi, 
externátusi nevelése
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85593 Egyéb felnőttoktatás

• 855931  Iskolarendszeren  kívüli  nem 
szakmai oktatás

• 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai 
oktatás 

• 855933  Foglalkoztatást  elősegítő 
képzések 

• 855934  Megváltozott 
munkaképességűek  rehabilitációs 
képzése

• 855935 Szakmai továbbképzések 
• 855936 Kötelező felkészítő képzések 
• 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

85601 Pedagógiai szakszolgáltatások

 856013 Fejlesztő felkészítés 

85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

• 856091  Szakképzési  és  felnőttképzési 
támogatások 

• 856092 Munkaerőpiaci  felnőttképzéshez 
kapcsolódó szakmai szolgáltatások

• 856099  Egyéb  oktatást  kiegészítő 
tevékenység

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

89044 Közfoglalkoztatás
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. szeptember 30-i ülésre

Tárgy: Felsőfokú szakképzés a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményében

Tisztelt Képviselő-testület!

Már  több  alkalommal  felmerült  a  felsőfokú  szakképzés  indítása  Szentgotthárdon.  A 
Képviselő-testület augusztus 30-án megtartott ülésén hozott 198/2009. számú határozatában 
elvben egyetértet a  gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés III. Béla Szakképző 
Iskola és Kollégium intézményében való indításával.  A megállapodás-tervezet aláírására a 
felmerülő  kérdések  miatt  nem  került  sor,  melyek  tisztázására  felkérték  az  intézmény 
igazgatóját.

Az intézmény igazgatója az alábbiakban válaszol a felmerült kérdésekre.

1. A változással kapcsolatban  TISZK állásfoglalást  kell  beszerezni!  -  a  TISZK-ben való 
tagsággal nem összeférhetetlen-e ez a változás? 

VÁLASZ:  A NYME (SEK) és  a  Vasi  TISZK közötti  2009 tavaszán kötött  együttműködési  
megállapodást (mellékelve). Ez az egyetem és a középiskolák közötti kapcsolat szorosabbá  
tételét,  az  együttműködési  lehetőségek  kihasználásának  lehetőségeit  szorgalmazza.  Így  a  
szentgotthárdi  felsőfokú képzés kifejezetten a Vasi  TISZK elvárásait,  érdekeit  is  szolgálja.  
Büszkék lehetünk arra,  hogy a Vasi  TISZK 9 intézményéből a III.  Béla Szakképző Iskolát  
találta alkalmas partnernek az egyetem.  

Amennyiben az Alapító Okirat módosítására valóban nincs szükség (későbbi válaszokból ez 
derül ki) akkor erre a kérdésre sem lenne szükség, de a teljesség kedvéért a kérdést és választ 
is hozzuk.  

2. Az  intézmény  módosuló  dokumentumait  be  kell  mutatni!   Mely  dokumentumokat  és 
hogyan érint a változás? Amennyiben az intézmény alapító okiratát érinti a változás, meddig 
hozható  fenntartói  döntés  ezzel  kapcsolatban?  Kell-e,  ha  igen,  milyen  véleményeket  kell 
beszerezni a döntéshez? 
(VÁLASZ a 3. pontnál)

3. Az Alapító Okirat módosítása kapcsán felmerül, hogy amennyiben a felsőfokú képzés a 
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Szakképzőben történik, akkor a diákok miért az Egyetemmel lesznek jogviszonyban? Lehet-e 
intézményi  képzés  az,  ahol  a  hallgatók  nem  állnak  hallgatói  jogviszonyban  a  képző 
intézménnyel?

VÁLASZ: A felsőoktatási törvény értelmében, ha a felsőfokú szakképzés estén a hallgatók  
felsőoktatási  intézménnyel  állnak  jogviszonyban,  akkor  a  felsőoktatási normatívára  van 
jogosultság,  mely a középiskolai  normatívánál magasabb,  ezzel  a  képzés gazdaságosabbá 
tehető. A NYME más középiskolákkal is működik évek óta ilyen kapcsolatrendszerben.
A  középiskolák  felsőfokú  képzést  kizárólag  a  felsőoktatási  intézménnyel  történő 
együttműködési megállapodás alapján végezhetnek, tehát önállóan nem jogosultak rá.
Az  országban  számos  középiskola  kialakított  ilyen  kapcsolatrendszert  pl.  nyíregyházi,  
szolnoki, soproni középiskolák.
Alapító  Okirat,  Pedagógiai  és  Szakmai  Programot  e  tekintetben  nem  kell  módosítani,  
kiegészíteni.

Az oktatók e képzés során kivel állnak majd jogviszonyban? Ha az egyetemmel, akkor mitől a 
Szakképző felsőfokú képzése az, ahol az oktatók sem állnak jogviszonyban az intézménnyel? 
Ha a Szakképzővel állnak jogviszonyban, akkor ez elsősorban a Szakképző jelenlegi oktatói 
kapcsán  érdekes,  akik  ha  közalkalmazotti  jogviszonyban  lesznek,  akkor  a  heti  kötelező 
óraszámuk  hogyan  alakul  –  annak  fényében,  hogy  már  most  is  mindenki  a  kötelező, 
törvényben előírt óraszámot tanítja?  Más jogviszony esetén mennyiben lehet a saját oktatóval 
megbízási jogviszonyt is kötni oktatási feladat végzésére? 

VÁLASZ: A oktatókkal ugyanúgy, mint a felnőttképzés esetén, vagy más képző intézményben  
való  oktatásnál,  vagy  akár  a  TISZK-ben  való  közreműködés  estén:  külön  szerződéskötés  
történik a feladat elvégzésére. A főállású munkaviszonyt nem érintő, amellett kötött szerződés,  
vagy vállalkozói tevékenység keretében folyó munkavégzés jogilag rendezett.

4. A felsőfokú képzésben részesülő diákok fogadásához át kell-e alakítani a kollégiumot, ha 
igen, mennyiben, mikor és milyen forrásból?

VÁLASZ: A felsőfokú képzés kollégiumi átalakítást nem igényel. A felsőoktatási hallgatók  
fogadása, a kollégium jobb kihasználását, gazdaságosabb működtetését eredményezi.

5. Az intézmény pedagógusai  sok esetben már most  túlórában tanítanak – hogyan tud az 
intézmény eleget tenni a felsőfokú oktatási  képzésnek is? További feladatok felvállalása a 
jelenlegi kapacitással nem befolyásolja-e hátrányosan az intézményben folyó munkát, nem ró-
e további költségeket a fenntartóra, fedezetlen költségeket az intézményre?  

VÁLASZ: Az  intézmény  pedagógusainak  túlórája  átlagban  heti  2  óra,  amely  napi  4,8  
megtartott átlagórát jelent a nappali képzésben. Ez azt jelenti, hogy további órák megtartását  
képesek  ellátni  a  nappali  rendszerben  is.  A  heti  40  órás  főállású  munkaidő  melletti  
tevékenységet vállaló pedagógusok leterheltsége szabadidejük terhére történik. A főállásuk  
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melletti felsőoktatási tevékenységüket egyben az iskola javára is fordítják. Ellentétben azzal,  
amikor más képző intézménynél, vagy egyéb munkáltatónál végeznek kereset-kiegészítést. 
A gyakorlati képzések egy része külső cégeknél történik, akikkel intézményünk együttműködési  
megállapodást kötött a képzés megvalósulása estén.
A pedagógusok  díjazása az átadott  normatívából  történik,  óradíj  formájában,  amint  az  a  
kidolgozott költségtervben is látható. A tervezett költségvetés fedezi a képzési költségeket, a  
rendelkezésre  álló  infrastruktúra  hatékonyabb  kihasználása  gazdaságosabb  működtetést  
eredményez.  

6. Biztos,  hogy egy ilyen döntés előkészítése során tisztázódott,  hogy személy szerint  kik 
lesznek az intézmény tanárai közül, akik a felsőfokú képzésben is oktatni fognak. (I. számú 
lista) A kérdés, hogy a felsőfokú képzésben való oktatáshoz milyen végzettségű oktatókra lesz 
szükség? Erről egy másik lista biztosan rendelkezésre áll. (II. számú lista) Ezek összevetése 
biztosan  megtörtént.  Ennek  az  összevetésnek  az  eredményét,  valamint  a  II.  számú  listát 
bemutatni szükséges. Látnunk kell azt is, hogy szükségesek-e továbbképzések, és ha kellenek, 
akkor ezeket milyen forrásból fedezi az intézmény? 

VÁLASZ: A képzés minőségbiztosításáért a szerződés értelmében az NYME (SEK) felelős. Az  
intézményünkkel  történő  egyeztetések  alapján  saját  dolgozóink  és  óraadók  fognak  a 
képzésben dolgozni, akik a felsőoktatási  intézmény elvárásainak megfeleltek (végzettségük,  
szakmai  területük,  oktatási  gyakorlatuk,  üzemi  gyakorlatuk,  nyelvtudásuk  alapján).  A 
gyakorlati képzések egy részére külső cégekkel intézményünk együttműködési megállapodást  
kötött a képzés megvalósulása érdekében.
A felsőfokú képzéshez további anyagi forrást igénylő továbbképzésre nincs szükség. 

7. A felsőfokú  képzés  adminisztrációjával  kapcsolatosan  hány  ember  fogja  ezt  a  munkát 
végezni, és mikor? Kell újabb munkaerőt felvenni? Ha igen, akkor ennek a várható költsége 
mekkora? Ha nem, akkor milyen munkáltatói intézkedés alapján végzik ezt a plusz feladatot – 
miután a jelenlegi rendszerben is mindenki teljes munkaidőben dolgozik? Erre az esetre az 
ezzel kapcsolatos plusz költségek mekkorák?

VÁLASZ: A felsőfokú képzés adminisztrációját és menedzselését végzők ugyanúgy, mint az  
oktatók külön megállapodás alapján a teljes munkaidejük mellet végzik tevékenységüket. Ld.  
4. pont.
 A  felmerülő  költségeket  a  finanszírozási  tervben  szereplő  középiskola  menedzselési  és  
adminisztrációs díj fedezi. Így plusz feladatellátást és költséget nem ró ez az intézményre.

8. Milyen  arányban  állnak  az  intézmény által  felvállalt  kötelezettségek kiadásai  (különös 
tekintettel a személyi és tárgyi feltételek biztosítására) a feladat után járó bevételekkel (az 
állami normatíva 70%-ának és a költségtérítéses hallgatók által fizetendő összeg 75%-ának 
összegével)? Ró-e ez további, fedezetlen költségeket az intézményre, a fenntartóra, ha igen, 
pontosan  mennyit?  Összességében  mekkora  költséget  jelent  az  intézménynek  a  felsőfokú 
képzés bevezetése? Egy tervezett költségvetésre van szükség, ami csak a felsőfokú képzés 
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költségeit jelenti induláskor és a második évben, amikor már két párhuzamos osztály/csoport 
lesz. 

VÁLASZ: Az akkreditációs anyagban lévő finanszírozási terv részletesen és egyértelműen 
tartalmazza a felmerülő kérdésre a megnyugtató választ, miszerint intézményünkre a felsőfokú  
képzés bevezetése nem ró többletkiadást.

9. Normatívák  bizonytalansága  –  az  együttműködési  megállapodás  tartalmazza,  hogy  a 
“jogszabály-,  kormány-,  és  miniszteri  rendeletváltozásokból  fakadó  hátrányokat  a  Felek  
közösen viselik”. Az intézmény által vállalt kötelezettségek költségeinek mi lesz a fedezete, 
ha a normatíva a következő tanévben lecsökken / megszűnik és  minimum 4 féléven keresztül 
biztosítani kell a képzést!

VÁLASZ: A  normatíva  változását,  megszűnését  nem  lehet  prognosztizálni.  Megszűnése 
esetén nyilván költségtérítéses képzéssé alakul át, így az fedezi a költségeket.  
A  képzést  nem  4  szemeszteren  keresztül  kell  biztosítani  intézményünknek,  hanem  a  
szerződés 6. pontja értelmében bármely tanév végén felmondható a szerződés  .  

„A szerződő felek jelen megállapodást  közös  megegyezéssel,  bármely tanév  végén,  az  azt  
megelőző év március elsejéig történő bejelentési kötelezettség mellett felmondhatja.”

A szerződésben  ez  áll,  ami  azt  jelenti,  hogy  pl.  a  2010/2011-es  tanév  végén  tehát  2011. 
júniusában  akkor  lehet  „közös  megegyezéssel”  „felmondani”,  (amúgy  jogilag  nehezen 
értelmezhető,  hiszen a  közös megegyezés egy kétoldalú,  a felmondás  meg egyoldalú jogi 
aktus)  ha a  felmondást  2010.  március  01-ig (a  tanév végét  megelőző év március 1-e  ez) 
bejelenti bármely szerződő fél.

Ismereteink  szerint  a  nem  költségtérítéses  képzés  nem  alakulhat  át  költségtérítésessé.  A 
szerződés szövege ugyancsak ezt támasztja alá, hiszen „Jogszabály-, kormány- és miniszteri  
rendeletváltozásokból  fakadó  hátrányokat  a  felek  közösen  viselik,  előnyeit  kölcsönösen 
élvezik.”Vagyis  a szerződő felek, (a két intézmény) és nem a képzésben részt vevő diákok 
viselik a következményeket. 

10. Mekkora (helyi) igény van a képzésre? 

VÁLASZ: A  társadalmi  igények  a  képzés  meghirdetését  követően  lesznek  láthatóak  a  
jelentkezések alapján. Az RFKB gazdasági- munka-erőpiaci igényeinek felmérése alapján a  
régióban  a  gépészeti  területen  történő  képzésre  szükség  van.  A  helyi  cégekkel  kötött  
együttműködési  megállapodás,  valamint  a  GM  Powertrain  a  gépészmérnök  asszisztensi  
képzésünk szándékát támogató kinyilvánítása megerősíti a helyi igényt.   

11. A végzettség milyen elhelyezkedési lehetőséget biztosít?
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VÁLASZ: A  felsőfokú  gépészmérnök  asszisztensképzés  lehetőséget  biztosít  a  hallgatók  
számára, hogy az FSZ képzésből alapképzésbe, illetve alapképzésből felsőfokú szakképzésbe  
folytassák tanulmányaikat, kredit beszámítással.
A továbbtanulási  lehetőséggel nem élő hallgatók jó eséllyel  indulnak a munkaerő-piacon,  
mivel a régióban a gépész végzettséggel rendelkezők keresettek.
Szentgotthárd város ipari parkja és a városban folyó felsőoktatási képzés együttesen vonzóvá 
teheti a befektetőket, mivel az infrastrukturális lehetőségekkel együtt a képzett szakembereket  
is megtalálja a városban.

12. Naponta hány teremben, hány órától hány óráig és hol folyik a felsőfokú képzés? Ez 
mennyiben esik az iskolában folyó oktatás idejére?

VÁLASZ: A  képzésben  résztvevők  száma  20  főre  tervezett,  ezért  ez  1-1  termet  igényel  
évfolyamonként. A képzés helyszíne az iskolában, a kollégium kihasználatlan termeiben, és  
külső gyakorlati helyeken egyaránt tervezettek. A képzés szerevezése úgy történik, hogy az, az  
iskolában folyó oktatást nem zavarja.
 

---------------------------

Az intézmény igazgatója mellékelten csatolta az Együttműködési megállapodás tervezetét a 
NyME SEK és az iskola között, az Együttműködési megállapodást a NyME és a Vasi TISZK 
között,  valamint  a  Vasi  TISZK munkaszervezetének véleményéről  szóló  dokumentumokat 
(melléklet).

A fentiekből kiderül, hogy a felsőfokú szakképzés bevezetése plusz anyagi terheket nem ró 
sem az intézményre, sem a városra. (Bár a normatíva lecsökkentése, vagy megszüntetése a 
képzés  további  működését  azonnal  megkérdőjelezné.)  Annak  ellenére,  hogy  a  felsőfokú 
szakképzés  bevezetése  Szentgotthárd  oktatási  szerkezetében  pozitívumként  jelentkezne, 
továbbá a  tervezett  változás  természetesen a  várost  is  több téren előnyösen érintené – az 
együttműködési támogatásnak tartalmaznia kell, hogy Szentgotthárd városa semmiféle plusz 
anyagi terhet nem tud vállalni a felsőfokú szakképzés bevezetése esetén.

A képzés  indítását  az  intézmény  a  2010/2011-es  tanévtől  kezdené.  Ezért  fontos  a  döntés 
mielőbbi meghozatala, hogy a decemberben megjelenő főiskolai / egyetemi tájékoztatóban a 
III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  is  szerepelhessen,  mint  felsőfokú  szakképzési 
lehetőség a tovább tanulók számára.

Kérem  a  Tisztelt  Testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni,  a  tárgyában  dönteni 
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Felsőfokú szakképzés  a  III. 
Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményében című előterjesztést megismerte. Jelenleg 
nem engedélyezi, hogy a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium a  2010/2011-es tanévtől 
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elindítsa  a  gépipari  mérnökasszisztens  felsőfokú  szakképzést,  az  alábbi  hiányosságok 
miatt: 

- nem  egyértelmű,  hogy  a  normatíva-rendszer  kedvezőtlen  változása  esetén  a 
normatívával  nem  fedezett  költségeket  az  intézmény  milyen  forrásból  tudja 
biztosítani,

- …………………………………………………………………………..    

Határidő: a hiányosságok pótlására: 2009. októberi testületi ülés
Felelős :  Dr. Gábor László irodavezető
               Bedics Sándor igazgató

Szentgotthárd, 2009. szeptember 18.

    Viniczay Tibor
                                                                                                              polgármester

Ellenjegyzem:  Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző
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A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és Műszaki Kar és 
a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium között kötendő együttműködési megállapodás tervezete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

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

A  megállapodás  tárgyát  a  felek  szándéka  első  ízben  2010  szeptemberében  indítandó 

Mérnökasszisztens –  OKJ 55 810 01 0000 00 00 elágazás:  gépipari  mérnökasszisztens 

55 810 01 0010 55 05 modulrendszerű, hallgatói jogviszonyban történő, 2 éves (4 szemeszter) 

felsőfokú szakképzés (FSZ) megvalósulása képezi.

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

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

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

- A hallgatók képzése nappali és levelező tagozaton folyik.

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

- Szakirányú  egyetemi  tanulmányok  folytatása  (NymE-FMK,  ipari  termék-  és 
formatervező  BSc  szak)  esetén  a  hallgatót  megilletik  mindazok  a   amelyeket  az 
aktuális évi Felvételi jogszabályok biztosítanak.

- A gépipari mérnökasszisztens szakon sikeresen elvégzett tanulmányokból 45 kredit az 
ipari termék- és formatervező BSc szakon beszámítást nyer.

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

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

b) A középiskolai  szakfelelős:  Pagonyné  Mezősi  Marietta  szakvizsgázott  mérnök-
tanár, szakmai igazgató helyettes (III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

egyezteti a képzési program egyetemi felelősével;

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

a. A képzés tantervének illesztése, összehangolása.

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

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

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

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

c) A NymE-SEK TTMK oktatást segítő tevékenysége:

- A szakképzésért felelős irányításával a NymE oktatói közreműködnek a tananyag, 
az évközi feladatok, ellenőrzési követelmények összeállításában.
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-  Közreműködnek  a  záródolgozati  témák  összeállításában,  a  tartalmi  és  formai 
követelmények megfogalmazásában.

- A NymE képviselői részt vesznek a záróvizsgákon.

d) Az egyes tantárgyak oktatására és a képzés egészére vonatkozó minőségbiztosítási 
tevékenység meghatározása.

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

♦ az egyes tantárgyakra,

♦ a végzettekre,

♦ a szak egészére.

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

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

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

4. Az  FSZ  képzéssel  kapcsolatos  dokumentálási  követelmények  és  azok  megosztása  a  
Középiskola és a NymE-SEK TTMK között:

A  Középiskola  a  következő  dokumentálást  köteles  végezni  a  FSZ  képzéssel 
kapcsolatosan:

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

- a vizsgajegyek, a megszerzett kreditek nyilvántartása,

- az egyes tantárgyak leadott teljes tananyagának egy másolatának elkészítése (ha 
az hivatkozott tankönyv, jegyzet, akkor azok oldalszámának megadása),

- az évközi feladatok, zárthelyik, írásbeli vizsgák, stb. teljes anyagának tárolása, a 
képzés befejezését követően 3 évig,

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

- a vizsgák, záróvizsgák jegyzőkönyveinek őrzése,

- a szakdolgozatok egy példányának tárolása (a második példányt a NymE SEK 
tárolja),

- minden, a Középiskolában készült félévi jelentés egy példányának megőrzése.

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

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

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

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

Szolgáltatásainak ellenértékeként a Középiskolát

 az  adott  félévre  a  statisztikai  jelentés  szerint  beiratkozott  hallgatók  után  a 
képzésre  megállapított  mindenkori  állami normatíva 70 %-a illeti  meg.  Az 
esedékes  70  %-ot  az  őszi  szemeszterben  október  végéig,  a  tavaszi 
szemeszterben március végéig utalja a NymE-SEK a Középiskola számlájára. 

 hallgatói  létszámcsökkenés  esetén  –  ha  a  létszámarányos  állami  normatíva 
70%-a  nem  fedezi  a  Középiskola  költségeit  –  a  NymE-SEK  fedezi  a 
Középiskola e képzéssel kapcsolatos költségeit.

A  Középiskolának  átadott  összeg  biztosítja  az  alábbiakban  felsorolt 
költségösszetevők fedezetét:

- a középiskola menedzselési, igazgatási, szervezési és adminisztrációs munkák 
díjait,

- oktatói óradíjakat, az oktatók esetleges utazási költségét,

-  a  gyakorlati  helyszínekkel  kötött  megállapodásokban  esetlegesen  kikötött 
díjakat,

- létesítményhasználat (terem, eszközök) költségeit.

Az előzőekben meghatározott  összeg azonban nem biztosítja a  minőségbiztosítási 
feladatokkal  kapcsolatban  a  Középiskolába  utazó  NymE  oktatók  költségeinek 
fedezetét, az együttműködés és ellenőrzés személyi közreműködésének költségeit, a 
NymE-SEK  TTMK-n  végzendő  menedzselési,  adminisztrációs  és  szervezési 
költségeket. E költségeket minden esetben a NymE-SEK téríti.

Szállásköltség  és  útiköltség  a  törvényi  előírásoknak  megfelelő  osztályú  50  %-os 
vasúti menetjegy ára, vagy gépjármű költségtérítés számolható el.

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

A feladatmegosztás ez esetben is a fenti részletezés alapján történik.

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

A felsőfokú szakképzésből alapképzésbe, illetve alapképzésből felsőfokú szakképzésbe 
való átvétel rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.
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A szerződő felek  jelen  megállapodást  közös  megegyezéssel,  bármely  tanév  végén,  az  azt 
megelőző év március elsejéig történő bejelentési kötelezettség mellett felmondhatja.

A szerződés  felmondására  bármely  szerződő  fél  csak  a  fenti  pontban  rögzített  határidő 
betartása mellett jogosult.

Jogszabály-,  kormány-  és  miniszteri  rendeletváltozásokból  fakadó  hátrányokat  a  felek 
közösen viselik, előnyeit kölcsönösen élvezik.

A  szerződő  felek  megállapodnak  abban,  hogy  jogvita  esetén  első  sorban  peren  kívüli 
egyezségre  törekszenek,  egyébként  kikötik  a  hatáskörtől  független  Szombathelyi  Városi 
Bíróság, illetve a Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetőségét.

A jelen megállapodás szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó hatályos 
jogszabályok az irányadók.

A  szerződő  felek  jelen  megállapodást  elolvasás  és  értelmezés  után,  mint  akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés az aláírás napján lép hatályba.

Szombathely, 2009. május

………………………
Prof. Dr. Veress Márton

dékán 
NymE SEK 

Természettudományi és Műszaki Kar

………………………
Bedics Sándor

igazgató
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium

Ellenjegyeztem:

………………………
Bierer Gábor

Gazdasági igazgató
Nyugat-magyarországi Egyetem

Savaria Egyetemi Központ

………………………
Viniczay Tibor
polgármester

Szentgotthárd Város Önkormányzata

36



Melléklet
A szakképzés tanulmányokba való beszámíthatósága:

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

Gépipari mérnökasszisztens szak Ipari termék- és formatervező szak

Tanegység

K
re

di
t 

Tá
rg

yk
ód

Tanegység

Fé
lé

v

K
re

di
t

Informatika alapjai 2 F1FNINFA Informatika alapjai I
Ábrázoló geometria 1 3 E1FNABR Ábrázoló geometria 1 I.
CAD alapok 3 F1BNCAD CAD alapok I.
Alapozó matematika 2 E01-100 Alapozó matematika I
Matematika 1. 6 E1FNMAT1 Matematika 1. I.
Gépészeti alapismeretek 4 F1FNGEPA Gépészeti alapismeretek II.
Vállalat gazdaságtan 3 F1BNVALLG Vállalatgazdaságtan II.
Mérnöki fizika 1. 4 F1FNMFIZ Mérnöki fizika 1. II.
Elektrotechnika 3 F1FNELE Elektrotechnika III.
Gépelemek 3 F1FNGEP Gépelemek III.
CNC vezérlések 3 F1BNCCC1 CAD/CAM/CNC 1. III
Marketing 3 F1BNMARKT Marketing III.
Mechanizmusok és elemeik 3 F1BNMECHEL Mechanizmusok és elemeik IV.
Projektmenedzsment 3 F1BNPMEN Projektmenedzsment VI.
Összesen: 45

Ez a teljes kreditszám (120) 37,5%-a.
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VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA

                
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Jelen megállapodás létrejött 
egyrészről  Vas  Megye  Önkormányzata (9700  Szombathely,  Berzsenyi  tér  1.;  képviseli: 
Kovács Ferenc elnök), továbbiakban: Önkormányzat
másrészről  a  Nyugat-magyarországi  Egyetem  Savaria  Egyetemi  Központ 
Természettudományi és Műszaki Kara (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.; képviseli: 
Prof. Dr.  Veres  Márton  dékán)  továbbiakban:  NYME–SEK  TTMK  közt  az  alábbi 
tartalommal:

1. Önkormányzat fórumot biztosít a NYME–SEK TTMK laborjai kialakítása kapcsán a 
nyilvánosság  tájékoztatása  és  a  potenciális  együttműködő  partnerek  beazonosítása 
céljából.

2. A  Megállapodásnak  megfelelően  Önkormányzat  biztosítja  a  Vas  Megyei 
Térinformatikai  Rendszer  használatát,  NYME–SEK TTMK pedig  a  TIOP pályázat 
fejlesztése  nyomán  megvalósuló  TTMK  laborok  információs  rendszereinek 
használatát.  Ennek  érdekében  szükség  szerint  egyeztetik  információs  adatbázisaik 
tartalmát.

3. Jelen Megállapodásban foglaltak szerint biztosítják a gazdaság szereplői számára a 2. 
pontban  meghatározott  informatikai  rendszerek  használatát,  amennyiben  azok 
csatlakozni kívánnak a Megállapodáshoz.

4. Felek  a  különböző  fejlesztések,  koncepciók  készítése,  megvalósítása  során 
egyeztetnek, összehangolják célkitűzéseiket.
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5. Felek  együttműködnek  a  különböző  pályázatok  készítése  során,  támogatják  azok 
megvalósítását.

6. Az  Önkormányzat  a  Vasi  TISZK  információs  rendszerén  keresztül  kiközvetíti  a 
NYME–SEK TTMK különböző képzéseit, melyre az iskolahasználók körében igény 
jelentkezhet.

7. Felek  esetleges  szolgáltatásaikban  kölcsönösen  felmérik  a  partneri  igényeket,  a 
megvalósítás során ezek figyelembe vételére törekszenek.

8. Felek  évente  legalább  egy  alkalommal  (március  31-ig)  találkoznak,  értékelik  az 
együttműködés  eredményeit.  Megállapítják  a  további  együttműködés  kereteit,  a 
továbbfejlesztés lehetőségeit, kidolgozzák az adott évre vonatkozó cselekvési tervet.

9. A Megállapodáshoz csatlakozni szándékozók felvételéről egyeztetés után döntenek. 

10. Felek állandó kapcsolattartónak megnevezik: 

Vas Megye Önkormányzata részéről: Rozmán László

TTMK részéről: Németh László

11. Jelen megállapodást a Felek határozatlan időre kötik. A Megállapodás felmondását a 
felmondó fél hat hónappal előbb köteles bejelenteni.

A létrejött megállapodás célja a megye felsőfokú természettudományi és műszaki képzéseinek 
és ezek infrastruktúrájának fejlesztése, továbbá a természettudományi és műszaki képzések 
köré csoportosult szellemi, kutatási és szolgáltatási potenciálnak a megye gazdasági életébe 
történő integrálásának elősegítése. 
Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt a Megállapodást aláírják:

Szombathely, 2009. február 18.

Kovács Ferenc             Prof. Dr. Veres Márton
                           elnök              dékán
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ELŐTEREJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium érettségi vizsgaügye

Tisztelt Képviselő-testület!
A III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  intézményében  2009.  június  15-én  hatósági 
ellenőrzés keretében az Oktatási Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága helyszíni 
ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés során megállapították, hogy az intézményben hiányosságok 
és  jogsértések  történtek,  mindezekre  tekintettel  az  Érettségi  Vizsgabizottság  a  13. 
évfolyamon megsemmisítette az előrehozott érettségi vizsga nyelvi írásbeli eredményét, 
és nem engedte szóbelizni sem a diákokat. 

Az Oktatási  Hivatal  megállapításai  szerint  az  intézmény az  alábbi  jogszabályokat  sértette 
meg: 

• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 29. § (2), 9. §, 71. § (3) bekezdéseit, 
• az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. 

rendelet 12.§ -át,
• a  Nemzeti  Alaptanterv  (NAT)  kiadásáról,  bevezetéséről  és  alkalmazásáról  szóló 

243/2003. ( XII.17.) Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdésében foglaltakat. 
• a nevelési –oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 

osztályozó  vizsgára,  valamint  a  tanügyi   nyilvántartások  vezetésére  vonatkozó 
előírásait.

Az  Oktatási  Hivatal  határozatában  kötelezte  az  intézményt,  hogy  a  helyi  tantervét  a 
jogszabályoknak megfelelően, a tanulók jogainak figyelembe vételével módosítsa, ezen belül 
a tantervében szabályozza a tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit és az értékelés 
rendjét.  A  határozat  kötelezte  továbbá  az  intézményt,  hogy  a  tanulók  osztályzatait  a 
jogszabályoknak  megfelelően  állapítsa  meg,  valamint,  hogy a  tanügyi  nyilvántartásokat  a 
jogszabályoknak  megfelelően  vezesse.  Az  Oktatási  Hivatal  az  intézményre  400.000,-  Ft 
felügyeleti  bírságot szabott  ki.A hiányosságok pótlására,  a  jogsértések megszüntetésére az 
Oktatási  Hivatal a 2009. szeptember 1-jei  határidőt adta.  (Az Oktatási Hivatal a határidő 
letelte után újabb ellenőrzést rendelhet el, további felügyeleti bírságot szabhat ki.)

Az intézmény és  a  Polgármesteri  Hivatal  is  részletesen  megvizsgálta  az  Oktatási  Hivatal 
megállapításait, azokat helytállónak ítélte meg és erre tekintettel a III. Béla Szakképző Iskola 
és Kollégium, mint a fellebbezésre jogosult, az OH határozata ellen fellebbezést nem nyújtott 
be, helyette az alábbi intézkedéseket tette: 

• részletesen kidolgozta az iskola belső vizsgáztatási  rendjét,  s  ezzel kiegészítették a 
Pedagógiai  programot => a Képviselő-testület  a  197/2009.  számú határozatának 1. 
pontjában ezt már el is fogadta,

• a nyelvi előkészítős évfolyam Helyi Tantervét a jogszabályok alapján módosították => 
a Képviselő-testület  a 197/2009. számú határozatának 2.  pontjában ezt is elfogadta 
már,

• a tanügyi nyilvántartások vezetésének hiányosságait korrigálták, a bizonyítványokba, 
törzslapokra a pontos záradékokat bevezették.
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Mivel  az  intézményvezetés  felelősnek  érezte  magát  a  történtekért,  ezért  az intézményre 
kiszabott felügyeleti bírságot személyesen fizették be az iskola pénztárába az alábbiak szerint: 
igazgató: 200.000.-Ft, általános igazgató-helyettes: 100.000.-Ft, szakmai igazgató-helyettes: 
100.000.-Ft.  A bírságként  megjelölt  összeget  az  intézmény  gazdasági  irodája  határidőig 
átutalta az Oktatási Hivatal számára. A nyelvi munkaközösség-vezetők is felelősnek érezték 
magukat a mulasztás miatt, ezért ők a nyári szabadságuk terhére a helyi nyelvi előkészítős 
tantervet  írták át.  Az igazgató tájékoztatása alapján az előbbiekben leírtakon kívül az 
intézményben más felelősségre vonás – fegyelmi eljárás – nem indult.

A júniusi érettségi vizsgabizottsági döntés azon tanulókat érintette hátrányosan (kb. 10 fő), 
akik  a  jól  sikerült  írásbeli  dolgozatuk  alapján  joggal  számíthattak  a  jeles  osztályzatra  az 
előrehozott  vizsgán.  Ennek ellenére egyetlen tanuló sem nyújtott  be fellebbezést  a  döntés 
ellen.  A  tanulók  szülei  is  megértőek  voltak,  elfogadták  a  döntést,  és  továbbra  is 
támogatásukról  biztosították  az  iskolát.  A tanulók  az  őszi  érettségi  vizsgaidőszakra  sem 
jelentkeztek  be,  hiszen  az  érettségi  helyszíne  egy  központilag  kijelölt  iskola  lett  volna. 
Mindannyian az e tanév végi rendes érettségi vizsgára jelentkeznek a III.  Béla Szakképző 
Iskola és Kollégium intézményébe.

Az intézmény dokumentumai tehát a szabott határidőn belül módosításra és elfogadásra 
kerültek, az intézményre rótt felügyeleti bírság befizetésre került.

Az eset tanulságaként felhívjuk az intézmény, de valamennyi most nem érintett intézmény 
vezetőinek  figyelmét  is  arra,  hogy  az  intézményükre  vonatkozó  jogszabályi  változásokat 
naprakészen kövessék, a jelenlegi belső szabályzataikat, belső dokumentumaikat tekintsék át, 
hasonlítsák  össze  azokat  a  jelenleg  hatályos  jogszabályok  szövegével  és  amennyiben 
szükséges,  akkor  ezeket  korrigálják.  Amennyiben  lehetőség  van  rá,  az  általuk  elkészített 
dokumentumokat szakértőkkel véleményeztessék.

Kérem  a  Tisztelt  Testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni,  a  tárgyában  dönteni 
szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola 
és Kollégium érettségi vizsgaügye c. előterjesztést megismerte és elfogadja. Felhívja az 
intézmény vezetőjének figyelmét, hogy:
- az oktatási intézményekre vonatkozó jogszabályokat naprakészen kövesse, 
- az intézmény dokumentumait, szabályzatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak 

megfelelően alkalmazza, 
- az  intézmény  által  készített  dokumentumokat  lehetőség  szerint  szakértőkkel 

véleményeztesse.
Határidő: azonnal
Felelős  : Bedics Sándor igazgató

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola 
és Kollégium érettségi vizsgaügye c. előterjesztést az alábbi kiegészítéssel fogadja el: …
…………………………………………………………..
Határidő: azonnal
Felelős:   Dr. Gábor László  irodavezető
                Bedics Sándor igazgató
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Szentgotthárd, 2009. szeptember 15.
         Dr. Gábor László
             irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. szeptember 30-i ülésére

Tárgy:  A III.  Béla  Szakképző Iskola  és  Kollégium maximális  osztály/csoport  túllépés 
iránti kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  igazgatója  az  alábbi  kérelemmel  fordult  a 
fenntartóhoz. Az intézményben az alábbi osztály-és csoportlétszám túllépések vannak:

Osztály/csoport megnevezése Létszáma
(fő)

Túllépés
(fő)

9. A o. nyelvi előkészítő oszt. 33 3
9. A o. nyelvi előkészítő, német nyelvi csoport

19 1
9. C o. (szakiskola) 31 1
10. A o. informatika csoport 15 3
11. B automatika csoport 14 2
10. C automatika csoport 13 1
12.B automatika csoport 15 3
9. D asztalos csoport 16 4
10. E géplakatos csoport 13 1
12. B környezetvédő csoport 14 2

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. melléklet I. és II. része tartalmazza a 
közoktatási intézmények létszámhatárait.

A Kt. 3. sz. melléklete szerinti maximális
létszámok, és az engedélyezhető létszámhatárok:

 Átlaglétszám Maximális 
létszám + 20 % + 10 %

 Óvoda 20 25 30 33

 Iskola  
1-4. évfolyamon  21 26 32 34
5-8. évfolyamon és a szakiskola 9-10. évfolyamán  23 30 36 39
9-13. évfolyamon  28 35 42 46
Szakközépiskolai és szakiskolai elméleti képzés szakképző 
évfolyamon

 28 35 42 46

Szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzés  8 12 15 16
Művészeti szakiskolában és szakközépiskolában szakmai 
elméleti és szakmai gyakorlati képzés

 10 15 18 20

Alapfokú művészetoktatási intézményi oktatás
Zeneművészeti ágban  8 15 18 20
Más művészeti ágban  10 20 24 26
 Kollégium  
Kollégiumi csoportnál  25 27 33 35

A Közoktatási Törvény 3. sz. melléklet 7. pontja szerint: 
„Az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra kollégiumi csoportokra megállapított maximális  
létszámot  legfeljebb  húsz  százalékkal  át  lehet  lépni  a  nevelési  év,  illetőleg  a  tanítási  év  
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indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport,  illetőleg az iskolában az adott  
évfolyamon  legfeljebb  két  iskolai  osztály,  a  kollégiumban  két  kollégiumi  csoport  indul,  
továbbá függetlenül  az  indított  osztályok,  csoportok  számától,  akkor  is,  ha  a  nevelési  év,  
tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.”

A fenntartó a maximális csoport/osztálylétszám átlépését engedélyezheti max. 20%-kal:
a) Nevelési/tanítási év indításánál, ha az óvodában csak két csoport indul, iskolában az 

adott évfolyamon csak két iskolai osztály indul, a kollégiumban két kollégiumi csoport 
indul.

b) Nevelési/tanítási év során, ha új gyermek/tanuló átvétele miatt indokolt. (Ha a létszám 
túllépésének fenntartása a következő nevelési/tanítási évre is szükséges, és a fenntartó  
a  csoportok,  osztályok  száma  miatt  saját  hatáskörben  nem  adhat  engedélyt,  a  
következő nevelési évre vonatkozó engedélyt az Oktatási Hivataltól kell kérni.)

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II.  rész 1. pontjában 

foglaltaknak  megfelelően  „az  óvodai  csoportokat,  iskolai  osztályokat  oly  módon  kell 

megszervezni, hogy az óvodai csoportba, iskolai osztályba felvett gyerekek száma ne lépje túl 

– kivéve a 7-8. pontban meghatározott eseteket – a maximális létszámot.” Ez a rendelkezés 

hivatott védeni a gyermekek megfelelő színvonalon való oktatásához, neveléséhez való jogát, 

és biztosítani a pedagógusok többletterhektől való megkímélését is.

A kérelmekben szereplő  osztályok és  csoportok  létszáma a  maximális  létszámot  20%-kal 

lépik túl, mivel azonban a tanév már elkezdődött, tanév során osztályt, csoportot átszervezni 

nem lehet  a  fenntartó  engedélye  szükséges.  Az  engedélyezés  a  fenntartó  számára  többlet 

anyagi terhekkel nem jár. 

Felhívjuk az intézmény figyelmét, hogy a következő nevelési, illetve tanévre vonatkozó 

kérelmek benyújtási határideje: július 01.!

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyában 

dönteni szíveskedjen.
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Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola 
és Kollégium intézményében a maximális csoport-és osztálylétszám túllépését az alábbi 
táblázat alapján engedélyezi:

Osztály/csoport megnevezése Létszáma
(fő)

Túllépés
(fő)

9. A o. nyelvi előkészítő oszt. 33 3
9. A o. nyelvi előkészítő, német nyelvi csoport

19 1
9. C o. (szakiskola) 31 1
10. A o. informatika csoport 15 3
11. B automatika csoport 14 2
10. C automatika csoport 13 1
12.B automatika csoport 15 3
9. D asztalos csoport 16 4
10. E géplakatos csoport 13 1
12. B környezetvédő csoport 14 2

Határidő: azonnal

Felelős :   Bedics Sándor  igazgató

Szentgotthárd, 2009. szeptember 17.

            Dr. Gábor László

           irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: A május 1-jei, augusztus 20-i kirakodóvásár / rendezvények értékelése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület már többször foglalkozott a témával, több aspektusból.

A 244/2007. számú határozatban döntöttek arról, hogy a hagyományok alapján továbbra is 
megrendezésre kerül a május 1-jei és az augusztus 20-i kirakodóvásár, de a helyszíne kérdéses 
maradt. A 270/2007. sz. határozatban döntött a Testület a helyszínről, így a vásárok a liget 
Szabadság tér - Arany J. utca - Eötvös utca liget körüli szakaszán kerültek megszervezésre. E 
helyszín  ellen  lakossági  petíciót  nyújtottak  be.  A legutóbbi  döntés  ebben  a  kérdésben  a 
300/2008. sz. határozattal történt. Ennek szövege a következő volt:

300/2008. számú Képviselő-testületi határozat:

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ideiglenesen, a 2009. évre két alkalommal a 
hagyományos május 1-i és augusztus 20-i kirakódó vásárok (búcsúk) helyszínéül a Polgármesteri Hivatal, 
a Templom és a Színház előtti aszfaltozott, illetve térkövezett részt, a Hivatal déli oldala előtt található 
parkolókat,  továbbá a Templom és a Színház közötti  területet jelöli meg. A mutatványos tevékenység 
(körhinta,  dodgem, céllövölde,  halászat, stb.)  pedig a SZOI Arany János 1-4.  osztályos Tagintézmény 
iskolaudvarán folytatható, ott egyéb árusítás tilos.

2./ a.) Az 1. pont szerinti rendezvény szervezője a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, mely szervezet felelős a 
rendezvény  megszervezéséért  és  lebonyolításáért  –  ehhez  vele  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  köt 
közterület  használati  megállapodást.  A rendezvény lebonyolításával  kapcsolatos  összes  feltétel  biztosítása, 
valamint  az  ezzel  kapcsolatosan  felmerült  költségek  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesületet  terhelik,  a 
bevételek az egyesületet illetik. 
2./  b.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  mutatványos  tevékenység  céljára 

(körhinta, dodgem, céllövölde, halászat, stb.) a SZOI Arany János 1-4. osztályos tagintézmény udvarán 
kerülhet sor. 

Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Műszaki Iroda, 

 Tófeji Zsolt vezető-tanácsos

2009-ben  tehát  a  fent  említett  helyszínen  zajlottak  a  kirakodó  vásárok,  a  rendezvény 
szervezője a Pannon Kapu Kulturális egyesület volt. A 300/2008. számú határozat 2./ pontja 
alapján  a  rendezvény  lebonyolításával  kapcsolatos  összes  feltétel  biztosítása,  valamint  az 
ezzel  kapcsolatosan  felmerült  költségek a  Pannon Kapu Kulturális  Egyesületet  terhelik,  a 
bevételek az egyesületet illetik.

Szentgotthárdon több évtizede hagyomány már e két kirakodóvásár, a város lakói igénylik. 
Sajnos az árusok nagy része - sokszor igénytelen sátrakból, kopott asztalokról, esetleg földről 
– bóvlit olcsó tucat terméket árult. Akármennyire is szeretnénk az Egyesületnek most sem 
sikerült  egy  népművészeti,  őstermelői  termékek  értékesítésével  foglalkozó  kirakodóvásárt 
szervezni. Azért, mert az igényes vásározóknak – közülük több százat kerestek fel – fél, egy 
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napra nem érdemes (kifizetődő) eljönni, illetve azt mondják, hogy nincs fizetőképes kereslet 
portékáik  iránt  Szentgotthárdon.  Ennek  ellenére  igyekeztek  megszűrni  az  ideérkező 
vásározókat, többségében megszűntek a földről áruló vásárosok. Pozitívum, hogy egyre több 
vendéglátós is kipakol.

Ez évben a helyfoglalásért díjat  az Egyesület szedhetett, ebből képződött  bevétele 248.-e/Ft, 
ezen díjból fedezte a kulturális műsorok díjait, a rendezvény egyéb költségeit (polgárőrség, 
szerzői jogvédelem). Mivel a vásár a Színház mellett felállított szabadtéri színpad közelében 
volt, így a kulturális műsorokat is szép számban tekintették meg, ami az előző évekre nem 
volt jellemző. Tehát ilyen szempontból a helyszín módosítása bevált.

Augusztus 20-a Szent István ünnepe, egyben Szentgotthárd várossá nyilvánításának ünnepe 
is.  A  délelőtti  városi  rendezvénynek  is  már  több  helyszíne  (Színházterem  –  kisszámú 
érdeklődővel, előeste), forgatókönyve volt.

Idén, a várossá válás 26. évfordulóján, a barokk templomban, ünnepi szentmise keretében 
mondott  köszöntőt Viniczay Tibor polgármester,  áldották meg az új kenyeret és átadták a 
városi kitüntetéseket. E rendezvénnyel méltó rangot kapott az augusztus 20-i városi ünnepség. 
Törekedni kell arra a Plébános Úr egyetértésével, hogy a jövőben is hasonló módon méltón 
ünnepeljünk augusztus 20-án.

A döntés kapcsán javasoljuk a 2009-re meghozott  határozat hatályában való fenntartását a 
következő évekre is.

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „május 1-jei,  augusztus 20-i 
kirakodóvásár, rendezvények értékelése” című előterjesztést elfogadja.

a) A  május  1-jei  és  augusztus  20-i  vásárok  megrendezése  kapcsán  továbbra  is  a 
300/2008. számú határozatban foglaltakat határozza el.  

b) Az augusztus  20-i  városi  rendezvény  szervezését  pedig  a  barokk  templomban,  az 
ünnepi szentmise keretében kell megtartani.

Határidő: azonnal
Felelős  : Szalainé Kiss Edina PKKE elnöke
                Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2009. szeptember 17.

    Dr. Gábor László
        irodavezető

Ellenjegyzem:  Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. szeptember 30-i ülésére

Tárgy:  Környezetvédelmi alap – Hulladékégető elleni tiltakozás számlájának finanszírozása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3/2009.(II.26.)  OKT  sz. 
rendeletében  fogadta  el  Szentgotthárd  Város  2009.  évi  költségvetését.  A  költségvetési 
rendeletben a céltartalékon belül 1.000 e/Ft került elkülönítésre környezetvédelmi alap címén. 
A  rendelet  6.§-ban  rögzített  előírás  szerint  a  környezetvédelmi  alap  felhasználását  a 
Képviselő-testület engedélyezi. 
A környezetvédelmei alap felhasználására a következő döntések születtek:

• 96/2009.  sz.  ÖKT  határozat:  a  heiligenkreuzi  Hulladékégető  elleni  tiltakozáshoz 
kapcsolódó kifizetések finanszírozására 838.800,- Ft felhasználása. 

• 95/2009.  sz.  ÖKT határozat:  a  civil  szervezetek  által  ellátott  közterületek  rendben 
tartására megkötött megállapodások finanszírozására 127.000,- Ft felhasználása.

A heiligenkreuzi Hulladékégető elleni tiltakozáshoz kapcsolódóan az ausztriai Jarolim Flitsch 
Rechtsanwälte  GmbH  (ügyvédi  Iroda  Bécs)  jogi  segítségnyújtásáról  2.918,33  €  összegű 
számlájának  (számla  szám:  141/2009.)  rendezése  csak  részben  történt  meg.  A 
Szentgotthárdért  Közalapítványtól  a  hulladékégető  elleni  tiltakozás  kiadásainak 
finanszírozásához  átvett  509.950,-  Ft-ból  a  hivatkozott  számla  részteljesítését  tudtuk 
megvalósítani,  így jelenleg még 1062,83 €-nak megfelelő tartozásunk áll  fenn az ügyvédi 
iroda felé. Mivel a környezetvédelmi alap maradványa mindössze 34.200,- Ft, a fennmaradó 
kb. 257.900,- Ft (az előterjesztés időpontjában érvényes árfolyamot figyelembe véve) forrását 
meg  kell  határozni  a  Képviselő-testületnek.  Javasoljuk,  hogy  az  út-híd  pályázati  alap 
maradványát (625.000,- Ft) jelölje meg a testület a kifizetés forrásaként.

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  tervezett  heiligenkreuzi 
hulladékégető elleni tiltakozáshoz kapcsolódóan az ausztriai Jarolim - Flitsch Rechtsanwälte 
GmbH általi jogi segítségnyújtásáról kiállított 141/2009. sz. számlája alapján még fennálló 
kötelezettség forrásaként Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében a 
céltartalékban elkülönített  környezetvédelmi alap maradványát,  és  az út-híd pályázati  alap 
maradványát jelöli meg összesen 1.062,83 € összegben.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

Szentgotthárd, 2009. szeptember 14.

Jakabné Palkó Edina
pénzügyi irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. szeptember 30-i ülésére

Tárgy:  Polgárőr Egyesület kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Polgárőr  Egyesület  Elnöke  a  mellékelt  anyagi  támogatási  kérelemmel  fordult  a  T. 
Képviselő-testülethez.

Kérelmében az Egyesület Elnöke az alábbiakra hivatkozott:
- a Képviselő-testület 349/1997. sz. határozatában a Polgárőr Egyesület támogatását a 

civil szervezetek támogatása keretében kívánta megvalósítani. 
- A Polgárőr Egyesület a városi rendezvényeken (Hopplá Fesztivál, sportrendezvények, 

Városházi Esték, Karácsony határok nélkül, stb.) rendszeresen nyújt szolgáltatást az 
Önkormányzatnak, amellyel kapcsolatban természetesen merülnek fel kiadásaik.

Fentiekre  tekintettel  fordult  kérelemmel  a  T.  Képviselő-testülethez  az  Egyesület  Elnöke, 
tevékenységükhöz 100.000,- Ft támogatást kérve.
A  Polgárőr  Egyesület  a  közrend  és  közbiztonság  területén  munkát  végez,  illetve  több 
rendezvényen  annak  biztosításával  segít  a  rend  fenntartásában.  Segítségüket  kértük  több 
alkalommal  is  rendkívüli  esetekben,  aktívan  működtek  tagjaik  a  nyári  árvíz  idején  is  – 
önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül. Ma amikor a közbiztonság problémája egyre nagyobb 
jelentőséggel bír, a rendőrség mellett e területen tenni akaró önkéntesekre is egyre nagyobb 
szükség van. Ez a kérelem pozitív elbírálása mellett szól.
Ugyanakkor tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi költségvetésben a civil 
szervezetek támogatására nem képeztünk keretet. Mivel a költségvetésünkben fedezetet nem 
tudunk megjelölni a támogatás finanszírozására kizárólag az egyébként is jelentős működési 
hitelünket terhelné egy ilyen kiadás.

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

Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület kérelmét 
az Önkormányzat rendkívül nehéz költségvetési helyzetére tekintettel nem támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület részére 
………. Ft támogatást biztosít a működési hitel terhére. A támogatás átadásáról megállapodást 
kell kötni, a támogatás összegével az Egyesületnek a megállapodásban foglaltak szerint el kell 
számolni.

Határidő:  azonnal
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Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
  Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
  Molnár László Polgárőr Egyesület Elnöke

Szentgotthárd, 2009. szeptember 14.
Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető

Ellenjegyzem: 
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
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E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület 2009. szeptember 30-ai ülésére

Tárgy: 3/2009.(II.26) sz. ÖKT. Rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2009.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

1. A 2008.évi CII. tv.5.sz. mellékletében központosított előirányzat
    terhére biztosított pótelőirányzat

Kiadási pótelőirányzat
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
  támogatása a Prémium Évek Programhoz
- III. Béla Szakképző Iskola 578 e/Ft
  Ebből: személyi jutt. 438 e/Ft
             munkaa.terh.jár. 140 e/Ft
- 2009.évi bérpolitikai intézkedések támogatása
   III. Béla Szakképző Iskola 805 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 610 e/Ft
              munkaa.terh.jár. 195 e/Ft
   Móra F. Városi Könyvtár 109 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 82 e/Ft
              munkaa.terh.jár 27 e/Ft
   Önkorm.igazg.tev. 923 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 699 e/Ft
              munkaa.terh.jár. 224 e/Ft
   Város és községgazd. 38 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 29 e/Ft
              munkaa.terh.jár 9 e/Ft
   Munkaeü.ellátás 32 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 24 e/Ft
              munkaa.terh.jár 8 e/Ft
   Forászati szakellátás 29 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 22 e/Ft
              munkaa.terh.jár 7 e/Ft
   Védőnői szolg. 86 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 65 e/Ft
              munkaa.terh.jár 21 e/Ft
   Járóbeteg szakellátás 284 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 215 e/Ft
              munkaa.terh.jár 69 e/Ft
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- Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi feladatalapú támogatása
  Szlovén Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 142,1 e/Ft
  Német Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 48,3 e/Ft
  Cigány Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 85,3 e/Ft
- Érettségi vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás
  III. Béla Szakképző Iskola 428 e/Ft
  Ebből: személyi jutt. 254 e/Ft
             munkaa.terh.jár. 58 e/Ft
             dologi k. 116 e/Ft
- Szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás
  III. Béla Szakképző Iskola 360 e/Ft
  Ebből: személyi jutt. 188 e/Ft
             munkaa.terh.jár. 45 e/Ft
             dologi k. 127 e/Ft
- Új Tudás-Műveltségi Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését 

        Szolgáló támogatások / osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása/
  III. Béla Szakképző Iskola 465 e/Ft
  Ebből: személyi jutt. 352 e/Ft
             munkaa.terh.jár. 113 e/Ft
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
  Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
  Működési célú támogatásértékű kiadás
    SZOI 1 074.5 e/Ft
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
   Móra F. Városi Könyvtár /dologi k./ 486 e/Ft

Fedezetük: Központosított előir. 5 973,2 e/Ft

2. Otthonteremtési támogatás
Eseti pénzbeni ellátás /ellátottak pénzbeni jutt./ 1 710 

e/Ft
Fedezete: Támogatásértékű műk.bev.fejezettől 1 710 

e/Ft

3. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatás
   Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatás /szoc.pol.ell./ 736,6 e/Ft
   Fedezete: Tám.értékű műk.bevétel fejezettől 736,6 e/Ft

4. Városi jegyző által gondozási szükséglet megállapítására működtetett 
szakértői bizottság támogatása
    Önkormányzati igazg.tev. 249 e/Ft
    Ebből személyi jutt. 180 e/Ft
               munkaa.t.jár 37 e/Ft
              dologi k. 32 e/Ft
Fedezete: Támogatásértékű műk.bev.fejezettől 249 e/F
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5. Képviselő-testületi határozatok
- 95/2009.sz határozat Támogatási szerződések közterületek rendben
  tartására Jakabháza, Farkasfa, Rábafüzes
  Parkfenntartás  /spec.c.tám./ 145 e/Ft
  Német Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 50 e/Ft
  Fedezetük. Működési céltartalék /TISZK tagdíj/ -  195 e/Ft
- 95/2009.sz határozat  Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
  közutak burkolat-felújítására pályázat
  Önkormányzati belterületi utak felújítása 476 e/Ft
  Fedezete: Fejlesztési céltartalék zárolás -  476 e/Ft
- Kitüntetések
  145/2009.sz.határozat  „Szentgotthárd Egészségügyi és Szociális Ellátásért díj”
  146/2009.sz.határozat  „Szentgotthárd Közszolgálatáért díj”
  147/2009.sz.határozat  „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja”
  148/2009.sz.határozat  „Szentgotthárd Városért”
    Önkormányzati igazg.tev. 483 e/Ft
    Ebből személyi jutt. 420 e/Ft
               munkaa.t.jár 63 e/Ft
  Fedezetük: Máshova nem s.kult.tev. /Spec.c.tám./ -  483 e/Ft
- 150/2009.sz.határozat Gotthárd-Therm Kft tagi kölcsön 60 000 e/Ft
  Fedezete: Gotthárd-Therm Kft felhalm.c.tám. -  60 000 e/Ft
    Működési célú hitel 60 000 

e/Ft
    Felhalmozási célú hitel zárolás -   60 000 

e/Ft
- 189/2009.sz.határozat szúnyogirtás elvégzése
  Város és községgazd. /dologi k/ 700 e/Ft
  Fedezete: Működési céltartalék zárolás - 700 e/Ft
- 197/2008.sz.határozat „ A hársas-tó nyugati parti sétaútvonalának 

         kialakítása és kitáblázása
        Vízkárelhárítás /felújítás/ 3 983 e/Ft

  Fedezete: Fejlesztési céltartalék zárolás -  1 992 e/Ft
                  Mc.tám.ért.bev. fejezettől 1 991 e/Ft

6. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás  
Kiadási pótelőirányzat
Cigány Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 10 e/Ft
Fedezetük: Általános tartalék zárolás -  10 e/Ft

7. Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság kerete terhére
előirányzat átcsoportosítás.
Kiadási pótelőirányzat
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 50 e/Ft
Máshova nem s.kult.tev. /Spec.c.tám./ -  50 e/Ft
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8. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
Kiadási pótelőirányzat
- Pedagógus szakképzés
  III. Béla Szakképző Iskola /személyi jutt../ 538 e/Ft
- Pedagógus, Semmelweis, köztisztviselői nap
  Önkorm.igazg.tev. /dologi k./ 300 e/Ft

- Intézményi karbantartások
  Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
  Működési célú támogatásértékű kiadás
  Játékvár óvoda 260 e/Ft
  Fedezetük: Működési céltartalék zárolás -  1 098 

e/Ft

7. Közcélú foglalkoztatás fedezetének előirányzat rendezése.
Kiadási pótelőirányzat
Város és községgazdálkodás 1 541 

e/Ft
Ebből : személyi jutt. 1 160 e/Ft
             munkaa.terh.j. 240 e/Ft
            dologi k. 141 e/Ft
Fedezete:
Munkanélküli ellátások -  1 105 

e/Ft
Ebből : Szocpol.ellátás -  971 e/Ft
            Munkaa.terh.jár. -  134 e/Ft
Város és községgazdálkodás Műk.célú tám.ért.bev.elkül.áll.alapoktól 436 e/Ft

8. Az Európai Parlament tagjainak 2009.évi választás költségei.
Kiadási pótelőirányzat
Európai Parlament képviselők választása 2 422 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 1 545 e/Ft
             munkaa.terh.j. 401 e/Ft
            dologi k. 476 e/Ft
Fedezete: Mc.tám.ért.bev. központi kvi.szervtől 2 422 e/Ft

9. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat
     módosítása

a./ Részben önálló intézmények
   - Rendelőintézet
   - Járóbeteg szakellátás 186 e/Ft
     Ebből személyi jutt. -  7 839 e/Ft
               munkaa.t.jár -  2 255 e/Ft
              dologi k. 10 280 e/Ft
     Fedezete: Tám.ért.műk.bev.önkormányzattól 186 e/Ft

 -  Móra Ferenc Városi Könyvtár 488 e/Ft
     Ebből személyi jutt. 357 e/Ft
               munkaa.t.jár 56 e/Ft
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              dologi k. 75 e/Ft
     Fedezete: Tám.ért.műk.bev.önkormányzattól 428 e/Ft
                     Műk.célú pénzeszk.átvétel non-profit sz.-től 60 e/Ft

b./ III.Béla Szakképző Iskola 5 944 e/Ft
     Ebből személyi jutt. 893 e/Ft
               munkaa.t.jár 137 e/Ft
               ellátottak pénb.jutt. 52 e/Ft
               felhalm.kiadás 4 862 e/Ft

    Fedezete: Tám.ért.műk.bev.elkül.alapoktól 421 e/Ft
                    Tám.ért.műk.bev.önkormányzattól 651 e/Ft
                    Működési c. pe.átvétel non-profit 10 e/Ft
                    2007.évi felhalmozási pénzmaradvány 4 862 e/Ft

c./ Polgármesteri hivatal
     Szlovén Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 164 e/Ft
     Fedezete: Tám.ért.műk.bev.önkormányzattól 70 e/Ft
                     Műk.célú pénzeszk.átvétel non-profit sz.-től 94 e/Ft
     Német Kisebbségi Önkormányzat 679 e/Ft
     Ebből: dologi k. 454 e/Ft
                 Felhalm.k. 225 e/Ft
     Fedezete: Tám.ért.műk.bev.önkormányzattól 90 e/Ft
                     Tám.ért.műk.bev. Orsz.Kisebbségi Önk.-tól 364 e/Ft
                     Felhalm.c.Tám.ért.bev. Orsz.Kisebbségi Önk.-tól 225 e/Ft
     Cigány Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 80 e/Ft
     Fedezete: Tám.ért.műk.bev.önkormányzattól 80 e/Ft
     Város és községgazd. Hulladékégető /dologi k./ 510 e/Ft
     Fedezete: Műk.célú pénzeszk.átvétel non-profit sz.-től 510 e/Ft
   - Máshová nem s.kult.tev. /várpsrészi klubok/
     Ebből: dologi k. 329 e/Ft
                Spec.c.tám. -  329 e/Ft
     Erdőgazd.feladatok / dologi k./ 173 e/Ft
     Fedezete:  Intézményi működési bevétel 173 e/Ft

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2009. évi költségvetés 
módosító rendeletét a melléklet szerint megalkotni szíveskedjenek.

Szentgotthárd, 2009. szeptember 18

                                                                                        Dr Dancsecs Zsolt
                                                                                                 Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
      /2009. sz. (IX.30.)  ÖKT. rendelete 

a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II.26.)
ÖKT. rendelet módosításáról

/továbbiakban: rendelet/

Szentgotthárd Város Önkormányzat az 3/2009. (II.26.) ÖKT. rendelet 16.§-a alapján a 2009. 
évi költségvetésről szóló 3/ 2009. (II.26.) ÖKT. rendeletet módosítja.

1.§.

A rendelet 2.§.(1) helyébe a következő lép:

     A  2009. évi költségvetés kiadási főösszeg 2.300.219,3 e/Ft /2.sz., 3.sz.  melléklet  szerinti 
részletezéssel  a  módosított   előirányzat  21.741,8  e/Ft-al nő/.
A 2009.  évi  költségvetés  bevételi  főösszege  1.863.876,3 e/Ft  /4.sz.  melléklet  szerinti 
részletezéssel a módosított előirányzat 21.741,8 e/Ft-al nő/.

      A 2009. évi költségvetés hiány  436.343 e/Ft /4.sz. melléklet szerinti részletezéssel a 
módosított előirányzat változatlan/.

2.§.

A rendelet 6.§. (5.) helyébe a következő lép:

     Az általános tartalék - 10 e/Ft-al,  1 187  e/Ft-ra csökken /ebből polgármesteri keret 187 
e/Ft, katasztrófa alap 1 000 e/Ft, általános tartalék 0 e/Ft/. A működési céltartalék – 1.993 
e/Ft-tal 4.718 e/Ft-ra, a fejlesztési céltartalék – 2.468 e/Ft-tal 17.532 e/Ft-ra csökken.

3.§.

A rendelet egyebekben nem változik.

4.§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Viniczay Tibor                               Dr. Dancsecs Zsolt
         polgármester                                                    jegyző 

Kihirdetés napja:
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2009. április 29-i ülésére

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényhez (Kt.) 
kapcsolódóan  módosításra  került  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló 
217/1998.(XII.30.)  Korm.  rendelet  (Ámr.).   A  módosított  Ámr.  165.§  (8)  bekezdése 
értelmében  a  pénzügyminiszter  8008/2008.  PM  számon  tájékoztatót  adott  ki  az 
államháztartási  szakfeladatok  új  rendjéről.  Ezen  tájékoztatóban  megjelölt  új  szakfeladat 
számokat az Ámr. 171.§ (1) bekezdése értelmében csak a 2010. évi költségvetés tervezésekor 
kell  alkalmazni,  azonban ugyanezen szakasz  (2)  bekezdése  értelmében az  erre  vonatkozó 
alapító okirat módosítást legkésőbb 2009. szeptember 30. napjáig el kell végezni. Az alapító 
okirat módosításokat a május és júniusi ülésein tárgyalta a Képviselő-testület. 
Az Ámr. 13/A.§ (3) bekezdése rendelkezik a költségvetési szervek szervezeti és működési 
szabályzatának tartalmi követelményeiről. Hivatkozott jogszabályhely szerint a költségvetési 
szerv szervezeti és működési szabályzatának tartalmaznia kell:

• a  szerv  által  ellátandó  és  a  szakfeladat-rend  szerint  (szakfeladat  számmal  és 
megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítő, kisegítő 
és  vállalkozási  tevékenységek,  valamint  az  alaptevékenységet  meghatározó 
jogszabályok megjelölését (Ámr. 13/A.§ (3) bek. c) pont) – tehát az alapító okiratban 
átvezetett módosításokat az SZMSZ-ben is le kell követni szeptember 30-ig,

• a  szervhez rendelt  más költségvetési  szervek felsorolását  (Ámr.  13/A.§ (3)  bek.  i) 
pont) és  a SZOI átszervezése-, névváltozása miatti módosítás átvezetése is szükséges.

A Polgármesteri  Hivatal,  mint  költségvetési  szerv  szervezeti  és  működési  szabályzata  az 
Önkormányzati SZMSZ 6.sz. mellékeltét képezi, ezért a fent jelölt változásokat tartalmazó 
SZMSZ módosítást a mellékelt rendelet tervezetben terjesztjük a T. Képviselő-testület elé.

Kérem  a  T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  rendelet  módosítást 
elfogadni szíveskedjen! A rendelettervezetben kék színnel olvashatók a mostani változással 
beemelendő szövegrészek.

Szentgotthárd, 2009. szeptember 22.

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

A Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló 9/1995.(III.30.) ÖKT rendelet (továbbiakban Rendelet) 

módosításáról

1.§

(1) A Rendelet  6. sz. melléklete 1.  Általános rendelkezések pont 1.3.  alpontja az alábbiak  
szerint módosul:

1. Általános rendelkezések
…..

1.3.1. A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatonkénti 
bontásban:

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

751153      Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
                  tevékenysége
014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
221214 Lapkiadás
451017 Magasépítőipar
452014 Mélyépítőipar
452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
642024 Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751164 Települési és területi helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751669 Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás
751670 Polgári védelmi tevékenység
751834 Vízkárelhárítás
751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
751856 Települési vízellátás és vízminőség védelem
751867 Köztemető fenntartási feladatok
751878 Közvilágítási feladatok
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
751966 Önkormányzatok  és  többcélú  kistérségi  társulások  feladatra  nem  tervezhető 

elszámolása
852018 Állategészségügyi tevékenység
853211 Bölcsődei ellátás
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853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
901116 Szennyvízelvezetés és –kezelés
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
924025 Verseny- és élsport
924036 Diáksport
926018 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
926029 Máshová nem sorolt sporttevékenység
930910 Fürdő és strandszolgáltatás

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

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

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

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

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

8411151

8411161

8411171

8411181

8411241
8411261

8411271
8411331

Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
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8411431 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi 
szinten

8411911 Nemzeti ünnepek programjai
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

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

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

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

8821171
8821181

Rendszeres gyerekvédelmi pénzbeli ellátások
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

8821211
8821221
8821231

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély

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

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása

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

A Polgármesteri Hivatal kiegészítő tevékenységei:
8219002       Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

A Polgármesteri Hivatal kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.

1.3.2.  Az  ellátott  alaptevékenységek  forrásai,  a  tevékenységeket  meghatározó 
jogszabályok:

Tevékenység Feladatmutató Tevékenység 
forrása

Tevékenységet 
meghatározó 
jogszabály

Közigazgatás:
Önkormányzati igazgatási tev.
Polgári védelem
Kisebbségi önkormányzati feladatok

Lakosságszám

Kisebbségi 
önkormányzatok 
száma

Normatíva
Saját bevétel

Ötv.
Kisebbségi 
törvény

Város és község-gazdálkodás:
Közutak-, hidak üzemeltetése
Települési vízellátás, vízkár elhárítás
Közvilágítás
Települési  hulladékkezelés  és  köz-
tisztasági tevékenység
Temetkezéssel kapcsolatos feladatok
Tűzvédelem

Lakosságszám

Normatíva
Saját bevétel

Ötv.

Mezőgazdasági feladatok:
Kisegítő mezőgazdasági sz. feladatok
Állategészségügyi feladatok
Erdőgazdálkodási feladatok

Lakosságszám Normatíva
Saját bevétel

Ötv.

Kulturális és sportszolgáltatások Lakosságszám Normatíva
Saját bevétel

Ötv.

Egészségügyi és szociális ellátás:
Bölcsődei ellátás
Pénzbeli szociális ellátások:
Rendszeres szoc. pénzbeli ellátás
Munkanélküli ellátások
Eseti pénzbeli szoc. ellátás
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás

-
Ellátotti/ 
segélyezett 
létszám

Normatíva
Saját bevétel

Ötv.
Szoc.tv.
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(2) A Rendelet  6. sz. melléklete 1.  Általános rendelkezések pont 1.7.  alpontja az alábbiak  
szerint módosul:

1.7. A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt költségvetési szervek: 

A  Polgármesteri  Hivatalhoz  rendelet  önálló  gazdasági  szervezettel  nem  rendelkező 
költségvetési szervek:
a.) az Önkormányzat fenntartása alatt álló 

• Városi Könyvtár – Szentgotthárd, Széll K. tér 2.
• Rendelőintézet – Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.,

b.) a Társulás által fenntartott költségvetési szervek
• Szentgotthárd  és  Kistérsége  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény – Szentgotthárd, Széll K. tér 1.
• Játékvár Óvóda -  Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
• Városi Gondozási Központ – Szentgotthárd, Arany J. u. 1.
• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 7.
• Tapsifüles Óvoda –Gasztony, Fő u. 20.,

A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt további szervek:
a.) az Önkormányzat illetékességi területén működő települési kisebbségi önkormányzatok:

• Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat – Szentgotthárd, Széll k. tér 11.
• Szlovén Helyi Kisebbségi Önkormányzat – Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
• Cigány Kisebbségi Önkormányzat – Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

b.) a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően
• Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra – Szentgotthárd, Széll 

K. tér 11. 

Jelen SZMSZ rendelkezéseit 
-  az  önállóan  működő  és  gazdálkodó  és  önálló  gazdasági  szervezettel  rendelkező 
Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó, de önálló gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szervek között létrejött és az irányító szervek által jóváhagyott  
együttműködési megállapodásban
- a Polgármesteri Hivatal és a Kisebbségi Önkormányzatok közötti megállapodásban,
- továbbá a társulási megállapodásban rögzített munkamegosztás és felelősségvállalása keretei 
között kell alkalmazni. 

(3) A Rendelet 6. sz. melléklete 6. A Polgármesteri Hivatal Ügyrendje pont 6.1. alpontja az 
alábbiak szerint módosul:

6.1. A költségvetési koncepció

Az éves költségvetés összeállítását megelőzően, annak előkészítéseként el kell készíteni az 
Önkormányzat és a Társulás költségvetési koncepcióit.
A  koncepció  elkészítéséhez,  összeállításához  az  érvényben  lévő  központi  szabályok  és 
képviselő-testületi és Társulási döntések figyelembe vételével át kell tekinteni
− az  Önkormányzat  és  a  Társulás  fenntartása  alatt  álló  költségvetési  szervek  következő 

költségvetési évre vonatkozó feladatait, kötelezettségeit, valamint
− az Önkormányzat és a Társulás bevételi forrásait.
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A  költségvetési  szervektől  beszerzett,  valamint  a  polgármesteri  hivatalban  meglévő 
információk alapján ki kell alakítani a költségvetési koncepciót.

A költségvetési koncepcióval kapcsolatban meg kell ismerni
− az önkormányzatnál működő szakbizottságok - szakterületüket érintő -, valamint
− a pénzügyi bizottság egész koncepcióval kapcsolatos
véleményét.

A bizottságok véleményét csatolni kell a testületi előterjesztéshez.

A költségvetési  koncepciónak  a  költségvetési  évet  megelőző  év  november  30-ig,  a  helyi 
önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 
15-ig  történő elkészítéséért - a Jegyző felelős.

A koncepció összeállításában a Pénzügyi Iroda működik közre. 

A költségvetési koncepciót a Polgármester terjeszti a képviselő-testület, a Társulási Tanács 
Elnöke a Társulási Tanács elé.

Az  önkormányzat  költségvetési  koncepciójának  a  helyi  kisebbségi  önkormányzatokra 
vonatkozó részéről tájékoztatni kell a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét.
A helyi kisebbségi önkormányzat elnökének tájékoztatásáért a testületi ügyintéző felelős.

(3) A Rendelet 6. sz. melléklete 6. A Polgármesteri Hivatal Ügyrendje pont 6.2. alpontja az 
alábbiak szerint módosul:

6.2. Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése

Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése során figyelembe kell venni az államháztartásról 
szóló többször módosított  1992.  évi  XXXVIII.  törvény (Áht.),  valamint  az államháztartás 
működési  rendjéről  szóló  többször  módosított  217/1998.(XII.30.)  Korm.  rendelet  (Ámr.) 
előírásait, továbbá az Önkormányzat, ill. a Társulás költségvetési koncepciójában foglaltakat.

A polgármesteri  hivatal  előzetes  költségvetési  javaslatát  –  az  egyes  szervezeti  egységek 
tervezési feladatainak koordinálásával – a Pénzügyi Irodavezető közreműködésével a Jegyző 
készíti el.
A szervezeti egységek igényeinek tartalmaznia kell a következőket:

− létszám és bérigényeket, illetve az egyéb változásokat,
− a feladatok változásait, azok költségvetésre gyakorolt hatását,
− a speciális beszerzési igényeket, elvégzendő karbantartási és felújítási munkákat.

A  szervezeti  egységek  igényeinek  számszerűsítése  után  gondoskodni  kell  a  kiadási 
előirányzatok közé történő beépítéséről.
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A kiadási előirányzatok mellett körültekintően számba kell venni mindazokat a bevételeket, 
amelyek az intézmény feladataival kapcsolatosak és
− jogszabályon alapulnak,
− szerződésen, megállapodáson alapulnak,
− tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak,
− eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak,
− az eszközök hasznosításával függnek össze. 

A költségvetési javaslatot úgy kell összeállítani, hogy az külön tartalmazza
- az alap-előirányzatot és
- az előirányzati többletet.

Alap-előirányzat tartalma

Az alap-előirányzat a tervévet megelőző év eredeti előirányzatának a szerkezeti változásokkal 
és szintrehozásokkal módosított összege.

Szerkezeti változásként kell szerepeltetni a következőket:
- a megszűnő feladatok előirányzatainak éves szintű törlését,
- a tervévet megelőző évben az önkormányzat /  Társulás által a költségvetés általános- és 

céltartaléka terhére engedélyezett - nem egyszeri jellegű - előirányzatok összegét,
- a  feladat  átadás-átvételéből,  illetve  megszüntetéséből,  a  korszerűsítésből  adódó 

előirányzat-változtatásokat,
- a bevételi előirányzat változását,
- a kiemelt előirányzatok feladatstruktúra, többletbevétel miatti módosulását.

Nem tekinthető szerkezeti változásnak az az előirányzat változtatás, amelyet
- az  önkormányzat  /  Társulás egyszeri  jellegűnek  minősített  a  költségvetés  általános  és 

céltartaléka felhasználásakor,
- egyszeri jelleggel engedélyezett az önkormányzat / Társulás az előző évi pénzmaradványa 

terhére.

Szintrehozásként kell számításba venni a költségvetési évet megelőző évben nem teljes éven 
át  ellátott,  a  költségvetésbe  szerkezeti  változásként  beépült  feladatok,  finanszírozási 
kötelezettségek egész évi kiadási és bevételi előirányzatának megfelelő összegű kiegészítését.

Előirányzati kiadási, bevételi többlet tartalma:
Az előirányzati kiadási és bevételi többlet a költségvetési évben jelentkező többletfeladatok 
ellátására,  változatlan  feladat  mellett  az  ellátás  színvonalának  tartására,  a  mennyiségi  és 
minőségi fejlesztésekre szolgál, amely lehet
− egyszeri jellegű vagy
− a következő év költségvetésébe beépülő.

Az alap-előirányzat  előirányzati  többlettel  növelt  összege  a  javasolt  előirányzat, melyet  a 
következők szerint kell levezetni:

Előző évi eredeti előirányzat              +
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Szerkezeti változások                                                                             ±  
Bázis előirányzat                          +
Szintrehozás                                                                                            ±  
Alap-előirányzat                            +
Előirányzat többlet                                                                                  +  

Tárgyévi javasolt előirányzat              +

A javasolt előirányzatok tekintetében ki kell mutatni egyrészt mindazon áthúzódó bevételeket, 
kiadásokat, amelyek a következő évi költségvetést illetően kötelezettséget jelentenek, továbbá 
a javasolt előirányzatok következő két évre várható kihatását.

Az önkormányzat / Társulás bevételi forrását képező normatív állami hozzájárulás összegének 
számítási alapját képező mutatószámoknak az intézményektől - írásban, az intézményvezető 
által aláírt formában - történő begyűjtéséért, valamint azoknak felülvizsgálata és összesítése 
után  a  Magyar  Államkincstár  felé  határidőre  történő  továbbításáért  a  Pénzügyi  Iroda  - 
önkormányzati-, ill. társulási költségvetési csoport vezetője - a felelős.

(4) A Rendelet 6. sz. melléklete 6. A Polgármesteri Hivatal Ügyrendje pont 6.3. alpontja az 
alábbiak szerint módosul:

6.3. Az önkormányzati költségvetési rendelettervezet és a Társulási költségvetési 
határozattervezet összeállítása:

Az  önkormányzati  költségvetés  elfogadása  önkormányzati  rendeletben,  a  Társulási 
költségvetés elfogadása társulási határozatban történik.
A költségvetési rendelettervezetet és a költségvetési határozattervezet - az intézmények és a 
polgármesteri  hivatal  költségvetési  javaslatai  alapján  -  a  következő  szerkezetben  kell 
elkészíteni:

a.) az önkormányzat / társulás és az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő 
költségvetési  szervek  bevételei forrásonként,  a  pénzügyminiszter  elemi  költségvetés 
összeállítására  vonatkozó  tájékoztatójában  rögzített  főbb  jogcím-csoportonkénti 
részletezettségben;

b.) a  működési,  fenntartási  előirányzatok  önállóan  működő  és  gazdálkodó  és  önállóan 
működő  költségvetési  szervenként,  intézményen  belül  kiemelt  előirányzatonként 
részletezve;

− a személyi jellegű juttatásokat,
− a munkaadót terhelő járulékokat (társadalombiztosítási járulék + munkaadói járulék)
− dologi jellegű kiadásokat,
− az ellátottak pénzbeli juttatásait,
− a speciális célú támogatásokat.
c.) a felújítási előirányzatok célonként;
d.) a felhalmozási kiadások feladatonként;
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e.) az  önkormányzati  hivatal  /  társulási  munkaszervezet  költségvetése  feladatonként, 
valamint külön tételben

− az általános, és
− a céltartalék;

f.) a  költségvetési  létszámkeret  önállóan  működő  és  gazdálkodó  és  önállóan  működő 
költségvetési szervenként;

g.) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban;

h.) a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel 
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe 
véve - együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében be kell mutatni;

i.) elkülönítetten is a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetése;

j.) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási 
ütemterv;

k.) elkülönítetten az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, 
valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások;

l.) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat;

m.) hitelteher bemutatását.

 költségvetési rendeletnek / társulási költségvetési határozatnak mindezt
− a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire, valamint
− az önkormányzat esetén helyi kisebbségi önkormányzatra és költségvetési szerveire
elkülönítetten és összesítve együttesen is tartalmaznia kell.

A költségvetési rendelettervezetben teljes-körűen be kell mutatni a költségvetési évet követő 2 
év várható előirányzatait.

A költségvetési  rendelet  előterjesztésekor a képviselő-testület  részére – az Áht. 118. § (1) 
bekezdésében, valamint az Ámr. 29. § (13) bekezdésében foglalt előírás alapján – szöveges 
indokolással együtt be kell mutatni
a.) az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét,
b.) az önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal: 

b.a.)  az  önkormányzat  összevont  költségvetési  mérlegét,  elkülönítetten  a  helyi 
kisebbségi önkormányzat mérlegét,
b.b.)  a  többéves  kihatással  járó  döntések  számszerűsítését  évenkénti  bontásban  és 
összesítve,
b.c.)  a közvetett támogatásokat a következő részletezettségben
− az  ellátottak  térítési  díjának,  illetve  kártérítésének  méltányossági  alapon  történő 

elengedésének összege;
− lakosság  részére  lakásépítéshez,  felújításhoz  nyújtott  kölcsönök  elengedésének 

összege;  
− helyi  adónál,  gépjárműadónál  biztosított  kedvezmény,  mentesség  összege 

adónemenként;
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− egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

A költségvetési rendelet tervezet / társulási határozattervezet elkészítéséért a Jegyző felelős. 

A Jegyző  által  elkészített  költségvetési  rendelettervezetet  /  társulási  határozattervezetet  a 
Polgármester  /  Társulási  Tanács  Elnöke február  15-ig nyújtja  be  a  képviselő-testületnek / 
Társulási Tanácsnak.
Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, a benyújtási határidő 
a költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap. 

A rendelettervezet /  társulási határozattervezet összeállításában a Pénzügyi Iroda, valamint a 
képviselő-testület állandó bizottságai működnek közre.

2.§

A Rendelet egyebekben nem változik.
3.§

Jelen rendeletmódosítás 2009. október 1-én lép hatályba.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester Jegyző

Kihirdetve:
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                                              E L Ő T E R J E S Z T É S
                   

A Szentgotthárd Város Önkormányzat-képviselő-testület 2009.szeptember 30-i ülésére.

Tárgy:  Helyi Építési Szabályzat módosítása

Szentgotthárd Várkerti telektömb
Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd város a település egészére vonatkozóan szabályozási tervvel nem rendelkezik. 
Jelen helyi építési szabályzat a Szentgotthárd , Széll Kálmán tér- Kossuth Lajos 
utca- István király utca-a 17 hrsz út északi határvonala-a 14/1 és 15 hrsz telkek 
északi telekhatára által határolt Várkerti telektömb területrészre terjed ki.

Az előkészítés során megkerestük mindazon közigazgatási szerveket, melyeknek a 
véleményét be kell szerezni. Ezek alapján készült el a tervezet. 

A szabályozási tervlap az előterjesztéshez mellélelve van pdf állományban.

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

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

A lakósság részéről észrevétel nem érkezett.
A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész  a záró 
véleményében kérte, hogy a HÉSZ tervezet azon  pontját vegyük ki, amely jogszabályi 
felhatalmazás nélkül bővíti az építési engedélyezési dokumentáció előírt tartalmát.

• A pont a tervezetből kikerült.
Továbbá indokoltnak tartaná a KÖu-3 nevű helyszínrajzon, amely a szálloda parkolóját és az 
István király út felöli feltáró utat ábrázolja, az ültetendő fák telepítési helyét.

• A mellékelt helyszínrajzon a fentiek ábrázolása megtörtént.
A fenti javasolt módosítások és kiegészítések végrehajtásával javasolja a tervet a testület elé 
terjeszteni.
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Kérem a rendelet tervezet megtárgyalását és elfogadását.

Szentgotthárd, 2009. szeptember 18.

 
                                                                                                       Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                                                  Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2009. (…) ÖKT rendelete a Szentgotthárd , Széll Kálmán tér- Kossuth Lajos utca-  

István király utca-a 17 hrsz út északi határvonala-a 14/1 és 15 hrsz telkek északi  
telekhatára által határolt Várkerti telektömbjének Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervének elfogadásáról valamint a  Szentgotthárd Város helyi építési 
szabályzatának, valamint szabályozási tervének egységes szövegéről szóló 28/2007. 

(IX.27.) ÖKT rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról

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

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

számozása „XIII. Fejezet”-re módosul

„XII. Fejezet
A Szentgotthárd , Széll Kálmán tér- Kossuth Lajos utca- István király utca-a 17 hrsz út  

északi határvonala-a 14/1 és 15 hrsz telkek északi telekhatára által határolt Várkerti  
telektömbjének Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya és alkalmazása
171.§.

(1) Jelen előírások hatálya Szentgotthárd város Széll Kálmán tér- Kossuth Lajos utca- István király 
utca-a 17 hrsz út északi határvonala-a 14/1 és 15 hrsz telkek északi telekhatára által határolt 
területre terjed ki. 

(2) A területen területet felhasználni, építési telket és területet kialakítani, építményt, épület-
együttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, 
elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban: építési munkát végezni), és 
ezekre  hatósági  engedélyt  adni  csak:  e  rendelet  és  az  ARCHIGRAF  Bt.  által  970-
SZT2/2007 törzsszámon készített dokumentáció 2.2 számú szabályozási terve előírásai 
szerint szabad.

Területfelhasználás
172.§.

A szabályozási tervlap az alábbi területfelhasználási egységeket különbözteti meg:

a.)  A beépítésre  szánt  területen  az  építési  használat  általános  és  sajátos  jellege 
szerint településközpont vegyes területet, valamint különleges területet,

b.) a  beépítésre  nem  szánt  területen  közlekedési-,  és  közműterületet,valamint 
zöldterületet.

II. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Településközpont vegyes terület általános előírásai

3.§.



(1) A településközpont vegyes területen elhelyezhető: 
1. lakóépület
2. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
3. egyéb közösségi szórakoztató épület
4. oktatási, egészségügyi, szociális épület

(2) Nem lakófunkciójú létesítmények közül csak olyanok helyezhetők el a területen, amelyek 
alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

(3) A településközpont vegyes területet teljes közművel kell ellátni.
(4) A megengedhető legnagyobb szintterület sűrűség telkenként 2,0.

Településközpont vegyes terület építési övezetei
173.§.

(1) A            jelű kialakult építési övezet kiegészítő előírásai:

a.) Az építési övezetben a helyi védelem alatt álló épületeken tervezett építési munkák 
engedélyezésénél és kivitelezésénél a 23/2000.(VI.29.)ÖKT rendelete szerint kell eljárni, 
valamint minden épület esetében az e rendelet Széll Kálmán tér keleti térfala című 1.sz. 
mellékletét is figyelembe kell venni.

b) Az utcafronti zártsorú beépítésen túl az egyes telkek északi oldalhatárán és hátsó 
telekhatárán udvari épületszárny is építhető. Oldalhatáron építendő épületben, ha a 
parkolóigény a város parkolási rendeletében foglaltaknak megfelelően megoldható 
lakás(ok), a hátsó telekhatáron a lakásokat kiszolgáló melléképületek helyezhetők el. 

c) Az utcai és hátsó telekhatáron álló épületszárnyak szemközti homlokzatai közötti 
távolság, valamint az oldalhatár egyaránt min. 4,0m, de legalább a tényleges (nagyobb) 
építménymagasság kell legyen.

d) Az oldalhatáron álló épületszárnyakat 40-45°-os hajlásszögű, égetett cserép színű 
héjalással borított nyeregtetővel lehet lefedni. A melléképületek Várkertre néző határoló 
falán nyílás nem létesíthető, fedésük kialakítását a közterületen létesítendő „Várkertfal” 
terveivel össze kell hangolni.

e) Az építési övezetben meglévő épületek tömbbelső felé néző homlokzatait a történeti 
helyszín által megkívánt igényességgel kell felújítani. A 29.hrsz. hátsó telekhatárán álló, a 
szabályozási terven  környezetébe nem illő jellel jelölt lakóépület Várkertre néző 
homlokzatának felújítását a „Várkertfal terveivel összhangban kell megtervezni.  

f.)  Az építési engedélyezési dokumentációkhoz a városi főépítész állásfoglalását mellékelni 
kell.

(2) A            jelű kialakult építési övezet kiegészítő előírásai:

a.) A volt Korona szálló (Kossuth Lajos utca 1.sz, 33hrsz.) e rendelet Széll Kálmán tér keleti 
térfala című 1.sz. mellékletét  figyelembe kell venni. A Kossuth Lajos utcára néző 
homlokzat nyílásrendjét, építészeti részletképzését meg kell őrizni.
Az udvari homlokzatokon legalább a boltíves árkádok nyílásrendjét egyéb építészeti 
eszközökkel érzékeltetni kell, az utólagos toldaléképület építészettörténeti kutatását el 
kell végezni és ennek eredményétől függően részben vagy egészben elbontani.

b.) A 35hrsz.nyugati telekhatárán álló, a szabályozási terven környezetébe nem illő jellel 
jelölt ipari csarnoképületbe a területegységben elhelyezhető funkciók telepíthetők. 
Homlokzatai (a tömbbelsőre nézők is) igényesen átalakítandók. Bontása esetén a 
jelenlegihez képest legfeljebb 10%-kal növelt alapterülettel és homlokzatmagassággal új 
épület építhető. Az építési engedély benyújtását megelőzően elvi engedélyt kell kérni, 
melynek ki kell térnie a Művelődési Központ (38 hrsz.) telekhatár rendezésére az ott 
kijelölt építési lehetőségek figyelembe vételével.

c) A tetőfedés minden esetben 40-45°-os hajlásszögű, égetett cserép színű héjalással borított 
nyeregtető lehet.

Vt
K1

Vt
K2
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d.) A 33 és 35hrsz. udvarban létesített parkolót az előírt árnyékolással (faültetéssel) el kell 
látni.

e) Az engedélyezési dokumentációkhoz a városi főépítész állásfoglalását mellékelni kell.

(3) A           jelű kialakult építési övezet kiegészítő előírásai:

a.) 42 hrsz.-on álló épület utcai homlokzatának felújítása esetén az eredeti megjelenés 
szerinti építészeti részletképzés, a nyílásrend, a nyílászárók osztását meg kell őrizni az 
emeleti szinten, a középrizaliton a földszinten is. Üzletbejáratok és kirakatok csak a 
jelenlegi nyílásszélességeken belül alakíthatók ki.

b.) Az építési övezetben melléképület a szabályozási terven jelölt építési helyre építhető. 
Megengedett legnagyobb építménymagassága 3,0m, fedése 45°-os hajlásszögű égetett 
cserép héjazatú nyeregtető lehet. A Várkert felőli határoló falon nyílás nem nyitható. A 
teljes telekszélességet kitöltő zártsorú beépítés nem kötelező. 

c) A Művelődési Ház (38 hrsz.) telkén jelölt építési helyeken a létesítmény működéséhez 
szükséges, azt kiegészítő funkciójú épületek építhetők. Megengedhető legnagyobb 
építménymagasságuk 3,5m. 

d) A telkek Várkert felőli határvonalán 1,80m magas tömör falazott kerítés építendő. 
Kivételt képez ez alól a Művelődési Ház (38 hrsz.) telke, amelynek határán áttört kerítés 
építendő.

e) Azon telkek esetében, ahol az udvarra való behajtás gépkocsival lehetséges a parkolókat 
telken belül, egyéb esetben a város parkolási rendelete szerint kell megoldani. Új épület 
építésekor az udvarra való beközlekedést biztosítani kell.

(4) A           jelű építési övezet kiegészítő előírásai:

a.) Az egyes telkeken meglévő épületek a kialakult beépítettség és az építménymagasság 
növelése nélkül felújíthatók. 

b.) Az övezetben lévő épületek bontása és a telkek összevonása után keletkező telken a 
lejtőre ültetett egy épülettömbben egyházi és világi célokat szolgáló oktatási – kulturális 
funkciókat befogadó közösségi ház építhető.

c.) Az épületet a szabályozási terven jelölt építési helyen belül kell elhelyezni. A tényleges 
építménymagasság a műemlékegyüttes felől a megengedhető legkisebb, a Füzesi út 
teresedése felől a legnagyobb építménymagasság értékét nem haladhatja meg. Főbejáratát 
a Füzesi útról kell nyitni.

d.) A tervezendő épület tömege a telek megmaradó és tervezett növényállománya a 
műemlékegyüttesre a jelenleginél több rálátást biztosítson a Füzesi út felől érkezők 
számára. 

(5) A           jelű építési övezet kiegészítő előírásai:

a.) Az övezetben lévő , a 18/2hrsz.-ú telken álló garázsok felújíthatók, de új nem építhető és 
funkciójuk nem változtatható meg.

b.) Az övezetben új épületként idegenforgalmi szálláshelyek és kiszolgáló létesítményeik 
helyezhetők el.

(6) A jelű építési övezetekben a működéshez szükséges előírt számú 
gépkocsiparkolót telken belül kell elhelyezni.

Vt
2

Vt
K3

Vt
1

Vt
K5

Vt
K6

Vt
2

Vt
1
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(7) Az egyes építési övezetek telkei az alábbi táblázatban foglalt paraméterekkel építhetők be:

építési 
övezet 

jele

beépítési 
mód

a telek megengedett az épület megengedett
legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb

területe szélessége zöldfelület 
aránya beépítettsége

terepszint 
alatti 

beépítettsége
építménymagassága

m2 m % % % m m
Vt-K1 Z K K 10 80 60 3,0 K
Vt-K2 Z K K 10 K K K K
Vt-K3 Z K K 10 30 30 3,0 K
Vt-K4 K K K 10 K K K K
Vt-K5 K K K 10 30 30 2,5 6,0
Vt-K6 K K K 30 K K K K
Vt-1 SZ 3000 - 30 40 60 4,0 7,0
Vt-2 SZ 2000 - 30 50 50 4,5 7,0

Különleges terület és építési övezetei
174.§.

(1) A           jelű, országos műemléki védelem alatt álló Magtártemplom (23hrsz.) 
épületére kiterjedő építési övezet kiegészítő előírásai:

a.) az övezetben csak kultúrális, 
b.) idegenforgalmi és
c.) oktatási funkciók helyezhetők el.

(2) A jelű,  országos műemléki  védelem alatt  álló ciszterci  apátsági  templom és 
rendház (1hrsz., 26 hrsz.) épületére kiterjedő építési övezet kiegészítő előírásai:

Az övezetben a városépítés történetében kiemelkedő szerepet betöltő épületegyüttest nem 
sértő (szakrális, igazgatási, idegenforgalmi és művelődési) funkciók helyezhetők el.

(3) A    jelű építési övezetekben a gépkocsik elhelyezését a város parkolási 
rendeletében foglaltak szerint kell megoldani. Vizsgálni kell a szabályozási terven jelölt 
helyeken szint alatti parkoló kialakításának lehetőségét. 

(4) A jelű építési övezet kiegészítő előírásai:

a.) elhelyezhető funkciók: idegenforgalomhoz kötődő szálláshelyek és sportpályák.
b.) építmények a szabályozási terven jelölt építési helyen belül helyezhetők el.
c.) az épületek homlokzatai hagyományos megjelenésű szerkezetekből készüljenek, 

hivalkodó színezésük kerülendő. Fedésük 40-45° hajlásszögű, égetett cserép színű 
héjazattal borított magastető lehet.

(5) Az egyes építési övezetek telkei az alábbi táblázatban foglalt paraméterekkel építhetők be:

építési 
övezet 

jele

beépítési 
mód

a telek megengedett az épület megengedett
legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb

területe szélessége zöldfelület 
aránya beépítettsége

terepszint 
alatti 

beépítettsége
építménymagassága

m2 m % % % m m
K1 K K K K K K K K
K2 K K K K K K K K
K3 SZ 5000 50 70 15 15 3,6 7,0

III. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

K2

K3

K1

K2K1
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Közlekedési és közmű terület
175.§.

(1) A közlekedés számára a szabályozási terven meghatározott területet biztosítani kell.

(2) A Közlekedés számára fenntartott területen csak az út létesítményei, berendezései és közművek 
létesíthetők, illetve növényzet telepíthető.

(3) Az úthálózat elemeinek kategorizálása, építési szélességek

Út neve, hrsz Települési 
kategória

Tervezési 
osztály Kezelő Jelenlegi 

szélesség (m)
Szabályozási 
szélesség (m) Megjegyzés

KÖu-1
Fürdő utca

57hrsz.

kiszolgáló
út B.VI.d C önkorm. 17,5 – 20 17,5 - 20 meglévő

KÖu-2
2hrsz.+új

nyomvonal

kiszolgáló
út B.VI.d C önkorm. 6 - 8 részben

tervezett

KÖu-3
17hrsz.

nyugati szakasz

kiszolgáló
út B.VI.d C önkorm. 6 10 meglévő

GYK-1
46/6hrsz

gyalog és 
kerékpárút B.IX. B.X önkorm. 5 5 részben

tervezett
GYK-2

21,22hrsz.+új 
nyomvonal

gyalog és 
kerékpárút B.IX. B.X önkorm 6 11,4 – 18,8 részben

tervezett

GY-1 gyalogút, sétány B.X. önkorm. - 23 tervezett

GY-2 gyalogút, sétány B.X. önkorm - 4 tervezett

(4) A járművek elhelyezését  új  beépítés  vagy funkcióváltás  esetén Szentgotthárd  város 
23/2006.(IV.27.)sz. parkolási rendelete szerint kell biztosítani.

(5) A Szabályozási Terven a közlekedési és közműterületen belül tömör zöld színnel jelölt, 
zöldfelületként fenntartandó övezetben elhelyezhetők:

-  strand (23hrsz.) nyugati oldalán gyermekjátszóterek és sportterek korcsoportok 
szerint elkülönítve

- a strand  (23hrsz) délkeleti oldalán pihenőhelyek
- a Várkert nyugati oldalán a szabályozási terven jelölt szakaszokon (24hrsz., 26hrsz.) 

képzőművészeti  alkotások  elhelyezésére  is  alkalmas  ,szükség  szerint  sikban  és 
magasságban  eltérő  felületekből  álló,  egységesen  megtervezendő  „Várkertfal 
„ építhető, előterében sétánnyal és pihenőhelyekkel. A fal magassága legfeljebb 5,0m 
lehet. 

- A szabályozási  terven  környezetébe  nem  illő  épületként  jelölt,  a  26hrsz.-on  álló 
önkormányzati garázsok a „Várkertfal” megvalósulása esetén elbontandók

A zöldfelületek rendezésére tervet kell készíteni a kertépítészeti engedélyezési tervnél 
előírt tartalommal.

Közművekre vonatkozó előírások

176. §.
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(1) Közművek és közműkeresztezések a közlekedési területen a 9004/1982 KPM-IPM 

együttes közleményében, valamint az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80 közmű és 

egyéb vezetékek elrendezése közterületen című szabványokban foglaltaknak megfelelően 

létesíthetőek. 

(2) A villamosenergia elosztási, a közvilágítási és a távközlési vezetékeket a tervezési 

területen föld alatt kell elhelyezni.

Zöldterületek

177. §.

(1) A tervezési területen a zöldterület sajátos használata szerint ZKp és ZKk jelű övezetek 

határolhatók körül.

(2) A          jelű övezet a kolostorkert illetve a Várkert területét fedi le.

a.) Az  övezetben  parképítési  és  egyéb  építési  tevékenység  a  területre  készült  és 
engedélyezett parkrekonstrukciós terv alapján végezhető.

b.) Az övezetben megjelenésükben a történeti parkhoz illeszkedő építmények helyezhetők 
el. Üzemelésük következtében környezetükre káros terhelés nem keletkezhet.

c.) Az övezetben elhelyezhető
1. pihenést,  testedzést  szolgáló  építmény  (sétaút,  pihenőhely,  pergolák, 

lugasok filagórák, gyermekjátszótér)
2. emlékhelyek  és  díszítőelemek  (szobrok,  térplasztikák,  csobogók, 

szökőkutak, ivókutak) valamint tájékoztató táblák
3. árusító és idegenforgalmi szolgáltató pavilon, WC
4. tereplépcsők, díszlépcsők, támfalak
5. szabadtéri színpad a Magtártemplom déli oldalán (15hrsz.)

d.) Az övezetben

ZKp
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1. a  megengedett  legnagyobb beépítettség 2%, de  egy építmény legfeljebb 
40m2 bruttó alapterületű lehet

2. a megengedett legnagyobb építménymagasság 3,00m

(3) A          jelű övezet a műemlék épületegyüttes fogadó – előtere

a.) az övezetet zöldfelületként kell fenntartani
b.) az övezetben épület nem, csak szobrok, emléktáblák  helyezhetők el.

 IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Reklámok, cégérek elhelyezésére vonatkozó általános rendelkezések:
178.§

(1) A0-s (84x1189mm), illetve ezt meghaladó méretű ún. óriásplakát a tervezési területen 
nem helyezhető el.

(2) Épületen csak a teljes homlokzati felület arculatához igazodó cégér, cégfelirat, cégtábla 
helyezhető  el.  Új  épületeknél  ezen  felületeket  az  építési  engedélyben  meg  kell 
határozni. Tetőfelületen reklám nem engedélyezhető. A Széll Kálmán tér keleti térfalán e 
rendelet 1.sz. melléklete reklámokkal kapcsolatos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Díszvilágítást,  fényreklámot  és  fényhirdető  berendezést  úgy  kell  kialakítani,  hogy  a 
fényhatás  a  környező  építmények  rendeltetésszerű  használatát  ne  zavarja,  a 
közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a városképet kedvezőtlenül ne befolyásolja.

(4) Reklámcélú felület a közterület és a zöldterület felőli kerítéseken nem helyezhető el.

Környezetvédelem
179.§.

(1) A föld védelme érdekében az építési tevékenység megkezdésekor a termőréteget el     
      kell távolítani és deponálni, az építkezés befejeztével hasznosításáról gondoskodni kell.

(2) A terület felszíni szennyeződésre fokozott érzékenysége miatt a felszíni és felszín alatti 
       vizek védelme kiemelt szerepet kell kapjon.

(3) A területet a városi szemétszállítási rendszerbe be kell kapcsolni.

ZKk
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(4) A terület  szennyvizeit  a  közcsatornába  kell  vezetni  a  mindenkori  hatályos  előírások 
határértékeinek betartásával.

(5) A terület zajvédelmi besorolása „vegyes terület (nagyvárosias beépítésű)”

(6) A közlekedésből származó megengedhető zajterhelés:

A közlekedésből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területen
Vegyes terület (nagyvárosias 

beépítésű)

Kiszolgáló út mentén Gyűjtőút, összekötőút, egyéb közút mentén
nappal éjjel nappal éjjel

60 dB (A) 50 dB (A) 65dB (A) 55 dB (A)

Tűzvédelem

180. §.

(1) A  tűzjelzés  lehetősége  a  magán-  és  nyilvános  telefonállomásokról  folyamatosan 
biztosítandó.

(2) Tűzivíz  nyerésére  az  ivóvízhálózaton  a  hatályos  jogszabályok  szerint  tűzcsapok 
helyezendők el. A vízellátás terveit az illetékes hatóságokkal egyeztetni kell

(3) Az új építési területeken az utak szabályozási szélességeit valamint a tűzoltójárművek 
akadálymentes közlekedését biztosítani kell.

181. §.

Szentgotthárd , Széll Kálmán tér- Kossuth Lajos utca- István király utca-a 17 hrsz út északi 
határvonala-a 14/1 és 15 hrsz telkek északi telekhatára által határolt Várkerti telektömb 
szabályozási terve  a 970 SZT2/2007 törzsszámú tervdokumentáció 2.2 rajzszámú 
Szabályozási Tervlapjával együtt érvényes.
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2.§
(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) A renelet Záró rendelkezései §-ának számozása 171.§-ról 182 .§-ra változik.
(3) A jelen rendeletmódosítás 2009. október  01-én lép hatályba, de a rendelkezéseit a  
jogerősen el nem bírált illetve folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

  Viniczay Tibor           Dr. Dancsecs Zsolt 
     polgármester                  jegyző

Kihirdetve: 2009. 

                                                                                Dr. Dancsecs Zsolt 
                                       Jegyző
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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2009. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: Rendeletmódosítás (Önkormányzat vagyona)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület  a  15/2009 és  a  40/2009.  sz.  határozatával  döntött  arról,  hogy az  1400/25  hrsz-ú 
közterület megnevezésű ingatlanából a Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 1. sz. alatti, 1400/27, 1400/28 és az 
1396/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai részére a „kiméretésre kerülő, jóváhagyott területrészt” értékesíti. 
Ezt követően az ingatlant felértékeltük és a Testület a 40/2009. sz. határozatában az eladási árat bruttó 
1.100.-Ft/m2-ben határozta meg.
A telekhatár módosításhoz szükséges változási vázrajzokat elkészítettük, azokat a Körmendi Építésügyi 
Hatóság   EP-482-4/2009.  számú határozatával  jóvá  is  hagyta,  de  a  szerződéskötésre  itt  is  csak  akkor 
kerülhet  sor,  ha  a  Testület  az  Önkormányzat  vagyonáról  szóló  4/2001.  (II.1.)  ÖKT  rendelet  1.  sz. 
mellékletének módosításához hozzájárul, amely melléklet a vagyonleltárt tartalmazza. 

A vagyonrendelet módosítására azért van szükség, mivel az 1400/25 hrsz-ú ingatlanok „közterületként” 
vannak nyilvántartva, ami alapján a forgalomképtelen vagyonkörbe tartoznak. A szerződéskötéshez az a 
területrész, ami eladásra kerül, már a forgalomképes vállalkozói vagyon körébe kell, hogy tartozzon. Ezzel 
a változással az ingatlan alapterülete 8698 m2-ről 8333 m2-re csökken.
Ezt a változást kell a rendeleten átvezetni. 

Javaslom az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 1. számú 
mellékletének módosítását a szentgotthárdi 1400/25 hrsz-ú ingatlan tekintetében.

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (továbbiakban Kt.) 
2009. január 1-én lépett hatályba azzal, hogy a jogállási szabályokat 2009. január 1-től kell alkalmazni, a 
gazdálkodásra vonatkozó szabályok pedig 2010.  január  1-től  alkalmazandók.  A Kt.  előírásai  alapján a 
Képviselő-testület  a  költségvetési  szervek  besorolását  az  új  jogszabályi  rendelkezéseknek  megfelelően 
2009.  július  1-i  hatállyal  elvégezte.  Vagyonrendeletünkben  is  szükséges  a  Kt.  által  meghatározott  új 
fogalmi meghatározásokat átvezetni.

Szentgotthárd, 2009. szeptember 9. Dr. Dancsecs Zsolt
                 jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének /2009. (..) ÖKT rendelete az 
Önkormányzat Vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT  r. 

(Továbbiakban Rendelet) módosításáról

1.§

(1) A rendelet 45.§ (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:

45.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő 
költségvetési  szervnek  besorolt  intézmény  vezetőjét  az  alábbiakban  nevesített  feltételek  mellett  egyes  
vagyonkezelési jogok gyakorlására:
…..
(2) A rendelet 45.§ §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
Az önállóan működő és gazdálkodó, de önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
és az önállóan működő és gazdálkodó és önálló gazdasági szervezettel rendelkező szervezetek között a  
gazdálkodásra vonatkozó megállapodásban a vagyonkezelésre vonatkozó kérdéseiről is rendelkezni kell. 
(3) Ezen § egyebekben nem változik.

2.§

A Rendelet 46.§-a az alábbiak szerint módosul:

A jogi személyiségű szervezeti egység vezetője a 45.§ szerinti vagyonkezelési jogokat az önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv és a jogi személyiségű szervezeti egység között létrejövő, a Képviselő-
testület által jóváhagyott megállapodás szerint gyakorolja.

3.§

A rendelet 50.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) A vagyonleltárt a Képviselő-testület a zárszámadási rendelet keretében fogadja el.

4.§
A Rendelet 1. sz. melléklete a szentgotthárdi 1400/25 hrsz-ú ingatlan tekintetében az alábbiak szerint 
módosul: 

Helyr. sz. Megnevezés Utca Teljes ter. 
(m2)

Önkorm. 
%

Önkorm. 
tul. (m2)

Bruttó ért. 
(eFt)

Becs. ért. 
(eFt)

1400/25 Közterület Pável Á. 
ltp.

8333 100 8333 16666.000 16666.000
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5.§

(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) A rendeletmódosítás 2009. október 01. napján lép hatályba.

Viniczay Tibor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester                                                              jegyző

Kihirdetve:
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: Rendelet-módosítások e-ügyintézés kapcsán

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső 
piaci szolgáltatásokról 8. cikke írta elő az elektronikus ügyintézési lehetőség biztosításának 
kötelezettségét  az  EU tagállamai  részére.  A Magyar  Köztársaság  is  2009 végéig  kapott 
haladékot ennek törvényi szabályozására és gyakorlati feltételeinek megvalósítására. Ennek 
eleget téve fogadta el az Országgyűlés az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi 
LX. törvényt, mely módosította a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (Ket.), hatályon kívül helyezve többek között 
annak  160.  §-ának  (1)  bekezdését,  ami  eddig  lehetővé  tette,  hogy  önkormányzati 
rendeletben kizárjuk az elektronikus ügyintézést közigazgatási (tehát a jegyző, kivételesen a 
képviselő-testület  hivatala  ügyintézője  döntési  jogkörébe  tartozó)  hatósági  ügyekben.  A 
módosítás értelmében 2009. október 1-jétől közigazgatási hatósági ügyekben csak törvény 
vagy eredeti jogalkotói hatáskörben (azaz a Kormány által az Alkotmányban meghatározott 
feladatkörében) kiadott kormányrendelet mondhatja ki, hogy adott ügyben nem lehet vagy 
nem  kell  biztosítani  az  ügyfél  részére  az  elektronikus  ügyintézés  és  kapcsolattartás 
lehetőségét [Ket. 28/B.§ (2) bek.]. A jövőben tehát a jegyző a saját hatáskörében köteles 
lesz az elektronikus úton továbbított beadványok, formanyomtatványok fogadására, illetve 
az eljárás befejezéséig alkalmaznia kell az ügyféllel való elektronikus kapcsolattartást.

Mivel  tehát  a  főszabály  október  1-jétől  az  elektronikus  ügyintézés  lehetőségének 
biztosítása, hatályon kívül kell helyeznünk a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról szóló 25/2005. (IX. 
30.) ÖKT. rendeletünk 3.§-át, ami kimondja, hogy: „A település közigazgatási területén a 
képviselő-testület a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézését, ha ezt  
jogszabály valamely ügyekben, eljárási cselekményekben kötelezővé nem teszi, kizárja.”

Az államigazgatási hatósági ügyektől meg kell különböztetni az önkormányzati hatósági 
ügyeket, azaz azokat az ügyeket, melyek intézése önkormányzati rendeleten alapul. Ezen 
ügyekben a hatáskör a képviselő-testületet illeti meg, melyet az Ötv. 9. § (3) bekezdése 
alapján a polgármesterre, bizottságaira stb. átruházhat. Ezekben az ügyekben továbbra is 
csak  lehetősége  és  nem  kötelezettsége  a  képviselő-testületnek,  hogy  ebben  az 
önkormányzati rendeletében lehetővé tegye a zászló, címer és névhasználat engedélyezésére 
irányuló  önkormányzati hatósági ügy elektronikus intézését. 
A  2.  sz.  mellékletben  ilyen  ügyet  tartalmazó  rendeleti  szabályozás  olvasható,  annak 
elfogadása (ezzel a 18. § módosítása) esetén a Tisztelt Képviselő-testület nem tartja fenn az 
elektronikus ügyintézés tilalmát, és itt is lehetővé válik az elektronikus ügyintézés. 
Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  rendelet-módosítások  tárgyában  dönteni 
szíveskedjen! Rendeletekről lévén szó a döntéshez minősített többség szükséges.
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Szentgotthárd, 2009. szeptember 17.

Dr. Dancsecs Zsolt
  jegyző
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1. sz. melléklet

Szentgotthárd Város  Önkormányzata Képviselő-testületének
../2009. (X. 1.) ÖKT. rendelete

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény végrehajtásáról szóló 25/2005. (IX.  30.) ÖKT. rendelet (a továbbiakban: 

R.) módosításáról

1.§

A R. 3.§-a hatályát veszti.

2.§

A R. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3.§

(1) A R. jelen rendelettel nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

(2) Jelen rendelet-módosítás 2009. október 1. napján lép hatályba. 

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt 
  polgármester   jegyző

Kihirdetés napja:
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2. sz. melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2009. (X. 01.) ÖKT. rendelete

 a városi címer,  zászló és a Szentgotthárd név  használatáról szóló 3/1992. (IV. 
24.)ÖKT. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról

1.§

 Az R. 18.§ első mondata hatályát veszti, helyébe a következő mondat kerül:
„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2.§

(1) Jelen rendelet-módosítás 2009. október 1. napján lép hatályba, 
(2) A R. jelen rendelettel nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt 
  polgármester   jegyző

Kihirdetés napja:
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TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület 2009. szeptember 30-i ülésére

Tárgy:   A közterületek használatáról, rendjéről,  illetve a közterületek bontásáról és hely-
               reállításáról, valamint különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet 
               módosításának tervezete

Tisztelt Képviselő-testület !
A közterületek használatáról,  rendjéről,  illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról,  valamint a 
különböző  reklámhordozók  elhelyezéséről  szóló  többször  módosított  11/1999.  (IV.  01.)  számú  ÖKT 
rendelet (továbbiakban: rendelet) foglalkozik. 
A legutóbbi módosításkor 2009. márciusában a közterületek használatával,  a Termálfürdőhöz vezető út 
melletti  reklámtáblák  elhelyezésével  és  a  közterület  használati  díjakkal  kapcsolatban  javasoltunk 
módosításokat. 
Most  pedig  szükségessé  válik  a  reklámhordozók  elhelyezésére  vonatkozó  előírások  átgondolása, 
átdolgozása  mivel  városunkban  egyre  nagyobb  teret  hódit  a  vendéglátáshoz,  idegenforgalomhoz 
kapcsolódó reklámtáblák megjelenése és szeretnénk ezt egy kézzel foghatóbb, egyértelműbb, vállalkozó 
barátibb rendszerbe foglalni. 

Mielőtt a konkrét rendeletmódosítás megtörténne, szeretnénk kikérni a T. Testület, továbbá a Bizottságok 
állásfoglalását,  véleményét,  kiegészítését,  javaslatát  arról,  hogy  az  általunk  gondolt  módosításokkal 
egyetért-e ill.  milyen újabb javaslatokat,  megoldásokat tart  továbbiakban ésszerűnek. Ezek ismeretében 
pedig már annak megfelelő rendeletmódosítást tudunk  Testület elé terjeszteni.
Ez az előterjesztés még nem a rendelet módosítását jelenti, hanem a rendeletmódosítás előkészítését 
szolgálja. Cél, hogy minél több javaslat, ötlet érkezzen időben, ezeket tudjuk megfelelően végiggondolni és 
majd a rendeletbe beemelni. Ez azt is jelenti, hogy a vélemények megismerését követően majd a 
rendeletmódosítást még egyszer elő fogjuk terjeszteni.
A rendeletmódosítás tervezete az 1. sz. mellékletben található. (A  rendeletből a könnyebb áttekinthetőség 
végett csak a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó részeket szerepeltetjük.)

A fontosabb, módosításra javasolt részletek leírása az alábbi táblázatban is látható (ezen kívül, apróbb 
módosítások is szerepelnek az 1.  sz. mellékletben található rendelet  módosításának tervezetében)  Piros 
színnel a törlésre javasolt részek, kékkel a módosított szöveg olvasható

Érintett 
paragrafus

Jelenlegi rendelet szövege Javasolt módosítás Magyarázat

2.§.  (6)  a.) 
pont

Nem  kell  hatósági 
szerződés:
- Üzlethomlokzat, 
kirakatszekrény, árú-, cég- 
és reklámtábla 
elhelyezéséhez, ha az a 
közterülettől 10 cm-en túl 
nem nyúlik be, 
- vagy ha azok 
közterülettel érintkező 
felülete, üzlethomlokzat, 
kirakatszekrény, cím és 
cégtábla esetében pedig az 

- a jelen rendelet 1. sz. 
melléklet (2) pontjában 
szereplő az 1. és a 3. sz. 
körzetben az adott 
ingatlanon/ingatlanban 
folytatott, ill. az ingatlan 
tulajdonosa által végzett 
tevékenység (függetlenül a 
tevékenység végzésének 
tényleges helyétől), ill. az ott 
folytatott tevékenységhez 
szorosan kapcsolódó 
termékek, szolgáltatások 

A rendelet  jelenleg előírja, 
ha  1  m2-nél  nagyobb 
reklámtábla  kihelyezésére 
kerül  sor,  az  üzlet  falára, 
akkor  közterület-használati 
engedély kell  hozzá (fizetni 
kell  érte),  viszont  a 
módosítással  „vállalkozó 
barátibb”  megoldást 
javasoltunk,  ne  kelljen 
hatósági  szerződés.  Viszont 
ha  2  m2-nél  nagyobb  a 
reklámhordozó,  akkor 
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1 m2 –t nem haladja meg hirdetését, reklámozását 
szolgáló – anyagától független 
– reklámeszköz elhelyezésére.

mindenképpen  építési 
engedély  köteles  ÖTM. 
rendelet alapján.

2.§.
(7) a.) pont

-  Nem  adható  közterület-
használati hozzájárulás:
Tömegközlekedési  járművek 
megállóiba,  kivéve, ha  a 
közterület  igénybevétele  az 
utasforgalom céljait, illetve az 
utasok ellátását,  tájékoztatását 
szolgálja  és  a  buszvárók 
távozási oldalán lévő felületek 
reklám  céljára  történő 
hasznosítása

Javasoljuk  ezen  kivétel 
engedélyezését! 
Véleményünk  szerint 
ahogyan  több  városban  is, 
mi  is  kihasználhatnánk 
ezen  létesítmények 
oldalfalait  reklámozás 
céljából.

20. § 
Elhelyezés 
általános 
szabályai:
(3) b.)
 

 (3) Bármely ingatlanon 
reklámhordozót  elhelyezni 
–  területi  egységre 
vonatkozó  előírások 
figyelembevétele mellett – 
az alábbiak szerint lehet:

b.) A telekhatáron belül, 
az  ott  folytatott 
tevékenységhez  szorosan 
kapcsolódó cég- cím- (pl.: 
lógó)  és  reklámtábla  és 
ingatlanonként  legfeljebb 
még  egy  tábla-együttes 
egyéb 
reklámtevékenységre,

b)  A  rendelet  1.  sz. 
melléklet  (2)  bekezdésében 
körülírt:

-  1.  sz.  körzetben   a 
ingatlanon  belül,  ill.  az 
ingatlan  tulajdonosa  által 
végzett  tevékenység 
(függetlenül  a  tevékenység 
végzésének  tényleges 
helyétől),  ill.  az  ott  folytatott 
tevékenységhez  szorosan 
kapcsolódó  cég-  cím-  (pl.: 
lógó) és reklámtábla elhelyéze 
engedélyezett,  ezenkívűl  más 
tevékenységre  vonatkozó 
reklámhordozó  elhelyezése 
tilos!

-  3.  sz.  körzetben  az 
ingatlanon  belül,  ill.  az 
ingatlan  tulajdonosa  által 
végzett  tevékenység 
(függetlenül  a  tevékenység 
végzésének  tényleges 
helyétől),  ill.  az  ott  folytatott 
tevékenységhez  szorosan 
kapcsolódó  cég-  cím-  (pl.: 
lógó) és reklámtábla elhelyéze 
engedélyezett,  ezenkívűl 
további  egyéb  tevékenységre 
vonatkozóan  1  db 
reklámhordozó  elhelyezése 
engedélyezett. Lakott területen 
kívűli  területen  több 
reklámhordozó  elhelyezése  is 
lehetséges.

Jelenleg  a  rendelet  a 
telekhatáron  belüli 
(magántulajdonon) 
folytatott  tevékenység 
reklámozására  korlátozva 
enged  reklámozási 
lehetőséget,  továbbá  ezen 
kívűl  még  egy  tábla 
együttes helyezhető ki.
Viszont a javaslat szerint az 
1.  sz.  körzetben  az 
ingatlanon  folytatott 
tevékenységhez 
kapcsolódóan több tábla is 
elhelyezhető  és 
engedélyezésre  kerül  az 
ahhoz  kapcsolódó 
termékek  reklámozása  is. 
(pl.  autószerelő  műhely 
esetén a hozzá kapcsolódó 
Pl. motorolaj, gumiabroncs 
forgalmazását  reklámozó 
tábla is kihelyezhető lesz.
A 3. sz. köretben ezen felül 
pedig 1. db. „idegen”  tábla 
elhelyezhető.  Viszont  erre 
hatósági  szerződést  kell 
beszerezni  (fizetni  kell 
utána).  További 
engedmény,  hogy  lakott 
területen  kívűl   több 
„idegen” reklámhordozó is 
elhelyezhető.
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20. § 
Elhelyezés 
általános 
szabályai:
(4) bekezdés

A  rendelet  1.számú 
mellékletében 
meghatározott  1.  sz. 
körzetű  közterületeken 
reklámhordozót  elhelyezni 
csak a  város  tulajdonában 
lévő egységes információs 
rendszeren  lehet  a  2. 
számú  mellékletben 
meghatározott  bérleti  díj 
ellenében  és  a  3.  ill. 
4.számú  mellékletben 
meghatározott 
kialakításban.  Kivéve  az 
épületek  homlokzatára 
kerülő  cég-  és  címtáblák, 
cégérek  illetve 
ingatlanonként  legfeljebb 
egy  egyéb 
reklámtevékenységre utaló 
tábla, valamint  a  mobil 
megállító táblák (max. 1,0 
m2-ig) elhelyezését.

A  rendelet  1.számú 
mellékletében  meghatározott 
1.  sz.  körzetű  közterületeken 
reklámhordozót  elhelyezni 
csak a város tulajdonában lévő 
egységes  információs 
rendszeren  lehet  a  2.  számú 
mellékletben  meghatározott 
bérleti díj ellenében és a 3. ill. 
4.számú  mellékletben 
meghatározott kialakításban

Kivéve  az  épületek 
homlokzatára  és az ingatlanok 
területére kerülő  cég-  és 
címtáblák,  cégérek  melyek az 
ingatlanon belül folytatott, ill. 
az  ingatlan  tulajdonosa  által 
végzett  tevékenység 
(függetlenül  a  tevékenység 
végzésének  tényleges 
helyétől),  ill  az  ott  folytatott 
tevékenységhez  szorosan 
kapcsolódó  termékek, 
szolgáltatások hirdetését, 
reklámozását  szolgáló  – 
anyagától  független  – 
reklámeszköz,  illetve 
autóbuszvárók  távozási 
oldalán  lévő  reklámozásra 
alkalmas  felület,  valamint  a 
mobil  megállító  táblák  (max. 
1,0 m2-ig) elhelyezését.

A  fenti  módosításokkal 
történő összhang érdekében 
tett változtatás.

Ezen  rendelkezés  alapján 
az  1.  számú  körzetben 
közterületen  reklámozni 
csak  egységes  információs 
rendszeren  lehet,  ami  az 
alábbiak:
-Városközpont információs 
táblarendszerén,  1  db 
táblaelem  mérete:  1.000 
mm x 100 mm
-  Térképes  információs 
tábla hirdetési oldalán, 1 db 
elem  mérete:  108  mm  x 
550  mm  (mindkét  táblán 
megjelenik)
-  Térképes  információs 
tábla  hátoldala, 
reklámfelület  nagysága 
2.40 m2 (táblánként)
-  A  város  területén 
rendszeresített  információs 
táblarendszeren,  1  db 
táblaelem  mérete:  1.450 
mm x 200 mm 

20. § 
Elhelyezés 
általános 
szabályai:
(5) bekezdés

A Rendelet 1. számú 
melléklet (2) pontja 
szerinti 2. számú körzet 
területén reklámfeliratot 
elhelyezni Tilos. Már a 
területre elhelyezett 
reklámtáblákat 
haladéktalanul el kell 
távolítani.

Törlendő:(5)  A Füzesi  út-
Május  1.  út 
kereszteződésének  100-
100  m-es  körzetében, 
illetve  az  ipari  parkban 
lévő  közterületi 

A Rendelet 1. számú melléklet 
(2) pontja szerinti 2. számú 
körzet területén csak a fürdő 
és az ahhoz kapcsolódó, 
környezetében levő 
szálloda/szállodák, ill. azok 
szolgáltatásait hirdető 
reklámfeliratot szabad 
elhelyezni. Már a területre 
elhelyezett egyéb 
reklámtáblákat haladéktalanul 
el kell távolítani.

Jelenlegi értelmezés szerint 
a  fürdő  környezetében  (2. 
sz.  körzet)  lévő 
ingatlanokra  bármilyen 
tábla kihelyezése tilos. Így 
akár  a  fürdőt  reklámozó 
táblát  sem  szabad 
kihelyezni.  A  mostani 
módosítással  lehetőség 
nyílik a fürdő és az ahhoz 
kapcsolódó,  környezetében 
lévő  tevékenységek 
reklámozása. 
(természetesen  közterület 
használati  díj  fizetése 
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ingatlanokon csak a város 
tulajdonában  lévő 
egységes  információs 
rendszeren  lehet 
reklámhordozót  elhelyezni 
a  2.  számú  mellékletben 
meghatározott  bérleti  díj 
ellenében  és  az  5.  számú 
mellékletben 
meghatározott 
kialakításban.

mellett)
A Füzesi  út,  Május  1.  út 
kereszteződésére 
vonatkozó  korlátozást 
szükségtelennek  tartjuk, 
mivel  az  1.  sz.  körzet 
határa ezen kereszteződésig 
kitolásra került egy korábbi 
módosítás által.  

21.§ 
Engedélyhez 
kötött 
reklámtábla 
elhelyezések:
(3) bekezdés

Lakó-, 
intézményterületeken, 
vegyes övezetekben a nem 
közterületi  ingatlanokra 
vonatkozóan  az  egyedi 
telkes részen a 1,0 m2-nél 
nagyobb,  a  tömbtelkes 
részeken  0,5  m2-nél 
nagyobb,  illetve  1,0  m 
vetületi hosszat meghaladó 
méretű  reklámhordozó 
elhelyezése  -  kivéve 
sportpályák-anyagától 
függetlenül  építési 
engedély köteles. 

A  2,0  m2-nél  nagyobb, 
reklámhordozó  elhelyezése 
anyagától  függetlenül  építési 
engedély köteles. 

Az  ÖTM  rendelet 
módosulását  követően  a 
korábbi 1  m2 helyett  2 m2 

felett kell építési engedélyt 
kérni. 

21.§ 
Engedélyhez 
kötött 
reklámtábla 
elhelyezések 
(4) bekezdés

Az ipari parkban lévő nem 
közterületi  ingatlanokon 
minden  1,0  m2-nél 
nagyobb  reklámhordozó 
elhelyezése  építési 
engedély köteles. 

A  fenti  (3)  bekezdésben 
történt  módosítás  véget 
értelmetlenné vált.

21.§ 
Engedélyhez 
kötött 
reklámtábla 
elhelyezések 
(4)  bekezdés 
(új bekezdés)

Az 1. és a 3. sz. körzetben 
az  adott 
ingatlanon/ingatlanban 
folytatott,  ill.  az  ingatlan 
tulajdonosa  által  végzett 
tevékenység  (függetlenül  a 
tevékenység  végzésének 
tényleges  helyétől),  ill.  az  ott 
folytatott  tevékenységhez 
szorosan  kapcsolódó 
termékek,  szolgáltatások 
hirdetését,  reklámozását 
szolgáló – anyagától független 
– 2 m2-nél, vagy 2 db-nál több 
reklámeszköz  elhelyezése 
esetén  a  városi  főépítésszel 
való egyeztetés szükséges.

Mivel  az  1.  és  3.  számú 
körzetben a saját  és ahhoz 
kapcsolódó  tevékenységek 
körét  reklámozó  táblák 
száma  nincs  korlátozva 
ezért  szükségszerűnek 
láttuk  ezen  új  bekezdés 
beépítését  főleg  esztétikai, 
városképi  szempontból 
történő megfelelés végett.
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22.§  (3) 
bekezdés

A  jelenlegi  rendelet 
szerint engedélyköteles, de 
e  rendelet  hatályba 
lépésekor  már  jogszerűen, 
de  engedély  nélkül 
kihelyezett 
reklámhordozók  a 
helyükön  maradhatnak, 
azonban  átépítésük, 
felújításuk  esetén  a 
rendelet  szabályait  kell 
alkalmazni

A  jelen  rendelet  hatályba 
lépését követő 60 napon belül 
a  11/1999.  ÖKT  rendelet 
módosításait  megelőzően  már 
jogszerűen, de engedély nélkül 
kihelyezett  reklámhordozók 
miatt  a  kihelyezőnek 
bejelentést  kell  tennie  arról, 
hogy  a  reklámhordozókat 
továbbra  is  a  közterületen 
akarja  tartani.  A bejelentést  a 
Polgármesteri  Hivatal 
tudomásul  veszi  és  ebben  az 
esetben  ezek  a 
reklámhordozók  a  helyükön 
maradhatnak,  azonban 
átépítésük,  felújításuk  esetén 
már a rendelet  szabályait  kell 
alkalmazni.  Amely 
reklámhordozókra e határidőig 
kérelmet  nem  nyújtanak  be, 
azokat  haladéktalanul  el  kell 
távolítani.

Ezen  előírás  nem 
vonatkozik  a  20.§  (5) 
bekezdésben foglalt esetre. 

A  rendelet  módosítása 
(„szigorítása”)  előtt 
jogszerűen  kihelyezett 
táblákra  vonatkozó 
javaslatunk.
Ha a kihelyező továbbra is 
közterületen  akarja  tartani, 
akkor fizetni kell utána.- 

Határozati javaslat
  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  közterületek  használatáról,  rendjéről, 
illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről 
szóló  többször  módosított  11/1999.  (IV.  01.)  számú  ÖKT  rendelet  1.  sz.  mellékletben  található 
módosításához az alábbi javaslatokat teszi: …………………………….

Szentgotthárd, 2009. szeptember 21.

Fekete Tamás
           műszaki irodavezető

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

Piros: törlendő
Kék: újítások

11/1999. (IV. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
rendelete

A közterületek használatáról, rendjéről,1 illetve a közterületek bontásáról és 
helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről

Módosította: 14/2000. (III. 30.) , és a 18/2003. (III. 27.) ÖKT. rendelet , a 15/2005. (IV. 29.) ÖKT. 
rendelet, a 25/2005. (IX. 30.)ÖKT. rendelet,  a 42/2005. (XII. 23.) ÖKT. rendelete, a 23/2006. 
(Iv.28.)ÖKT. rendelet, a 10/2007.(III.01) ÖKT. rendelet, a 21/2007.(V.31.)ÖKT. rendelete, a 

12/2008.(III.28.) ÖKT rendelete,  a 21/2008. (VIII. 28.) ÖKT rendelet  a 32/2008. (X.30.) ÖKT. 
rendelet és a 10/2009.(III.26.) ÖKT. rendelet (Egységes szerkezetbe foglalva: 2009. március 31.-én)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  § (1) A rendelet  hatálya  kiterjed  Szentgotthárd  város  közigazgatási  területén  az  önkormányzat 
tulajdonában álló közterületekre.

(2) a város területe – a rendelet alkalmazása szempontjából – A közterület-használatának szempontja 
szerint 2 körzetre (“A” és “B”), reklámhordozók elhelyezése szempontjából pedig 3 körzetre (1. 2. és 3.) 
osztható. (1. sz. melléklet) (3) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület a közhasználatra szolgáló 
minden olyan önkormányzati  tulajdonban álló  földterület,  amelyet  a  rendeltetésének megfelelően bárki 
használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
Egyéb ingatlanoknak a  közhasználat  céljára  átadott  területrészére  –  az erről  szóló külön szerződésben 
foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése 
különösen. a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, szobrok 
stb.), a közművek elhelyezése.

II.

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATA ÉS A 2HATÓSÁGI SZERZŐDÉS 

2. § (1) A közterület rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon 
használhatja.
1 Módosította: 18/2003. (III. 27.) ÖKT. r. 1. § Hatályos: 2003. V. 15-től
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(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbítja.

(3)  Rendeltetésétől  eltérő  célú  a  közterület  használata,  ha  a  használat  a  közterület,  van  annak 
meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon 
akadályozza.

(4)  A közterület  rendeltetéstől  eltérő használatához (továbbiakban közterület-használat)  a  tulajdonos 
hozzájárulása,  illetve  a  hozzájárulást  is  tartalmazó  szerződés  kötése  (a  továbbiakban együtt:  3hatósági 
szerződés) szükséges.

(5) 4Hatósági szerződést  kell beszerezni:
a)5Közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszegély, átfeszítő kötél, cég-,  cím-  és reklámtábla 

elhelyezéséhez.
b)Hirdető-berendezés és reklámhordozó elnyeréséhez.
c)Árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, üzlet létesítéséhez, illetve a már 

meglévő  árusítóhelyhez,  pavilonok,  üzletek  működéséhez,  mozgó  árusítóhely  létesítéséhez,  további 
mozgóárusításhoz.

d)A köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, amennyiben azok nem a közút 
tartozékai.

e)Távbeszélő  fülke,  fülke  nélküli  távbeszélő  készülék,  totó-lottó,  valamint  egyéb  engedélyezett 
szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, valamint utcai árusító automaták (pl. pénzváltó).

6f)Építési  munkával  kapcsolatos  –  építési  engedélyhez  nem  kötött  –  létesítmények,  valamint 
építmények,  elhelyezéséhez,  tárolásához,  építési  munkák  végzése  esetén  a  szükséges  mértékű 
közterülethasználathoz, közterületen való építési munkák végzéséhez.

g)Alkalmi és mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez.
h)Kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység  
folytatásához, ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez.
i)a  közterület  egyéb  turisztikai,  kereskedelmi,  vendéglátóipari  hasznosításához   (pl.vendéglátóipari 

terasz, előkert, valamint a tulajdonos hozzájárulásával egyedi esetekben is. 
   7j)tüzelőanyag, tüzifa 1 hónapon túli tárolása.

(6) 8Nem kell hatósági szerződés:
a)9

- Üzlethomlokzat, kirakatszekrény, árú-, cég- és  reklámtábla elhelyezéséhez, ha az a közterülettől 10 
cm-en túl nem nyúlik be, 

-  Törlendő:vagy  ha  azok  közterülettel  érintkező  felülete,  üzlethomlokzat,  kirakatszekrény,  cím  és  
cégtábla esetében pedig az 1 m2 –t nem haladja meg

2 Módosította:  25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet 12. § (2) bek. 
Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell 
alkalmazni.
3 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet 12. § (2) bek. Hatályos: Ez a 
módosítás  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  Törvény  hatályba 
lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
4 Módosította:  25/2005.  (IX.  30.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  rendelete  VI.Fejezet  12.  § 
(2)bek.Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba lépése után keletkezett ügyekben 
kell alkalmazni.
5 Módosította a 21/2008. (VIII.28.)ÖKT.rendelet 1.§. (1.)bek. Hatályos 2008. IX. 01-től.
6 Módosította a 32/2008. (X.30.)ÖKT.rendelet 1.§. (1.)bek. Hatályos 2008. XI.01-től.

7 Kiegészítette a  10/2009. (III.26.)ÖKT.rendelet 1.§. (1.)bek. Hatályos 2009. IV.01-től.
8 Módosította:25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet  rendelete VI.Fejezet 12. § 
(2)bek.Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba lépése után keletkezett ügyekben 
kell alkalmazni.
9 Módosította a 21/2008. (VIII.28.) ÖKT rendelet 1.§. (2) bek. Hatályos 2008. szeptember 1-től.
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-   a  jelen  rendelet  1.  sz.  melléklet  (2)  pontjában  szereplő  az  1.  és  a  3.  sz.  körzetben  az  adott 
ingatlanon/ingatlanban folytatott, ill. az ingatlan tulajdonosa által végzett tevékenység (függetlenül a 
tevékenység végzésének tényleges helyétől), ill. az ott folytatott tevékenységhez szorosan kapcsolódó 
termékek,  szolgáltatások  hirdetését,  reklámozását  szolgáló  –  anyagától  független  –  reklámeszköz 
elhelyezésére. 

b)Az  élet-  és  balesetveszély  elhárításához  szükséges  időtartamot  meg  nem  haladó  munkálatok 
elvégzéséhez.

10c)11 Magánszemélyek részére szállított tüzelő közterületen való tárolásához, ha annak időtartama nem 
haladja meg az egy hónapot, 

12 d) építőanyag és törmelék közterületen történő tárolásához, rakodásához, ha annak időtartama nem 
haladja meg az egy hetet.

e) 13Védőtető, ernyőszerkezet építésügyi hatóság által jóváhagyott elhelyezéséhez.
f) 14A saját üzlete (telephelye, iroda, stb.) elé kihelyezett saját tevékenységével kapcsolatos 1 db. 1,0  m2 

–es nagyságot meg nem haladó mozgatható hirdetőtábla (reklámtábla)  után.

(7) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:
a)Tömegközlekedési  járművek  megállóiba,  kivéve,  ha  a  közterület  igénybevétele  az  utasforgalom 

céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja  és a buszvárók távozási oldalán lévő felületek 
reklám céljára történő hasznosítása 

15b)Olyan járdaszakaszra, ahol a közterületen elhelyezni tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, 
vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná.

c)Jármű iparszerű javítására.
d)Közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, szeszesital (kimért és 

palackozott) forgalmazására, erotikus termékek bemutatására, értékesítésére.
e)A közút és járda felületének reklám – ideértve a politikai reklámot is – céljára történő használatára.
f)A közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére.
g)Városképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések létesítése. 
h)Műszakilag üzemképtelen járművek tárolására, kivéve a 12.§.(2) bekezdésében meghatározottak.
i)Sátorgarázs létesítésére.
16j)építőanyag és törmelék közterületen történő tárolásához, ha annak időtartama  meghaladja az egy 

hetet.

(8) 17

IX.

MENTESSÉG A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ FIZETÉSE ALÓL

13. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a)A közterületi  rendezvényeken  egészségügyi  és  köztisztasági  célokat  szolgáló  létesítményekért  és 

tárgyakért.

10 Módosította a 32/2008. (X.30.) ÖKT rendelet 2.§. (1) bek. Hatályos 2008. XI. 01-től.
11 Módosította: 10/2007.(III.01.)ÖKT rendelet 1.§-a. Hatályos: 2007.03.01-től            .
12 Módosította a 32/2008. (X.30.) ÖKT rendelet 2.§. (1) bek. Hatályos 2008. XI. 01-től.
13 Módosította a 21/2008. (VIII.28.) ÖKT rendelet 1.§.(3) bek. Hatályos 2008. szeptember 1-től.
14Módosította a 21/2008. (VIII.28.) ÖKT rendelet 1. §. (4) bekezdés. Hatályos: 2008. szeptember 1-től.
15 Módosította a 32/2008. (X.30.) ÖKT rendelet 3.§. (1) bek. Hatályos 2008. XI. 01-től.
16 Módosította a 32/2008. (X.30.) ÖKT rendelet 3.§. (2) bek. Hatályos 2008. XI. 01-től.
17 Hatályon kívül helyezte a 21/2007.(V.31.)ÖKT. rendelet 4.§-a  2007.V.31-től.
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b)A szobrok, emlékművek, dísz-kutak, szökőkutak, vízmedencék és más köztárgyak elhelyezéséért.
c)a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi 

szolgálat közterületi létesítményeiért.
d)Azokért  a  létesítményekért,  tárgyakért  és  eszközökért,  amelyek  közvetlen  életveszély  vagy 

balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen. 
e)18A vállalkozónak, a vállalkozásnak a saját üzlete (telephelye, iroda, stb.) elé kihelyezett 1 db. 1,0 m2 –

es nagyságot meg nem haladó, az üzletben folytatott tevékenységet hirdető mozgatható hirdetőtábla után.

XIV.19

A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

19. § (1) E rendelet szempontjából közterületi ingatlannak minősül a közterületek és a magánterületek 
közterületről  látható  része.  A közterületi  ingatlanokon  –  a  talajjal  vagy  más  építménnyel  szilárdan 
egybeépítve – elhelyezett  vagy elhelyezésre kerülő reklámhordozók esetében e rendelet  szabályait  kell 
alkalmazni, függetlenül azok anyagától állandó vagy ideiglenes jellegétől, ill. építési módjától. 

(2)  Reklámhordozó  minden  olyan  eszköz,  tábla,  megállító  tábla,  transzparens,  falfestés  önálló 
tartószerkezeten elhelyezett  zászló, stb.,  amelynek az a célja, hogy a közlekedők figyelmét valamilyen 
szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre, stb. felhívja.

(3)Nem minősül reklámhordozónak az építési adatokról (határidőkről,
kivitelezőről, felelős műszaki vezetőkről) tájékoztató, csak az építkezés időtartamáig kihelyezett tábla, 

felirat, valamint a KRESZ-ben,ill. a kötelezően alkalmazandó ágazati szabványokban szereplő táblák -, és 
az önkormányzat által elhelyezett információs eszközök.

20. § Elhelyezés általános szabályai:
(1) A város közigazgatási területén reklámhordozót létesíteni önállóan, épülethomlokzaton, kerítésen, 

támfalon,  kéményen,  mobil  berendezésen,  közvilágítási  elektromos  tartóoszlopon,  és  egyéb  városképi 
szempontból alkalmas eszközön lehet. 

(2)Reklámhordozó  elhelyezése  e  rendelet  szerint  engedélyköteles,  vagy  engedélyezési  kötelezettség 
nélküli.

(3)  Bármely  ingatlanon  reklámhordozót  elhelyezni  –  területi  egységre  vonatkozó  előírások 
figyelembevétele mellett – az alábbiak szerint lehet:

a) Az ingatlan közterület felőli telekhatárán a kerítéssel egybeépítve, annak magasságág, a közterületbe 
max. 10 cm-t benyúlva.

b) törlendő: A telekhatáron belül, az ott folytatott tevékenységhez szorosan kapcsolódó cég- cím- (pl.:  
lógó) és reklámtábla és ingatlanonként legfeljebb még egy tábla-együttes egyéb reklámtevékenységre,

b) A rendelet 1. sz. melléklet (2) bekezdésében körülírt:
-  1.  sz.  körzetben   a  ingatlanon  belül,  ill.  az  ingatlan  tulajdonosa  által  végzett  tevékenység 

(függetlenül a tevékenység végzésének tényleges helyétől), ill. az ott folytatott tevékenységhez szorosan 
kapcsolódó cég-  cím- (pl.:  lógó)  és  reklámtábla elhelyéze engedélyezett,  ezenkívűl  más tevékenységre 
vonatkozó reklámhordozó elhelyezése tilos!

18 Módosította a 21/2008. (VIII.28.) ÖKT rendelet 3.§-a. Hatályos 2008. szeptember 1-től.
19 Módosította: 18/2003. (III. 27.) ÖKT. r. 2. § Hatályos: 2003. V. 15-től
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-  3.  sz.  körzetben  az  ingatlanon  belül,  ill.  az  ingatlan  tulajdonosa  által  végzett  tevékenység 
(függetlenül a tevékenység végzésének tényleges helyétől), ill. az ott folytatott tevékenységhez szorosan 
kapcsolódó  cég-  cím-  (pl.:  lógó)  és  reklámtábla  elhelyéze  engedélyezett,  ezenkívűl  további  egyéb 
tevékenységre  vonatkozóan  1  db  reklámhordozó  elhelyezése  engedélyezett.  Lakott  területen  kívűli 
területen több reklámhordozó elhelyezése is lehetséges.

c)Az épületek homlokzatain, tűzfalaknál kerítéseinél, az érintett homlokzat, tűzfal és kerítés felületének 
legfeljebb 20 %-ig, törlendő: tűzfalak teljes felületén. 

d) Az ingatlanhoz tartozó támfalakon,
e)  Kizárólag  az  ipari  parkban  a  kéményre  vagy  szellőztető  berendezés  kéményszerű  kivezetésére, 

maximum a műtárggyal azonos méretben.

(4)  A rendelet  1.számú  mellékletében  meghatározott  1.  sz.  körzetű  közterületeken  reklámhordozót 
elhelyezni csak a város tulajdonában lévő egységes információs rendszeren lehet a 2. számú mellékletben 
meghatározott bérleti díj ellenében és a 3. ill. 4.számú mellékletben meghatározott kialakításban. Kivéve az 
épületek homlokzatára és az ingatlanok területére kerülő cég- és címtáblák, cégérek melyek az ingatlanon 
belül  folytatott,  ill.  az  ingatlan  tulajdonosa  által  végzett  tevékenység  (függetlenül  a  tevékenység 
végzésének  tényleges  helyétől),  ill  az  ott  folytatott  tevékenységhez  szorosan  kapcsolódó  termékek, 
szolgáltatások hirdetését,  reklámozását  szolgáló  –  anyagától  független  –  reklámeszköz,  illetve 
autóbuszvárók  távozási  oldalán  lévő  reklámozásra  alkalmas  felület,  Törlendő: illetve  ingatlanonként  
legfeljebb egy egyéb reklámtevékenységre utaló tábla, valamint a mobil megállító táblák (max. 1,0 m2-ig) 
elhelyezését.
 (5)  20 A Rendelet 1. számú melléklet (2) pontja szerinti 2. számú körzet területén csak a fürdő és az ahhoz 
kapcsolódó, környezetében levő szálloda/szállodák, ill. azok szolgáltatásait hirdető reklámfeliratot szabad 
elhelyezni törlendő: Tilos. Már a területre elhelyezett egyéb reklámtáblákat haladéktalanul el kell 
távolítani.

Törlendő:(5)  A Füzesi  út-Május  1.  út  kereszteződésének  100-100  m-es  körzetében,  illetve  az  ipari  
parkban lévő közterületi ingatlanokon csak a város tulajdonában lévő egységes információs rendszeren 
lehet reklámhordozót elhelyezni a 2. számú mellékletben meghatározott bérleti díj ellenében és az 5. számú 
mellékletben meghatározott kialakításban.

(6)Nem helyezhető el reklámhordozó:
a) emlékmű, dombormű, képzőművészeti alkotás közvetlen környezetében; 
b) iskola, művelődési intézmény közterületre nyíló részén.
c) ha a terület véderdő, vagy közpark zöldfelülete;
d) ha a kilátást gátolja, ill. a városképi, tájképi látványt rontja.

21. §  Engedélyhez kötött reklámtábla elhelyezések:
(1) Műemléki jelentőségű, illetve a helyi védelem alatt álló területen történő elhelyezés, mérettől és 

anyagától függetlenül minden cég- és címtábla, illetve reklámhordozó elhelyezése, és ezen túlmenően a 
városi főépítésszel való egyeztetéshez is kötött.

(2)  Az országos  közutak  lakott  területen  belüli  szakaszai,  az  önkormányzati  közutak,  kerékpárutak, 
vegyes,  gyalogos-  és  kerékpárutak  és  közforgalomnak  átadott  utak  mellett,  felett  elhelyezkedő 
reklámtáblák engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás is szükséges.

törlendő:  (3)  Lakó-,  intézményterületeken,  vegyes  övezetekben  a  nem  közterületi  ingatlanokra  
vonatkozóan az egyedi telkes részen a 1,0 m2-nél nagyobb, a tömbtelkes részeken 0,5 m2-nél nagyobb,  
illetve 1,0 m vetületi hosszat meghaladó méretű reklámhordozó elhelyezése - kivéve sportpályák-anyagától  
függetlenül építési engedély köteles. 

(3) A 2,0 m2-nél nagyobb, reklámhordozó elhelyezése anyagától függetlenül építési engedély köteles. 

20Módosította a  10/2009. (III.26.)ÖKT.rendelet 2.§. (1.)bek. Hatályos 2009. IV.01-től.
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törlendő:  (4)  Az  ipari  parkban  lévő  nem  közterületi  ingatlanokon  minden  1,0  m2-nél  nagyobb  
reklámhordozó elhelyezése építési engedély köteles. 

(4) Az 1. és a 3. sz. körzetben az adott ingatlanon/ingatlanban folytatott, ill. az ingatlan tulajdonosa által 
végzett  tevékenység  (függetlenül  a  tevékenység  végzésének  tényleges  helyétől),  ill.  az  ott  folytatott 
tevékenységhez  szorosan  kapcsolódó  termékek,  szolgáltatások  hirdetését,  reklámozását  szolgáló  – 
anyagától független – 2 m2-nél, vagy 2 db-nál több  reklámeszköz elhelyezése esetén a városi főépítésszel 
való egyeztetés szükséges.

22. § Egyéb rendelkezések:
(1)  A reklámhordozók  és  környezetük  jó  karbantartásáról  a  reklámhordozók  tulajdonosai  kötelesek 

folyamatosan  gondoskodni.  Az  elhanyagolt,  tönkrement  reklámhordozókat,  ha  azokat  a  tulajdonosai  a 
felszólítás ellenére sem hozzák rendbe, az ingatlan tulajdonosának kell eltávolítania. A közterületen lévő 
elhagyott, tönkrement reklámhordozó eltávolításáról felszólítás után a reklámhordozó-tulajdonos értesítése 
mellett,  annak  költségére-kárára  és  felelősségére-  a  Polgármesteri  Hivatal  felszólítása  után  a  jegyző 
távolíttatja el. Törlendő: a jegyző gondoskodik.

(2)  Jelen  rendelkezés  hatályba  lépése  előtt  engedélyköteles,  de  engedély  nélkül  kihelyezett 
reklámhordozók eltávolítására a reklámhordozó-tulajdonosát fel kell szólítani. Ha a felszólításnak 30 napon 
belül nem tesz eleget, a reklámhordozót a reklámhordozó-tulajdonos értesítése mellett, annak költségére-
kárára és felelősségére- a Polgármesteri Hivatal felszólítása után a jegyző távolíttatja el.

A jelenlegi szabályozás:
törlendő:(3)A  jelenlegi  rendelet  szerint  engedélyköteles,  de  e  rendelet  hatályba  lépésekor  már  

jogszerűen, de engedély nélkül kihelyezett reklámhordozók a helyükön maradhatnak, azonban átépítésük,  
felújításuk esetén a rendelet szabályait kell alkalmazni. 

A javasolt új szabályozás:

(3)  A jelen rendelet  hatályba lépését  követő 60 napon belül  a  11/1999.  ÖKT rendelet  módosításait 
megelőzően  már  jogszerűen,  de  engedély  nélkül  kihelyezett  reklámhordozók  miatt  a  kihelyezőnek 
bejelentést  kell  tennie  arról,  hogy  a  reklámhordozókat  továbbra  is  a  közterületen  akarja  tartani.  A 
bejelentést a Polgármesteri Hivatal tudomásul veszi és ebben az esetben ezek a reklámhordozók a helyükön 
maradhatnak,  azonban  átépítésük,  felújításuk  esetén  már  a  rendelet  szabályait  kell  alkalmazni.  Amely 
reklámhordozókra e határidőig kérelmet nem nyújtanak be,  azokat haladéktalanul el kell távolítani.

Ezen előírás nem vonatkozik a 20.§ (5) bekezdésben foglalt esetre. 

XV.21

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK

23. § (1)  22 Aki e rendelet 2. § (5) bekezdésében foglalt esetekben hatósági szerződés  beszerzését 
elmulasztja; e rendelet 2. § (7) bekezdésében foglalt közterület használati tilalmat megsérti; e rendelet 10. § 
(1) és (3) bekezdésében megfogalmazott szabályokat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.

21 Módosította: 18/2003. (III. 27.) ÖKT. r.  3. § (1)bek.-e. Hatályos: 2003. V. 15-től (XIV.fejezet XV-re módosul) 
22 Módosította: 10/2009. (III.26.) ÖKT. r.  3. § .(1)bek.-e. Hatályos: 2009. IV. 01-től.

99/146



(2)23 Az (1) bekezdés szerinti  szabálysértés tetten ért elkövetőjét  a 24közterület-felügyelők 2.000-10.000 
Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatják.

(3)A szabálysértési  eljárás  kezdeményezése  nem mentesít  a  közterület-használati  díj  fizetési,  illetve 
helyreállítási kötelezettség alól.

24. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelő, a jogszabályok szerint 
ellenőrzésre  jogosult  más  szervek  (Rendőrség),  illetve  tulajdonos  által  megbízott  egyéb  személyek  a 
helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.

Törlendő: 25. § (1)Aki e rendelet 10. § (1) és (3) bekezdésében megfogalmazott szabályokat megszegi  
szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2)A szabálysértés  tetten ért  elkövetőjét  a  közterület-felügyelők 2.000-10.000 Ft-ig  terjedő helyszíni  
bírsággal sújthatják.

1  25     26  sz.  27   melléklet a 11/1999. (IV.1.) ÖKT. rendelethez  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 28közterületek használatáról és a közterületek rendjéről,  
valamint a közterületek bontásáról és helyreállításáról

A város területi felosztása

(1) Közterület-használati díjak fizetése szempontjából: 
„A” Körzet: 
Széll K. tér
Kossuth L. utca 
Árpád utca
Mártírok útja
Deák F. út
Rákóczi F. út
József Attila utca
Hunyadi J. utca (Széll Kálmán tér és a Május 1. utca közötti szakasza)

Füzesi u. /Széll K. tér és Rába-híd közötti szakasza/
Szabadság tér
Széchenyi utca (József A. út-Mártírok útja közötti szakasza)

„B” Körzet:
A város többi területe.

23 Módosította: 10/2009. (III.26.) ÖKT. r.  3. § .(2)bek.-e. Hatályos: 2009. IV. 01-től.
24 Módosította: 15/2005. (IV.29.) ÖKT. r.   2.§.-a. Hatályos: 2005. VI.01-től
25 Módosította: 18/2003. (III. 27.) ÖKT. r.  4. § Hatályos: 2003. V. 15-től
26 Módosította a12/2008.(III.28.) ÖKT rendelet 1.§-a. Hatályos: 2008.04.01-től.
27 Módosította a 21/2008. (VIII.28.) ÖKT rendelet 4.§-a. Hatályos 2008. szeptember 1-től.
28 Módosította:  18/2003.(III.27.)ÖKT.r.1.§.Hatályos:2003.V.15.-től.
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(2) Reklámhordozók elhelyezése szempontjából:

1.sz. Körzet:

Széll Kálmán tér
Kossuth L. utca (Széll K. tértől a Kossuth L. u. 12. sz. alatti ingatlanig)
Árpád utca (Kossuth L. utca és az Arany J. utca közötti szakasza)
Mártírok út (Széll K. tértől a Mártírok u. 4. sz. alatti ingatlanig)
Deák F. út (Széll K. tértől a Deák F. u. 12 sz. alatti ingatlanig)
Rákóczi F. út 
József A. út (Széll K. tértől a József A. u. 10. sz. alatti ingatlanig)
Széchenyi u. (Széll K. térttől a Deák F. u. 15. sz. alatti ingatlanig)
Füzesi út (Május 1. út és a Hunyadi J. utca közötti szakasza)
Hunyadi J. utca (Széll Kálmán tér és a Május 1. utca közötti szakasza)

292. számú körzet:
Termálfürdőhöz vezető útszakaszok és környezetük (hrsz.04/9, 04/10, 04/11, 04/12, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 
7/8, 7/9, 12/1, 12/3,  16, 17.),  István király utca (02 és a 63 hrsz.)

3. számú. Körzet:

A város többi területe

                                                                                                                         

29 Módosította:  10/2009.(III.26.)ÖKT.r.4.§.-a.Hatályos:2009.IV.01.-től.
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BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2009. szeptember 30-i ülésére

Tárgy:  Beszámoló a vállalkozó háziorvosok és fogorvosok munkájáról. Tájékoztató az egészségügyi 
alapellátás és a szakorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés első részében a lejárt határidejű 306/2003. sz. határozatban foglaltaknak megfelelően a 
vállalkozó háziorvosi és fogorvosok kétévenkénti szakmai munkáját mutatjuk be. Legutóbb ezt a testület 
2007. év őszén tárgyalta, így ez a napirendi pont ismét aktuálissá vált. Az előterjesztés második részében a 
Tisztelt  Képviselő-testület  tájékoztatást  kap  az  egészségügyi  alapellátásba  tartozó  további  feladatok 
(ügyelet, védőnői, iskola-ifjúság egészségügyi feladatok), illetve a szakorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről. 

A helyi  Önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  Törvény  8.  §-ában  foglaltak  alapján  a  települési 
önkormányzatok kötelesek gondoskodni a lakosság egészségügyi ellátásáról.  Az egészségügyi ellátást a 
lakosságszám  és  teljesítőképesség  figyelembevételével  kell  megszervezni.  A beteg  lakóhelyén,  illetve 
annak  közelében  működtetett  ellátórendszernek  az  egészségügyi  alapellátási  feladatok  folyamatos 
végrehajtását  kell  biztosítani,  mely az egészségügyi  ellátások legkiterjedtebb formája.  Az egészségügyi 
alapellátás feladatait az az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 88. és 152. §-aiban található 
jogszabályi  rendelkezések  foglalják  össze,  míg  a  háziorvosi,  házi  fogorvosi,  védőnői,  iskola-ifjúság 
egészségügyi feladatok ellátásának részletes szabályait további jogszabályok állapítják meg. 

A vállalkozó orvosokkal kötött megállapodásokban rögzítették, hogy az orvos elsődleges feladata a beteg 
személyes és folyamatos ellátása az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása 
céljából. A háziorvosi feladatok ellátásához az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a Rákóczi u. 5. 
száma alatti rendelőket és a hozzájuk tartozó helyiségeket, csak a rendelőikre eső költésegeket fizetik meg 
rezsiként  (víz,  villany,  szemétszállítás,  fűtés,  takarítás).  Továbbá  az  Önkormányzat  térítésmentesen 
biztosítja  a  60/2003.  (X.20.)  ESzCsM  rendeletben  meghatározott  az  egészségügyi  szolgáltatások 
nyújtásához szükséges tárgyi minimumfeltételeket is. 

Mivel a beszámolót kétévente tárgyalja a Testület, ezért a vállalkozó háziorvosok és fogorvosok munkáját 
2007. és a 2008. évre vetítve mutatjuk be.

Először  is  egy  rövid  áttekintést  szeretnénk  adni  a  T.  Képviselőknek,  hogy az  elmúlt  2  évben  milyen 
személyi, szakmai változások érintették a háziorvosi körzeteket: 

I. számú felnőtt háziorvosi körzet: 
Dr. Hevesi András, mint a szentgotthárdi I. számú felnőtt körzet háziorvosa a munkakörét vállalkozási 
formában látta el  az Önkormányzattal kötött megállapodás szerinti területi ellátási  kötelezettséggel. Dr. 
Hevesi András 2007. november 12-én írásban hivatalos bejelentést tett, hogy a továbbiakban a körzetének 
az ellátását helyettes orvosként Dr. Tóth Csaba fogja ellátni.  Tóth Csaba doktornak szándékában állt  a 
szentgotthárdi I. sz. körzet megvásárlása, de mivel már rendelkezett 1 önálló praxissal (Pornóapáti főállású 
háziorvosa volt), erre a jogszabályok nem adtak lehetőséget. Dr. Hevesi András más doktor felé a praxisát 
értékesíteni nem tudta ezért, a praxis az önkormányzatra visszaszállt. Szentgotthárd Város Önkormányzata 
és  a  Rendelőintézet  2008.  november  1-től  megkapta  az  I.  sz.  körzet  működtetési  jogát.  A háziorvosi 
feladatokat  a  II.,  III.,  IV.  háziorvosi  körzetek  orvosai  havi  váltásban  helyettesítéssel  látták  el.  A T. 
Képviselő-testület az 52/2009. sz. határozat 2. pontja értelmében a szentgotthárdi I. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet háziorvosi feladatainak ellátásával 2009. május 01. napjától a VAR-MED BT-t bízta meg, azzal, 
hogy Dr. Varga Ferenc a háziorvosi tevékenységet a személyes közreműködésével látja el.  
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III. sz. felnőtt háziorvosi körzet: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2009. sz. határozatával a Szentgotthárdi 
III. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátását 2009. március 01-vel vállalkozásba adta 
ki  az  Aknay  és  Társa  Bt-nak,  azzal,  hogy Dr.  Aknay  Imre a  háziorvosi  tevékenységet  a  személyes 
közreműködésével látja el.

IV. számú felnőtt háziorvosi körzet:
Dr. Birtha Gyöngyike a IV. számú felnőtt háziorvosi körzetet 222/2007. sz. Képviselő-testületi határozat 
alapján  Dr.  Lakosi  György  helyetteseként,  majd  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzat  261/2007.  sz. 
határozata  alapján  2007.  december  1-től  határozatlan  időre  biztosítja  a  háziorvosi  alapellátást  a 
szentgotthárdi IV. sz. felnőtt háziorvosi körzetében.

I. számú gyermek háziorvosi körzet: 
Dr. Máté János házi gyermekorvos tevékenységét (megromlott egészségi állapota miatt) 2007. júliusától 
folyamatos, majd 2007. decemberétől már csak időszakos szakmai felügyelet alá vonták. Dr. Mesterházy 
Mária intézményvezető főorvos a fentiekre való tekintettel az ügyeleti munka alól felmentette. A doktor úr 
2008. év folyamán az egészségi állapotában történt javulás következtében a szakmai munkáját önállóan 
láthatja el, így az ügyeleti munkában ismét aktívan részt tud vállalni.

A beszámoló elkészítéséhez a kérdőíveket készítetünk és küldtünk ki valamennyi felnőtt,  - és gyermek 
háziorvosnak,  az  I.  és  II.  fogászati  körzetnek,  illetve  szakmai  véleményt  kértünk  Dr.  Jójárt  Tibor 
szakfőorvos úrtól, Dr. Szücs László kistérségi tisztifőorvos úrtól, Dr. Schultz Antal városi szakfelügyelő 
főorvos úrtól, valamint Dr. Mesterházy Mária intézményvezető főorvos asszonytól. 
Az  orvosok  -  Jójárt  Tibor  szakfőorvos  kivételével  -  valamennyien  megküldték  a  kért  beszámolókat, 
melyekből az alábbi megállapításokat lehet levonni: 

1.) Az egyes orvosokhoz tartozó beteglétszám és ennek változása 2007. és 2008 évben: 
Kártyaszám (illetve ahol ez így nem értelmezhető, ott lakosságszám)

2007. dec. (fő) 2008. dec. (fő)
I. körzet (felnőtt) 2518 2394

II. körzet (felnőtt) 1638 1606

III. körzet (felnőtt) 1428 1369

IV. körzet (felnőtt) 974 1167

I. körzet (gyermek) 958 916

II. körzet (gyermek) 756 729

I. fogászati körzet 4504 4330

II. fogászati körzet 4679 4644

Az I. számú körzetben jelentős kártyaszám csökkenés figyelhető meg, míg a IV. számú körzetben pedig 
jelentős kártyaszám emelkedés mutatható ki.
A táblázatban  jól  látható,  hogy az  I.  számú körzet  kártyaszáma több,  mint  120 db-bal  csökkent,  ami 
egyértelműen  annak  tudható  be,  hogy  a  körzet  nem  rendelkezett  állandó  orvossal,  és  a  betegek  a 
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folyamatosabb, és biztonságosabb ellátást igényelve, az állandó orvossal rendelkező praxist választották, a 
bizonytalannal szemben. 

A IV. sz. körzet kivételével valamennyi felnőtt körzetnél a kártyaszám csökkenés figyelhető meg, amit 
leginkább egyfajta kiegyenlítődésnek foghatunk fel, ami a háziorvosi körzetek között zajlik. 

2.) Betegforgalom:

Össz. megjelent 
beteg / fő

Össz. meglátogatott 
beteg / fő

Beteglátogatás 
hívásra / fő

Lakáson állapot 
ellenőrzés / fő

2007. 2008 2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008.
I. körzet (felnőtt) 11820 13005 154 76 109 52 45 14

II. körzet (felnőtt) 8589 8589 54 54 51 51 3 3

III. körzet (felnőtt) 7546 7294 374 342 53 49 321 293

IV. körzet (felnőtt) 4409 6473 32 90 12 71 20 19

I. körzet (gyermek) 3615 3461 39 64 19 25 10 11

II. körzet (gyermek) 3248 2945 397 335 249 128 45 17

I. fogászati körzet 712 574

II. fogászati körzet 1936 1889

A  táblázatból  egyértelműen  kiderül,  hogy  az  I.  sz.  körzet  magas  kártyaszáma,  egy  magasabb 
betegforgalmat is eredményez.  A III.  számú körzet kivételével (ahol az össz meglátogatott  beteg,  és a 
lakáson  végzett  állapot  ellenőrzés  kimagasló  száma)  valamennyi  felnőtt  körzetben  a  kártyaszámhoz 
viszonyítva hasonló adatok mutathatók ki. 

Dr. Schultz Antal városi szakfelügyelő főorvos a fogorvosok által ellátott betegek számának csökkenésének 
igazi okát nem látja, véleménye szerint a fogorvosok motiváltsága hiányzik, mivel az OEP szerződéses 
fogtömések és pótlásuk alulfinanszírozottak. 

3.) Háziorvosi vélemények a körülményekről: 

Munkakörülmények, 
munkafeltételek

Kollégákkal, más 
orvosokkal 
kapcsolat

Önkormányzattal 
a kapcsolat

Egyéb eü. 
intézménnyel a 

kapcsolat
I. körzet (felnőtt) közepes jó Jó jó

II. körzet (felnőtt) közepes jó Közepes jó

III. körzet (felnőtt) jó kitűnő Jó közepes

IV. körzet (felnőtt) jó jó Jó jó

I. körzet (gyermek) jó kitűnő Jó kitűnő

II.  körzet jó jó Jó jó
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(gyermek)

I. fogászati körzet közepes jó Jó jó

II. fogászati körzet jó jó Jó jó

- A munkakörülmények megítélésében nincs változás a 2007. év őszén tárgyalt beszámolóhoz képest, 
az orvosok azt akkor is ugyanígy ítélték meg, azaz nem tapasztalhattak javulást ezen a téren, de 
szerencsére romlást sem.

- A kollégákkal, orvosokkal való kapcsolatról, hasonlóan jó véleménnyel voltak két évvel ezelőtt is 
az orvosok;

- Az önkormányzattal  való – többnyire  jó  –  kapcsolat  átlaga  is  megegyezik  a  két  évvel  ezelőtti 
eredménnyel.

- Az egyéb egészségügyi intézménnyel való kapcsolat az orvosok véleménye alapján javult, mert 2 
éve kitűnő minősítéssel nem találkozhattunk. 

4.) Változás a praxis felszereltségében az elmúlt 2 évben: 

Eszközbeszerzés:
I. körzet (felnőtt) 2008. évben: hűtőgép és számítógép csere;

2009. évben: nyomtató, íróasztalok cseréje
II. körzet (felnőtt) Új lézernyomtató

III. körzet (felnőtt) Nem történt változás

IV. körzet (felnőtt) Nem történt változás 

I. körzet (gyermek) Nem történt változás

II. körzet (gyermek) Nem történt változás

I. fogászati körzet 2007. évben számítógép csere

II. fogászati körzet Számítógép,  ólomkötény,  orvosi  íróasztal  és 
műszerasztal,  fogorvosi  szék,  hűtőszekrény  és  kézi 
műszerek beszerzése történt. 

Az I. számú körzetben a 2008. évben az eszközbeszerzéseket a Rendelőintézet a saját költségvetésének 
terhére biztosította, hogy a tárgyi min. feltételek biztosítva legyenek. 

A többi beszerzést valamennyi körzet saját orvosa, saját praxisa terhére vásárolta. 

5.) A praxispénz hány %-át fordítja működésre havonta?

I. körz. 
(felnőtt)

II. körzet
felnőtt

III. 
körzet
felnőtt

IV. 
körzet
felnőtt

I. körz. 
(gyermek)

II. . körz. 
(gyermek)

I.  fogászati 
körzet

II. 
fogászati 
körzet

88 % 77 % Nem 
tudja!

100% 45-50% 50-60% 60-70% 100%

A megkérdezett  orvosok a  feltett  kérdésre  a  táblázatban  megadott  adatoknak megfelelően  válaszoltak, 
kivéve  a  III.  körzet  orvosát,  mivel  a  praxist  csak  2009.  márciusától  viszi  vállalkozásban,  ezért  a 
működtetési költségeket még nem tudta meghatározni.
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6.) Arra a kérdésünkre, hogy alkalmazza-e az előjegyzési rendszert? Ha igen, milyen gyakran, illetve 
bevált-e? az alábbi kérdéseket kaptuk: 

Előjegyzési rendszer:
I. körzet (felnőtt) Alkalmazzuk, bevált és napi rendszerességgel 

II. körzet (felnőtt) Ritkán  használjuk,  különösebb  változást  a 
rendelésben nem jelent. 

III. körzet (felnőtt) Használom, de kevesen veszik igénybe. Lényegében 
nem vált be, mert összekeverik a soronkívüliséggel

IV. körzet (felnőtt) Az előjegyzést igény esetén alkalmazzuk, de nem túl 
gyakran van rá igény. Sürgősség esetén a rendelőből 
azonnal  elhívhatók  vagyunk,  ezért  az  előjegyzési 
rendszer erősen kiszámítható. 

I. körzet (gyermek) Próbáltuk, de nincs rá igény.

II. körzet (gyermek) A gyermekkörzetben  a  napi  forgalom  90%-a  akut 
megbetegedés, amit előre nem lehet beprogramozni. 
A betegeket a megjelenés sorrendjében látjuk el. Ez 
alóli  kivétel  a  sürgősségi  ellátás.  Tehát  nálunk  az 
előjegyzés nem alakult ki. 

I. fogászati körzet Nem kaptunk rá választ.

II. fogászati körzet Alkalmazzuk  az  előjegyzési  rendszert,  de  a  sürgős 
esetekben eltekintünk ettől. 

A jelenlegi beszámolóban azt lehet tapasztalni, hogy egyre több háziorvos is megpróbálja alkalmazni az 
előjegyzési  rendszert  –  amitől  a  sürgős  esetekben  eltekintenek  -,  ami  két  évvel  korábban  csak  a 
fogorvosoknál volt tapasztalható. 

7.) Ügyeleti ellátás

A kérdőíven megkérdeztük az orvosokat,  hogy mennyire  elégedettek az ügyeleti  ellátás  szervezésével, 
beosztásával? Javasol-e változást, ha igen, miben?

Ügyeleti ellátás: 
I. körzet (felnőtt) Az  ügyeleti  ellátás  szervezésével,  beosztásával 

elégedett, nem javasolt változást. 
II. körzet (felnőtt) Az  ügyeleti  ellátás  szervezésével,  beosztásával 

elégedett, nem javasolt változást.
III. körzet (felnőtt) Az  ügyeleti  ellátás  szervezésével,  beosztásával 

elégedett, nem javasolt változást.
IV. körzet (felnőtt) Az  ügyeleti  ellátás  szervezésével,  beosztásával 

elégedett, nem javasolt változást.
I. körzet (gyermek) Az  ügyeleti  ellátás  szervezésével,  beosztásával 

elégedett, nem javasolt változást.
II. körzet (gyermek) kiegyensúlyozottabb beosztást szeretne
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Általános vélemény, hogy a doktorok elégedettek az ügyeleti ellátás szervezésével, beosztásával, kivéve II. 
számú gyermek háziorvost, aki kiegyensúlyozottabb beosztást szeretne. 

8.) Ellenőrzések: 

Arra  a  kérdésre,  hogy  volt-e  ellenőrzés  2007.  jan.  01.  óta  a  praxisban?  Ha  igen,  mik  voltak  annak 
lényegesebb megállapítása, az alábbi válaszokat kaptuk: 

Ellenőrzések: 
I. körzet (felnőtt) A praxis  átvételekor  a  Polgármesteri  Hivatal  által 

készített  leltárban  feltárt  hiányosságok  pótlásra 
kerültek. 

II. körzet (felnőtt) ÁNTSZ ellenőrzés volt 2008. januárjában, melynek a 
megállapítása:  a  rendelő bútorzata  javarészt  cserére 
szorul.

III. körzet (felnőtt) Mint vállalkozó háziorvos ellenőrzést nem kaptam.

IV. körzet (felnőtt) Többször  is  volt  ellenőrzés.  Az útiköltség  utalvány 
adásának  jogosultságát  vizsgálták,  illetve  a  cég 
kérésére  rendkívüli  táppénz  ellenőrzés  is  volt. 
Elmarasztalás nem történt.

I. körzet (gyermek) A doktor úr a feltett  kérdésre igennel válaszolt,  de, 
hogy ki volt és milyen megállapításai voltak ezekről 
nem kaptunk felvilágosítást!

II. körzet (gyermek) • Kábítószer rendészeti ellenőrzés: minden adat 
egyezett, eltérés nem volt. 

• Házi  gyermekorvosi  szolgálatok  ápolás-
szakmai  ellenőrzés:  hiányosságot  nem 
találtak;

• Háziorvosi  ambuláns  ellenőrzés  is  volt: 
lényegi eltérést nem tapasztaltak;

• Gyermek háziorvosi Szolg-ok ápolás-szakmai 
ellenőrzése  volt:  hiányosságot  nem 
tapasztaltak;

• Eü.  Igazgatási  ellenőrzés:  megállapítás: 
csaptelep  meghibásodása,  kémiai 
kockázatbecslés  hiánya.  A  feltárt 
hiányosságot megszüntettük. 

I. fogászati körzet ÁNTSZ 2007.  okt.  ellenőrzés:  melyre  a  megfelelő 
minősítést kaptunk. 

II. fogászati körzet OEP és ÁNTSZ ellenőrzés is volt évente, melyben a 
működést megfelelőnek minősítették. 

Az ellenőrzések során az ellenőrzést végző szervek kisebb tárgyi hiányosságokat észleltek, amelyeket az 
illetékes doktorok később orvosoltak. 

9.) A praxisban folyó szakmai színvonal megtartásának módja? 

I. körzet (felnőtt) Rendszeres  továbbképzésekben  való  részvétel, 
szakmai felszereltség fejlesztése.

II. körzet (felnőtt) Rendszeres továbbképzésekben való részvétel
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III. körzet (felnőtt) Választ nem kaptunk!

IV. körzet (felnőtt) Rendszeres  továbbképzésekben való részvétel  mind 
az orvosnak és mind az asszisztenciának. Közvetlen 
kapcsolattartás  a  szakorvosokkal.  A  technikai 
felszereltség fejlesztését  az anyagi lehetőségek nem 
teszik lehetővé. 

I. körzet (gyermek) Rendszeres  továbbképzésekben  való  részvétel, 
szakmai folyóiratok beszerzése

II. körzet (gyermek) Rendszeres továbbképzésekben való részvétel

I. fogászati körzet Választ nem kaptunk!

II. fogászati körzet Tárgyi feltételek biztosítása, továbbképzéseken való 
részvétel, a szakellátásokkal történő együttműködés. 

Az  orvosok  egyhangúlag  a  szakmai  színvonal  megtartására:  a  tárgyi  feltételek  biztosítását, 
továbbképzéseken való részvétel fontosságát, illetve a szakellátásokkal történő szorosabb együttműködést 
hangsúlyozták. 

A Városi Szakfelügyelő Főorvos véleménye alapján a fogorvosok szakmai felkészültsége jó, rendszeres 
továbbképzéseken vesznek részt. 

10.) A kérdőíven megkérdeztük, hogy figyelemmel kíséri-e a pályázati lehetőségeket? Indult-e 2007. 
január óta a praxisához kapcsolódó pályázaton, erre az alábbi válaszokat kaptuk: 

Az általános válasz az volt az orvosok körében, hogy figyelemmel kísérik a pályázatokat, de önállóan nem 
pályáztak. A 2008. év során a Szentgotthárd Város Önkormányzata a háziorvosokat is bevonva benyújtott 
egy pályázatot, de sajnos azon nem nyertünk. 

11.)  Az  utolsó  kérdésként  feltettük  az  orvosoknak,  hogy  az  Önkormányzattal  szemben  milyen 
javaslata, elképzelése, elvárása van a praxisok kapcsán? 

I. körzet (felnőtt) Az  Önkormányzattal  közösen  pályázhatnánk 
nagyobb beszerzések esetén!

II. körzet (felnőtt) A  bútorzat  cseréjében  kérne  a  doktornő  anyagi 
segítséget.

III. körzet (felnőtt) Soknak tartja a rezsiköltséget a doktor, és úgy látja, 
hogy az épület I. emeletének nagy a kihasználtsága - 
amiből  valószínű  bevétel  keletkezik  -  amivel 
csökkenteni lehetne a rezsiköltséget. 

IV. körzet (felnőtt) A  téli  hónapok  rezsiköltségét  extrém  magasnak 
találja  a  doktornő,  ami  a  praxis  működőképességét 
veszélyezteti. 
A rendelő előtti doktoroknak fenntartott parkolókat a 
betegek  rendszeresen  elfoglalják,  vagy  a  be-  és 
kiállást  akadályozzák.  Ezen  állapot  megszüntetését 
szeretném kérni!

I. körzet (gyermek) Nincs

II. körzet (gyermek) Mivel  az  épületet  fel  kellene  újítani 
(akadálymentesítés,  festés..),  ezzel  egyidejűleg meg 
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kellene  oldani  az  egyedi  fűtés  kialakítását,  hogy  a 
rezsiköltségünk  jelentősen  csökkenjen.  Az  így 
felszabaduló  praxispénzt  eszközfejlesztésre  tudnánk 
fordítani. 

I. fogászati körzet Az  önkormányzat  1996.  óta  a  betegellátásra  a 
fogászat  szempontjából  nem  fordított  költséget.  A 
jelen  helyzet  szerint  2010.  év  végén  az  állás 
nyugdíjba vonulásom miatt üres lesz. Praxisjog?

II. fogászati körzet Nem kaptunk választ!

- Ebben a pontban az orvosok majdnem egyhangúlag kifogásolják a magas rezsi  (főleg a fűtést) 
költségeket, és elvárnák, hogy erre a problémára az Önkormányzat megoldást találjon. 

- Továbbá  megoldandó  problémaként  felvetik,  hogy  a  Rákóczi  u.  5.  szám  alatt  az  orvosoknak 
fenntartott parkolókat a betegek ne foglalják el, illetve a betegek a be- és kiállást ne akadályozzák 
meg. 

A háziorvosi  rendelőben a  magas  rezsiköltséget  alapvetően  a  fűtési  költségek okozzák. A Rákóczi  úti 
épületről néhány éve a rendelő feletti lakók kérésére építészeti és gépészi szakvélemény készült. Ebből 
látható,  hogy  nagy  tagoltságú,  elavult  nyílászárókkal  rendelkező,  magas  hőátbocsátású  szerkezetekről 
beszélünk.  A fűtési  rendszer  csak hőközponti  szinten szabályozható,  egyedileg nem. Vagyis  pazarló  az 
épületszerkezet is és a gépészeti rendszer is. Korábban jelentős túlfűtés is volt, ezt azonban a szolgáltatói 
hőközpontban –kompromisszumokkal - visszavetettük. A probléma pénzzel oldható meg. Vagy önerőből, 
vagy  pályázati  úton  korszerűsíteni  kell  az  említett  rendszerelemeket.  Ez  napirenden  van,  valamint 
korábban már  mindkettőre volt  próbálkozásunk,  sajnos  eredménytelenül.  A rezsiköltségek  elosztása  a 
szakrendelő szisztémája szerint  arányosan történik.  Ez sem ösztönöz "túlzottan" a  megtakarításokra,  az 
egyéni mérések részben megoldást jelenthetnének. Ezzel viszont az a gond, hogy sok (és nagy) a közös 
használatú helyiség. Ezekben megint csak arányosan lehetne osztani. Az egyéni mérések (víz, gáz, villany, 
fűtés) megteremtése és fenntartása jelentős beruházást igényelne, a hozadéka pedig kérdéses. A városrészi 
rendelőknél  hasonló  problémákkal  küszködünk.  Ezeknél  -  fontosságát  tekintve-előbbre  sorolható  a 
központi  épület.  A rezsibe  tartozó elemek közül  csak a  távhő árára  lehet némi befolyásunk,  mivel  ezt 
szolgáltatja  a  saját  cégünk.  Ezzel  kapcsolatos  munkák  a  szolgáltatónál napirenden  vannak,  döntés-
előkészítés szintjén.

A jelzett  parkolási  problémát,  egyetlen  megoldásként,  a  közterület-felfelügyelők  kiemelt  figyelemmel 
próbálják enyhíteni.

Véleményt kértünk  Dr. Szücs László  kistérségi tisztifőorvos úrtól, illetve  Dr. Jójárt Tibor szakfőorvos 
úrtól,  hogy az előterjesztés elkészítéséhez a  szentgotthárdi vállalkozó háziorvosok,  gyermekorvosok és 
fogorvosok elmúlt kétévi (2007-2008. év) tevékenységével kapcsolatos észrevételeiről. Sajnos Dr. Jójárt 
Tibor szakfőorvos úrtól választ nem kaptunk. 

A kistérségi  tisztifőorvos  úr  beszámolója  a  háziorvosok  éves  jelentésein,  a  szakfelügyelő  főorvosok 
beszámolóin és az ÁNTSZ éves jelentésein, valamint az egészségügyi igazgatási, kórházhigiénés és ápolási 
felügyeleti ellenőrzései alapul, s azt az alábbiakban részletezzük: 

Változások: 
2006.  évi  gyermek  és  felnőtt  körzet  ellátásának  kérdése  áthúzódott  2007.  évre  (Dr.  Máté  János  házi 
gyermekorvos, Dr. Hevesi András háziorvos). 2007. évtől Dr. Lakosi György háziorvos területi ellátási 
kötelezettség nélküli egészségügyi szolgáltatást végez, a körzetet Dr. Birtha Gyöngyike látja el. Dr. Hevesi 
András működési  engedélyét  2007.  évben hivatalból  visszavontuk,  a  körzet  ellátását  Dr.  Varga Ferenc 
háziorvosi licence vizsgával rendelkező belgyógyász szakorvos végzi, 2009.-től vállalkozás formájában.
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Egészségügyi vállalkozások 
2007. év 2008. év

Felnőtt háziorvosi szolgálat 3 3
Vegyes háziorvosi szolgálat 1 (TEK nélkül) 1 (TEK nélkül)
Házi gyermekorvosi szolgálat 2 2
Fogorvosi alapellátást végző 
fogorvosi szolgálat 2 2
összesen: 8 8

2008.-ban  a  háziorvos  és  a  házi  gyermekorvosok,  fogorvosok  száma 8,  a  szakdolgozók  száma 8.  Az 
ápolónők  a  vállalkozó  orvosok  alkalmazottai,  és  teljes  munkaidőben  foglalkoztatottak.  A  praxisok 
megfelelnek a minimumkövetelményeknek, végleges működési engedéllyel rendelkeznek.  Területi ellátási 
kötelezettséggel  8  szolgálat  (4  felnőtt,  2  gyermek,  2  fogorvosi)  rendelkezik. Probléma,  hogy  az 
egészségügyi  szolgáltatók  nincsenek  tisztában  az  ügyintézési  határidőkkel.  Nem  adják  be  időben 
kérelmüket, de az Egészségbiztosítási Pénztárral  kötendő szerződésekhez szükséges működési engedély 
kiadását sürgetik.

Ellenőrzött egészségügyi szolgáltatók

Ellenőrzés 
típusa

2007. év 2008. év

Háziorvos Házi 
gyermekorvos Fogorvos Háziorvos Házi 

gyermekorvos Fogorvos

Egészségügyi 
igazgatás 2 13*

Kórház-
hygiénés 0 0 0 4 2 0

Ápolás 
szakfelügyelet 4 2 5 5 2 0

* = ua. több alkalommal

2008.  év  évben  mind  a  négy  háziorvosi  és  a  két  házi  gyermekorvosi  rendelőben  is  tartottunk 
közegészségügyi  ellenőrzést.  Közegészségügyi  szempontból  a  rendelők  kialakítását,  felszereltségét 
tekintve  nem  történt  lényeges  változás.  Higiénés  tevékenységüket  tekintve  sem  tapasztaltunk  súlyos 
hiányosságot.  2008.  őszén  egy  iskolai  kampányoltást  ellenőriztünk  a  Széchenyi  István  Általános 
Iskolában.  Az  iskolafogászati  rendelőként  működő  helyiségben  végzik  az  iskola  egészségügyi 
tevékenységet  is,  így  a  kampányoltásokat  is.  A helyiséget  nem  tartjuk  alkalmasnak  mindkét  funkció 
ellátására.  A kampányoltások  lebonyolításának  feltételei  nem  biztosítottak. A helyiség  zsúfolt.  Az 
oltóanyag hűtőkapacitása elégtelen, az oltások dokumentálására helyben nincs mód.
Személyi feltételek
A  háziorvosi,  házi  gyermekorvosi  és  a  fogorvosi  szolgálatokban  dolgozók  rendelkeznek  az  előírt 
képzettséggel,  előírásnak  megfelelő  szakképzettségű  asszisztenst  alkalmaznak.  Diplomás  ápolónő  nem 
dolgozik. Az ápolók, asszisztensek távolléte esetén (szabadság, szülési szabadság) helyettesítésük nem 
megoldott.  Munkaszerződések,  munkaköri  leírásaik  elkészültek,  munkaköri  alkalmassági  orvosi 
vizsgálataik  –  elsősorban  az  időszakos  -  bemutatása  megtörtént.  Ismereteink  szerint  a  háziorvosi 
helyettesítések  gyakran  nem  zökkenőmentesek.  Nem  megengedhető  a  folyamatos  betegellátás 
biztosítása  érdekében,  hogy  a  4  szolgáltató  orvosa  közül  3  szabadságra  menjen  egy  időben.  Minden 
orvoskolléga  működési  nyilvántartása  rendben  van.  Az  ápolónők,  asszisztensek  továbbképzése  is 
folyamatos, gyakran együtt szervezik az orvosokéval. 
Tárgyi feltételek

110/146



A rendelőkben a minimumfeltételek biztosítottak, 2008. évben végzett ellenőrzéseket és utóellenőrzéseket 
követően  minden  szolgáltató  pótolta  a  hiányosságokat,  működési  engedély  visszavonására  vagy 
bírságolásra nem került  sor. A betegek tájékoztatása az előírásoknak megfelelően történik.  A fogorvosi 
rendelők berendezése, felszereltsége modern. A praxisok önkormányzati támogatására nem került sor. 
Környezeti feltételek
A gyermekorvosi rendelőkben elkülönítő helyiségek, továbbra sincsenek.
Működési feltételek
Ápolási  dokumentációk  vezetése  számítógépen  történik,  azonban  a  számítógépes  programok  nem 
egységesek.  Sokat  javult  a  dokumentációvezetés  minősége.  Fogorvosi  rendelőkben  a  párhuzamosan 
vezetett hagyományos és elektronikus dokumentálás jelent többlet terhet. Szakdolgozói munkával 2007. és 
2008.-ban  panasz  nem  érkezett  intézetünkhöz.  A rendelőkben  a  kézfertőtlenítés  megfelelő.  A szerek 
korszerűek,  adagolók  felszerelése  megtörtént,  ezt  használják.  Egyre  több  helyen  rendszeresítettek 
papírtörülközőt. Az eszköz és felületfertőtlenítésre nagy gondot fordítanak, korszerű szereket alkalmaznak. 
A betegellátó tevékenység során képződő veszélyes hulladék megsemmisítésére szerződést szakvállalattal 
kötöttek, probléma a  veszélyes hulladék elszállítási időpontjával adódott.  A gyermekorvosi ápolónők, 
fogászati asszisztensek ügyeleti ellátásban nem vesznek részt, betegek otthonában ellátást nem végeznek. 
Az alapellátások leterheltsége nagy,  de a  helyi  viszonyokra  adaptált  protokollok segíthetnek az ellátás 
minőségének javításában. 
Szervezettség, szabályozottság
A  betegek  berendelése  időre  történik,  vagy  sorszámot  húznak  érkezési  sorrendben.  Az  ápolók 
tevékenységüket orvosok irányításával végzik. Az otthoni ápolási munka megszervezése közösen történik. 
Ügyelet: Szentgotthárdon mind hétköznap, mind hétvégén központi felnőtt és gyermek ügyeleti szolgálat 
működik. Orvosok és ápolónők vesznek részt a sürgősségi ellátásban
Szentgotthárdi  házi  gyermekorvosok  2007-2008.  évi  tevékenysége  a  védőnői  szakterület 
vonatkozásában
Hosszú  előkészítő  munkát  követően  2007-2008.  évben  az  alapellátás  szereplői  tevékenységét  és 
együttműködését meghatározó „Szakfelügyeleti ajánlás” került kidolgozásra. Ennek megfelelően a védőnői 
munkába,  a  védőnő-orvos  együttműködésbe,  olyan  eljárásrendet  kellett  bevezetni,  aminek  célja  a 
kompetenciák szétválasztása, a párhuzamosságok kizárása és a nagyobb önállóság, felelősség biztosítása. 
(vonatkozó  jogszabály:  19/2009.  (VI.  18.)  Eü.M  rendelet).  A változások  feszültségeket  indukáltak, 
melyek  jelenleg  is  érzékelhetőek  és  kedvezőtlen  tendenciákat  mutatnak  az  orvos-védőnő 
kapcsolatban. A házi gyermekorvosok által ellátandók köre, a praxist választók már nem teljesen azonosak 
a  védőnők  által  ellátandók  körével,  a  körzetbe  tartozókkal.  Az  így  kialakult  helyzet  -  elsősorban  a 
városokban  újfajta  együttműködést  igényel  a  kapcsolattartásban,  és  annak  dokumentálásában.  A házi 
gyermekorvosoknak  és  a  lakóhely  szerint  területileg  illetékes  védőnőnek  együttműködési 
kötelezettsége  van.  A házi  gyermekorvos  alapellátási  tevékenységét,  valamint a  védőnő  gondozási 
feladatait  önállóan  végzi,  a  két  szolgáltató  tevékenysége  egymást  kiegészíti.30 A  házi 
gyermekorvosi/háziorvosi és a védőnői ellátás feladatait jogszabályok és szakmai  szabályok határozzák 
meg, melyek betartása kötelező az alapellátásban dolgozó valamennyi szakember számára.
Alaptevékenységek, amelyek a konfliktusok forrását képezik:
Tanácsadás: Az orvos a gyógyító-megelőző munkáját, beleértve a tanácsadást is az ÁNTSZ által kiadott 
működési  engedélyének  megfelelően  az  orvosi  rendelőjében  végzi,  míg  a  védőnői  szolgálatok  az 
önkormányzat által  biztosított  tanácsadóban. Az orvos tanácsadásán a védőnő nem köteles részt venni, 
önálló védőnői tanácsadást viszont kötelessége tartani.
Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok: elkülönülnek a kötelező feladatok, s azok dokumentációja.
Védőoltások: jogszabályban meghatározott módon vannak a felelősségi körök kialakítva. Tekintettel arra, 
hogy az oltások elmaradásának, az oltási körülmények biztosítása elmulasztásának hatósági, az oltóanyag 
felhasználásának,  elszámolásának  anyagi  következményei  lehetnek  fontos  a  jogszabály  szerinti  eljárás 
betartása az orvos és védőnő részéről egyaránt.
5 éves  adatlapos  vizsgálatok:  az  eljárásrend még mindig nem a jogszabály szerint  valósul  meg,  mely 
szerint az eljárás elindítása, az „Adatlap” kitöltése orvosi feladat, amelyben a védőnő közreműködik.

30 A védőnő preventív alapfeladatai, kötelezettsége és felelőssége a megelőző ellátásban (Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 2004.)
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Az iskolaorvosi munkára is érvényesek a fenti alapelvek.
 Az „Egyeztetett iskolai munkaterv” elkészítése nemcsak védőnői, hanem közös feladat.
Az orvosi és védőnői dokumentáció elkülönült, de egymás tájékoztatása meghatározott esetekben, írásban, 
vagy szóban kötelező. A jelentések is elkülönültek, beleértve az iskolai jelentéseket.
Az eredményes és hatékony ellátás feltételezi a változások elfogadását, a jogszabályok, szakmai szabályok 
alapján történő munkavégzést, egymás iránt nagyobb toleranciával és együttműködési készséggel.   

II. rész

Az előterjesztés második részében az egészségügyi alapellátás és a szakorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről 
számolok be. 
Az egészségügyi alapellátásba a háziorvosi, házi fogorvosi, ügyeleti, védőnői, iskola-ifjúság egészségügyi 
feladatok ellátása tartozik bele. A háziorvosi, valamint fogorvosi ellátás jelenlegi helyzete, nem tér el az 
előterjesztés első részében megfogalmazottaktól, ezért ezt nem részletezném ki. 

Dr.  Mesterházy  Mária Intézményvezető  Főorvos  Asszonytól  az  előterjesztés  elkészítéséhez,  az 
egészségügyi  alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti  ellátásról  a  védőnői  ellátásról,  az  iskola-egészségügyi 
ellátásról, valamint a szakorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről rövid beszámolót kértünk és kaptunk.: 

Ügyeleti ellátás jelenlegi helyzete: 
A Rendelőintézet Szentgotthárd központi háziorvosi ügyeletét 2009. január 1-től 2009. május 1-ig 11 fő 
háziorvos, május 1-től jelenleg is –az I. sz. háziorvosi státus végleges betöltésétől- 12 háziorvos látja el 
közreműködői szerződéssel.  Az ügyeleti  munkában 9 körzeti  ápolónő és 2  asszisztensnő vesz részt.  A 
körzeti  ápolónők  jogviszonya:  7  megbízási  szerződéssel,  2  a  munkáltató  háziorvosával  közös 
közreműködői szerződéssel, 2 közalkalmazott (szakrendelői asszisztens.)
Az ügyeleti ellátás forgalma:  2009.01.01-2009.08.31-ig: 2441 fő. Ez az előző év hasonló időszakához 
viszonyítva 5, 4 %-s emelkedést jelent.
Az ügyeleti  ellátással  kapcsolatosan  betegek részéről  1  etikai  bejelentés  érkezett  hozzám,  a  betegjogi 
képviselő felé szakmai v. etikai észrevétel nem történt a jelzett időszakban.

Az ügyeleti szolgálat részére az alábbi beszerzések történtek a működési kiadásokon felül:
• 1 db. Mikrohullámú sütő (a régi 13 éve beszerzett tönkrement): 10.999.- Ft bruttó értékben;
• 1 db. Fénymásoló (szigorú dokumentációhoz szükséges): 34.375.-Ft bruttó értékben;
• 1db.  lézernyomtató  (2009.  05.  07-től  recept  csak  vonalkóddal  nyomtatott  formátumban  írható, 

kézzel nem): 28.113.-Ft bruttó értékben; 
• 2009 áprilisában a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a Német Belügyminisztérium 

által  magyarországi  németajkúak  által  lakott  településeket  ellátó  kistérségi  ügyeleti  ellátás 
műszerezettségének fejlesztésére kiírt pályázatára adott be igényt a szentgotthárdi központi ügyelet 
részére, ahol 1 db. mobil EKG készüléket, 1 db defibrillátort, és 1 db sürgősségi laborkészüléket 
nyertek  el  összesen:  6.040.-euro  értékben.  A  műszerek  nem  kerülnek  a  Rendelőintézet 
Szentgotthárd tulajdonába, használatra kapjuk ez év végére ígérték átadásukat.

Az ügyeleti kassza bevétele 2009. aug. 31-ig 64,4 %- n, kiadása a tervezett  74.2 %-n teljesült.

Védőnői szolgálat: 

Az III. sz. területi védőnői körzet 2009. augusztus 31-vel nyugdíjazás miatt megüresedett. Az álláshelyet 
2009. november 1-től töltjük be. Addig a körzet ellátását helyettesítéssel oldjuk meg.
A  II.  sz.  védőnői  körzetet  ellátó  védőnői  státusz  szintén  2009.  aug.  31.-vel  közös  megegyezéssel 
megüresedett elköltözés miatt. A II. sz. körzetet pályázat útján 2009. szeptember 01-től betöltöttük.
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A területi védőnői szolgálat jelenleg OEP által finanszírozott létszámadatai:
I. sz. védőnői körzet: 12 várandós anya + 177 fő 0-6 éves korú gyermek összesen: 189 fő
II.sz. védőnői körzet: 16 várandós anya + 155 fő 0-6 éves korú gyermek összesen: 171 fő
III.sz. védőnői körzet: 10 várandós anya + 139 fő 0-6 éves korú gyermek összesen: 149 fő

Az  iskola-ifjúság egészségügyet 2 védőnő látja el, az általános iskolás korosztályt 725 ill. középiskolás 
korosztályt 743 fővel.
A védőnői szolgálatra ez évben beszerzés nem történt, a bevétel 63-23 %-n, a kiadás 71,29 %-on teljesült 
2009.08.31-ig.

Szakorvosi ellátás: 
A Rendelőintézet az érvényes működési engedélyében foglaltak alapján az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 
Szakellátás: Képalkotó  diagnosztika;  Belgyógyászat;  Bőrgyógyászat;  Foglalkozás-egészségügyi  ellátás; 
Fül-orr-gégészet;  Ideggyógyászat;  Laboratórium;  Ortopédia;  Pszichiátria  -  addiktológia;  Reumatológia; 
Sebészet; Szemészet; Nőgyógyászat; Traumatológia; Tüdőgyógyászat; Urulógia.
Gondozás: Addiktológia; Pszichiátria; Onkológia; Tüdőgondozó.

A szakorvosi ellátáson: 2009.09.01-től a bőrgyógyászaton nyugdíjas kolléga helyett fiatal kolléganő állt 
munkába, egyéb személyi változás nem történt.

A szakellátásokon az összes betegforgalom 2009.01.01- 2009.08.31-ig: 40.552 fő volt. Előző év hasonló 
időszakához viszonyítva (37.234 fő) ez 8.9 %-os emelkedést jelent. 
A jelzett  időszakban 1 etikai  bejelentés érkezett  a  szakrendelők munkájával  kapcsolatban.  Szakmai,  v. 
etikai észrevétel a betegjogi képviselőhöz nem érkezett ezen időszakban.

A szakellátások részére a következő beszerzések történtek:  
• 5 db. lézer nyomtató (indok ld. mint ügyeleten) tartalék festékpatronokkal: 228.000.-Ft bruttó 

értékben
• 1 db Nervostim fizikotherápiás készülék (a régi 1998-as beszerzés elavult, javítása nem rentábilis): 

267.763.-Ft bruttó értékben. 
Ezen beszerzéseket a Rendelőintézet Szakellátásáért Alapítvány fedezte.

A szakellátás egyéb bevételei a tervezett 102,33 %-on teljesültek: 2009.08.31-ig.
Sajnos a tervezett TB bevételek csupán 57,82 %-on indok alább részletezve: 
A kiadások a tervezett 62, 65 % -on teljesültek.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy sajnos a Rendelőintézet Szentgotthárd költségvetésének 
tervezett TB bevételi oldalán a 2009.07.01-től bevezetett finanszírozási jogszabályváltozások miatt - mint 
az  ország  valamennyi  egészségügyi  intézményében  -  önhibánkon  kívül  jelentős  hiány  várható.  A 
finanszírozási  jogszabályváltozások lényege röviden,  hogy az előző évi  tényleges  teljesítmény 70 %.-t 
finanszírozzák előre meghatározott alapdíjjal, ami az előző 1,46 Ft/ német pont értékhez képest most 1,60 
Ft/ német pont. Az ezen felüli teljesítményeket ún. „lebegtetett” pontértékkel finanszírozzák, mely havonta 
az országos összteljesítménytől függően változik, legutóbb 0, 006 Ft/pont volt!
Az április - szeptemberi (3 hónapos utófinanszírozás van, tehát 2009.07.01- 2009.12.31-ig ezen időszak 
teljesítménye alapján utal az OEP ténylegesen pénzt) finanszírozott TVK (teljesítmény volumenkorlát) 20 
785 234 német pont volt 1 évvel ezelőtt 20 785. 234x 1, 46 = 30 346 442 Ft. 

A 2009.04.01-től - 2009.12.31-ig a Rendelőintézet EMAFT (előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott 
teljesítménye) 12 136 661 német pont 12 136 661x1. 6= 19 418 658 Ft.
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A kiadási oldalakon hozott megszorításokkal (mosatás, vérszállítás, veszélyes hulladék- kezelés előnyösebb 
szerződéskötései,  szakmai  anyagok  éves  szükségletét  még  20  %-s  ÁFÁ-val  szereztük  be,  belső 
helyettesítéseket  nem  fizet  a  Rendelőintézet.)  a  várható  kb.  12  M  Ft.  bevételkiesést  9  MFt-ra  lehet 
csökkenteni, de év végére a 9 MFt-s hiány prognosztizálható. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Képviselő-testülete a vállalkozó háziorvosok és fogorvosok 
munkájáról,  valamint az egészségügyi alapellátás és a  szakorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Képviselő-testülete a vállalkozó háziorvosok és fogorvosok 
munkájáról,  valamint az egészségügyi alapellátás és a  szakorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről szóló 
beszámolót az alábbi intézkedésekkel, javaslatokkal egészíti ki: 

…………………………………………………………………………………………

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

Viniczay Tibor
  polgármester

Ellenjegyzem: 
Dr. Dancsecs Zsolt

                                             Jegyző
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BESZÁMOLÓ

a Képviselő-testület 2009. szeptember 30. ülésére.

Tárgy : Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintet-        
              tel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokra.
            

Tisztelt Képviselő-testület !

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 22/2001. (VI.28.) számú 
ÖKT rendelete (továbbiakban: rendelet) foglalkozik a helyi környezetvédelem szabályozásával, amellyel 
kapcsolatban az alábbi beszámolót terjesszük elő:

1./ Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban:

- A települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését 1993. január 
01-től a Müllex-Körmend Kft. végzi. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 
végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján kiírt nyílt szilárd hulladékkezelési pályázat nyerteseként 
2002. november 12-től 10 évre szóló szerződés alapján végzi tevékenységét. A szolgáltatás keretén belül 
biztosítja ingatlanonként a heti egyszeri (tömbházaknál heti kétszeri) vegyes hulladék, valamint áprilistól-
novemberig a kijelölt utcákban heti egy alkalommal – egyébként kéthetente – szerves (bio) hulladék 
összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését. 
- A szolgáltatás magában foglalja az évi egyszeri (tavaszi) lomtalanítási akciót a város teljes közigazgatási 
területén. Ebben az évben 2009. május 16-án Szentgotthárdon nyugatra eső utcában, illetve Rábatótfalu, 
Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida és Zsidahegy városrészeken, valamint 2009. május 23-
án a város többi utcájában, illetve a Rábakethelyi városrészen szerveztünk lomtalanítási akciót. 
- Az év hátralévő részében a háztartási lomok elhelyezésére az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 
telephelyén kihelyezett 30.0 m3-es lomgyűjtő konténerben van lehetőség, ahol a lakosság ingyenesen 
elhelyezheti hulladékát. 
- A településen 17 db gyűjtősziget kialakításával lehetőség nyílt a lakosság számára a papír, a PET 
palackok és az üveg hulladékok szelektált formában történő gyűjtésére. A begyűjtés körjáratokkal 
frakciónként történik, az így begyűjtött hulladékok előkezelés után kerülnek elszállításra az 
újrahasznosítókhoz. A városban kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kihelyezett szelektív 
konténerek ürítése a Müllex-Körmend Kft. feladata a szelektív gyűjtő körjáratai során (általában 
kéthetente) történik, de a nyári időszakban akár hetente is (PET-palackok). E szolgáltatás ingyenes, sem az 
önkormányzatnak, sem a lakosságnak nem kell fizetnie érte.A szigeteken elhelyezett konténerek 
környezetében elszórt hulladék összegyűjtését megállapodásunk alapján az Önkormányzati Közszolgáltató 
Vállalat végzi heti rendszerességgel hétfő, illetve keddi napokon. Rendeletünk előírásai szerint a 
hulladékgyűjtő szigeteken a megfelelő konténerekben kell elhelyezni a képződő papír – üveg - PET-palack 
(műanyag palack) - hulladékot. Az egyes hulladékfajták csak az arra rendszeresített konténerekbe rakhatók. 
A konténerekbe más hulladék, egyéb dolog bedobása, beöntése TILOS! Ha a bedobni kívánt hulladék a 
konténer nyílásán bármilyen okból nem fér be, azt a hulladékgyűjtő szigeten hagyni tilos, azt tulajdonosa 
köteles visszaszállítani. Nem minősül szelektív gyűjtésnek a műanyag zsákban összegyűjtött papírhulladék 
a konténerek mellé kihelyezve sem. A Képviselő-testület augusztusi ülésén foglalkozott a hulladék-gyűjtő 
szigetek lévő konténerek áthelyezésével, illetve megszüntetésével, mivel néhány hulladékgyűjtő szigeten 
már nem lehetett fenntartani a rendet.
- Működik az ingatlanonkénti „sárga zsákos” szelektív gyűjtés is. A gyűjtésbe bekapcsolódó lakosság, 
ingatlanonként zsákba tudja gyűjteni a papír-, a fém-, és a műanyag csomagolási hulladékot, illetve az 
italos kartondobozokat, amelyet gyűjtési napokon kell az ingatlanuk elé kihelyezniük. 2009-ben a 
következő napokon történt, illetve történik a „sárga zsákos” hulladék-gyűjtés: 2009. március 05., április 
02., április 30., május 28., június 25., július 23., augusztus 22.(szombat), szeptember 17., október 15., 
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november 12., december 10. A gyűjtésre szolgáló zsákok a Közszolgáltató Vállalatnál (Szentgotthárd, 
Füzesi u. 8. tel: 94/554-459) díjmentesen vehetők át. 
- A hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető kisebb utcákban zsákos gyűjtés folyik. Az így 
összegyűjtött hulladék elszállítását egy kisebb autóval végzik heti egyszeri alkalommal. Rábatótfalu, Zsida 
városrészeken a Müllex Kft-vel kötött megállapodás alapján az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 
gépjárművével, Rábafüzes, Farkasfa, Máriaújfalu városrészeken pedig Müllex Kft. saját gépjárművével. 
- A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése céljából tervezzük a városban egy hulladékgyűjtő 
udvar kialakítását, ahol a szelektív hulladék (fém-, papír-, műanyag-, üveg-, textilhulladékok, építési 
törmelék, stb.) befogadása mellett lehetőség nyílna a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok 
(elem, akkumulátor, gyógyszer, festékes doboz, elektronikai, állati eredetű hulladékok stb.) befogadására 
is. A hulladékudvar tervezett helye a Szentgotthárd Ipari Park Nyárfa út 0284/32. hrsz-ú ingatlan. Az udvar 
megépítésére vonatkozó terveket felülvizsgáltattuk, mivel időközben változtak a kialakítására vonatkozó 
jogszabályi előírások (néhány hulladéktípus gyűjtését csak fedett részen lehet megtenni, illetve a gyakorlati 
tapasztalatok alapján a gyűjtőkonténerek egy rámpa körül lennének elhelyezve és ezáltal a lakosság 
könnyen tudná behelyezni a hulladékot. A tervekre a jogerős építési engedélyt is megkaptuk. Az itt 
összegyűjtött hulladék átmeneti és szakszerű tárolás után átadásra kerülne a megfelelő hatósági 
engedélyekkel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezet részére. 
Egy FVM rendelet előírása alapján az állati eredetű hulladékok kezelését szolgáló dögkutakat is be kell 
zárni és fel kell számolni. A tervezett hulladékudvarban az állati eredetű hulladékok befogadására is 
lehetőség nyílhatna (hűtőkonténerben, majd átadása kezelő szervezet részére). 
A Képviselő-testület 2008. októberi ülésén döntött a Nyugat-dunántúli regionális Hulladékgazdálkodási 
Projkthez történő csatlakozásról. Ennek a projektnek része többek között egy hulladékudvar megépítése 
Szentgotthárdon. Az udvar kiépítésének becsült költsége 56 MFt, a hulladékok gyűjtésére szolgáló 
edényzet (5 db 30 m3-es (zöldhulladék, lomtároló, fémhulladék, műanyaghulladék és veszélyes hulladék 
gyűjtő konténerek), 1 db 16 m3-es (építési-törmelék gyűjtő konténer), 1 db 23 m3-es (papírhulladék gyűjtő 
konténer) és 2 db 240 l-es edényt tartalmazó állati hulladék gyűjtő hűtőkonténer) beszerzési költsége pedig 
12 MFt. Így a tervezett hulladékudvarunk kiépítése várhatóan 68 MFt-ba fog kerülni. 

- A kormány 109/2005 (VI. 23.) rendeletével bevezette a hordozható elemek visszavételi, visszagyűjtési 
és hasznosítási kötelezettségét. Ezzel a visszavételt és a begyűjtést - annak megszervezését és 
finanszírozását is - a gyártók felelősségi körébe utalta. A fogyasztóknak a 9/2001 (IV. 9.) KöM rendelet 
megtiltotta, hogy a kimerült elemeket és elhasználódott akkumulátorokat más hulladékba keverje, tehát pl. 
a lakossági hulladékgyűjtőbe (kukába) dobja. A fenti jogszabályok tették szükségessé, hogy kiépüljön egy, 
a fogyasztók számára kényelmesen igénybe vehető visszagyűjtő rendszer.  A hordozható elemek 
visszavételi, visszagyűjtési kötelezettségét Magyarországon a RE'LEM Kht. végzi. Ennek érdekében az 
önkormányzat szerződést kötött a CELLA HUNGARICA Forego Kft.-vel és a lakosság számára nyilvános 
gyűjtőpontot létesített a Polgármesteri Hivatalban. A használt elemek begyűjtésére szolgáló speciális 
gyűjtőedény a Polgármesteri Hivatal I. emeleti lépcsőfordulójában került elhelyezésre. Továbbá a 
Képviselő-testület 26/2006. (VI.26.) számú rendeletében a környezettudatos nevelés érdekében az oktatási 
intézményekben is előírta a lakossági körben keletkező hulladékká vált elemek begyűjtésének 
megszervezését, ezért az önkormányzattal szerződött szervezet ezen intézményekben is kihelyezte a 
használt elem gyűjtőkonténereket. A kihelyezésük óta eltelt időszakban a Polgármesteri Hivatalból 27 kg 
mennyíségű használt elemet, akkumulátort szállítottak el.

- Az Ökohydro Kft. a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a Környezet- és Vízügyi 
Főfelügyelőség 14/111-4/2004. számú határozatával megváltoztatott 9870/1/2003. számú határozatban 
előírt, a Szentgotthárd 0146/3. hrsz-ú területen lévő törmeléklerakóra vonatkozó teljes körű 
környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt elkészítette, amely alapján a felügyelőség engedélyt adott 
a lerakó lezárására és elrendelte a lerakóra vonatkozó rekultivációs terv, illetve egy figyelőkút megépítésére 
vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítését és benyújtását. A tervek elkészültek, amelyek 
alapján a felügyelőség elrendelte a hulladék-lerakó lezárását és a területen további hulladék lerakását 
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megtiltotta. A hulladéklerakó mellé tervezett felszíni vízelvezető rendszerrel kapcsolatos vízjogi létesítési 
engedély határozat 2008. június 11-én jogerőssé vált. 
A Képviselő-testület 2008. októberi ülésén döntött a Nyugat-dunántúli regionális Hulladékgazdálkodási 
Projkthez történő csatlakozásról. Ennek a projektnek része többek között a már bezárt hulladéklerakók 
rekultivációja, így a szentgotthárdi volt törmelék-lerakóhelyé is.

- Az ingatlanoknál keletkező építési és bontási törmelékek átmeneti gyűjtése jelenleg az 
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat telephelyére kihelyezett 8 m3-es konténerben történik, 
amelyet a Müllex-Körmend Kft. üríti. Amennyiben az építési törmelék ennek a konténernek a befogadó 
képességét meghaladja, úgy annak elszállítása a Müllex - Körmend Kft.-től történő konténer 
megrendelésével és elszállíttatásával történhet.  

- Az ingatlanok tisztántartásával kapcsolatban problémát jelent a nem megfelelően gondozott, már több éve 
le nem kaszált, így általában allergén növényekkel szennyezett ingatlanok rendbetétele (kaszálása). 
Szentgotthárd közigazgatási területén első fokon eljáró növényvédelmi hatóság külterületi ingatlanoknál a 
Vas Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat, belterületi ingatlanoknál a város jegyzője. Idén  30 db ezzel 
kapcsolatos bejelentést (lakossági, hatósági, saját észlelés) vizsgáltunk ki. A bejelentések, illetve a 
hivatalból indult eljárások közül huszonkilenc  esetben kellett intézkednünk. A kaszálatlan ingatlanok 
rendbetételére 28 db felszólítást küldtünk ki, valamint 4 db  közérdekű védekezést rendeltünk el a 
parlagfűvel szennyezett ingatlanok esetében. Állandó problémát okoz a különböző vállalkozások nevén 
lévő ingatlanok, amelyek a bejelentett címükön általában nem veszik át a felszólításokat, ilyenkor az 
ügyvezető címérére kiküldött felszólítások többnyire eredményre vezettek. Az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok kaszálását kiemelt ingatlanok esetén megállapodás alapján a Közszolgáltató Vállalat végzi, 
egyéb önkormányzati ingatlanok kaszálása pedig időjárástól függően eseti megbízások alapján történik 
(Közszolgáltató Vállalat, városrészi egyesületek). 

2./ Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatban: 

Az elmúlt időszakban is kellett intézkednünk vállalkozói  tevékenység során keletkező hulladékok 
kezelésével kapcsolatban. A bejelentés alapján a keletkező hulladékokat részben, vagy egészben elégetéssel 
kezelték. A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) számú 
Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése alapján a hulladékok nyílt téri, vagy háztartási tüzelőberendezésben 
történő égetése tilos. Az ellenőrzés során bekértük a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X.18.) számú Kormány rendeletben előírt 
dokumentumokat (naprakész nyilvántartás a keletkezett hulladékokról a rendeletben előírt tartalommal). A 
bemutatott dokumentumok alapján az volt megállapítható, hogy a nyilvántartások megfelelnek az 
előírásoknak. Felhívtuk a figyelmüket a tevékenységük során keletkező valamennyi hulladék jogszabályi 
előírásoknak szerinti gyűjtésére, illetve ártalmatlanító szervezeteknek történő átadására, valamint az előírt 
nyilvántartások pontos vezetésére.  

3./ A vizek védelmével kapcsolatban:     

- A vizek védelmével kapcsolatban a legnagyobb veszélyforrást az élő vízfolyásokba kerülő szennyvíz 
jelenti. A Képviselő-testület 26/2004. (VIII. 27.) számú rendelete alapján 2004. október 01-től az 
önkormányzat adóhatóságához talajterhelési díjat kell fizetni azoknak a kibocsátóknak, akik a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés 
alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak. Elsősorban az elmúlt évek hatékony ellenőrzéseinek, illetve a 
bevezetett talajterhelési díjnak köszönhetően számos ingatlantulajdonos rákötött a közcsatorna hálózatra. 
Az év eleji adatok alapján 159 db olyan ingatlan van, ahol műszakilag rendelkezésre állt közcsatorna, de az 
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ingatlantulajdonos nem kötött rá a hálózatra. Ebben az adatban Zsida, Zsidahegy és Rábatótfalu II. ütem 
szennyvízcsatornázása utáni ingatlanok is szerepelnek már. 
Év elején ismételten egy kampányt indítottunk a szenyvízcsatorna-hálózatra történő rákötések előmozdítása 
érdekében. Az érintetteket írásban felszólítottuk a hálózatra történő rákötésre és írásbeli nyilatkozatot 
kértünk tőlük erről. A felszólítás eredményeként 57-en nyilatkozták azt, hogy rácsatlakoznak a hálózatra. 
Ezek ellenőrzése most van folyamatban, mivel számos esetben a közmű-csatlakozási hozzájárulást is most 
fizették be, illetve fizetik és aki részletekben fizeti annak csak a díj 50 %-nak befizetése után adjuk ki az 
igazolást, hogy rácsatlakozhat a hálózatra. A megkeresett 159 ingatlantulajdonos közül 28-an nyilatkozták, 
hogy különböző indokok alapján nem tudják vállalni a rákötést (ebből 16-an szociális indokokra 
hivatkoztak, 5 esetben üres a lakóház, 7-en pedig egyéb indokokra (pl.: nincs bevezetve a lakásba a víz, 
csak kerticsap). A felszólított ingatlantulajdonosok közül 74 esetben semmilyen visszajelzést nem kaptunk. 
Itt előfordulhat, hogy időközben elvégezték a rácsatlakozást csak hivatalunk felé nem jelentették be, ez is a 
Vasivíz adatszolgáltatása után derül majd ki. 
- Máriaújfalu, Jakabháza és Farkasfa városrészen a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére 2008. július 02-
val pályázatot nyújtottunk be az ágazati operatív programra. A pályázatunk sajnos elutasításra került. Erről 
és a további pályázati lehetőségekről a Képviselő-testület 2009. márciusi ülésén egy részletes írásos 
tájékoztató beszámolót kapott az EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoporttól. 

- A közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz elszállításáról az 
önkormányzat jelenleg a Drain -Team ÖKO Környezetgazdálkodási Kft.-vel kötött megbízási szerződés 
alapján gondoskodik. A Kft. az összegyűjtött szennyvizet megállapodásunk alapján a kapacitással 
rendelkező szennyvíztisztítókban helyezi el (Körmend, Szombathely).
A volt zsidahegyi leürítőtelep felszámolására a tulajdonosnak 2007. október 31-ig kellett a rekultivációs 
tervet elkészíttetnie, amely alapján a környezetvédelmi hatóság határozatában előírt határidőkben kell a 
szükséges munkálatokat elvégeztetnie.
A Képviselő-testület és kistérségi társulási tanács döntésének megfelelően a települési folyékony hulladék 
elhelyezésével kapcsolatban az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló egyszerű 
közbeszerzési pályázatot írtunk ki már három alkalommal, de az eljárás mind három alkalommal 
érvénytelen lett, mivel az előírt ajánlattételi határidőre nem érkezett be egyetlen ajánlat sem. A jogszabályi 
előírások alapján ezt a pályázatot ismételten meg kell hirdetnünk.

4./ Zöldterületek fenntartása és kezelése:

- A város területén lévő parkok fenntartásáról, a növényzet ápolásáról és az idényszerű növényvédelmi 
munkálatok elvégzéséről az önkormányzattal kötött parkfenntartási megállapodás alapján a Közszolgáltató 
Vállalat gondoskodik. A zöldterületek megfelelő fenntartását elsősorban a nem megfelelő használatuk 
(rongálások, lopások, szemét elszórása stb.) akadályozza. 
- A regionális hulladékgazdálkodási terv előírása szerint települési hulladék biológiailag lebontható 
szervesanyag-tartalmát 2007-ig az 1995-ben képződött mennyiség 50 %-át kell hasznosítani, a helyi 
hulladékgazdálkodási terv ennél szigorúbb előírást határozott meg, amely szerint a jelenlegi hasznosítási 
arányt kell tartani (a képződött mennyiség 88 %-a kerül hasznosításra). A biológiai úton lebomló szerves 
anyagú hulladék közül a települési hulladékban nagy mennyiségben jelenik meg a városi parkok, 
közterületek fenntartása során keletkező növényi hulladék. A parkfenntartási feladatokkal megbízott 
Közszolgáltató Vállalat ezt a hulladékot (fű, levél, faág) a heiligenkreuzi komposztáló telepre szállítja, akik 
ingyenes elvégzik az általuk kiszállított hulladéknak a komposztálást. Így a helyi tervben előírt hasznosítási 
arányt tovább tudjuk növelni. 

5./ Zajvédelem: 

- A rendelet zajvédelemmel kapcsolatos szabályai alapján vendéglátó ipari egységek csak abban az 
esetben tarthatnak zenés rendezvényt, ha többek között akusztikai szakvéleménnyel igazolják, hogy 
a  működtetett  berendezés  nem  lépi  túl  a  megengedett  határértéket.  Egyéb  esetben  magas 
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zajkibocsátással járó rendezvények – az állami szervek és önkormányzat, illetve intézményei által 
szervezett  rendezvények kivételével -   nem tarthatók 22-08 óra között.  A különleges zajokozás 
bejelentésére vonatkozó eljárási szabályok alapján az ilyen zajokozással járó, rendszeres, időszakos, 
vagy alkalmi rendezvényeket a rendezvény kezdése előtt 3 nappal korábban írásban kell bejelenteni 
hivatalunkba.  Az  elmúlt  időszakban  is  több  esetben  érkezett  hivatalunkba  bejelentés 
vendéglátóhelyek  környezeti  hatásaival  kapcsolatban (hangos  zene,  illetve  az  érkező  és  távozó 
vendégek zavaró hangoskodása). A bejelentések után különböző intézkedésekre is sor került. (pl.: 
hétvégi  éjszakai  nyitvatartás  korlátozása,  terasz  használatának  korlátozása,  de  ezeket  a 
közigazgatási hivatal megsemmisítette). Összeségében elmondható, hogy egyik esetben sem volt 
egyértelműen  bizonyítható,  hogy  ezek  a  bejelentések  jogosak  voltak,  a  vendéglátóegységek 
működésével kapcsolatos zaj valóban zavaró hatású volt-e. 

Zajkibocsátási határértéket állapítottunk meg hivatalból, illetve működési engedély kiadásával 
kapcsolatban kérelemre az adott egységek adatszolgáltatása alapján. Gondot okoz még a 2008-ban 

megjelent Korm. Rendelet alkalmazása, mivel számos esetben a hatáskör megállapítása sem egyértelmű.

H a t á r o z a t i  J a v a s l a t

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  város  környezetvédelmi 
rendeletének  végrehajtásáról  szóló  beszámolót  elfogadja.  

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város környezetvédelmi 
rendeletének végrehajtásáról szóló beszámolót nem fogadja el, annak átdolgozását kéri az alábbiak 
szerint:

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

Szentgotthárd, 2009. szeptember 16.

Fekete Tamás
műszaki irodavezető

Ellenjegyzem:
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BESZÁMOLÓ
A Képviselő-testület 2009. szeptember 30-i ülésére

Tárgy: Vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Képviselő-testület  231/2005.  határozatával  fogadta  el  Szentgotthárd  város  Önkormányzatának 
Vagyongazdálkodási irányleveit, amelyet a 190/2007. és a 213/2008. Képviselő-testületi határozat 1. pontja 
alapján módosított. (A jelenlegi, aktuális Vagyongazd. Irányelvek az 1. számú mellékletben találhatók) 
Erre a témára évenként kell visszatérnünk a határozat szerint – ezért kerül sor erre most. Az Irányelvekben 
megfogalmazottak az alábbiak szerint teljesültek 

I.
a.) Belterületi ingatlanok: 
Hasznosítható ingatlanok:
Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az alábbiak:

- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett.

A  vagyonrendelet  értelmében  a  Képviselőtestület  a  belterületi  ingatlanok  esetében 
független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről.
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által.
Az  értékbecslő  által  meghatározott  ár  nettó  irányár,  amit  a  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja.
Az  eladási  ár,  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által 
elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet.
Az  értékbecslés  költségei  a  vevőt  terhelik,  amely  az  adásvételi  szerződés  aláírásával 
egyidejűleg  az Önkormányzat  számára az általa  kibocsátott  csekken köteles befizetni, 
kivéve, ha az már a vételár részét képezi.

           A Szentotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha) hasznosítása a szerkezeti 
terv előírásai alapján kerüljenek évente átvizsgálásra.

A  belterületi  ingatlanok  esetében  évente  egyszer  felülvizsgáljuk  az  építéshatóság 
bevonásával az értékesítési lehetőségeket.

Építési telkeket kell  Szentgotthárd területén kialakítani.  A rábakethelyi és a máriaújfalui 
városrészek  közötti  területek  (59.0  ha)  beépíthetőségét  a  hatályos  Szerkezeti  Terv,  a 
Kethelyi u. és a Kis utca közötti területeken meg kell teremteni, a szükséges lépéseket 
ennek érdekében meg kell tenni.

- A tavaly elfogadott irányelvben értékesítésre szánt rábafüzesi városrészen lévő - a volt ÖMV kút melletti - 
4 db (egyenként 1500-1600 m2 területű) építési telek ezidáig sem került eladásra. Az ingatlanok 2.800.-
Ft+Áfa/m2-es  árát  a  „könnyebb”  értékesítés  végett  a  Képviselő-testület  a  207/2006.  sz.  határozatával 
mérsékelte  nettó 2000.-Ft/m2-re, de így sem jelentkezet vevő az ingatlanokra. Érdeklődések vannak a 
szentgotthárdi  beépíthető  telkek  után,  de  ebben  az  esetben  az  ingatlanok  elhelyezkedése  (Rábafüzesi 
városrész) nem vonzza különösebben az érdeklődőket. 
-  Szentgotthárdon az egy tömbben lévő beépíthető építési telkek (Felső mező) elfogytak. Magánkézben 
egy-  két  beépíthető  terület  van,  ezek  is  rohamosan  fogynak  –  ezen  a  piacon  kínálati  helyzetet  kell 
kialakítani. A munkát ehhez évekkel ezelőtt megkezdtük, de ezek pénzhiány miatt leálltak. Jelenleg két 
olyan terület látszik, ahol egy tömbben több telket lehetne kialakítani.
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-- Az akasztó domb nyugati oldalán lévő 8 db. telek megosztása ugyan megtörtént de a területre vonatkozó 
szabályozási terv elkészítéséről a Testület nem döntött, így javasoljuk annak a jövőbeni  betervezését. Ez 
ugyan százezres nagyságrendű kiadást jelent, de ezen kiadásainkat javasoljuk a telekárban érvényesíteni. 
Az értékesítés legnagyobb korlátozó tényezője, hogy ezen ingatlanok közműellátottsága valamint úttal való 
megközelíthetősége  nincs  megoldva.  Amennyiben  a  közművesítés  kiépítésre  kerülne,  úgy  ezek  az 
ingatlanok  a  jelenlegi  értékük  többszörösébe  kerülnének.  (Korábban,  2006-ban   ezen  a  területen 
értékesítésre került 2 db telek bruttó 1250.-Ft/m2 áron.) 
Az akasztó dombi nyugati oldalán lévő kb. 20 ingatlanból 8 db. önkormányzati, a többi magántulajdon, így 
közművesítés  költségei  megoszlanának ugyan,  de nem minden érintett  tulajdonos tud/akar  ebben részt 
venni. Ezen ingatlanok körét javasoljuk az értékesítendő ingatlanok közé felvenni.

--  A rábakethelyi  és  a  máriaújfalui  városrészek  közötti  területek (59.0 ha)  beépíthetőségét  a  hatályos 
Szerkezeti Terv a Szabályozási Terv teszi lehetővé. Ezek szerint a Kethelyi u. folytatása Magyarlak felé és 
a Kis utca közti területeken építési telkek kialakítására van lehetőség, Az utóbbi területekre vonatkozó út- 
és közműterveket elkészíttettük, a kivitelezésükre jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. A 2003. év 
októberi  Gazdasági, Városfejlesztési  és Környezetvédelmi Bizottság ülésére készített  előterjesztés kettő 
ütemre bontva javasolta megvalósítani. Az I. ütemben a Bem utcához közelebb levő területek (6.6 ha) 45 
építési telek került  volna kialakításra. Az ehhez szükséges útterületek megvásárlására cca. 12.0 mFt,  a 
szükséges út- és közműépítésekre cca. 230.0 mFt-ra lett volna szükség. A Képviselőtestület a fejlesztéshez 
szükséges forrásokat a 2004. évi költségvetésben nem tudta biztosítani.
A II.  ütemben a Máriaújfaluhoz közeli  területen (3.8 ha) a 90 db lakóingatlan kialakításához (útterület 
vásárlás, út- és közműépítés) cca. 158.0 mFt-ra lett volna szükség.
További problémát jelenthet, hogy a több mint száz mezőgazdasági művelésű ingatlannak kettőszáznál is 
több tulajdonosa van. Minden esetre a kérdéssel foglalkozni kell.” 
A tavalyi évben ugyanezekkel a szavakkal ugyanerről írtunk, mindez ma is aktuális.

- Az irányelvek e pontjában olvasható előírásokat folyamatosan betartottuk.

II.
A külterületi ingatlanok tekintetében:

b.) Külterület:
Az  1/1  tulajdoni  hányadú  területeket,  valamint  a  2000m2-nél  nagyobb  részarányos 
területeket nem hirdetjük meg eladásra, azok eladására vonatkozóan a Képviselő-testület 
egyedi döntése az irányadó.

A részarányos külterületi ingatlanokból a 2000m2 alatti területeket a vagyonrendelet szerint 
értékesítjük. /Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 13. §. (5) 
bekezdés  szerint  a  helyben  szokásos  módon  (Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtáblája,  a 
Városi TV, Szentgotthárd város internetes honlapján (hivatal.szentgotthard.hu) hirdeti meg 
eladásra./

A 2000m  2   alatti részarányos ingatlan értékesítésének elvei:  
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága negyed év. 
- Jelentkezési határidő, a kifüggesztéstől számított 30 nap.
- Ha több vételi szándék érkezik, licit útján történik döntéshozatal.
A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni!

A külterületi termőföld értékesítése esetén a Nemzeti Földalapvagyon nyilvántartásának, 
vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól  szóló 254/2002 (XII.  13) 
Korm. Rendelet szerinti árszámítási módszert alkalmazza az alábbiak szerint: 
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Fá = A x P x IR x Má

                     i

ahol:
Fá = a termőföldingatlan ajánlati ára, Ft
A = a termőföldingatlan kataszteri tiszta jövedelme, AK
P = a termőföld 1 AK-ra jutó normatív jövedelme étkezési búza kg-ban, kg/AK (Vas megye 

31,8 kg/AK)
IR = a gabonafélék meghirdetett intervenciós ára, Ft/100 kg 
i = tőkésítési kamatláb/2 
Má = művelési ág szerinti szorzótényező: (szántó: 1; rét: 0,8; legelő: 0,4; kert: 1)
A  fenti  ajánlati  ár  számítása  a  mostani  előterjesztésben  szereplő  vagyonrendelet 
módosítás elfogadása esetén lehetséges.

Részarányos külterületi, erdő művelési ágú ingatlanok értékesítésének elve:
a.) Külterületi  erdő művelési  ágú ingatlan értékesítése esetén az erdőterület  értéke az 
erdőterület értékének + az erdőállomány értékének + az erdőállomány fajlagos értékének 
összegéből (kitermelési érték) áll.
b.) Az erdőterület értékének meghatározása
A földrészleten  belül  elhelyezkedő  erdőrészletek  területe  és  ezen  belül  a  főállományt 
alkotó fafaj szerinti célállomány és annak fatermő képessége az ERTI-féle hat fatermési 
osztálynak  megfelelően  kerül  meghatározásra  a  Vagyonrendelet  1.  sz.  Táblázatában 
foglalt értékek szerint. 
c.) Az erdőállomány értékének meghatározása
Az erdőállomány terület alapján számított költségértékét a Vagyonrendelet 2. táblázatban 
foglaltak szerint kell megállapítani. 
c.c.) Az  erdőállomány  fajlagos  értékét  mint  kitermelési  értéket  a  Vagyonrendelet  3. 
táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani.

Az  Önkormányzati  tulajdonú  illetve  résztulajdonú  erdőkkel,  erdőgazdálkodással 
kapcsolatos  jogszabályok,  szakági  előírások  betartásáért,  az  ezzel  kapcsolatos 
információk nyújtásáért Bugán József a felelős.

-  A 2000  m2  alatti  részarányos  mezőgazdasági  külterületi  ingatlanok  értékesítése  2006.  augusztusáig 
sikeresnek mondható volt az 50 db ingatlanból 23 db került értékesítésre. Az értékesítések száma az utóbbi 
időben szinte 0-ra csökkent. 
A továbbiakban is javasoljuk ezen részarányos ingatlanok helyben szokásos módon történő értékesítését. 
-  Erdők:  Az Önkormányzat  vagyonáról  szóló rendeletünk szerint  az  Erdő korlátozottan forgalomképes 
vagyonkörbe  tartozik,  amely  alapján  értékesítésére  tulajdonközösség  megszüntetése  céljából  egyszerű, 
egyéb esetekben minősített többségű döntéssel van lehetőség.
Az idei évben eddig 2 db. erdő ingatlanban lévő részarányra érkezett ajánlat, amiből ténylegesen 1 került 
eladásra.
Az ilyen jellegű értékesítésből 212.426.-Ft bevétel keletkezett. 
Több esetben előfordult, hogy a megkeresést követően az ingatlanban lévő tulajdonosok a részarányukat az 
Önkormányzat részére szerették volna értékesíteni.
Az önkormányzat tulajdonában lévő részarányokat továbbra is értékesítésre javasoljuk.

-  Az  erdőingatlanok  értékének  meghatározásakor  az  irányelvben  írottak  szerint  jártunk  el.  Bár  ennek 
alkalmazása meglehetősen bonyolult, összességében mégis megfelelőnek mondható.

- Szorgalmazni kell a fürdő szomszédságában lévő 04/7 hrsz-ú közel 3,5 ha-os terület értékesítését is a 
tavaly is  említettek szerint.   A terület   értékesíthetőségének akadálya továbbra is  az,  hogy az ingatlan 
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árterület, bevédésére pályázaton indultunk is, ami viszont nem nyert – annak okán, hogy a bevédés során 
szóba jöhető lakosságszám nem érte el a pályázat kiírója által elvárt minimumot sem. 

III.
Önkormányzati bérlakások:

c.) Lakások:
Az önkormányzat  tulajdonában  álló  lakáscélú  ingatlanokra  vonatkozóan  lakás-felújítási 
programtervet kell készíteni, amely megvalósulásához – pályázati forrásokból, külső tőke 
bevonásával, lakáseladásokból-  a megfelelő anyagi forrást biztosítani  kell. 
A  lakáseladásból  származó  bevételek  felhasználásának  részletes  szabályait 
önkormányzati rendeletbe kell foglalni. 
A  lakások  elidegenítéséről  szóló  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének 16/2000. (III.  30.)  rendelete érvényben van, ami meghatározza a rendelet 
mellékletében szereplő értékesíthető lakásokat, valamint azok értékesítésének módját. 
Lakások  értékesítésénél  továbbra  is  figyelembe  kell  venni  a  bérlakás-igénylők  nagy 
számát. 

- Az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan a lakásfelújítási programterv a 
Lakáskoncepció felülvizsgálatával együtt a 155/2009. sz. határozattal elfogadásra került. A lakásfelújítási 
programterv elsősorban azon társasházak felújítására tartozik, melyeknél a lakások (társasház) 100%-ban 
önkormányzati tulajdonban van.
-A  programterv  megvalósulásához  szükséges  anyagi  fedezetet  pályázati  forrásokból,  külső  tőke 
bevonásával, lakáseladásokból kellene biztosítani.
- A lakások eladásának és az abból származó bevételek felhasználásának részletes szabályait rendeletbe 
foglaltuk,  aminek  következtében  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  lakások 
elidegenítésének szabályairól szóló 16/2000. (III.30.) ÖKT rendeletet gyökeresen átalakításra került. 
A lakások elidegenítéséről szóló rendeletünk értelmében lakások értékesítése esetén kétfajta lakástípusról 
beszélhetünk:

1. Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások – (ezek az önkormányzati törvény 
hatályba lépése előtt már tanácsi bérlakásokként hasznosított lakásingatlanok)

2. Az önkormányzat  tulajdonában lévő más,  egyéb módon szerzett  (pl.  vásárolt,  építtetett)  lakások, 
vagyis a már önkormányzat által szerzett lakásingatlanok. 

A rendeletmódosítást követően 2009. első negyedévében kb. 40 bérlő (kb. 30 az első csoportba tartozó, 10 
a második csoportba tartozó) részére értesítést küldtünk arról, hogy amennyiben szándékában áll az általa 
bérelt lakást megvásárolni, azt jelezze felénk. 
A megkeresett bérlők közül 5 nyilatkozott arról, hogy a lakást megvásárolná, azonban szerződéskötésre 
csak  egy  lakás  tekintetében  került  sor,  melyből  7.131.000.-Ft  bevétel  keletkezett.  A többi  esetben  az 
ajánlott  és  a testület  által  meghatározott  eladási  ár közti  különbözet véget nem jött létre egyezség. Az 
továbbra is  nyilvánvaló,  hogy a kereslet hiánya végett vagyonunkat nem szabad a piaci ár  töredékéért 
értékesíteni.

A jelenlegi lakásállomány állapotát elnézve a jövőben igen komoly lépéseket kell tenni azok állagának 
javítására. Lakásaink közül az utóbbi években – 1990 óta -  megvásárolt/kialakított lakások legnagyobb 
része  jó állapotú és a piaci értéke magas míg a régebbi lakások, az egykori tanácsi bérlakások állapota 
leromlott, piaci értéke igen alacsony. Jelentős felújításra szorulnak, melyhez azonban anyagi eszközöket 
évtizedek óta nem biztosítunk.  Az évente a költségvetésben szereplő lakások felújítására szánt 5.000.000.-
Ft, amely 2009-ben 3.000.000.-Ft-ra csökkent 247 lakást figyelembe véve 12.150.-Ft/év/lakás összeget 
jelent. 
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A József A u. 33. szám alatti ingatlanra vételi, csere igények jelentkeztek, így ennek az ingatlannak a sorsa 
a jövőben megoldódhat.

III. 
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:

d.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:
Üzlethelyiségek:
Azoknál az üzleteknél, ahol a Képviselő-testület 20/2008. és 52/2008 sz. határozatával a 
bérleti díjak jelentősebb emeléséről döntött, ott lehetőséget lehet adni arra, hogy a bérlő 
az emelés mértékét lelakhassa, amennyiben az üzletet felújítja, illetve abban értéknövelő 
beruházásokat végez és erről az önkormányzattal megállapodik.

Értékesíthető garázsok: 
Amennyiben  17/1995  (IV.27.)  ÖKT  rendelet  1.  sz.  mellékletében szereplő  garázsok 
megvételére igény jelentkezik,  úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell  hirdetni 
értékesítésre.

Garázsok:
A vagyongazdálkodási irányelvekben ugyan a testület kimondta, hogy a garázsokat értékesíteni kell, de a 
megüresedett garázsok esetében előfordult, hogy a testület a garázs további bérbeadása mellett döntött.
A garázsok bérbeadásából 2008. évben 1.539.000.- Ft bevétel keletkezett.
Továbbra  is  szorgalmaznánk  a  17/1995  (IV.27.)  ÖKT rendelet  1.  sz.  mellékletében  szereplő  garázsok 
értékesítését. 

Üzlethelyiségek:
- A legutóbbi években önkormányzati tulajdonba került üzlethelyiségeken kívül a többi állapota igen – igen 
rossz – lévén, hogy azokban igazi állagjavító felújítás nem történt.
2006-os  és  2007-es  évben  az  önkormányzat  pénzügyi  helyzetének  stabilizálása  érdekében 
vagyonrendeletünkben meghatározottak szerint üzlethelyiségek kerültek értékesítésre 2006-ban bruttó 164 
Millió, 2007-ben bruttó 79,8 Millió forint értékben, 2008-ban 0.-Ft értékben, 2009-ben  200 Millió forint 
van tervezve, melyből kb. 192 millió bevétel származott ezidáig. 
Üzlethelyiség értékesítését csak végső esetben tartjuk megvalósíthatónak.
A Testület  döntött  a  bérleti  díjak  (piaci  szint  közelébe  történő)  emeléséről,  amely  alapján  2010.  évig 
meghatározta azok emelésének az ütemezését, aminek következtében több bérlő is kifogását/tiltakozását 
jelezte a tervezett emelésnek. 
Azoknál az üzleteknél, ahol jelentősen megemeljük a bérleti díjat, ott lehetőséget adunk arra, hogy a bérlő 
az  emelés  mértékét  lelakhassa  amennyiben  az  üzletében  állagmegőrző  felújítást  végez,  vagy  abban 
értéknövelő  beruházásokat  hajt  végre  (pl.  komfortosítja).  Ugyanakkor  a  kialakult  gazdasági  válság 
közepette  nem  tartottuk  célszerűnek  a  jelentős  emelés  kiközlését  még  ezekkel  a  feltételekkel  sem  – 
meglátásunk  szerint  néhány  vállalkozást  a  kialakult  gazdasági  helyzet  miatt  megoldhatatlan  helyzetbe 
hoztunk volna. Véleményünk szerint a jelentős emeléssel várni kellene a gazdasági kilátások javulásáig.  

IV.
e.) Vagyonkezelői jog létesítése

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  az  önkormányzati  vagyonra  létesíthető 
vagyonkezelői jog alapításának lehetőségét vizsgálat tárgyává teszi. A vagyonkezelői jog 
létesítésének lehetőségét vizsgálni kell.
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-  A  belső  ellenőr  Vagyongazdálkodás  ellenőrzésének  tapasztalataiban  vetette  fel  2007-ben   a 
„Vagyonkezelői jog megszerzése – a jövő útja?” című témát. Ennek alapján került be az irányelvek közé a 
vagyonkezelői jog létesítése mint lehetőség. 
A vagyonkezelésbe adás területén előrelépés még nem történt az elmúlt évben. 

V.
Vagyonhasznosításban elért eredmények számokban

1.) Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, és azok megoszlása (az elmúlt 2 év alapján és a 
megkötött szerződéseket figyelembe véve):

2007.09 – 2008.09. 2008.10 – 2009.09.
Az ingatlanok 
értékesítésből származó 
bevételek összesen (bruttó)

38.166.e -Ft 203.473.e -Ft

Ebből:
2007.09 – 2008.09. 2008.10 – 2009.09.

Lakás értékesítésből 
származó bevétel 0.-Ft 7.131.e. -Ft

Nem lakás célú helyiség 
értékesítéséből 
szárm.bev.(bruttó)

26.568.e -Ft 195.433.e. -Ft

Telek értékesítésből 
származó bevétel (bruttó) 10.868.e -Ft 500.e. -Ft

Egyéb terület értékesítésből 
származó bevétel 730.e -Ft 409.e. –Ft

Ipari Park terület 
értékesítéséből származó 
bevétel

0.-Ft 0.-Ft

2.) Tartós részesedésekből származó bevételek összege:

2007-ben: 197.062.-Ft Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság osztalék
2008-ban : 92.000.-Ft Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Társaság osztalék

3.) Az ingatlanok bérbeadásból származó bevételek összege (üzlethelyiségek és garázsok kivételével) 

2007-ben: 1.917.745.-Ft
2008-ban: 2.297.882.-Ft (Ez az idei évben minimum a felével csökken a Transzkaviccsal történt bérleti 
szerződés megszűnése végett.) 

4.) Az üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevételek összege: 

2007-ben: 54.856 e. –Ft
2008-ban: 52.043 e. –Ft (Ez az idei évben történt üzleteladások végett 13-15 millió forinttal is 
csökkenhet)

5.) Az ingatlanok vásárlásából származó kiadások összesen: 
2007.09 – 2008.09. 2008.10 – 2009.09.

318.e -Ft 0. –Ft
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VI.
A vagyongazdálkodási irányelvek kiegészítése

- Az akasztó domb nyugati oldalának további rendezése érdekében  a területre vonatkozó szabályozási terv 
elkészítését kezdeményezni célszerű.  . 
- Az értékesítés legnagyobb korlátozó tényezője, hogy ezen ingatlanok közműellátottsága valamint úttal 
való megközelíthetősége nincs megoldva.  Amennyiben a közművesítés kiépítésre  kerülne,  úgy ezek az 
ingatlanok  a  jelenlegi  értékük  többszörösébe  kerülnének.  (Korábban,  2006-ban   ezen  a  területen 
értékesítésre került 2 db telek bruttó 1250.-Ft/m2 áron.) 

-  Mivel  a  testület  a  11/2009.  (III.26.)  ÖKT  rendelettel  módosította  a  külterületi  erdő  értékének  a 
kiszámítását, ezért javasoljuk az irányelvben ezen pont módosítását.
a.) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdő terület értéke az erdő terület értéke + 
az erdő  állomány értéke  + az erdő állomány fajlagos  értéke  összegének  ötszöröséből  áll  (kitermelési 
érték).

-  Kezdeményezzük a  Vagyongazdálkodási  Irányelvekben a  „Hasznosítható  vagyoni  körben”  (ezek:  a./  
Belterületi ingatlanok, b./Külterületi ingatlanok, c./ Lakások, d./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek) 
szereplő fogalmak módosítását, mivel a „Külterületi ingatlanok” esetén jelenlegi helyzet nem különbözteti 
meg  a  külterületi  mezőgazdasági  művelési  ágú  ingatlanokat  Pl.  a  04/7  hrsz-ú,  fürdő  melletti  más 
hasznosítási célú külterülettől. 

-  A vagyongazdálkodás  témaköréhez  csatlakozó  kérdés  az  önkormányzati  vagyonkezelés  formájának 
újragondolása.  A  vagyonkezelés  jelenlegi  rendszere  bár  működik,  de  nem  kellő  hatékonysággal. 
Valószínűleg az  önkormányzati  vagyongazdálkodás  kialakítása  során  az  akkori  körülmények között  ez 
korszerű megoldás volt: a vagyongazdálkodási feladatokat végzi az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 
és a Polgármesteri Hivatal is. Ugyanakkor a rendszer mára meglátásunk szerint nem annyira hatékony mint 
amennyire ez elvárható lenne. Annak a kellően dinamikus, a vagyongazdálkodással kapcsolatba hozható 
területeket magában foglaló formának a megtalálásáról lenne szó, ami formailag lehet egy új szervezet, de 
lehet a  jelenlegi struktúra átalakítása is.  A vagyongazdálkodás átalakítása bonyolult  feladat,  szervezeti, 
pénzügyi, közgazdasági, jogi, stb. oldala is van. 
Az  újragondolt  vagyongazdálkodási  stratégia  megvalósítója  a  Szentgotthárdi  Vagyonhasznosító  és 
Vagyongazdálkodó Szervezet (SZEVA) szervezetfejlesztési céljai szempontjából két fő irány mutatkozik: 
az önkormányzat közszolgáltató költségvetési  szerveként működő „közüzem”, vagy gazdasági társasági 
forma.  Vizsgálni  kell  ezek  előnyeit,  hátrányait  –  mind  az  előkészítést,  mind  a  működést  illetően,  a 
gazdálkodás minden területére vonatkozóan. 
A  jelenlegi  szervezeti  struktúra  megérett  az  újragondolásra,  időszerű  megfogalmazni  az  alapvető 
szervezetfejlesztési  célokat,  összhangban a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt  egyes feladatkörök ellátási 
helyének esetleges módosításával. Mire kell törekedni?

A./  Az  új  szervezet  létrehozásából  adódó  szinergiák  kihasználása:  ez  elsősorban  a  párhuzamosságok 
megszüntetését jelenti,  az  azonos,  vagy  hasonló  tevékenységeket  célszerű  egy  szervezeti  egységbe 
koncentrálni. Az összevonások kézenfekvő hatása a költséghatékonyság javulása, a működési költségek 
csökkentése, helyenként létszámcsökkentés révén.
B./  A tevékenységi területekhez igazodó szervezeti tagolás: mellyel alapvető cél, hogy egy adott szervezeti 
egységen belül  csak  egymáshoz  kapcsolódó tevékenységeket  helyezzünk el.  Ez  a  hatékony ellenőrzés 
feltétele, de a csoporton belüli együttműködést is segítik a közös célok és problémák.
C./ Rugalmasabb szervezeti megoldások - az eredményorientáltság alapvető feltétele: felhagyni az egy 
feladatkör - egy munkakör elvvel. Csoportokhoz rendelt feladatok és kompetencia alapú munkamegosztás 
az elérendő cél. Mindenki minél több feladat ellátására legyen alkalmas, ez rugalmasabb munkaerő-
gazdálkodást, az egyének számára fejlődési lehetőséget biztosít. A stabil munkakörök mellett megjelennek 
a projekt-szerű feladatok.
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Egy új szervezeti tagolás elsődleges célja a működés optimalizálása, 

Az elképzelt struktúra részletezése során fontos szempontként kell kezelni a változtatások hatékonyságra és 
működési költségekre gyakorolt hatását. Kialakítását követően az elvégzendő feladatok:

- személyi pozicionálások pontosítása
- SZMSZ aktualizálása
- szervezetfejlesztés továbbvitele

(egységeken belüli folyamatok, csoportokon belüli munkamegosztás)
- szabályzatok, belső utasítások

Mindezek végiggondolása a következő hónapok feladata lesz, ennek szakmai előkészítésébe mielőbb bele 
kell kezdeni. Javasoljuk, hogy e teendőket a vagyongazdálkodási feladatok közé vegye fel a Képviselő – 
testület. 

A Vagyongazdálkodási  Irányelvek  módosításokkal  egységes  szerkezetű  szövegét  a  2.  számú melléklet 
tartalmazza. A szövegben kék színnel írt szöveg a mostani kiegészítés és módosítás.

Határozati javaslat

      Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  vagyongazdálkodási  irányelvek 
érvényesüléséről  szóló beszámolót  elfogadja.  A Vagyongazdálkodási  Irányelvekben foglaltakat  a  2. 
számú melléklet szerint módosítja.

Határidő:  azonnal és folyamatos, 
Felelős: Műszaki Iroda, Pénzügyi iroda, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2009. szeptember 18.

      Viniczay Tibor
                                                                                                        polgármester
Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:

Vagyongazdálkodási irányelvek

Az önkormányzati vagyon hasznosításának módszerei:

1./Hasznosítható vagyoni kör
a. Belterületi ingatlanok
b. Külterületi ingatlanok
c. Lakások
d. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

 
a.) Belterületi ingatlanok: 

Hasznosítható ingatlanok:
Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az alábbiak:

- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett,
A  vagyonrendelet  értelmében  a  Képviselőtestület  a  belterületi  ingatlanok  esetében  független 
értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről.
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által.
Az értékbecslő által meghatározott ár nettó irányár, amit a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja.
Az eladási  ár,  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  által  elfogadott  ár 
nettó ár, amit ÁFA terhelhet.
Az értékbecslés költségei a vevőt terhelik, amely az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg az 
Önkormányzat számára az általa kibocsátott csekken köteles befizetni, kivéve, ha az már a vételár 
részét képezi.

A Szentotthárd-Rábafüzesen  lévő  nagyobb  belterületek  (2-4  ha)  hasznosítása  a  szerkezeti  terv 
előírásai alapján kerüljenek évente átvizsgálásra.

A belterületi ingatlanok esetében évente egyszer felülvizsgáljuk az építéshatóság bevonásával az 
értékesítési lehetőségeket.

Építési  telkeket  kell  Szentgotthárd  területén  kialakítani.  A  rábakethelyi  és  a  máriaújfalui 
városrészek közötti területek (59.0 ha) beépíthetőségét a hatályos Szerkezeti Terv, a Kethelyi u. és a 
Kis utca közötti területeken meg kell teremteni, a szükséges lépéseket ennek érdekében meg kell 
tenni.

b.) Külterület:
Az 1/1 tulajdoni hányadú területeket, valamint a 2000m2-nél nagyobb részarányos területeket nem 
hirdetjük  meg  eladásra,  azok  eladására  vonatkozóan  a  Képviselő-testület  egyedi  döntése  az 
irányadó.

A  részarányos  külterületi  ingatlanokból  a  2000m2 alatti  területeket  a  vagyonrendelet  szerint 
értékesítjük. /Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 13. §. (5) bekezdés 
szerint a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, a Városi TV, Szentgotthárd 
város internetes honlapján (hivatal.szentgotthard.hu) hirdeti meg eladásra./

A 2000m  2   alatti részarányos ingatlan értékesítésének elvei:  
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága negyed év. 
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- Jelentkezési határidő, a kifüggesztéstől számított 30 nap.
- Ha több vételi szándék érkezik, licit útján történik döntéshozatal.
A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni!

A  külterületi  termőföld  értékesítése  esetén  a  Nemzeti  Földalapvagyon  nyilvántartásának, 
vagyonkezelésének  és  hasznosításának  részletes  szabályairól  szóló  254/2002  (XII.  13)  Korm. 
Rendelet szerinti árszámítási módszert alkalmazza az alábbiak szerint: 

Fá = A x P x IR x Má

                     i

ahol:
Fá = a termőföldingatlan ajánlati ára, Ft
A = a termőföldingatlan kataszteri tiszta jövedelme, AK
P = a termőföld 1 AK-ra jutó normatív jövedelme étkezési búza kg-ban, kg/AK (Vas megye 31,8 

kg/AK)
IR = a gabonafélék meghirdetett intervenciós ára, Ft/100 kg 
i = tőkésítési kamatláb/2 
Má = művelési ág szerinti szorzótényező: (szántó: 1; rét: 0,8; legelő: 0,4; kert: 1)
A  fenti  ajánlati  ár  számítása  a  mostani  előterjesztésben  szereplő  vagyonrendelet  módosítás 
elfogadása esetén lehetséges.

Részarányos külterületi, erdő művelési ágú ingatlanok értékesítésének elve:
a.) Külterületi erdő művelési ágú ingatlan értékesítése esetén az erdőterület értéke az erdőterület 
értékének  +  az  erdőállomány  értékének  +  az  erdőállomány  fajlagos  értékének  összegéből 
(kitermelési érték) áll.
b.) Az erdőterület értékének meghatározása
A földrészleten belül elhelyezkedő erdőrészletek területe és ezen belül a főállományt alkotó fafaj 
szerinti célállomány és annak fatermő képessége az ERTI-féle hat fatermési osztálynak megfelelően 
kerül meghatározásra a Vagyonrendelet 1. sz. Táblázatában foglalt értékek szerint. 
c.) Az erdőállomány értékének meghatározása
Az erdőállomány terület alapján számított költségértékét a Vagyonrendelet 2. táblázatban foglaltak 
szerint kell megállapítani. 
c.c.) Az erdőállomány fajlagos értékét  mint  kitermelési  értéket  a  Vagyonrendelet  3.  táblázatban 
foglaltak szerint kell megállapítani.

Az  Önkormányzati  tulajdonú  illetve  résztulajdonú  erdőkkel,  erdőgazdálkodással  kapcsolatos 
jogszabályok, szakági előírások betartásáért, az ezzel kapcsolatos információk nyújtásáért Bugán 
József a felelős.

c.) Lakások:
Az  önkormányzat  tulajdonában  álló  lakáscélú  ingatlanokra  vonatkozóan  lakás-felújítási 
programtervet  kell  készíteni,  amely  megvalósulásához  –  pályázati  forrásokból,  külső  tőke 
bevonásával, lakáseladásokból-  a megfelelő anyagi forrást biztosítani  kell. 
A  lakáseladásból  származó  bevételek  felhasználásának  részletes  szabályait  önkormányzati 
rendeletbe kell foglalni. 
A  lakások  elidegenítéséről  szóló  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
16/2000. (III. 30.) rendelete érvényben van, ami meghatározza a rendelet mellékletében szereplő 
értékesíthető lakásokat, valamint azok értékesítésének módját. 
Lakások értékesítésénél továbbra is figyelembe kell venni a bérlakás-igénylők nagy számát. 

d.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:
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Üzlethelyiségek:
Azoknál az üzleteknél, ahol a Képviselő-testület 20/2008. és 52/2008 sz. határozatával a bérleti 
díjak  jelentősebb  emeléséről  döntött,  ott  lehetőséget  lehet  adni  arra,  hogy  a  bérlő  az  emelés 
mértékét lelakhassa, amennyiben az üzletet felújítja, illetve abban értéknövelő beruházásokat végez 
és erről az önkormányzattal megállapodik.

Értékesíthető garázsok: 
Amennyiben  17/1995 (IV.27.) ÖKT rendelet 1. sz. mellékletében szereplő garázsok megvételére 
igény jelentkezik, úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell hirdetni értékesítésre.

e.) Vagyonkezelői jog létesítése
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  az  önkormányzati  vagyonra  létesíthető  vagyonkezelői  jog 
alapításának lehetőségét  vizsgálat  tárgyává  teszi.  A vagyonkezelői  jog  létesítésének lehetőségét 
vizsgálni kell.
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2.sz. melléklet:
 Vagyongazdálkodási irányelvek

Az önkormányzati vagyon hasznosításának módszerei:

I. Hasznosítható vagyoni kör
1. Belterületi ingatlanok
2. Külterületi ingatlanok

- 2.1.) külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, szántó, erdő)
- 2.2.) külterületi egyéb ingatlanok

3. Lakások
4. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

 
1.) Belterületi ingatlanok: 

Hasznosítható ingatlanok:
Elsősorban az építési telkek értékesítését kell szorgalmazni, amelyek az alábbiak:

- Rábafüzesen 4 db kialakított építési terület a volt OMV kút mellett,
- Az  „akasztó  domb”  nyugati  oldalán  lévő  8  db.   telek  beépíthetőségének  egyik 

feltételeként szabályozási terv készítése, továbbá közműhálózat kiépítése
A  vagyonrendelet  értelmében  a  Képviselőtestület  a  belterületi  ingatlanok  esetében 
független értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről.
A belterületet az Önkormányzat értékelteti fel független értékbecslő által.
Az  értékbecslő  által  meghatározott  ár  nettó  irányár,  amit  a  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá, illetve módosíthatja.
Az  eladási  ár,  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által 
elfogadott ár nettó ár, amit ÁFA terhelhet.
Az  értékbecslés  költségei  a  vevőt  terhelik,  amely  az  adásvételi  szerződés  aláírásával 
egyidejűleg  az Önkormányzat  számára az általa  kibocsátott  csekken köteles befizetni, 
kivéve, ha az már a vételár részét képezi.

A Szentotthárd-Rábafüzesen lévő nagyobb belterületek (2-4 ha) hasznosítása a szerkezeti 
terv előírásai alapján kerüljenek évente átvizsgálásra.

A  belterületi  ingatlanok  esetében  évente  egyszer  felülvizsgáljuk  az  építéshatóság 
bevonásával az értékesítési lehetőségeket.

Építési telkeket kell  Szentgotthárd területén kialakítani.  A rábakethelyi és a máriaújfalui 
városrészek  közötti  területek  (59.0  ha)  beépíthetőségét  a  hatályos  Szerkezeti  Terv,  a 
Kethelyi u. és a Kis utca közötti területeken meg kell teremteni, a szükséges lépéseket 
ennek érdekében meg kell tenni.

2.) Külterületi ingatlanok:

2.1.) Külterületi mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok (gyep, rét, szántó, erdő)
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Az  1/1  tulajdoni  hányadú  területeket,  valamint  a  2000m2-nél  nagyobb  részarányos 
területeket nem hirdetjük meg eladásra, azok eladására vonatkozóan a Képviselő-testület 
egyedi döntése az irányadó.

A részarányos külterületi ingatlanokból a 2000m2 alatti területeket a vagyonrendelet szerint 
értékesítjük. /Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 13. §. (5) 
bekezdés  szerint  a  helyben  szokásos  módon  (Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtáblája,  a 
Városi TV, Szentgotthárd város internetes honlapján (hivatal.szentgotthard.hu) hirdeti meg 
eladásra./

A 2000m  2   alatti részarányos ingatlan értékesítésének elvei:  
- Hirdetések megjelenítésének gyakorisága negyed év. 
- Jelentkezési határidő, a kifüggesztéstől számított 30 nap.
- Ha több vételi szándék érkezik, licit útján történik döntéshozatal.
A külön jogszabályban megállapított elővásárlási jogokat figyelembe kell venni!

A külterületi termőföld értékesítése esetén a Nemzeti Földalapvagyon nyilvántartásának, 
vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól  szóló 254/2002 (XII.  13) 
Korm. Rendelet szerinti árszámítási módszert alkalmazza az alábbiak szerint: 

Fá = A x P x IR x Má

                     i

ahol:
Fá = a termőföldingatlan ajánlati ára, Ft
A = a termőföldingatlan kataszteri tiszta jövedelme, AK
P = a termőföld 1 AK-ra jutó normatív jövedelme étkezési búza kg-ban, kg/AK (Vas megye 

31,8 kg/AK)
IR = a gabonafélék meghirdetett intervenciós ára, Ft/100 kg 
i = tőkésítési kamatláb/2 
Má = művelési ág szerinti szorzótényező: (szántó: 1; rét: 0,8; legelő: 0,4; kert: 1)
A  fenti  ajánlati  ár  számítása  a  mostani  előterjesztésben  szereplő  vagyonrendelet 
módosítás elfogadása esetén lehetséges.

Részarányos külterületi, erdő művelési ágú ingatlanok értékesítésének elve:
a.)  Külterületi  erdő művelési  ágú ingatlan értékesítése esetén az erdőterület  értéke az 
erdőterület  értéke  +  az  erdő  állomány  értéke  +  az  erdő  állomány  fajlagos  értéke 
összegének ötszöröséből áll (kitermelési érték).
b.) Az erdőterület értékének meghatározása
A földrészleten  belül  elhelyezkedő  erdőrészletek  területe  és  ezen  belül  a  főállományt 
alkotó fafaj szerinti célállomány és annak fatermő képessége az ERTI-féle hat fatermési 
osztálynak  megfelelően  kerül  meghatározásra  a  Vagyonrendelet  1.  sz.  Táblázatában 
foglalt értékek szerint. 
c.) Az erdőállomány értékének meghatározása
Az erdőállomány terület alapján számított költségértékét a Vagyonrendelet 2. táblázatban 
foglaltak szerint kell megállapítani. 
c.c.) Az  erdőállomány  fajlagos  értékét  mint  kitermelési  értéket  a  Vagyonrendelet  3. 
táblázatban foglaltak szerint kell megállapítani.

Az  Önkormányzati  tulajdonú  illetve  résztulajdonú  erdőkkel,  erdőgazdálkodással 
kapcsolatos  jogszabályok,  szakági  előírások  betartásáért,  az  ezzel  kapcsolatos 
információk nyújtásáért Bugán József a felelős.
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2.2.) Külterületi egyéb ingatlanok

A szentgotthárdi 04/7 hrsz-ú ingatlant - értékesíthetőségének megnyílása érdekében  az 
árvízvédelmi  töltés  kialakításával  kapcsolatosan  a  szükséges  intézkedéseket  meg  kell 
tenni

3.) Lakások:
Az önkormányzat  tulajdonában  álló  lakáscélú  ingatlanokra  vonatkozóan  lakás-felújítási 
programtervet kell készíteni, amely megvalósulásához – pályázati forrásokból, külső tőke 
bevonásával, lakáseladásokból-  a megfelelő anyagi forrást biztosítani  kell. 
A  lakáseladásból  származó  bevételek  felhasználásának  részletes  szabályait 
önkormányzati rendeletbe kell foglalni. 
A  lakások  elidegenítéséről  szóló  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének 16/2000. (III.  30.)  rendelete érvényben van, ami meghatározza a rendelet 
mellékletében szereplő értékesíthető lakásokat, valamint azok értékesítésének módját. 
Lakások  értékesítésénél  továbbra  is  figyelembe  kell  venni  a  bérlakás-igénylők  nagy 
számát. 

4.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:
Üzlethelyiségek:
Azoknál az üzleteknél, ahol a Képviselő-testület 20/2008. és 52/2008 sz. határozatával a 
bérleti díjak jelentősebb emeléséről döntött, ott lehetőséget lehet adni arra, hogy a bérlő 
az emelés mértékét lelakhassa, amennyiben az üzletet felújítja, illetve abban értéknövelő 
beruházásokat végez és erről az önkormányzattal megállapodik.

Értékesíthető garázsok: 
Amennyiben  17/1995  (IV.27.)  ÖKT  rendelet  1.  sz.  mellékletében szereplő  garázsok 
megvételére igény jelentkezik,  úgy a garázsokat szabad forgalomban meg kell  hirdetni 
értékesítésre.

II. Vagyonkezelői jog létesítése
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  az  önkormányzati  vagyonra  létesíthető 
vagyonkezelői jog alapításának lehetőségét vizsgálat tárgyává teszi. A vagyonkezelői jog 
létesítésének lehetőségét vizsgálni kell.

III.  Hatékony  önkormányzati  vagyongazdálkodási  rendszer  kialakítása 
Szentgotthárdon 
A vagyongazdálkodás rendszerének átalakítása, ehhez a legjobb szervezeti forma megtalálása, az 
átalakítás  pénzügyi,  közgazdasági,  jogi,  stb.  feltételeit  ki  kell  dolgozni  és  a  testület  elé  kell 
terjeszteni.
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2009. szeptember 30-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:

Tájékoztatjuk a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy a Polgármesteri  Hivatalban 2009. szeptember 10.  és 
2009. október 09. között ügyfélforgalmi számlálást és ügyfél-elégedettségi felmérést végzünk. A hivatali 
beszámoló  részeként  az  ügyfél-elégedettségi  felmérés  eredménye  az  októberi  testületi  ülésen  kerül 
ismertetésre.

Hatósági és Okmányiroda:

1. 4 helyrajzi számon (3 terület Rábafüzes, 1 terület Jakabháza) közérdekű védekezés elrendelésére 
került sor, parlagfűvel szennyezettség miatt.

2. Szeptember 24-én tartja soron következő ülését Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa
3. Ezidáig 4 kérelem érkezett Hivatalunkba krízistámogatással kapcsolatban, 2 esetben a jogosultsági 

feltételek hiánya miatt elutasítottuk a kérelmet.
4. A Vas  Megyei  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Körmendi  Kerületi  Állategészségügyi  és 

Élelmiszer-ellenőrző  Hivatala  határozatban  értesítette  Szentgotthárd  Város  Jegyzőjét,  hogy  Dr. 
Gyökös Imre magán állatorvos számára engedélyezte Szentgotthárd (Zsida,  Zsidahegy, Kethely, 
Rábatótfalu)  és  a  városrészek  vonatkozásában,  összevezetett  módon,  az  ebek  veszettség  elleni 
kötelező védőoltásának elvégzését. A határozat szerint az oltásra a következő napokon kerül sor:
Szentgotthárd (Zsida, Zsidahegy, Kethely, Rábatótfalu) 2009.09.28-29.

2009.10.30-31.
Sztg.-Rábafüzes 2009.10.02-03.
Sztg.-Jakabháza 2009.10.02.
Sztg.-Farkasfa 2009.10.02.-03.
Sztg.-Máriaújfalu 2009.10.09-10.

5. Október 1-től lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004.évi CXL.tv. átfogó módosítása, a Ket. novella, közel 50 új jogintézményt vezetve be. 
Számos  olyan  rendelkezést  tartalmaz,  amely  tovább  bővíti  az  ügyféli  jogokat,  gyorsítja  a 
közigazgatási eljárást, ugyanakkor növeli az eljáró hatóság felelősségét, valamint mulasztás esetén 
szankcionálja azt az eljáró hatóság vonatkozásában. Kiemelten kezeli a módosítás az elektronikus 
kapcsolattartást.
Alkalmazására való felkészülés komoly feladat a hatósági ügyintézők számára.

NYDRMK Szentgotthárdi Kirendeltségének tájékoztatója

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

Nagyobb létszámban egy Kft. vett/vesz fel álláskeresőket; 15 fő varrónő (és csomagoló) munkakörökbe; 
egy másik Kft. 10 fő textilipari lánchurkoló munkakörbe

Letelepedő új vállalkozás: Gasztonyban egy vendéglátó-ipari egységet üzemeltető vállalkozás 
előreláthatólag 6-7 főt fog foglalkoztatni. A Szentgotthárdi Kirendeltség egy fő foglalkoztatását bérköltség 
támogatással segíti.
Mt. szerinti csoportos létszámleépítés nem volt.
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Alapvetően 1 fős állásbehozatalok jellemzőek az elmúlt egy hónapban is, elsősorban a vendéglátásból, ill. 
kereskedelmi vállalkozásoktól, aktív eszközök segítségével: 1 fő gépjárműszerelő,  1 fő gépészmérnök, 1 
fő takarító, 1 fő egyéb ügyintéző, 1 fő eladó, 15 fő textilipari gépkezelő, 12 fő lánchurkoló;  1 fő 
erdőművelő;  1 fő felszolgáló; 1 fő koszorúkészítő; 1 fő pultos; 15 fő varrónő;  1 fő szakács

Aktív eszközök, szolgáltatások, hatósági tevékenység, speciális tevékenységek 
TÁMOP 1.1.2. 

Képzés: 4 fő került képzésbe.
Bérköltség támogatás: 3 fő helyezkedett el bérköltség támogatással.

Bértámogatás: 2 fő helyezkedett el a tárgyidőszakban. 
Járulékkedvezmény: 1 kérelem érkezett
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:

- 2009.  szeptember  15-én  tartotta  a  GYSEV  Zrt  a  P+R  projekttel  (buszpályaudvarok,  illetve 
buszmegállók áthelyezése, kialakítása, továbbá parkolók, kerékpártárolók létrehozása a vasútállomások 
szomszédságában) kapcsolatos tájékoztatóját a Körmendi polgármesteri hivatalban.  A P + R projektben 
érdekelt önkormányzatok – amennyiben azt szándéknyilatkozatban kinyilvánítják – a GYSEV Zrt – vel 
közösen,  konzorciumot  hoznak  létre  és  a  fejlesztés  megvalósítására  a    NYDOP-2009.-3.2.1/B 
kódszámú, „Közösségi közlekedési  infrastrukturális  beruházások” pályázati  lehetőséget  kihasználva, 
pályázatot nyújtanak be. A GYSEV Zrt, mint a konzorcium vezetője a 301,3 MFt bekerülési költségű 
projekt minden költségét magára vállalja, így az önrészt,  a 6,5 MFt tervezési  költséget és a tervek 
engedélyeztetésének  hatósági  díját  is.  A  fejlesztésben  érdekelt  önkormányzatok  (Balogunyom, 
Egyházasrádóc,  Körmend,  /Horvátnádalja/,  Csákánydoroszló,  Rátót,  Rönök,  Szentgotthárd)  közül  a 
konzorciumba be nem lépők, a fejlesztésből kimaradnak. A pályázat beadási határideje 2009. okt. 22. 
Önkormányzatunk a konzorciumi szándéknyilatkozatát 2009. szept. 18.-án megadta. A konzorciumba 
belépők ismeretében a konzorciumi szerződés tervezetét a GYSEV elkészíti és az önkormányzatoknak 
jóváhagyás céljából eljuttatja.

- 2009. szeptember 21-én a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal GYSEV Zrt általi korszerűsítésének 
munkaterület átadás-átvételére került sor a szombathelyi MÁV Igazgatóság épületében. 

- A  GYSEV  Zrt  uniós  pályázati  forrás  igénybe  vételével  2009.  szeptember  23.-án  megkezdi  a 
Szombathely  –  Szentgotthárd  vasúti  pálya  felújítását.  A november  végéig  tartó  első  ütemben,  az 
alépítmények, sínek cseréjét végzik el. A kivitelezés ideje alatt a közlekedést autóbuszokkal biztosítják.

-     A GYSEV vasútvonal korszerűsítésével kapcsolatos  Rátót, települést érintő  8-as főút  
      felüljárójának felújítására és átépítésére a Nemzeti Közlekedési Hatóság  építési engedélyt 
      adott.
- Megbízást  adtunk  a  zárt-csapadékcsatorna  hálózat  2.827,00  fm  hosszúságú  szakaszának  gépi 

mosatására. Szolgáltató: Vasi Flóra Kft. Szombathely. Igényelt teljesítési határidő: 2009. október 15.
- Megrendeltük a Szentgotthárd – Máriaújfalu, Hegyalja úti  híd (fa felszerkezeti  elemek bontása, „I” 

keresztszelvényű acéltartók felújító festése, kereszttartók 40 %-nak cseréje, 2 db kerékvető cseréje), 
illetve  a  Szentgotthárd  –  Rábakethely,  Kertvárosi  úti  híd  (sérült  kétoldali  útszegély  bontása, 
kibetonozása,  só  védelemmel  történő  ellátása,  kétoldali  csatlakozó  járdaburkolat  helyreállítása, 
víznyelők, folyókák helyreállítása, híd alatti hiányzó terméskő burkolat pótlása) felújítási munkálatait. 
Kivitelező: Vízéptek Bt. Szombathely. Igényelt teljesítési határidő: 2009. szeptember 30., illetve 2009. 
október 15.

- Folyamatban vannak Szentgotthárd Város Önkormányzatának gesztorságával benyújtott „Szentgotthárd 
Kistérség”  elnevezésű  pályázat  keretén  belül  a  közfoglalkoztatáshoz  szükséges  anyag-,  illetve 
eszközbeszerzések.  A  pályázattal  érintett  települések:  Szentgotthárd  (gesztor),  Apátistvánfalva, 
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Kétvölgy, Orfalu, Csörötnek, Vasszentmihály és Rábagyarmat. A tárgyi pályázatban megjelölt anyagok, 
illetve  eszközök beszerzésére  elsősorban helyi  és  környékbeli  vállalkozásoktól  kértünk ajánlatokat. 
Szállító szervezetek: Gyurits és Társai Kft. Szentgotthárd, Pilu-Family Bt. Nyírbéltek, Závecz és Fiai 
Kft. Szentgotthárd, KRO-VA Bt. Magyarlak, Profikolor Festékház Szentgotthárd, ÁFÉSZ 1. sz. Vas – 
műszaki - mezőgazdasági bolt Szentgotthárd, Siklér és Fiai Bt. Rátót, Titán Beton Kft. Szentgotthárd és 
Dometál Kft. Ház & Hobby Áruház Szentgotthárd. 

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

- Elkészült a Játékvár Óvoda Kossuth L. utca felőli kerítésénél lévő gyalogbejárójához vezető járdán az 
összegyűlő csapadékvíz elvezetése egy 7,00 fm hosszúságú Ø 110-es bekötővezeték kiépítésével a zárt-
csapadékcsatornába. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg

Nyertes KEOP pályázat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  2009.  júniusában  pályázatot  nyújtott  be  a  Környezet  és  Energia 
Operatív  Program  7.1.3.0  Ivóvízminőség-javítása  konstrukció  keretében  Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész ivóvízminőség-javításának megvalósítására.  A kétfordulós eljárás  első fordulója  sikerrel 
zárult, az előkészítési, projektfejlesztési szakasz lebonyolításához nettó 1.374.450,- Ft (85 %) támogatást 
nyert el az Önkormányzat. Az előkészítő tevékenységek a kiviteli tervezést, a közbeszerzési dokumentáció, 
részletes  megvalósíthatósági  tanulmány  és  költség-haszon  elemzés  elkészítését,  a  második  fordulóra 
benyújtandó dokumentáció összeállítását jelentik.
A projekt  célja  Szentgotthárd-Farkasfa  településrész  ivóvizét  szolgáltató  I.  számú kút  vízminőségének 
javítása  vízkezeléssel.  A vízbázisból  kitermelt  vízben  a  vízkémiai  vizsgálatok  a  201/2001.  (X.  25.) 
Kormányrendeletben előírt határértéknél magasabb arzén tartalmat és határértéket elérő, vagy megközelítő 
vas-  és  mangán  tartalmat  mutattak  ki.  Az  arzén-,  vas-  és  mangán  tartalom  eltávolítása 
káliumpermanganátos  technológiával  lehetséges,  amelyhez  új  vízkezelő  épület  építésére,  szivattyúk  és 
szűrőegység telepítésére van szükség. A projekt során kismértékben hálózati rekonstrukcióra is sor kerül 
(14  db  szakaszoló  tolózár/elzáró;  20  db  vízbekötés  felújítása).  Az  ivóvízkezelés  megvalósítása  nettó 
29.990.000,- Ft költséget jelent a jövőben, amelyre 90 %-os támogatás nyerhető el a második fordulóban.

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 3
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 2
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 3
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 3
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 3
- Telekalakítások száma: 5
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 4
- 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. augusztus1-én:   -  245.068.263,- Ft
Bevételek augusztus 1 – augusztus 31.:                         45.481.451,- Ft
Kiadások augusztus 1 - augusztus 31.:       - 68.168.263,- Ft
Elszámolási számla egyenlege augusztus 31-én:    - 267.755.075,- Ft.
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Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy  folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti 
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 14.564 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:
Elkészíttettük és kiküldtük az adózók részére az egyes adónemek tekintetében az adószámlákról készült 
értesítőket.
Folyamatosan dolgozzuk fel, könyveljük a szeptember 15-vel esedékes helyi adó befizetéseket.

Egyéb:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  és  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
esetében a  költségvetési  rendelet-,  ill.  határozat  módosításának előkészítését  elvégeztük,  előterjesztésre 
kerülnek a szeptemberi ülésen az esedékes rendelet-, ill. határozat módosítások.

Intézményi tájékoztató / kérelem:

A  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Igazgatója  a  következő  megkeresést  küldte 
Hivatalunkhoz:

Iktatószám:84/2009 Tárgy: Kérelem költségvetési pótelőirányzathoz 

Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás
Szentgotthárd

Tisztelt Társulási Tanács!

Intézményünk 2009.  évi  költségvetésének  tervezésekor  a  személyi  jellegű  kiadások  területén  minimális  
juttatásokkal számoltunk. Sajnos most, a költségvetési év végéhez közeledve már világosan látszik, hogy az  
intézmény személyi jellegű kiadásainak biztosításához pótelőirányzatra lesz szükség. Ennek az az oka, hogy  
az év során több olyan váratlan, elsősorban személyi jellegű kiadás jelentkezett, amelyek az intézmény  
számára többletkiadással jártak, viszont a költségvetés tavalyi tervezésekor még nem voltak láthatóak. 

2009. évi nem tervezett váratlan kiadások a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben
I. Személyi jellegű többletkiadások:

1. SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama
1.1 Felmentési idejét töltő kolléga helyettesítése

Személyi juttatás 516 000.- Ft
Járulék 141 000.- Ft
Összesen: 657 000.- Ft

1.2 GYED-en lévő kolléga szabadság – megváltása 
Személyi juttatás 136 000.- Ft
Járulék   44 000.- Ft
Összesen: 180 000.- Ft

2. SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama
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2.1 Nyugdíjba vonuló kolléga juttatása
Személyi juttatás (jubileumi jutalom) 1 030 000.- Ft
Járulék    322 000.- Ft
Összesen: 1 352 000.- Ft

2.2 Napközis álláshely
Személyi juttatás   458 000.- Ft
Járulék   123 000.- Ft
Összesen: 581 000.- Ft

3. SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége
3.1 Kolléganő munkába állása miatt jelentkező szabadság kifizetése (2009.05.04.-08.31.)

Személyi juttatás   728 000.- Ft
Járulék   233 000.- Ft
Összesen: 961 000.- Ft

4. SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma
4.1 Kolléga  munkaviszonyának megszüntetése

Személyi juttatás   506 000.- Ft
Járulék   155 000.- Ft

Összesen: 661 000.- Ft
Összesen: 4 392 000.- Ft

5. Pedagógus túlmunka miatt jelentkező többletkiadások

A költségvetési év hátralévő időszakában várható kiadás: 2 229 000.- Ft
Maradvány összege: 1 184 000.- Ft
Várható többletigény: 1 045 000.- Ft
Járulék:    334 000.- Ft

Összesen: 1 379 000.- Ft

Személyi jellegű többletkiadások összesen: 5 771 000.- Ft

II. Dologi jellegű többletkiadások: 

Kazántelep felújítása, karbantartása (SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma)
Dologi kiadás 395 000.- Ft
Beázások miatti kiadás (tetőjavítás) (SZOI Takács Jenő AMI)
Dologi kiadás 117 000.- Ft

Dologi jellegű többletkiadások összesen: 512 000.- Ft

Intézmény pótelőirányzat igénye:

Személyi jellegű kiadások fedezésére: 5 771 000.- Ft
Dologi jellegű kiadások fedezésére:    512 000.- Ft
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Többletkiadások indoklása:
1.1 Kolléganőnk 2009. augusztus 21- től felmentési idejét tölti, az év ezt megelőző időszakában táppénzen 

volt.  Ezért  az  augusztus  21.  utáni  időszakban  az  őt  helyettesítő  kolléga  bére  többletkiadásként  
jelentkezik.

1.2 GYED-en lévő  kolléganő szabadságának kifizetése.
2.1 A kolléganő ez év során jelezte, hogy már ebben az évben nyugállományba kíván vonulni,  ezért a  
jubileumi jutamát idő előtt ki kellett fizetnünk. 
2.2 A napközis álláshelyet az elmúlt évben nem terveztük 2009. szeptemberétől. Viszont a mostani tanév  
elején kiderült, hogy szükség van az álláshelyre, amit a fenntartó meg is szavazott. 
3.1 A kolléganő ez év során jelezte, hogy munkába kíván állni, ezért a szabadságát ki kellett fizetni.
4.1 A GYES-en kolléganő munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt ezért, a szabadságát ki kellett  
fizetni.

5. Pedagógus túlmunka miatt jelentkező többletkiadások indoklása: 
Az  intézmény  két  dolgozója  hosszabb  ideig  táppénzes  állományban  lesz,  az  ő  óráik  más  kollégáknál  
túlóraként  jelentkeznek.  Egy  dolgozó  pedig  szeptember  elején  váratlanul  elhunyt,  az  ő  óráit  csoport  
összevonással és tartós helyettesítéssel oldjuk meg szeptember végéig. Az ő bérük kompenzálja a jelentkező  
többletkiadások egy részét, amit a kalkulációnál figyelembe vettünk. 
A gimnáziumban a nyelvi előkészítő évfolyam felfutása miatt ez év szeptemberétől plusz egy osztály van,  
ami a közismereti tárgyak óraszám- emelkedésével járt.
Az  intézmény  a  korábbi  óraszám-  mennyiséget  e  tanévtől  kevesebb  pedagógussal  látja  el  (három  fő 
nyugdíjba vonuló kolléga álláshelyét nem töltöttük be).
A most indult első osztályokban az emelt nyelvi óraszámú csoportok száma magas.

Kérem a T. Fenntartót, hogy az intézmény számára a zavartalan működés érdekében a pótelőirányzatot  
biztosítani szíveskedjék. 
Szentgotthárd, 2009. szeptember 18.

Köszönettel:

Pénzes Tibor
    Igazgató”

Az  intézményi  pótelőirányzat  kérelemre  a  novemberi  Képviselő-testületi  és  Társulási  ülésen  célszerű 
visszatérni  a  háromnegyed-éves  tényleges  teljesítési  adatok  ismeretében.  Egyben  az  Intézményvezető 
figyelmét  fel  kell  hívni  a  takarékos  gazdálkodásra,  a  kiadások  minimalizálására  valamint  a  bevételek 
beszedésének, és növelésének fontosságára.

Kistérségi Iroda

Tantárgyfelosztás  -  2009/2010-es tanév:

Az intézmények  megküldték  a  fenntartónak  a  tantárgyfelosztásokat,  melyeket  áttekintettünk,  részletes 
elemzésüket az alábbiakban összegezzük:

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama:
A tagintézményben az összes ellátott órák száma heti 873,5 óra, ebből kötelező 852 óra, tehát az egy hétre 
eső túlórák  száma 21,5 óra. Az ellátott órák  a  16 általános iskolai , 2 eltérő tantervű,illetve a 10 napközis 
csoport óráiból tevődik össze. A 21,5  túlórából  16 az általános iskolai oktatásban ( elsősorban  német órák 
), 1,5 óra a napközi otthonban, 4 óra pedig az eltérő tantervű tagozaton  keletkezik. A tavalyi túlórákhoz 
képest 5, 5  órával emelkedett a túlóraszám.
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Az intézményben  a pedagógus létszámot illetően   részben csökkenés történt – 1 fő napközis nevelővel 
kevesebb tanít. Ugyanakkor a  német nyelv ellátására  SZOI Széchenyi István  5-8. évfolyam intézményből 
3  pedagógus a kötelező óráit csak az alsó tagozatban látja el.  
Továbbá 7 pedagógus  ( 4 nyelvszakos , 3 testnevelő ) áttanít a SZOI Széchenyi István  5-8. évfolyam 
intézményéből.

Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Általános  Iskolájának  Széchenyi  István  5-8. 
Évfolyama :

A tagintézményben az összes ellátott órák száma 669 óra, ebből kötelező 590 óra , az egy hétre eső túlórák 
száma jelenleg 79 óra.  Az ellátott órák a 14 iskolai osztály és az 1 napközis csoport óráiból állnak . A 
túlóra az általános iskolai oktatásban keletkezik, amely a tavalyi évhez képest a duplájára emelkedett. Ez 
többnyire abból adódik, hogy 3 fő nyugdíjba vonult, 1 fő tartósan táppénzen van, illetve a tanév során 
sajnálatosan megüresedett álláshely betöltése még folyamatban van .  ( Ezért véglegesnek nem is mondható 
a tantárgyfelosztás. )
Az intézményből 1 fő tanít át a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumba 3 órában földrajzot, és 6 fő tanít át 
a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumból német , testnevelés, matematika,ének és rajz tantárgyakból. 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma:

A tagintézményben az összes ellátott órák száma 617,5 óra, ebből kötelező  534 óra, a heti túlóra 83,5 óra. 
Ez a túlóra az előző évekhez képest jelentős emelkedést mutat – 2007-ben 27 óra, 2008-ban 51 óra volt a 
heti  túlóra.  Elsősorban  az emelt  szintű érettségire felkészítő ,  és a nyelveket tanító tanárok túlóráiból 
tevődik össze, valamint az eddigi 12 osztály helyett  13 osztály van- a O. évfolyamos képzés miatt. Két 
főnek van heti  7 óra – közülük 1 fő az idegen nyelvi munkaközösség vezetőjének 8 vezető beosztású 
pedagógus feladatait  segítő pedagógus -,  két  főnek van heti  6 óra,  és  1-1 főnek van heti  5,5 és heti5 
túlórája.
A tavalyi létszámhoz képest változás nem történt, a 13 osztályt  26 főállású pedagógus és két „áttanító” 
pedagógus oktatja.  Az intézményből 6 fő tanít át ( 12 óra német, 4 óra testnevelés, 9 ének, 4 matematika, 
11 rajz,  ) a SZOI Széchenyi István 5-8. tagintézménybe, 1 fő pedig 3,5 órában természetismeretet a SZOI 
Magyarlaki tagintézménybe.

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:

Az intézményben  összes ellátott heti órák száma 295,5 óra, ebből kötelező 260,5, azaz a heti túlóraszám 
35  óra.  Ez  a  tavalyi  túlóraszámmal  egyező.  A  túlórák  a  zeneművészeti  szakon  keletkeznek,  a 
képzőművészeti szakon nincs túlóra. A jelzett túlórákból 11 óra nem az intézményben teljesül, illetve két 
esetben  3-3  órával  a  közalkalmazotti  tanács  és  a  szakszervezet  elnöki  feladat  ellátásért  járó 
órakedvezménnyel is emelkedik a túlóra szám.
A 13 álláshelyen 16 pedagógus látja el – többen részfoglalkoztatásban – az oktatást.

Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Magyarlak-Csörötnek  Általános  Iskolája  és 
Óvodája:

Az intézményben az összesen ellátott órák száma 260 óra, ebből a kötelező 243 óra. Azaz a heti túlóra 17 
óra. Egyedül a tagintézmény vezetőjének  heti 6,5 óra a túlórája, a többi pedagógus túlóraszáma elenyésző.
12 álláshelyen 14 pedagógus látja el az oktatási feladatokat, szakos ellátottság 100%-os.

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium

Az összes ellátott órák száma 1048 óra, ebből a kötelező 956 óra , óraadók által ellátott óra 23,5 óra/hét. Az 
intézményben elrendelt  túlórák  száma  68,5  óra  hetente.  1  fő  angol  szakos pedagógusnak heti  6  óra, 
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vendéglátó szakoktatónak heti 4,5 óra, 1 fő magyar szakos pedagógusnak pedig heti 4 óra a túlórája , két 
további pedagógusnak 3-3 heti túlórája van.
A 41 főállású pedagógus mellett 5 óraadó pedagógus is tanít. A Kollégiumban pedig 4  pedagógus végez 
nevelő-oktató munkát.
A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama 
intézményből 1 fő 11 órában  lát el könyvtári feladatokat.
A III. Béla szakképző Iskola és Kollégiumból szintén 1 fő heti 10 órában a SZOI intézményegységeiben 
lát el órákat.

Összegzés:
Az intézmények törekedtek arra, hogy mindent figyelembe véve minél kevesebb  túlórával lássák el az 
oktatási-nevelési feladatokat.  A SZOI intézményeiben alkalmazták és kihasználták az áttanítás lehetőségeit 
a 100%-os szakos ellátottság érdekében.

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

SZMSZ-ünk  értelmében  az  egy  évvel  korábbi  rendeletek  hatályosulását  figyelemmel  kísérjük  és  ha 
szükséges korrigáljuk.

Rendeletek felülvizsgálata:

- A 22/2008.(IX.25.)  rendelet : a  helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása a 
mostani, szeptemberi képviselő-testületi ülésen kerül felülvizsgálatra.

- A  23/2008.(IX.25.)   rendelet:  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  helyi 
hulladékgazdálkodási tervről szóló 1.számú mellékletének módosítása  változtatást  nem igényel.

- A  24/2008.(IX.25.)   rendelet  :  a   Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  2008.  évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosítása értelemszerűen változtatást nem igényel.

- A  25/2008.(IX.25.)  rendelet:  a   szociális  igazgatásról  és  az  egyes  szociális  ellátási  formák 
szabályairól szóló rendelet módosítása egyenlőre változtatást nem igényel. 

- A 26/2008.(IX.25.) rendelet: a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. tv. helyi végrehajtásáról 
szóló rendelet módosítása változtatást nem igényel.

Szentgotthárd, 2009. szeptember 23.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2009. szeptember 15-én

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

TIOP-1.1.1/07/1 
Pedagógiai, módszertani 
reformot támogató 
informatikai infrastruktúra 
fejlesztés támogatása

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 
szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző 
Iskolában

8 tantermi csomag
1  alkalmazás 
szerver csomag

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban.

Nem szükséges
A hiánypótlás megtörtént.
További  pályázati  életúttal 
kapcsolatos információnk nincs.

„JÁRD KÖRBE!”
A Hársas-tó nyugati parti 
sétaútvonalának 
kialakítása és 
kitáblázása

2008-TU-NYD-1
A Nyugat-Dunántúli 
turisztikai régióban 
megvalósuló 
turisztikai 
termékfejlesztés 
támogatása

197/2008 4.000.000,- Ft

Elnyert 
támogatás: 

2.000.000,- Ft 2.000.000,- Ft
Kivitelezés befejeződött. 
Elszámolási határidő:
2009. szeptember 30.

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

Városi sporttelep 
sportöltöző felújítás
I. ütem

Önkormányzati 
Minisztérium
Helyi 
önkormányzatok 
fenntartásában lévő 
sportlétesítmények 
felújítása

2.600.000,- Ft - 0,- Ft NEM NYERT

Árvízvédelmi töltés 
kialakítása 
Szentgotthárdon, a Rába 
folyó mentén

KEOP-2009-2.1.2

Önkormányzati 
árvízvédelmi 
fejlesztések

100/2009 1F:7.979.000,-
2F:159.594.274,- - 1F: 1.196.850,-

2F: 0,- NEM NYERT

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 NYERT
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Szentgotthárdi Kistérség 
közcélú 
foglalkoztatásához 
anyag- és 
eszközbeszerzése

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

Elnyert 
támogatás:

3.404.754,- Ft

NYERT

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,-

A Nyugat-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács tartaléklistán,

11.822.700,- Ft támogatási 
összeggel támogatásra javasolta a 

pályázatot és felterjesztette az 
Önkormányzati Minisztériumba.

144/146



Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala, EU Integrációs és gazdaságfejlesztő csoport segítségével 
benyújtott további pályázatok

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

UTÁNKÖVETÉS

CHIRON (Szentgotthárd 
a magyarországi barokk 
út kapuja)

INTERREG IIIB 
CADSES

224/2006. sz. 
Képv.test. 

hat.

51.000.000.
-Ft

NYERT
támoga

tás
38.250.
000.- Ft

12.750.00
0.- Ft 2009.  augusztus  3-án  29.621,84  €  támogatás  érkezett. 

47.615,92 € támogatás várható még.
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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, 
programcsomagok
ra  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.


