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Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

 2010. április 28-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zárva tartása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-
testület felé.

Nyári olvasótáborok:
 Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is két alakalommal nyári olvasótábort szervez a 

Könyvtár,  ekkor  a  könyvtár  gyermekrészlegében  -  a  foglalkozások  zavartalan 
lebonyolítása  miatt  -  a  kölcsönzés  részleges  szüneteltetését  javasolja  az 
intézményvezető. A többi részleg változatlan nyitva tartással üzemelne.

 A rábafüzesi  fiókkönyvtárban  néhány napig  német  nemzetiségi  ifjúsági  tábor  lesz 
óvodásoknak és általános iskolásoknak, az intézményvezető kérésének megfelelően 
a fiókkönyvtárban a kölcsönzés addig szünetelne.

Állományrevízió a felnőtt részlegben:  Júliusban egy hét időtartamban a Könyvtár felnőtt 
kölcsönző  részlegében  teljes  körű  állományrevízió  lesz,  ezért  ezen  a  héten  a  felnőtt 
kölcsönző részlegben és az internet teremben a nyitva tartás szünetelne, a hírlapolvasó 9 
órától 17 óráig, a gyermek könyvtár 9-11.30-ig, valamint 12.30 -17 óráig tartana nyitva.

Nyári nyitva tartás: A több éves adatok és gyakorlat alapján július-augusztus hónapban a 
könyvtár hétfőtől péntekig tart nyitva.   A takarítási és számítógépes hálózat karbantartási 
munkák elvégzése miatt idén nyáron is terveznek mind a felnőtt, mind a gyermek részlegen 
délelőtti zárva tartást, három hét időtartamban. Így nem csak a könyvtárosok szabadsága 
lenne  kiadható,  de  a  szolgáltatások  nem is  szünetelnének,  a  nyári  nagytakarítást  és  a 
karbantartást  is  maradéktalanul  el  lehetne végezni  az  intézményben,  sőt,  a  hírlapolvasó 
részlegben a világosítás korszerűsítése is megvalósítható lenne ebben az időszakban.

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 
nyári  nyitvatartását  az  előterjesztés  1.  számú  mellékletét  képező  intézményvezetői 
kérelemben foglaltak alapján jóváhagyja azzal, hogy 2010. július 19-től augusztus 6-ig mind 
a  felnőtt,  mind a  gyermekrészleg  csak  délutáni  nyitva  tartással  üzemel  hétfőtől  péntekig 
13.30 és 17 óra között. Az olvasók tájékoztatásáról az intézmény igazgatója gondoskodik.
Határidő: azonnal
Felelős  : Molnár Piroska igazgató

Szentgotthárd, 2010. április 09.  Dr. Gábor László
      irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



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

Tárgy: A könyvtár nyári nyitva tartása

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyári olvasótáborok
A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár 2010. június 21. és 25., valamint augusztus 
23.  és  27.  között  egy-egy hetes  napközbeni  olvasótábort  szervez  8-12  éves  gyerekeknek. 
Ezalatt  az idő alatt  a  gyermekrészlegben a  foglalkozások zavartalan lebonyolítása miatt  a 
kölcsönzés részlegesen szünetel. A többi részleg változatlan nyitva tartással üzemel.
A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2010. július 5-9. között német nemzetiségi ifjúsági tábor lesz 
óvodásoknak és általános iskolásoknak. Ezalatt az idő alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés 
szünetel.
Állományrevízió a felnőtt részlegben
Július  12-16.  között  a  felnőtt  kölcsönző részlegében teljes  körű  állományrevíziót  tartunk. 
Ezalatt  az idő alatt  a felnőtt  kölcsönző részlegben és az internet teremben a nyitva tartás 
szünetel, a hírlapolvasó 9 órától 17 óráig, a gyermekkönyvtár 9-11.30-ig, 12.30-17 óráig tart 
nyitva.
Nyári nyitva tartás  
A több éves, nyári időszakra vonatkozó forgalmi adatok, valamint a közkönyvtárak nyitva 
tartási gyakorlata alapján július-augusztus hónapban a könyvtár hétfőtől péntekig tart nyitva. 
A takarítási és karbantartási munkák elvégzése miatt idén nyáron is tervezünk három hétre 
délelőtti  zárva  tartást.  2010.  július  19-től  augusztus  6-ig  mind  a  felnőtt,  mind  a 
gyermekrészleg csak délutáni nyitva tartással üzemel hétfőtől péntekig 13.30 és 17 óra között. 
Dokumentumkölcsönzésre, folyóirat-olvasásra, számítógépes szolgáltatásokra, fénymásolásra 
a nyitva tartás alatt teljes körűen lehetőséget biztosítunk. Így a könyvtárosok szabadsága is 
kiadható,  a  szolgáltatások  nem  szünetelnek,  a  nyári  nagytakarítás  és  a  karbantartás 
maradéktalanul  elvégezhető.  Erre  az  időszakra  tervezzük  a  hírlapolvasó  részlegben  a 
világosítás korszerűsítését, amelyre a  TIOP-3.2.1 pályázatban forrást nyert a könyvtár.
Kérem, szíveskedjenek a nyitva tartás módosításához hozzájárulni.
Szentgotthárd, 2010. április 9.

Köszönettel:

Molnár Piroska
könyvtárigazgató

mailto:piroska@sztgkonyvtar.axelero.net


Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. április 28-i Képviselő-testületi ülésére 

Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár részvétele az Informatika Mindenkié Alapítvány 
pályázatán

Tisztelt Képviselő-testület!

A Móra Ferenc  Városi  Könyvtár  igazgatója  a  mellékelt  kérelemmel  (1.  számú melléklet) 
fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé. A Könyvtár a rábafüzesi fiókkönyvtára számára kis 
értékű  infotechnikai  eszközre  szeretne  pályázni  az  Informatika  Mindenkié  Alapítvány 
pályázati felhívása keretében.

A rábafüzesi  fiókkönyvtár  nem szerepelt  a  nyertes  TIOP-3.2.1  pályázatban  (rendelkezett 
internet-csatlakozással és IKT eszközökkel a pályázatkiírásakor), ezért ezen a pályázaton 
szeretne az intézmény forrást nyerni a régi, selejtezésre került nyomtató helyetti új nyomtató 
beszerzésre. 

A pályázat benyújtása nem igényel saját forrást, ugyanis a kis értékű eszközök (35.000,- Ft 
értékig)  beszerzésére  benyújtott  támogatási  kérelemhez  nem  kell  önerőt  biztosítani. 
Ugyanakkor a Szentgotthárd Város Önkormányzatánál működtetett kotroll - rendszer előírja, 
hogy az ilyen pályázatokon való induláshoz is szükséges a fenntartó hozzájárulása. 

Álláspontunk szerint a beszerzés támogatható, az a mindennapi munkához szükséges, és a 
beszerzést követő működtetés sem jelent többletköltséget.

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért  azzal,  hogy a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár az Informatika Mindenkié Alapítvány vonatkozó pályázati felhívására 
támogatási  kérelmet  nyújtson  be  a  rábafüzesi  fiókkönyvtár  infotechnikai  eszközeinek 
(nyomtató) gyarapítására. 

Határidő: azonnal
Felelős  : Molnár Piroska  igazgató

Szentgotthárd, 2010. április 15.

        Dr. Gábor László
       irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. számú melléklet

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

Tárgy: A könyvtár részvétele Az Informatika Mindenkié Alapítvány pályázatán

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Móra Könyvtár rábafüzesi fiókkönyvtára számára szeretnénk kis értékű infotechnikai 
eszközre pályázni Az Informatika Mindenkié Alapítvány pályázatán. Az alapítvány pályázatán 
kis értékű eszközre (bruttó 35.000 forintig) önerő nélkül is lehet pályázni.
„Az eszközbeli támogatásnál a pályázó kis értékű eszközökre pályázhat önerő nélkül. Pl. nyomtató.”
Mivel a rábafüzesi fiókkönyvtár nem szerepelt a nyertes TIOP-3.2.1 pályázatban (rendelkezett 
internet-csatlakozással és IKT eszközökkel a pályázat kiírásakor), ezen a pályázaton 
szeretnénk egy nyomtatóra pályázatot benyújtani. A rábafüzesi fiókkönyvtárban a régi 
nyomtató selejtezésre került, így szükséges lenne pótolni.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék a pályázaton való induláshoz hozzájárulni.

Szentgotthárd, 2010. április 9.

Köszönettel: 

Molnár Piroska
könyvtárigazgató

mailto:piroska@sztgkonyvtar.axelero.net


Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. április 28-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Indítandó ötödik osztályok számának meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A márciusi  képviselő-testületi  határozat  alapján  a  fenntartó  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsa  meghatározta  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézményben  indítandó 
osztályok számát.

A márciusi előterjesztésben az alábbiak szerint esett az ötödik osztályok számáról: „A SZOI 
Széchenyi István Általános Iskola 5-8. Évfolyam, a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium és a  
SZOI Magyarlak - Csörötnek Általános Iskola intézményegységeiben összesen 5 ötödikes  
osztály  indítása  indokolt.  A SZOI  Széchenyi  István  Általános  Iskola  5-8.  Évfolyamán  3 
osztály, 1 osztály a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium nyolcosztályos képzésén, 1 osztály  
a  SZOI  Magyarlak  -  Csörötnek  Általános  Iskolában.  A  közoktatási  törvény  alapján  a 
maximális osztály létszám: 30 fő”.

Határozat  azonban  ekkor  nem  született,  hiszen  ebben  az  időszakban  történt  a 
nyolcosztályos gimnáziumba való jelentkezés. A jelentkezés és a felvétel lezajlott.

Szentgotthárdon  jelenleg  82  fő  jár  a  4.  évfolyamra.  A  82  főből  31  fő  jelentkezett  a 
nyolcosztályos gimnáziumi képzésre (a kistérségből pedig 6 fő). A 31 főből 25 főt felvettek, 6 
főt  elutasítottak,  a  kistérségből  pedig  5  főt  vettek  fel,  1főt  utasítottak  el.  Ennek  a 
következménye az, hogy a SZOI Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájában 
összesen 57 fő folytatja tanulmányait az ötödik osztályban. Három osztályra bontva ez a 
tanuló létszám osztályonként mindössze 19 főt jelentene. Az 1993. évi közoktatásról szóló 
LXXIX. törvény 3. sz. melléklet I. pontja az ötödik osztályban az átlaglétszámot 23 főben, a 
maximális létszámot pedig 30 főben határozza meg - osztályonként.  Ez azt  jelenti,  hogy 
amennyiben három osztály  indul  a  Széchenyi  István 5-8.  Évfolyamos Általános Iskola 5. 
évfolyamán, a tanulók száma nem éri el a törvényben előírt osztályonkénti átlaglétszámot. 
Mindezek alapján három osztály indítása nem célszerű, nem indokolt, nem gazdaságos.

Erre  tekintettel  a  SZOI  Széchenyi  István  Általános  Iskola  5-8.  Évfolyamán  kettő  ötödik 
osztály,  a  SZOI  Vörösmarty  Mihály  Gimnáziumban  illetve  a  SZOI  Csörötnek-Magyarlak 
Általános Iskolájában pedig egy - egy ötödik osztály indítása indokolt.

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  a  SZOI  Széchenyi  István  Általános  Iskola  5-8. 



Évfolyamán a 2010/2011-es tanévben kettő ötödik osztály,  a SZOI Csörötnek –Magyarlak 
Általános  Iskolában  egy  ötödik  osztály,  és  a  SZOI  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium 
nyolcosztályos képzésén is egy ötödik osztály indítását engedélyezze.

Határidő: azonnal
Felelős  : Dr. Gábor László irodavezető
                Pénzes Tibor igazgató

Szentgotthárd, 2010. április 15.
    Viniczay Tibor 

      Polgármester h.

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. április 28-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI) kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A SZOI Igazgatója a mellékelt kérelemmel fordult a T. Képviselő-testülethez.

A SZOI  alapító  szerve  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata,  az  Intézmény  működéséhez 
szükséges  vagyontárgyakat  az  Önkormányzat  biztosította  –  használatra  átadással  -  a 
feladatellátáshoz.  Az  intézmények  vagyonnal  való  gazdálkodásának  szabályait  az 
Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001.(II.1.) sz. rendelet 43.§- 47.§-ai határozzák meg.

A SZOI-t  fenntartó  Szentgotthárd Város  és Térsége  Többcélú Kistérségi  Társulás  8/2009. 
(II.26.) ÖM rendelet alapján pályázati támogatást nyert a Társulás fenntartása alatt működő 
nevelési-,  oktatási  intézmények,  többek  között  a  SZOI  Arany  János  Intézményegység 
infrastrukturális  fejlesztésére.  A  felújítás  keretében  fűtéskorszerűsítés  is  megvalósul  az 
Intézményben,  melynek következtében a  régi  öntöttvas  radiátorok leszerelésre  kerültek.  A 
radiátorok értékesíthetők, melyből származó bevétel meghaladja a 100.000,- Ft-ot, várhatóan 
kb. 120.000,- Ft. 

Fentiekre tekintettel vagyonrendeltünk 45.§ (3) bekezdésében foglalt előírások szerint  „Az 
intézmény  vezetője  100  e/Ft  feletti  vagyon  ingyenes,  vagy  visszterhes  elidegenítésére  a 
képviselő-testület engedélyével jogosult, a bevétel egyidejű felhasználásának meghatározása 
alapján. Ebben az esetben a bevétel 50 %-a az önkormányzat költségvetését illeti.”  

Az  Intézmény  Igazgatója  levelében  kéri  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  a  radiátorok 
értékesítését  engedélyezze,  és  az  abból  származó  bevétel  50  %-ának  Önkormányzati 
költségvetésbe  történő  befizetésétől  tekintsen  el.  A  befolyó  bevételt  az  Intézménynél 
meghibásodott  villany-bojler  és  álló  kéményes  vízmelegítő  cseréjére  szeretnék  fordítani 
(291.750,- Ft), ugyanis erre az intézmény költségvetésében jelenleg nincs fedezet.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a SZOI kérelmét támogatni 
szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1.Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZOI kérelmét támogatja: 
a.) hozzájárul az Intézményben folyó felújítás keretében leszerelt radiátorok értékesítéséhez, 
b.)  eltekint  az  Önkormányzat  vagyonáról  szóló  4/2001.(II.1.)  ÖKT.  rendelet  45.§  (3) 
bekezdésben  előírt,  100  e/Ft  feletti  vagyontárgy  értékesítése  esetén  előírt  önkormányzati 
költségvetésbe történő befizetési kötelezettségtől,
c.)  hozzájárul  a  befolyó  bevétel  teljes  összegének felhasználásához  (villany-bojler  és  álló 
kéményes vízmelegítő beszerzése),



d.)  a Képviselő-testület  a villany-bojler  és álló kéményes vízmelegítő beszerzéséhez plusz 
költségvetési fedezetet nem biztosít, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az Intézmény a beszerzés 
fedezetét előirányzat átcsoportosítással biztosítsa.
. 

Határidő: azonnal
Felelős:  Dr. Gábor László Irodavezető

   Jakabné Palkó Edina Irodavezető
   Pénzes Tibor Intézményvezető

Szentgotthárd, 2010. április 19.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző





Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. április 28-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI) kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A SZOI  Igazgatója  –  és  az  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézményegység  vezetője  –  a 
mellékelt kérelemmel fordult a T. Képviselő-testülethez.
Az  Intézményegység  címpótlékkal  rendelkező  dolgozójának  jogviszonya  áthelyezéssel 
megszűnt,  így  9  havi  címpótlék  összege  és  annak  járuléka  -  összesen  229.000,-  Ft  –  a 
Képviselő-testület 155/2008. sz.,  ill.  a Társulási Tanács 44/2008. sz. határozata értelmében 
nem illeti meg az Intézményt.  

Hivatkozott határozatok értelmében:  Ha év közben a címmel rendelkezőnek megszűnik a 
jogviszonya, vagy a részére adományozott cím visszavonásra kerül, a cím és annak összege 
nem marad az intézménynél, azt nem lehet másnak adományozni.  Ha a jogviszony év 
közbeni  megszűnése  előre  látható  már  a  költségvetés  tervezésénél  (pl.  nyugdíjazás),  az 
igényeket  ez  alapján kell  az  intézménynek megadnia,  azaz csak annyi  időre kiszámítva a 
költségeit, amennyi ideig az érintett jogviszonya fennáll.

Az Intézmény Igazgatója levelében kéri,  hogy a címpótlék és annak járuléka  ne kerüljön 
elvonásra az intézménytől, annak átcsoportosítását javasolja a Képviselő-testület a fenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa felé, tanulmányi versenyeken történő részvétel – utazási költségek, 
részvételi  díj  –  finanszírozására.  Mint,  ahogy  az  a  mellékelt  kérelemben  is  olvasható  a 
Művészetoktatási  Intézményegység  tanulói  négy  országos  versenyre  is  bejutottak,  ennek 
költségeire a fedezet teljes egészében nem áll rendelkezésre a 2010. évi költségvetésükben.
Az  intézmény  fenntartója  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás,  így  a  végső  döntést  neki  kell 
meghoznia.   Mivel  a  címpótlék  elvonható  lenne,  a  címpótlékhoz  járó  összeget  a  Képviselő  - 
testületünk biztosítja, így a kérdés elbírálása során a Testületünknek is  feladata van. 

A kérelemben foglaltakat figyelembe véve kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a címpótlék 
és járuléka összegének ne az elvonását, hanem annak átcsoportosítását javasolja a Társulási 
Tanács felé!

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

Határozati javaslat:

1.Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Szentgotthárd Város 
és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  járuljon  hozzá  a 
Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézményben  a  2010.  évben  az  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézményegységben  megtervezett  címpótlék  és  járuléka 
átcsoportosításához a következők szerint: 

• az Intézmény, ezen belül az Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 2010. évre 
tervezett személyi juttatás előirányzata 180.000,- Ft-tal csökken, a munkaadót terhelő 



járulék előirányzata 49.000,- Ft-tal csökken, a dologi kiadás előirányzat 229.000,- Ft-
tal nő.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László Irodavezető

2.Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 
Oktatási Intézmény előirányzat átcsoportosítási kérelmét nem támogatja, egyben javasolja a 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 
kérelemben szereplő címpótlék és járuléka összegét az Intézmény 2010. évi költségvetésében 
– személyi juttatás 180.000,- Ft, munkaadót terhelő járulék 49.000,- Ft - zárolja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László Irodavezető

Szentgotthárd, 2010. április 12.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető 

Ellenjegyzem: 
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző





E L Ő T E R J E S Z T É S



a Képviselő-testület 2010. április 28-i ülésére

Tárgy:A  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  kollégiumának  továbbműködtetése, 
esetleges hasznosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  elmúlt  években  a  kollégium 
kérdését már többször napirendre tűzte. Az elmúlt hónapokban ismét több lehetőség merült 
fel, az alábbiakban ezeket terjesztjük a T. Testület elé.

„A Variáció „:
A kollégiumi ellátás nem szűnik meg, az iskola a Műszaki Iroda egyetértésével javasolja a  
kollégium  első  épületének  a  hozzátartozó  területtel  történő  értékesítését.  A  hátsó  épület  
felújítását, illetve bővítését tanszállóval – ez utóbbi csak pályázat útján valósítható meg.   ( 1.  
sz. Melléklet )

A III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium továbbműködtetésének  lehetőségeit  vizsgálva 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2010. számú határozat 1. 
pontjában felkérte a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóját, hogy a Feldbachban 
tanuló, jelenleg Körmenden kollégista diákok közül a szentgotthárdi kollégiumi elhelyezést 
igénylő és annak  költségeit vállaló tanulók szüleitől haladéktalanul nyilatkozatot kérjen arról, 
hogy 2010. szeptember 1-jétől vállalják a szentgotthárdi kollégiumi elhelyezést és térítési díj 
fizetését.
Az iskola képviselői személyesen – és egyúttal írásban - keresték fel a körmendi megszűnő 
kollégiumban tartózkodó – Feldbachban tanuló – diákokat és szüleiket. 
 A jelenleg 15 tanulóból 7 szülő írásban is nyilatkozott  arról,  hogy az elhelyezésért és az 
ellátásért  fizetnek, 1 diák már ebben a tanévben is itt  lakik. (A többiek máshol próbálnak 
szállást , ellátást keresni.)

A Feldbachban tanuló magyar diákok kollégiumunkban történő elhelyezése kapcsán a III Béla 
Szakképző  Iskola  és  Kollégium igazgatója  2010.  március  7-én  a  feldbachi  közgazdasági 
szakközépiskola igazgatóhelyettesével  tárgyalt,  aki  megerősítette,  hogy éves  szinten 10-12 
magyar  diák  igényelné,  élne  azzal  a  lehetőséggel,  hogy  a  szentgotthárdi  kollégiumi 
szolgáltatást veszi igénybe.

Így a 2010/2011-es tanévre a kollégium tervezett létszáma az alábbiak szerint alakulna:

-jelenlegi létszámból marad:   36 fő
- Feldbachban tanulók :           10 fő
-leendő 9. évfolyamosok:          8 fő  ( terv, a beérkezett jelentkezések alapján )
Összesen                                  54 fő

Az  Iskola  igazgatója  az  alábbi  javaslatot  teszi  a  kollégium  épületeit  figyelembe  véve  a 
továbbműködtetésre:

A kollégium főépületének működtetése költséges. Felújítása, átalakítása 200-300 millió Ft-ba 
kerülne. Kevés esély van arra, hogy a közeljövőben a városnak erre pénzalapja teremtődne.
Ezért  javasolom,  hogy  a  főépület,  s  a  hozzá  tartozó  terület  (megosztással)  kerüljön 
értékesítésre, vagy az eddigitől más funkciót kapjon.



Iskolánknak a középső, felújított épületre (tankonyha – tanétterem -felnőttképzési központ) 
szüksége van.

Ez esetben a Műszaki Irodának pontosan meg kell határoznia az első ( jelenleg kollégiumi  
épület) épülethez tartozó területet és a „telek megosztást” el kell végezni.
Ehhez szükséges egy új bejárat kialakítása, amely a Műszaki Iroda szerint a Pável Ágoston 
lakótelep felől,  a kollégium hátsó területén lenne.  Így lenne megoldott  a  kollégisták és a  
menzások bejárása a hátsó részre.

Ugyancsak fontos lenne a hátsó,  korábban fiú kollégiumnak készült  épület kollégiumként, 
tanszállóként való üzemeltetésére, a két épülethez tartozó területtel együtt.
Ebben az esetben a kollégiumi igény biztosítására két alternatíva lehet a megoldás:

1, A CK épület bővítése, felújítása (bekerülési költsége kb. 35 millió Ft), mely kb. 25-30 fő 
részére nyújt kollégiumi szállás lehetőséget.
2, A CK épület mellé,  pályázati úton, tanszálloda építése (bekerülési költsége kb. 150-160 
millió Ft), ezzel a variációval 50-55 tanuló helyezhető el.

Az első esetben a megvalósításhoz szükséges anyagi eszközök a főépület értékesítéséből 
finanszírozhatóak,  míg  a  második  variáció  estében  a  pályázati  önrészt  lehetne  az 
értékesítésből befolyt összegből biztosítani. 

Természetesen, amíg az első épületet nem tudjuk értékesíteni, addig az alábbi költséggel kell 
számolni.

Üzemeltetési költségek   terve   2010-ben:  

CK épület éves üzemeltetési költsége( jelenleg nem működik)       5.421.000 Ft
(Új tanszálló                 „           „                         4.455.000 Ft)
Jelenlegi főépület           „           „                                           7.047.300 Ft

Az eddig leírtak után a Hivatal még mindig további kérdéseket fogalmazott meg az intézmény 
felé, melyekre  az intézmény igazgatója az alábbi válaszokat adta:

A kérdés:
- Továbbra sem látni a tankonyhára és a tanszállóra vonatkozó előírásokat, jogszabályra  
hivatkozásokat.

A válasz:

Jogszabályok, amelyek a tankonyha és tanszálloda működtetésére vonatkoznak:
• 218/2007(VIII.15) Korm. Rendelet  a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szállás-

helyszolgáltatásáról szóló 173/2003.(X.28) Korm. Rendelet módosításáról
• 54/2003.(VIII.29.) GKM rendelete
• 133/2007.(VI.13)  Korm.  Rendelet  az  üzletek  működésének  rendjéről,  valamint  az 

egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
• 852/2004/EC  Az Európa Parlament és Tanács Rendeletei-közegészségügyi előírások
• 853/2004/EC             „                                                                           „
• 854/2004/EC            „                                                                           „



A kérdés:
- Nem látni a tanszálló és tankonyha működtetésére vonatkozó elképzeléseket. Pl.: ki fog  
enni  a  tankonyhán?  Kik  fognak  megszállni  a  tanszállóban?  Miből  erednek  az  ezek  
működtetésére vonatkozó becsült számok? Honnan veszünk a tanszálló építéséhez (150 –  
160 millió ft) saját erőt?

A válasz:

• A tanszállóban a kollégisták fognak lakni, s az ideérkező elsősorban diákcsoportok.
• A működtetésre vonatkozó becsült számok a jelenlegi első, középső és hátsó épület  

működtetésének költségeiből kerültek levezetésre.
• A tanszálló építtetéséhez az önerő biztosítása két forrásból történhet:
     1, Az első épület értékesítése esetén befolyt pénzalap egy része

           2, Vasi TISZK Szakképzési alapja

A kérdés:
- Miért éppen 300 millió az első épület felújításának költsége?

A válasz:
Készült egy pályázati anyag az első épület felújítására, bővítésére. Az akkor tervek bekerülési  
költségének inflációval felszorzott összege a a becsült összeg.

A kérdés:
- Hol és hogyan osztanánk meg a telket? Mekkora területtel adnánk el az első épületet? 
Hogyan járnánk be a hátsó területre? 

A válasz:
Műszaki  irodai  szakmai  javaslat  szükséges.  Ebben  én  csak  laikus  elképzeléseket  tudok  
mondani.

Az ezek után a Műszaki Irodától kapott válasz:
A Műszaki  Iroda  álláspontja  a  következő:  a  kollégium  telkének  kettévágása  esetén  az 
intézmény szerint eladható ú.n. „Régi épület” és a hozzá tartozó telek és a megmaradó hátsó 
részen lévő kollégiumi épület, konyha és ebédlő területének megközelítését biztosítani kell. 
Ez nem lehetséges máshonnan, mint a kollégium telkének keleti oldalán, a Pável Á. Ltp. felé 
eső keleti kerítésrész mellett megfelelő bejárati út kialakításával. Ez az eladni kívánt telek 
területét tovább csökkenti, a bejárat kialakítása pedig további költségeket jelent. A Pável Á. 
Ltp. Garázssora felől aút kialakítására nincs lehetőség az ottani tulajdonviszonyok miatt.

A kérdés:
- További elképzelések az iskola részéről?

A válasz:
A kollégium jobb kihasználtságát elősegítve felsőfokú szakképzések indítását is tervezi a III:  
Béla szakképző Iskola keretein belül, akár a 2010/2011-es tanév I., de II. félévétől ténylegesen 
a Szolnoki Főiskola ( 2.sz. Melléklet):

- Idegenforgalmi szakmenedzser (Szolnoki Főiskola- DELFI Koronája)  
- Nemzetközi szállítmányozási- és logisztikai szakügyintéző

           (Szolnoki Főiskola- DELFI Koronája Gimn. és Szakiskola) 



         - A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusi Tanácsa elfogadta a gépészmérnök-
            asszisztens felsőfokú szakképzés indítását is.
A  felsorolt  képzések  bármelyikének  indítása  további  5-8  fővel  emeli  a  kollégiumi  ellátás  
igénybevételét, levelező képzések esetében pedig a hétvégi szállás igénybevételét növeli meg, s  
egyúttal a kollégium / iskola bevételi oldalát is. 

A kollégiumi épületek, a férőhelyek hatékonyabb kihasználásával a költségek kedvezőbben  
alakulnak. Természetesen, jelen állami támogatási rendszerrel számolva, még néhány évnek el  
kell telnie, hogy ne legyen szükség fenntartói hozzájárulásra

Sajnos ennél konkrétabb elképzelés, a képzések indulásáról visszajelzés nincsen.
Az intézmény ezt a verziót javasolja elfogadásra, mivel a három épület fenntartása költséges, 
és a kihasználtsága sem megfelelő.
Természetesen amíg az első épület értékesítése nem történik meg, addig  sem a felújítás, sem 
egy  estleges  pályázat  kapcsán  a  bővítés  nem  kerülhet  szóba.  Az  elképzelés  alapján  az 
önkormányzat az első, régi épületet eladja, majd hozzákezd a hátsó épület felújításához, a 
tanszálló  és  tankonyha  kialakításához  amit  a  megkapott  vételárból  finanszíroz,  majd  ezt 
követően az eladott „régi épületből” kiköltözik a kollégium – és mindezt a reménybeli vevő 
kivárja – ez nem tűnik életszerű forgatókönyvnek. 

„B Variáció „:
A kollégiumi ellátás nem szűnik meg, a jelenlegi feltételekkel – a tanulói létszám növelésével  
(a Feldbachban tanuló diákokkal) – a 2010/2011-es tanévben is tovább működik.

Ez  esetben  a  főépület  üzemeltetési  költségeivel  kell  továbbra  is  számolni,  melyhez  az 
Ausztriában tanuló diákok költségtérítése jelent némi hozzájárulást.
 A „ hátsó” épület állagromlása tovább folytatódik.

Mind az „A” Variáció” és  „B” Variáció” esetén figyelembe kell venni a közoktatásról szóló 
1993.  évi  LXXIX.  törvény  1.  rész  A  NEVELÉSI-OKTATÁSI  INTÉZMÉNYEKBEN 
FOGLALKOZTATOTT  VEZETŐK  ÉS  ALKALMAZOTTAK  KÖTELEZŐ  ÉS 
AJÁNLOTT  LÉTSZÁMA  alatt  meghatározottakat.   A kollégiumban  pedagógus-
munkakörben* foglalkoztatottak létszámát a KT. 53. § (7) bekezdése szerinti kollégiumi heti 
kötelező  foglalkozások  száma  és  -  a  pedagógusok  kötelező  óraszáma  alapján  kell 
megállapítani.

Ugyancsak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.  3. sz. melléklete határozza meg a 
kollégiumi csoport átlaglétszámát, mely 25 fő és a maximális csoport létszámot, mely 27 fő.
A kollégiumban  jelenleg  43(?)  fő  van.  Ez  két  teljes  kollégiumi  csoportot  sem  tesz  ki. 
(Pedagógus létszámcsökkentéssel az intézményi költségvetés is csökkenne.)

„C”  variáció:
Megszűnik a kollégiumi ellátás.

Többször szóba került. Előnyként említettük, hogy  ez esetben a továbbiakban erre a feladatra 
önkormányzati  támogatásra  nincs  szükség,  ingatlanok  szabadulnak  fel  (  melynek 
hasznosításából bevétel is származhat ).



Hátránya a megszűntetésnek, hogy jelenleg közel 40 tanulót (két osztály) elveszítenénk, s vele 
együtt a hozzájuk tartozó normatívát (alap és kollégiumi) is.  

2009. évi kollégiumi költségek alakulását tekintve.

2009.évi összes költség:                                                  24.047.000.-Ft
2009. évi összes bevétel         4.774.000.-Ft

----------------------
      19.273.000.-Ft

44 fő kollégistával számolva             438.023.-Ft/ kollégista

2009. évi állami normatíva összesen       12.445.665.-Ft
44 fő kollégistával számolva            282.856.-Ft/ kollégista

2009. évi önkormányzati támogatás           4.332.000.-Ft
44 fő kollégistával számolva    98.455.-Ft/ kollégista

A kollégiumi épületek, a férőhelyek hatékonyabb kihasználásával a költségek kedvezőbben 
alakulnak. Természetesen, jelen állami támogatási rendszerrel számolva, még néhány évnek el  
kell telnie, hogy ne legyen szükség fenntartói hozzájárulásra.

Továbbá létszámleépítés miatt 4 fő pedagógus álláshelye szűnne meg – ez ebben az évben 
többletkiadással járna.
Amennyiben  az  épületeket  mégsem  tudjuk  hasznosítani  rövid  időn  belül,  akkor  ez  a 
használaton kívüliség igen sokat ártana az épületek állagának, mely az értéküket folyamatosan 
csökkentené. 

Összességében:
Sajnálattal látjuk, hogy a kollégium jövőjével kapcsolatosan az intézmény részéről nincsenek 
meg a távlati elképzelések. Nem láttunk számokat, nem láttunk egy lehetséges, elképzelhető 
működési modellt az esetleges tankonyháról és tanszállóról. Nem láttunk adatokat arról, hogy 
ez a tanszálló mennyiben különbözne a jelenlegi kollégiumtól, ahol ugyancsak mód van arra, 
hogy  szálláshelyet  adjunk  ki  benne.  Nem  láttunk  adatokat  ennek  az  új  tanszállónak  és 
tankonyhának a szükségességéről és fenntarthatóságáról. Arról sincsenek információink, hogy 
az ottani  pedagógus létszámot  esetleg áttanítással  nem lehetne-e a  másik intézménynél  is 
foglalkoztatni.  Nem  tudni  arról  sem,  hogy  a  gimnázium  irányába  történtek-e  lépések  a 
kollégista létszám  növelésére. 
A kollégium  megmaradása  esetén  viszont  a  költségvetési  támogatást  nem  fogjuk  tudni 
biztosítani. 
Kérem a T. Testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:



1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium kollégiumának továbbműködtetését illetően az alábbiakban határoz: ……………
………. és  a ……………………..variációt támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős  : Viniczay Tibor  polgármester

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium intézményében a kollégiumi ellátást a 2010/2011-es tanévtől megszünteti. Felkéri 
az  intézmény  igazgatóját  a  tanulók  tájékoztatására,  a  szükséges  dokumentumok 
módosításának elkészítésére, a pedagógus álláshelyek megszüntetésének előkészítésére.
Határidő:  azonnal
Felelős  : Bedics Sándor  igazgató

Szentgotthárd, 2010. április 19.
                                                                                                                 

                                                                                                             Viniczay Tibor
                                                                                                             polgármester h.

Ellenjegyzem:   Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző



1. sz. Melléklet

III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium

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

ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu 
 
 

Szentgotthárd Város                                             Tárgy: Kollégium működtetése
Képviselő-testülete
Széll Kálmán tér 11.                                              Ikt.sz.:  152/2010.
                                                                                        

Tisztelt Képviselő-testület!

Hivatkozva a 9/2010.sz. határozatukra, a kollégium jelenlegi működési költségeiről, valamint 
annak  hatékonyabb  működtetési  lehetőségeiről  az  alábbi  további  tájékoztatást,  javaslatot 
teszem.

I.
Feldbachban tanuló magyar diákok kollégiumunkban történő elhelyezése

2010.  március  7-én  a  feldbachi  közgazdasági  szakközépiskola  igazgatóhelyettesével 
tárgyaltam, aki megerősítette, hogy éves szinten 10-12 magyar diák igényelné, élne azzal a 
lehetőséggel, hogy a szentgotthárdi kollégiumi szolgáltatást veszi igénybe.

II.
Felsőfokú szakképzés

• Gépészmérnök-asszisztens (Nyugat-magyarországi Egyetem)

A rektori tanács elfogadta a képzési programot és a szentgotthárdi helyszínt. Rövidesen 
szenátusi tanács elé kerül az anyag. Pozitív döntés esetén az augusztusi pótfelvételi  
időszakban hirdethető a képzés.

• Idegenforgalmi szakmenedzser (Szolnoki Főiskola- DELFI Koronája)  
• Nemzetközi szállítmányozási- és logisztikai szakügyintéző

                                (Szolnoki Főiskola- DELFI Koronája Gimn. és Szakiskola)

A Szolnoki Főiskola Szenátusi Tanácsa elfogadta a szentgotthárdi helyszínt. Esti tagozatos 
képzésként augusztusi hirdetéssel, ősszel indíthatóak a képzések.

mailto:ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu


III.
A kollégium épületeinek költségkímélő, hatékonyabb működtetése

Egyeztetve  az  iskolavezetéssel,  a  hivatal  műszaki  irodavezetőjével,  építészeti  -  valamint 
oktatási főtanácsosával az alábbi javaslatot teszem.

A kollégium főépületének működtetése költséges. Felújítása, átalakítása 200-300 millió Ft-ba 
kerülne. Kevés esély van arra, hogy a közeljövőben a városnak erre pénzalapja teremtődne.

Ezért  javasolom,  hogy  a  főépület,  s  a  hozzá  tartozó  terület  (megosztással)  kerüljön 
értékesítésre, vagy az eddigitől más funkciót kapjon.

Iskolánknak a középső, felújított épületre (tankonyha – tanétterem -felnőttképzési központ) 
szüksége van.

Ugyancsak fontos lenne a hátsó,  korábban fiú kollégiumnak készült  épület kollégiumként, 
tanszállóként való üzemeltetésére, a két épülethez tartozó területtel együtt.
Ebben az esetben a kollégiumi igény biztosítására két alternatíva lehet a megoldás:

1, A CK épület bővítése, felújítása (bekerülési költsége kb. 35 millió Ft)
2, A CK épület mellé,  pályázati úton, tanszálloda építése (bekerülési költsége kb. 150-160 
millió Ft).

Az  első  esetben  a  megvalósításhoz  szükséges  anyagi  eszközök  a  főépület  értékesítéséből 
finanszírozhatóak, míg a második variáció estében a pályázati önrészt lehetne az összegből 
biztosítani. 

Üzemeltetési költségek   terve   2010-ben:  

CK épület éves üzemeltetési költsége 5.421.000 Ft
Új tanszálló                 „           „                        4.455.000 Ft
Jelenlegi főépület         „           „                                          7.047.300 Ft

Az üzemeltetési költségekből következik, hogy a főépület kiváltásával 
2. 600.000 – 5. 421.00 Ft üzemeltetési költségcsökkentés érhető el évente.

Természetesen, amíg valamelyik variáció nem valósul meg, a főépületre szükségünk van.

Szentgotthárd, 2010-04-16

                                                                                                    Bedics Sándor
                                                                                                         igazgató 
 



----- Original Message ----- 
From: Alapítvány Delfi Koronája 
To: Bedics Sándor 
Sent: Friday, April 16, 2010 1:28 PM
Subject: Re: Fw: Felsőfok/esti tagozat

Tisztelt Sándor!  

A mai nappal megérkeztek, a felsőfokú szakképzéseket illetően, a Szolnoki Főiskolával kötött 
Együttműködési megállapodások, a főiskola Szenátusának jóváhagyásával! 

Még egy kis türelmét szertném kérni az indítást illetően, mivel az Oktatási Minisztérium 
jóváhagyását is várjuk! 

Intézményünk vezetőjével megbeszéltek szerint, a megállapodások hitelesített másolatát 
elkészítettem, postázásra kerül! 

Szeged, 2010. április 16. 

A sikeres együttműködés reményében, tisztelettel

                                                                           Kovács Gábor
                                                                        igazgatóhelyettes 
                                                                     Delfi Koronája Gimnázium 
                                                                          +36-20/378-5955

TÁJÉKOZTATÓ

mailto:bedicss@bela-szgotth.sulinet.hu
mailto:delfikoronaja@gmail.com


A képviselő testület 2010. április 28-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a távhőszolgáltatás költségcsökkentési lehetőségeiről

Tisztelt Képviselő-testület!

   2009 február 25.-én tárgyaltuk a „Távhőszolgáltatás költségcsökkentési lehetőségei” című 
előterjesztést.  Ebben  részletesen  foglalkoztunk  a  magas  távhő  árakkal  és  a  Régióhő  Kft 
ellátási  körzeteiben tapasztalható árkülönbségek okaival.  Számba vettük azokat  a  műszaki 
lehetőségeket,  melyek  kialakításával  szándékaink  szerint  versenyképesebbé  tehetjük 
városunkban a  távhőszolgáltatást.  Az akkori  döntés értelmében most  ismét  visszatérünk a 
témára.
   Az  alapvető  probléma, hogy  a  hőtermelés  100%-ban  földgáz  elégetésével  történik, 
mégpedig mára túlhaladott technológiájú, rossz hatásfokú, 30 év feletti életkorú kazánokban. 
Így gyakorlatilag kiszolgáltatottak vagyunk a gáz szabadpiac szeszélyeinek. 
További gond, hogy jelenleg a távhő fogyasztók száma az optimális szint alatt van. Ez érthető 
is, hiszen ki akarna csatlakozni egy viszonylag drága rendszerhez? 

Ezért  ha  versenyképessé  szeretnénk  ezt  tenni,  akkor  törekedni  kell  arra,  hogy  a 
távhószolgáltatásban  használt  eszközök  és  rendszerek  a  lehető  legmodernebbek  legyenek, 
valamint  szükséges átalakítanunk, távhőszolgáltatásunk primer energiaszerkezetét is. Ez azt 
jelenti, hogy a földgázon kívül más energiahordozót is fel kell használnunk hőtermelésre. Ez a 
gondolat koncepcionális kérdéseket vet fel, hiszen akár kistérségi önellátás szintjén is lehetne 
ezt  a  kérdéskört  kezelni.  Gázkútjaink  nincsenek,  külső  termelőtől  származó  hő  vásárlást 
(Begas) nem támogatunk, így biomassza és annak megtermelése adhat reális alternatívát a 
megoldáshoz.
El kell gondolkozni azon is, hogy a fogyasztói közösség (önkormányzat és lakosság) mikor 
járhat  jobban?  Ha  a  maga  ura  ebben  a  kérdéskörben,  vagy  akkor,  ha  mástól  vásárol 
hőenergiát? Autonómia vagy függőség?

   Ezen gondolatok szellemében az elmúlt időszakban a következő lépések történtek:
 -Gépészeti kiviteli tervek készültek a Mártírok úti kazánház átalakítására korszerű kazánok 
beépítésével,  továbbá  a  városban  található  hőközpontok  távfelügyeleti  telekommunikációs 
rendszereinek kiépítésével. Ezen tervek megvalósítása cca. 43.000 eFt + Áfa költségvonzattal 
bír, a kft anyagi lehetőségei és az előző év végéről a díjkalkuláció kapcsán ismert likviditási 
nehézségek miatt idén várhatóan sajnos nem realizálódhat. 

 -  Megvizsgáltattuk  egy  biomassza  fűtőmű  létesítésének  lehetőségét Szentgotthárdon. 
Párhuzamosan  vizsgáltuk  a  meglévő  két  távhőellátási  kör  összekapcsolásának és  az 
ellátási kör további bővítésének alternatíváit is.
  Amennyiben szándékozunk ilyen irányba fejlődni, akkor először stratégiai döntést kellene 
hoznunk  a  projekt  elindításáról.  Meg  kell  határoznunk  a  számunkra  optimális  beruházói 
(tulajdonos,  projektcég,  önrész,  helyszín,  tervezés  és  egyeztetések,  pályázat  stb.)  és 
üzemeltetési módokat, formákat.

 Mindezt megtehetjük úgy is, hogy a lokális fenntarthatóság elvét követve a környékünkön 
fellelhető erőforrásokra, alapanyag potenciálra alapozunk!



Határozati javaslat:
Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő-testülete a „Tájékoztató a távhőszolgáltatás 
költségcsökkentési lehetőségeiről” című előterjesztésben foglaltakat megismerte.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Virányi Balázs energetikus
Szentgotthárd, 2010-04-20

Virányi Balázs s.k.
Képviselő, 

Városi energetikus
Ellenjegyzés:

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. április 28-i ülésére



Tárgy: Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2009. évi beszámolója 

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának 
gazdasági vállalkozása. Így a tulajdonos képviselőjének ami jelen esetben a Képviselő-testület 
– kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.

Fentiekre tekintettel a Vállalat Igazgatója a T. Képviselő-testület elé terjesztette a mellékelt 
2009. évi éves beszámolóját, és a  könyvvizsgálói jelentést.
A mellékelt könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a nemzetközi 
számviteli  standardeknek  megfelelően  készítették  el,  ill.  a  könyvvizsgáló  a  tulajdonos 
számára elfogadásra javasolja a Vállalat 2009. évi beszámolóját.

Az  ismert  gazdasági  világjelenségek  ellenére  továbbá  az  egyes,  önkormányzatunk  által 
megrendelt  és  az  ÖKV  által  ellátott  feladatok  finanszírozásának  csökkenése  ellenére  a 
vállalat 436.000.- Ft-os nyereséget realizált, ami mindenképpen elismerést érdemel. 

- Figyelemre méltó az anyagnak az a része is,  mely szerint  „Az ÖKV eredményességét és 
likviditását alapvetően befolyásolják az Önkormányzat döntései, mivel a vállalat bevételeinek 
90  %-a  az  alapítótól származik,  tehát  nagyban  függ  a  vállalkozás  eredményessége  a 
tulajdonos önkormányzat finanszírozásra vonatkozó döntéseitől. 
- Sajnos 2009-ben a fejlesztések megtorpantak, a vállalat arra koncentrált, hogy a meglévő 
erőforrásainak  szinten  tartásával  ugyan,  de  meg  tudjon  felelni  az  elvárásoknak.  ezeket  a 
problémákat  jól  ismerte  fel  és  összességében  eredményesen  kezelte  a  kialakult  nehezebb 
helyzetet. 

- 2009-ben két olyan, előre  nem kalkulálható megbízás, mint a Hársas tó nyugati oldalán 
épített tanösvény kialakítása illetve az árvíz által okozott kárelhárításban  való részvétel előre 
nem számolt bevételeket biztosított és így ez  is segített ebben.

-  Figyelemre  méltó  még  a  vállalat  üzemi  eredménye,   3.571.000.-  Ft-,  amit  a  pénzügyi 
műveletek negatív eredménye ront le. 

- Figyelemre méltó, hogy a vállalkozás legnyereségesebb területe a fizető parkoló rendszer 
üzemeltetése volt, míg a másik oldalon a mutatott képet jelentősen rontja a még mindig magas 
lakbér- és vízdíjhátralék. 

-  2009.  volt  a  Közfoglalkoztatás  első  éve  is,  ennek  keretében  14  fő  munkavállaló 
részmunkaidős foglalkoztatása valósult meg. Ez egyfelől többletfigyelmet és többletenergiát6 
követelt meg a vállalattól, hiszen főleg a kezdeti időszakban több ilyen munkavállalóval is 
problémák  voltak.  Másfelől  azonban  ezek  az  emberek  mégiscsak  bevethető  segítséget 
jelentettek  sok  feladat  megoldásában  is,  aminek  a  végeredménye  pedig  a  beszámoló 
számainál mégiscsak látható.

- A tavalyi előterjesztésben is elmondtuk és ez most is aktuális:     Ahhoz, hogy a vállalat 
talpon tudjon maradni, az Önkormányzaton kívül egyéb bevételi forrásokat is kell keresni, 
illetve megtartani. Ez 2009-ben 13.640 eFt-ot tett ki, ami a világgazdasági válság általános 
visszaesése közepette is közel a 2007-es szintet jelentette.



2009-ben ezek a folyamatok és jelenségek jellemezték leginkább a Vállalat működését. 
Kérem  a  T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  tárgyában  dönteni 
szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzati 
Közszolgáltató Vállalat 2009. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

   Vass József igazgató
Szentgotthárd, 2010. április 21.

Viniczay Tibor
Polgármester h.

Ellenjegyzés:

Előterjesztés



A Képviselő-testület 2010. április 28-i ülésére

Tárgy: A szociális  igazgatásról  és  az  egyes  szociális  ellátási  formák  szabályairól  szóló 
22/2003. (IV. 30.) ÖKT. számú rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi  szociális  rendeletünk  módosítását  két  okból  terjesztjük  elő,  egyrészt  a  szociális 
alapszolgáltatások  tekintetében  a  fenntartó  elfogadta  a  térítési  díjakat,  ezt  emeljük  be  a 
rendeletbe,  másrészt  a  közfoglalkoztatás  kiterjesztésére  érkezett  kérelem  tárgyában  kell 
döntést hoznia a testületnek.

I.
Térítési díj

A hatályos  szociális  igazgatásról  és  az  egyes  szociális  ellátási  formák  szabályairól  szóló 
22/2003. (IV.30.) ÖKT rendelet 20. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe 
tartozó  szociális  ellátások  intézményi  térítési  díját  a  Képviselő-testület  évente  kétszer 
állapíthatja meg. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szoc.tv.) 115.§. (9) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltség a szolgáltatás 
kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78-80 §-ai szerinti 
költségek, önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 
soraiban feltüntetett  költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási  óra, nap) 
számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. 
A szolgáltatási  önköltség  évközben  egy  alkalommal  korrigálható,  ha  azt  a  tárgyidőszaki 
folyamatok indokolják.
2010.évre  vonatkozóan  az  egyes  szociális  alapellátások  térítési  díjainak  számításait, 
levezetését a Tisztelt Képviselő-testület a 2010. március 31-i testületi anyagban megkapta, 
ezért most ismét részletezésre nem kerül.
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2010. április 
1-jén megtartott ülésén, mint a szociális alapellátásokat nyújtó Városi Gondozási Központ 
fenntartója  15/2010.  számú Társulási  Tanácsi  határozatban az előterjesztett  térítési  díjakat 
jóváhagyta. Elfogadta, hogy az új térítési díjak április 1-től kerüljenek alkalmazásra, a 2009. 
december  hó  folyamán  ellátásra  jogosultak  személyi  térítési  díjának  felülvizsgálata  pedig 
2010. április 30-ig történjen meg, mely szabályokat pedig már a 2009. decemberi rendelet 
módosítással beemeltük a helyi szociális rendeletünkbe.

II.
Közfoglalkoztatás

A Civil Fórum képviselői és a Polgármesteri hivatal között folytatott szokásos negyedéves 
megbeszélésen merült fel, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében a civilek rendelkezésére 
bocsátott  helyiségben szükséges lenne egy, a civil  szervezetek számára adminisztrációs és 
koordinációs  munkát  végző  személy  közfoglalkoztatás  keretében  való  biztosítása.  Ennek 
alapján  a  Civil  Fórum  Elnöke  azzal  a  kérelemmel  fordult  Hivatalunkhoz,  hogy  a  Civil 
Fórumnál szükséges adminisztratív feladatok ellátására közfoglalkoztatás keretében találjunk 
megoldást.  A  közfoglalkoztatott  személy  feladata  lenne  a  civil  iroda  működtetésének 
koordinálása, pénztár, nyilvántartások, levelezések, jegyzőkönyvek vezetése. Kapcsolattartás 
a  tagszervezetekkel,  önkormányzattal,  médiákkal.  Rendezvények  szervezésében  aktív 
részvétel.  Bekapcsolódás  a  pályázatok  figyelésébe,  írásába.  Segítségnyújtás  pályázatok 
elszámolásába. 



A foglalkoztatást lehetőség szerint 2010. május 1. vagy június 1. időponttól kérnének 2010. 
december 31-ig. Pályázati úton nem tudtak e munkakör működtetésére forrást találni.

A  2010.évi  közfoglalkoztatás  folyamatos  biztosítása  érdekében  már  2009.októberében 
elkezdtük  a  szervezést,  minden  önkormányzati  intézményt  és  minden  további  lehetséges 
foglalkoztatási helyet megkerestünk az igények felmérése érdekében, többek között a Civil 
Fórumot is, a Civil Fórum minden szekciójának vezetőjét és több önálló civil szervezetet is. 
Akkor nem kaptunk visszajelzést foglalkoztatási igényre.

A Civil  Fórum jelenlegi  kérelme  támogatható,  a  foglalkoztatás  megoldható  az  alábbiakra 
tekintettel:
       Feladatellátás:

1. A  Szoc.  tv.  36.§.  –a  határozza  meg  azokat  a  feladatokat,  amelyek  közcélú 
munkavégzés  keretében  láthatók  el,  többek  között  ilyen  a költségvetési  szerv, 
önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet által 
ellátott,  jogszabályon  alapuló  helyi  önkormányzati  feladat,  amelynek ellátásában a 
települési önkormányzat megállapodás alapján közreműködik

2. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 8.§. (5) bekezdése értelmében a 
települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő 
közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. 

3. A Szentgotthárdi Civil Fórum Alapszabálya – „2. rész határozza meg a Civil Fórum 
céljait  és  feladatait  -  pl.:  működési  területén  lévő  civil  szervezetek  összefogása 
szövetségi  kereteken  belül,  hatékony  információáramlás  és  konzultációs  lehetőség 
biztosítása,  aktív  részvétel  a  város  életében,  a város  civil  szervezeteit  érintő 
kezdeményezések  támogatása,  figyelemmel  kísérése,  egységes  fellépéssel 
véleményezés  és  javaslattétel  Szentgotthárd  Önkormányzata  Képviselő-testülete  és 
annak bizottságai felé.

 
A megfogalmazott  célok  megvalósítása  érdekében  az  alábbi  feladatokat  látja  el:  a 
városi  célkitűzések  figyelemmel  kísérése,  a  megvalósítás  lehetőségek  szerinti 
elősegítése,  tevékenységek  összehangolása,  programok  koordinálása,  információk 
cseréje,  feladatok  meghatározása,  elosztása  a  résztvevő  önkéntesek  között, 
közreműködés a városi  programok szervezésében, szerződéses kapcsolat  kialakítása 
egyes önkormányzati feladatok ellátására, állásfoglalás és véleménynyilvánítás a város 
civil  szervezetei  szempontjából fontos,  polgárokat és szélesebb közösségeket érintő 
kérdésekben
A  Szentgotthárdi  Civil  Fórum  Alapszabálya  –  „3.  része  szerint  közhasznú 
tevékenységet folytat

       4. A Képviselő  -  testület  2010.  március  31-i  ülésén  elfogadta  az  Önkormányzat  és  a 
Szentgotthárdi Civil Fórum 2010. május 1-től 2011. április 30-ig szóló közös cselekvési 
programtervét,   mely szerint  a Fórum továbbra is vállalja az Önkormányzat és civil 
szervezetek közötti kapcsolattartást és az információ áramoltatását.

Közfoglalkoztatási terv:  
A  Szoc.tv.  szerint  a közfoglalkoztatási  tervet  módosítani  kell,  ha  a  közfeladatokban 
bekövetkezett változás az ellátásukhoz szükséges létszám 
a)  2000  fő  feletti  lakosságszámú  településeknél  10%-át  elérő  mértékű  bővítését,  illetve 
csökkentését eredményezi. 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet szerint féléves 



viszonylatban  kell  vizsgálni  az  eltérést.  Eddig egy szakképzett  álláshelyet  nem tudtunk 2 
hónapig betölteni,  valamint  kettő  segédmunkás munkakört  két  hónapig;  a  Civil  Fórumnál 
foglalkoztatandó  személlyel  együtt  nem  érjük  el  a  közfoglalkoztatási  terv  módosítási 
kötelezettséget.

Pénzügyi feltételek:
Szakképzett  bérrel  (89.500  Ft/hó)  és  május  1-től  történő  foglalkoztatással  kalkulálva,  a 
foglalkoztatás személyi kiadásai (járulékkal együtt): 812.660 Ft.
Ennek 95%-át finanszírozza az állami költségvetés: 772.027 Ft
Az önkormányzati rész 5%                                      :   40.633 Ft

A fentiek szerint az átmenetileg be nem töltött álláshelyeken a ki nem fizetett önkormányzati 
saját forrás: 26.843 Ft (de számolhatunk még a táppénzes időszakok miatti megtakarításokkal 
is).  Így jelenlegi számítás szerint a Civil Fórumnál foglalkoztatandó személy személyi 
jellegű kiadása az önkormányzat részéről 13. 790 Ft. 
 
Az  önkormányzati  forrás  rész  az  önkormányzat  költségvetésében  a 
közfoglalkoztatásra 2010.évben tervezett előirányzat terhére biztosítható.

Személyi feltételek:
A rendelkezésre állási támogatásban részesülők között vannak foglalkoztatható személyek, a 
Civil Fórummal egyeztetjük a foglalkoztatásba bevonandó személyét.

Szociális rendelet:
A  Civil  Fórum  kérelmének  teljesítéséhez  szükséges  azonban  a  tárgybani  helyi  
szociális  rendeletünk  módosítása  abban  a  tekintetben,  hogy  a  közfoglalkoztatást  
megvalósító  intézmények közé fel  kell  venni  a  Civil  Fórumot,  a közfoglalkoztatás  
kertében ellátott feladatot a rendelet már tartalmazza.

Határozati javaslat
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2010.évi  közfoglalkoztatási 
tervének  módosítása  nélkül-  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Szentgotthárdi  Civil  Fórum- 
Szentgotthárd,  Széll  K. tér 11.-  közfoglalkoztatás keretében 1 fő foglalkoztatását  valósítsa 
meg,  2010.  május  1-  2010.  december  31-ig,  határozott  idejű  munkaviszonyt  létesítő 
munkaszerződéssel, nyolc órás napi munkaidőben, a külön jogszabályban meghatározott,  a 
legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló 
garantált bérminimumának megfelelő, mindenkori kötelező legkisebb munkabér juttatásával. 
A közfoglalkoztatásba bevont személy után az önkormányzat a munkabért és annak közterheit 
megtéríti a Civil Fórum részére.
Határidő: 2010. május 1.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Cziráky László elnök

Szentgotthárd, 2010. április 14.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 



..../2010. (….. .  ….) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló

22/2003. (IV.30.) Ökt. rendelet módosításáról

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92.§. (1) bekezdésében, a 92.§. (2) bekezdés 
f.) pontjában és a 92/B.§. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1.§.
(1)  Szentgotthárd Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének a  szociális  igazgatásról  és 
egyes  szociális  ellátási  formák  szabályairól  szóló  22/2003.  (IV.30.)  Ökt.  rendelete 
(továbbiakban:  Rendelet)   5/A.§.  (2)  bekezdésének  első  fordulata (Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  az  Szt.  36.§.-a  szerinti  közcélú  foglalkoztatást  az  alábbi  intézményekben 
szervezi meg) a következővel egészül ki: 

… Szentgotthárdi Civil Fórum.

(2)  A  Rendelet  5/A.§.  (2)  bekezdésének  második  fordulata (E  rendelet 
alkalmazásában közfoglalkoztatást megvalósító intézmény)  a következővel egészül  
ki:

… Szentgotthárdi Civil Fórum

2.§.
A Rendelet  2.  számú  melléklete  helyébe  ezen  rendelet  1.  mellékletével  megállapított  2. 
melléklete lép.

3.§.
Záró rendelkezés

(1) A Rendelet egyebekben nem változik.

(1) Ezen  rendelet kihirdetése napján lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
   polgármester             jegyző 

Kihírdetve: 2010. ……………………………

            Dr. Dancsecs Zsolt
           Jegyző



1.melléklet a …./2010. (…….) önkormányzati rendelethez

„ 2.melléklet a 22/2003. (IV.30.) Ökt. rendelethez

1. Étkeztetés

A./ Intézményi térítési díj 

● Ebéd szállítással: 480 Ft/fő/nap
Nettó  384 Ft + 96 Ft  ÁFA(25 %) = 480 Ft  Bruttó 

● Ebéd szállítás nélkül: 450 Ft/fő/nap 
Nettó  360 Ft + 90 Ft  ÁFA(25 %) = 450 Ft Bruttó 

B./ Személyi térítési díj 
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból 
meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

A B C D
Sorsz

. 
Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Ft/adag
Ebéd szállítás nélkül 
Ft/adag

nettó ÁFA Össz. nettó ÁFA Össz.
1. 0 0 0 0 0 0 0
2. 1 – 28499 64 16 80 56 14 70
3. 28500 – 42749 200 50 250 176 44 220
4. 42750 – 56999 256 64 320 224 56 280
5. 57000 – 71249 296 74 370 272 68 340
6. 71250 – 85499 336 84 420 320 80 400
7. 85500 384 96 480 360 90 450

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség 

● Ebéd szállítással: 21000 Ft 
● Ebéd szállítás nélkül: 19980 Ft 

2. Házi segítségnyújtás

A./ Intézményi térítési díj: 
● Számított intézményi térítési díj: 810 Ft/óra 
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 600 Ft/óra

B./ Személyi térítési díj: 
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból 
meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 



A B C
Sorsz. Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra
1. 0 0
2. 1 – 28499 120
3. 28500 – 42749 220
4. 42750 – 56999 420
5. 57000 – 71249 520
6. 71250 – 85499 570
7. 85500 600

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 26730 Ft 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A./ Intézményi térítési díj: 
● Számított intézményi térítési díj: 200 Ft/nap 
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 

1) Szociálisan rászorultak esetében: 40 Ft/nap 
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 150 Ft/nap

B./ Személyi térítési díj: 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 5850 Ft 

4. Támogató Szolgálat

A./ Intézményi térítési díj 
1.) Személyi segítés óradíjai: 

1) Szociális rászorultság esetén: 460 Ft/óra 
2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 810 Ft/óra 

2.) Szállítási kilométerdíj
● Számított szállítási kilométerdíj: 110 Ft/km 
● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak 

1) Szociálisan rászorultak esetében. 
● Szállítási kilométerdíj: 70 Ft/km 
● Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 50 Ft/km 
● Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási 
kilométerdíj: 80 Ft/km 
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 80 Ft/km 



B./ Személyi térítési díj – személyi segítés 
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból 
meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

Szociálisan rászorultak esetén 

A B C
Sorsz

. 
Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra 
1. 0 0
2. 1-28499 120
3. 28500 – 42749 220
4. 42750 – 56999 320
5. 57000 – 71249 420
6. 71250 – 85499 450
7. 85500 - 460

Szociálisan nem rászorultak esetén: 810 Ft

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 43460 Ft 

5. Közösségi Pszichiátriai Alapellátás

A./ Intézményi térítési díj: 0
B/ Személyi térítési díj: 0 
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 16850 Ft 

6. Nappali ellátás

A./ Intézményi térítési díj 
1) Étkeztetés intézményi térítési díj

● ebéd: 450 Ft/fő/nap
 Nettó  360 Ft + 90 Ft  ÁFA(25 %) = 450 Ft Bruttó
● reggeli: 230 Ft/fő/nap

 Nettó  184 Ft + 46 Ft  ÁFA (25 %)= 230 Ft  Bruttó 

2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj 
● Számított intézményi térítési díj: 1930  Ft/fő/nap 
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 150 Ft/fő/nap

B./ Személyi térítési díj: 
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból 
meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 



Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye

A B C
Sorsz

. 
Jövedelmi 
sáv

Fizetendő térítési díj
Tartózkodás 
Ft/nap

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag 
Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó

1. 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 1 – 28499 30 32 8 40 56 14 70
3. 28500 – 

42749
110 152 38 190 176 44 220

4. 42750 – 
56999

120 160 40 200 224 56 280

5. 57000 – 
71249

130 168 42 210 272 68 340

6. 71250 – 
85499

140 176 44 220 320 80 400

7. 85500 150 184 46 230 360 90 450

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 

Étkezés: 26880 Ft
Étkezés nélküli tartózkodás: 57900 Ft  

7. Családsegítés

A./ Intézményi térítési díj: 0
B/ Személyi térítési díj: 0 

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. április 28-i ülésére



Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005.(XII.1.) 
sz. rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  29/2005.(XII.1.)  sz.  rendelete 
szabályozza az idegenforgalmi adóval kapcsolatos előírásokat.

Az  IFA rendelet  mellékletei  az  adóbeszedésre  kötelezettekre  vonatkozó  nyilvántartások 
vezetésére  határoznak  meg  szabályokat.   A rendelet  elfogadásával   szerettünk  volna  egy 
könnyen átlátható,  az  adóhatóságnak is  de  magának a  vállalkozónak  is  segítséget  jelentő 
analitikus nyilvántartást kötelező jelleggel előírni. Ehhez terjesztettük elő a rendelet 1. számú 
melléklete  szerinti  –  addig  már  ajánlottként  létező  –  analitikus  negyedéves  nyilvántartás 
használatának és benyújtásának kötelezővé tételét. 
A gyakorlatban kiderült,  hogy ennek a kötelező nyilvántartásnak a vezetése meglehetősen 
nagy terhet ró a vállalkozókra. Azokat az adatokat, melyeket a rendelet  alapján bekértünk 
ebben a nyilvántartásban, meg lehet találni a vállalkozók vendégkönyveiben is – azokat pedig 
az idén bevezetett szigorú és folyamatos idegenforgalmi adóellenőrzéseinken amúgy is látjuk. 
Elfogadva az érintett vállalkozók egy részének panaszait arról, hogy ez az elvárhatónál jóval 
nagyobb adminisztrációs feladatokat jelent, az adminisztrációs terheik csökkentése érdekében 
most  javasoljuk  a  nyilvántartás  kötelező jellegének  megszüntetését  és  annak  használatát 
javasoljuk ismételten csak ajánlottként meghatározni.

Kérem  a  T.  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  rendeletmódosítást 
elfogadni szíveskedjen!

Szentgotthárd, 2010. április 13.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének
…./2010. (IV….) sz. önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005.(XII.1.) ÖKT. rendelet módosításáról

1.§

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének az Idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. 
(XII.1.) ÖKT rendelete ( A továbbiakban Rendelet) 5.§ (3) bekezdése 
(„(3)  Az  adó beszedésére kötelezett  az  adó alapjának és összegének megállapítására a rendelet  I.  sz.  
melléklete szerinti analitikus nyilvántartást köteles vezetni.”) 

 az állábiak szerint módosul:

„(3) Az adó beszedésére kötelezett számára az adó alapjának és összegének megállapításához a rendelet I. 
sz. melléklete szerinti analitikus nyilvántartás vezetése javasolt.”

(2) A Rendelet 5.§(3) bekezdés egyebekben változatlan marad. 

2.§ 

A Rendelet egyebekben nem változik.

3.§
Záró rendelkezések

A Rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

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
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. április 28-i ülésére

Tárgy: Virágos  Magyarországért  2010.  évi  környezetszépítő  versenyfelhívásra  pályázat 
benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  városa  immár  évről-évre  jelentkezik  a  meghirdetésre  kerülő  Virágos 
Magyarországért virágosítási, parkosítási és környezetszépítő versenyre. Az idei évben számos 
minisztérium és társadalmi szervezett támogatásával ismét megjelent a Virágos Magyarországért 
Környezetszépítő  Verseny  pályázati  felhívása.  A  verseny  célja  a  kultúrált,  környezetbarát, 
vendégváró  ország  kép  kialakításának  elősegítése,  a  településkép  esztétikus  megjelenítése, 
növényekkel  történő  díszítése,  a  környezetvédelem,  a  környezeti  nevelés,  az  ökológia 
követelményeire  tekintettel.  Új  zöldfelületek,  parkok,  fasorok  létesítése,  fenntartása,  kulturált 
egészséges  környezet  kialakítása,  közterek,  utcák,  épületek,  intézmények  virágosítása, 
növénykiültetések a lakosság bevonásával, részvételével,  továbbá a település műemlékeinek, 
épületeinek turisztikai és kulturális értékeinek megőrzése, fejlesztése és a parlagfű irtása.

2010.  év  kiemelt  témája:  a  település  főterének,  főutcájának  rendezettsége,  virág-  és 
növényi  díszítése,  harmóniája  az  épített  környezettel,  beleértve  az  ott  található  hivatali, 
kereskedelmi és vendéglátóhelyeket.

A versenyre önkormányzatok jelentkezhetnek falu és város kategóriában, az elektronikus 
jelentkezési lap kitöltésével. Az internetes regisztráció határideje: 2010. május 15. A települések 
szöveges  ismertetőt  és  2-3  fotót  is  küldhetnek  bemutatkozásként,  amelyek  a 
www.viragosmagyarorszag.hu honlapon  publikálásra  kerülnek.  A  verseny  fődíja  részvételi 
lehetőség a 2011. évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale Europe) 
Magyarország képviseletében.

Határozati javaslat

     Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja,  hogy Szentgotthárd 
városa jelentkezzen a Virágos Magyarországért 2010. évi környezetszépítő versenyre.

Határidő: 2010. május 15.
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2010. április 20.
                                                                                                         

Viniczay Tibor
Polgármester h.

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. április 28-i ülésére.

Tárgy : Eladási ár meghatározása: Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. I/4. szám lakás

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2010.  március  30-i  ülésén  tárgyalta  az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének felülvizsgálatát, mely során a bevételek növelése érdekében a 
69/2010. számú Képviselő-testületi határozat 2. pontja alapján kezdeményezte a  Szentgotthárd, Árpád u. 
9/B. I/4. szám alatti, 1062/1/A/18 hrsz-ú,  2 szobás, 51 m2-es összkomfortos lakás értékesítését.

A pályázat feltételeit és az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a jelen ülésen határozza meg. 

Az ingatlan értékbecslését  a Mohl Kft.-vel elkészíttettük  (1.  sz. melléklet), amely szerint  az értékesítés 
alapjául szolgáló forgalmi értéket 7.191.000.- Ft-ban határozta meg, ami 141.000.- Ft/m2 árat jelent. 
Az ingatlan vételára az Általános forgalmi adóról szóló 1997 évi CXXVII. Tv. 86.§-a alapján ÁFA-t nem 
tartalmaz.

Az értékbecslés és egyéb járulékos költségek (pl. tulajdoni lap) összege összesen bruttó 21.000.-Ft, amelyet 
a vételárban érvényesíteni kell!
Az ingatlan vételára összesen: 7.212.000.- Ft

A vagyonrendeletünk értelmében 20 millió Ft értékhatár alatt a helyben szokásos módon (Polgármesteri 
Hivatal  hirdetőtáblája,  Városi  TV,  helyi  honlap)  kell  meghirdetni  a  vételi  ajánlattétel  jogát.  A 
Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt.

A vagyonrendeletünk  foglalkozik  az  ingatlanok  értékesíthetőségének  az  általunk  követett  gyakorlaton 
kívüli egyéb formáiról is. A hagyományos –eddigi - pályázati eljárás mellett lehetőség van a 19.§ alapján 
”Árverésre”. A vagyonrendelet erre vonatkozó része alább olvasható:

19. § Az árverés
 (1) Az önkormányzat dönthet úgy, hogy  az ingatlan és ingó vagyont, vagyoni értékű jogot 

árverés útján értékesíti. A döntéssel egyidejűleg meg kell jelölni az árverést vezető személyét, a 
kikiáltási árat, továbbá azt, hogy az eredeti kikiáltási árat el nem érő vételi ajánlat esetén a 
kikiáltási ár leszállítható-e. Ez utóbbi döntést a kiíró köteles titkosan kezelni.

(2) A kiíró az árverés lebonyolítására más szervet vagy személyt is megbízhat.“

 Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. I/4. szám 
alatti,  1062/1/A/18 hrsz-ú,   2 szobás,  51 m2-es összkomfortos lakást az Önkormányzat vagyonáról 
szóló  4/2001.  (II.1.)  ÖKT  rendelet  15.  §.  (2)  bekezdés szerint  a  helyben  szokásos  módon 
(Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap) meghirdeti eladásra.  
Az eladási ár  ………………...- Ft., mely ÁFA-t nem tartalmaz.

Ajánlatok beérkezési határideje: 2010. május 17.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 5 %-a a bánatpénz A vételi szándék bizonyítására 
megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank Rt-
nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz 
kell  mellékelni.  A bánatpénzre  a  Ptk.  vonatkozó  rendelkezései  az  irányadók.  A nyertes  ajánlattevő 
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bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést 
követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül. 
A pályázatok elbírálásának határideje a 2010. májusi testületi ülés.
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül megkötésre. Az 
adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 15 napon belül. Az adás-vételi 
szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel felmerült költség is a vevőt terheli. A vételárat az 
adásvételi  szerződés  megkötésétől  számított  21  banki  napon  belül  egy  összegben  kell  megfizetni. 
Amennyiben  a  vevő  a  vételárat  pénzintézeti  hitel  igénybevételével  kívánja  kifizetni  és  erről  az 
ajánlatában nyilatkozik, úgy a fizetési határidő a szerződéskötést követően 60 nap.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja magának a jogot, 
hogy számára megfelelő ajánlat  hiányában a  pályázatot  eredménytelennek nyilvánítsa  és új  pályázat 
kiírásáról döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati ár 90%-
át - amely minimum a meghirdetett eladási ár -, úgy a kiíró a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. 
Az ártárgyalásra  a  kiíró  azokat  az  ajánlattevőket  hívja  meg,  akiknek az  ajánlati  ára  a  legmagasabb 
ajánlati  ár  90%-át  elérte.  A nyilvános  ártárgyalás  időpontjáról,  helyszínéről  és  feltételeiről  a  kiíró 
értesítést küld.
Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést,  a 2. és a 3. ajánlatot 
adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlataik elérik az irányárat.

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező,  alább felsorolt  ingatlanokat  az Önkormányzat  vagyonáról  szóló többször  módosított  4/2001. 
(II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés és a 19.§ alapján árverés útján  értékesítésre meghirdeti.

- a  Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. I/4. szám alatti, 1062/1/A/18 hrsz-ú,  2 szobás, 51 m2-es összkomfortos 
lakást.
A kikiáltási ár ……………………….- Ft. amely ÁFA-t nem tartalmaz
Az árverés ideje: 2010. május 21.  de. 09:00 óra. 
A vételi szándék bizonyítására 5 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő. 
Az árverést vezető személy: …………….. 

A bánatpénzt az árverés napjáig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11747068-
15421481-06530000 sz.  számlájára  és  az  átutalásról  szóló  igazolást  az  árverésen  be kell  mutatni.  A 
bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba 
beszámít,  míg  a  többi  ajánlattevő  bánatpénze  az  árverést  követő  8  napon  belül  kamat  nélkül 
visszafizetésre  kerül.  Szerződéskötés  az  árverést  követő  15  napon  belül.  Az  adás-vételi  szerződés 
elkészíttetése a vevő feladata. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 banki napon 
belül egy összegben kell megfizetni. Amennyiben a vevő a vételárat pénzintézeti hitel igénybevételével 
kívánja kifizetni és erről az  az árverésen nyilatkozik, úgy a fizetési határidő a szerződéskötést követően 
60 nap.
A kikiáltási ár nem szállítható le.

Határidő a közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2010. április 20.

                                                                                       Fekete Tamás
műszaki irodavezető

Ellenjegyzés:    
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. április 28-i ülésére

Tárgy : Ingatlanok (üzlethelyiségek) értékesítése, eladási ár meghatározása  

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2010.  március  30-i  ülésén  tárgyalta  az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének felülvizsgálatát, mely során a bevételek növelése érdekében a 
69/2010.  számú Képviselő-testületi  határozat  4.  és  5.  pontja  alapján  kezdeményezte  a   Szentgotthárd, 
Széchenyi u. 8. szám alatti, 1305/A/1 hrsz-ú, 221 m2 alapterületű, jelenleg vendéglőként bérbeadás útján 
hasznosított üzlethelyiség és a Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 26. fszt. 1. szám alatti a 1031/A/1 hrsz-ú, 
valamint a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 21. szám alatti 32/A/1 hrsz-ú, 32/A/11 hrsz-ú  és 32/A/10 hrsz-
ú ingatlanokat magában foglaló üzlethelyiségek értékesítését.

A pályázat feltételeit és az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a jelen ülésen határozza meg. 

Az ingatlanok értékbecslését a Mohl Kft.-vel elkészíttettük, ami alapján az alábbi  
ingatlanárak születtek: 

1. Szentgotthárd,  Széchenyi  u.  8.  szám  alatti,  1305/A/1  hrsz-ú,  221  m2 alapterületű,  jelenleg 
vendéglőként  bérbeadás  útján  hasznosított  üzlethelyiség  forgalmi  értéke:  29.835.000.-Ft,  ami 
135.000-Ft/m2.  (értékbecslés: 2. sz. melléklet). A 2009. januárjában Kiss Albert Tervező Bt. által 
készített értékbecslés alapján az ingatlan forgalmi értéke 38.675.000.-Ft. volt.
(Könyv szerinti becsült érték: 36.023.000.-Ft) 

2. Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 26. fszt. 1. szám alatti, 1031/A/1 hrsz-ú, 175 m2 alapterületű, 
jelenleg bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiség forgalmi értéke: 39.375.000-Ft, ami 225.000-
Ft/m2.  (értékbecslés: 3. sz. melléklet). A 2006. júniusában Kiss Albert Tervező Bt. által készített 
értékbecslés alapján az ingatlan forgalmi értéke 32.600.000.-Ft. volt.
(Könyv szerinti becsült érték: 26.163.000.-Ft) 

3. Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 21. szám alatti 32/A/1 hrsz-ú, 32/A/11 hrsz-ú  és 32/A/10 hrsz-ú 
ingatlanokat magában foglaló, összesen 149 m2 alapterületű üzlethelyiség forgalmi értéke: ………
.Ft, ami …..-Ft/m2 Az értékbecslés a testületi ülésre papíralapon kerül csatolásra. 
(Könyv szerinti becsült érték: 8.759.000.-Ft)

Az  értékbecslésre  valamennyi  esetben  árajánlatot  kellett  kérnünk,  így  az  értékbecslői  megbízás 
elhúzódott. Az értékbecslő azóta folyamatosan szállította az értékbecsléseket – ennek az ingatlannak az 
értékelése azonban nem tudott elkészülni a testületi anyag kiküldéséig. Azt utólag, a bizottsági és a 
testületi ülésig csatolni fogjuk.  

Az ingatlanok vételára az Általános forgalmi adóról szóló 1997 évi 127 Tv. 86.§-a alapján ÁFA-t nem 
tartalmaz.
Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy a Szentgotthárd, Széll K. tér. 21. sz. alatt lévő üzlethelyiség esetében
A Szentgotthárd, Széll K. tér 21. alatti üzlethelyiség esetén  a helyzet meglehetősen összetett. A bérlő a 
korábban  bérelt  és  ruhás-,  majd  babyáru-,  illetve  cipóboltként  hasznosított  üzlethelyiséget  teljesen 
átalakítva  amellé  további  egykori  raktár-  és  tárolóként  használt  önkormányzati  tulajdonú  épületrészek 
átalakításával egy egybefüggő melegkonyhás vendéglátó egység kialakítását tervezte el.  Ez úgy alakult 
volna ki, hogy a bérlő a leromlott állapotú raktárat illetve tároló helyiségeket átépíti (leszigeteli, új tetőt 
rak, átépíti  stb.) és azokban konyhát illetve egy vendéglőnél előírásszerű mellékhelyiségeket hoz létre. 
Ezen kívül az udvari részen parkolókat alakít ki. Az átépítéshez a képviselő – testülettől is hozzájárulást 
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kapott  azzal,  hogy mivel  a  bérlő  a  saját  beruházásával  az  önkormányzati  tulajdon értékét  növeli  meg 
jelentősen, az önkormányzat vagyonát teszi értékesebbé, ezért a beruházásának ellenértékét majd a bérleti 
díjban fogjuk elszámolni.
Miután ezt a hozzájárulást a bérlő 204/2005. Test. Hat. alapján a 2005. évben megkapta, az átalakításhoz 
hozzákezdett. A munkavégzés során a bérlő által megbízott építési vállalkozó az emeletes épület statikai 
rendjét megbontotta, az emeleti lakásban súlyos károk keletkeztek. Az építkezést leállította az eljárásra 
kijelölt  Körmendi Építési  Hatóság, majd hosszas szakértői vizsgálatok végén előírták az épület statikai 
megerősítését. Erre most került sor az elmúlt héten. Az épület tehát jelen pillanatban vendéglőnek való 
átalakítás közepette van, annak befejezése előtt. Amennyiben az üzlethelyiséget eladjuk, a bérlővel el kell 
számolni: az azért kapható vételárból le kell vonni a bérlő által igazolt beruházási költségeket. A probléma 
abban van, hogy egy vevő a be sem fejezett helyiségért várhatóan kevesebb árat fog felajánlani, mintha az 
értékesítésre majd a beruházás befejezése után kerülne sor. Többek között  ez is az oka annak, hogy a 
Polgármesteri Hivatal részéről ennek az ingatlannak az értékesítését egyelőre nem javasoltuk, az képviselői 
javaslat alapján került fel a listára. 
Ugyanakkor nem fogadható el az, hogy egy beruházás egy önkormányzati ingatlanban ennyire elhúzódjon 
és egy bérleményként használt üzlet ilyen hosszú időn keresztül ne hasznosuljon. 
Végül tény az is, hogy bár a beruházás még nincsen készen, de a lerobbant önkormányzati raktárak és 
hasznosíthatatlan helyiségek helyén kialakított ingatlanrészeknek már most nagyobb az értéke mint volt a 
beruházás megkezdése előtt.
A bérlő  képviselője  arról  nyilatkozott,  hogy  a  munkálatokat  azonnal  folytatják  és  azokat  júniusban 
befejezik, júliustól pedig megnyitják a vendéglőt.

Nagyné Unger Brigitta a Black Velvet 2005 Kft ügyvezetője az 1. sz. mellékletben található Kérelemmel 
fordult  a  T.  Bizottsághoz,  ill.  azon  keresztül  a  Testülethez,  melyben  az  üzlethelyiség  átalakításával 
kapcsolatos  eseményeket,  problémákat  mutatja  be,  továbbá  kéri,  hogy  az  üzlethelyiség  értékesítését 
megszüntetni szíveskedjenek.  A kérelemhez csatolt átalakítás előtti és közbeni állapotot alátámasztó 
képek  a  4.  sz.  mellékletben  találhatók (Az  ingatlanról  készült  még  több kép  a  Műszaki  Irodán 
megtekinthető).
Ez természetesen azt jelenti, hogy a költségvetési bevételek között ennek az árával nem számolhatunk.
A vagyonrendeletünk  foglalkozik  az  ingatlanok  értékesíthetőségének  az  általunk  követett  gyakorlaton 
kívüli egyéb formáiról is. A hagyományos –eddigi - pályázati eljárás mellett lehetőség van a 19.§ alapján 
”Árverésre”. A vagyonrendelet erre vonatkozó része alább olvasható:

19. § Az árverés
 (1) Az önkormányzat dönthet úgy, hogy  az ingatlan és ingó vagyont, vagyoni értékű jogot árverés 

útján értékesíti. A döntéssel egyidejűleg meg kell jelölni az árverést vezető személyét, a kikiáltási árat, 
továbbá azt, hogy az eredeti kikiáltási árat el nem érő vételi ajánlat esetén a kikiáltási ár leszállítható-e. 
Ez utóbbi döntést a kiíró köteles titkosan kezelni.

(2) A kiíró az árverés lebonyolítására más szervet vagy személyt is megbízhat.“

Az értékbecslés és egyéb járulékos költségek (pl. tulajdoni lap) összege az alábbiak szerint alakul, 
melyet a vételárban érvényesíteni kell!
- Szentgotthárd, Széchenyi u. 8. szám alatti ingatlan értékbecslési és tulajdoni lap díja összesen: bruttó 
33.000.-Ft 
- Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 26. fszt. 1. szám alatti üzlethelyiség értékbecslési tulajdoni lap díja 
összesen: bruttó 29.000.-Ft
-  Szentgotthárd,  Széll  Kálmán  tér  21.  szám alatti  32/A/1  hrsz-ú,  32/A/11  hrsz-ú   és  32/A/10  hrsz-ú 
ingatlanok értékbecslési és tulajdoni lap díja összesen: bruttó 28.000.-Ft

Az értékbecslések díját a 231/2005. képviselő-testületi határozat alapján a vételárban érvényesíteni kell.
Az értékbecslő által meghatározott ár és az értékbecslés összege:
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Szentgotthárd, Széchenyi u. 8. szám alatti üzlet esetében: 29.868.000.-Ft
Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 26. fszt. 1. szám esetében: 39.404.000.-Ft
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 21. szám alatti ingatlan esetében:…..-Ft-jelenleg még nincs értékbecslés

Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 21. szám 
alatti  32/A/1  hrsz-ú,  32/A/11 hrsz-ú   és  32/A/10 hrsz-ú  ingatlanokat  magában foglaló  üzlethelyiségek 
értékesítését egyelőre visszavonja, az üzlethelyiséget jelen állapotában nem értékesíti. 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező, alább felsorolt ingatlanokat az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. (II.1.) 
ÖKT rendelet 15. §. (1) bekezdés szerint meghirdeti eladásra.

- a  Szentgotthárd, Széchenyi u. 8. szám alatti, 1305/A/1 hrsz-ú, 221 m2 alapterületű, jelenleg vendéglőként 
bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiséget
Az eladási ár  ……………………….- Ft. amely ÁFA-t nem tartalmaz
Pályázatok beérkezési határideje: 2010. május 17. A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével 
fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő. 

- a Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 26. fszt. 1. szám alatti, 1031/A/1 hrsz-ú, 175 m2 alapterületű, jelenleg 
kereskedelmi egységként bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiséget.
Az eladási ár  ……………………….- Ft. amely ÁFA-t nem tartalmaz
Pályázatok beérkezési határideje: 2010. május 17. A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével 
fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő. 

- a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 21. szám alatti 32/A/1 hrsz-ú, 32/A/11 hrsz-ú  és 32/A/10 hrsz-ú 
ingatlanokat magában foglaló, jelenleg bérbeadás útján hasznosított, összesen 149 m2 alapterületű 
üzlethelyiséget.
Az eladási ár  ……………………….- Ft. amely ÁFA-t nem tartalmaz
Pályázatok beérkezési határideje: 2010. május 17. A pályázatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével 
fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő. 

A bánatpénzt a  pályázat benyújtásának határidejéig át  kell  utalni  az Önkormányzat OTP Bank Rt-nél 
vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell 
mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a 
vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon 
belül kamat nélkül visszafizetésre kerül. 
A pályázatok elbírálásának határideje a 2010. májusi testületi ülés.
Az adásvételi  szerződés a legmagasabb érvényes vételi  ajánlatot tevő pályázóval kerül megkötésre.  Az 
adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 7 napon belül. Az adás-vételi 
szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel  felmerült  költség is  a vevőt  terheli.  A vételárat  az 
adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 banki napon belül egy összegben kell megfizetni. 
Az elővásárlási joggal rendelkező bérlő elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatának határideje az elbírálás 
közlését követő 7 nap, kivéve, ha a pályázat nyertese maga a bérlő.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy 
számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról 
döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati ár 90%-át - amely 
minimum  a  meghirdetett  eladási  ár  -,  úgy  a  kiíró  a  pályázók  között  nyilvános  ártárgyalást  tart.  Az 
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ártárgyalásra a kiíró azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 
90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás időpontjáról, helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld.
Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a 2. és a 3. ajánlatot adóval 
köt szerződést az eladó - ha az ajánlataik elérik az irányárat.

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező, alább felsorolt ingatlanokat az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. (II.1.) 
ÖKT rendelet 15. §. (1) bekezdés és a 19.§ alapján árverés útján  értékesítésre meghirdeti.

- a  Szentgotthárd, Széchenyi u. 8. szám alatti, 1305/A/1 hrsz-ú, 221 m2 alapterületű, jelenleg vendéglőként 
bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiséget
A kikiáltási ár ……………………….- Ft. amely ÁFA-t nem tartalmaz
Az árverés ideje: 2010. május 20.  de. 09:00 óra. 
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő. 
Az árverést vezető személy: …………….. 

-  a   Szentgotthárd,  Kossuth Lajos  utca  26.  fszt.  1.  szám alatti,  1031/A/1  hrsz-ú,  175 m2  alapterületű, 
jelenleg bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiséget.
A kikiáltási ár ……………………….- Ft. amely ÁFA-t nem tartalmaz
Az árverés ideje: 2010. május 20.  de. 11:00 óra. 
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő. 
Az árverést vezető személy: …………………. 

-- a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 21. szám alatti 32/A/1 hrsz-ú, 32/A/11 hrsz-ú  és 32/A/10 hrsz-ú 
ingatlanokat magában foglaló, jelenleg bérbeadás útján hasznosított, összesen 149 m2 alapterületű 
üzlethelyiséget.
A kikiáltási ár  ……………………….- Ft. amely ÁFA-t nem tartalmaz
Az árverés ideje: 2010. május 20.  du. 14:00 óra. 
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő. 
Az árverést vezető személy: …………………. 

A bánatpénzt az árverés napjáig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11747068-
15421481-06530000  sz.  számlájára  és  az  átutalásról  szóló  igazolást  az  árverésen  be  kell  mutatni.  A 
bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba 
beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze az árverést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 
kerül.  Szerződéskötés az árverést  követő 7 napon belül.  Az adás-vételi  szerződés elkészíttetése a vevő 
feladata. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 banki napon belül egy összegben 
kell megfizetni.
Az elővásárlási joggal rendelkező bérlő elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatának. határideje az árverés 
eredményének közlését követő 7 nap, kivéve, ha az árverés nyertese maga a bérlő
A kikiáltási ár nem szállítható le.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal
Szentgotthárd 2010. április 20.

Fekete Tamás
                műszaki irodavezető
Ellenjegyzés:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
Tisztelt Bizottság
 
 
Értesítést kaptunk,hogy az üzlethelyiséget-amit a Black Velvet 2005 Kft átalakít-értékesítésre szeretné az 
Önkormányzat kiírni..Nagyné Unger Brigitta,a cég ügyvezetője egy kéréssel szeretnék Önökhöz fordulni:
 
Szentgotthárdiak vagyunk, ide építettünk, itt szeretnénk a jövőben dolgozni. Majdnem 15 éven keresztül 
vezettünk egy vendéglátó egységet sikeresen. Mivel ott rajtunk kívül álló okok miatt a tevékenységet 
 befejeztük, ezért szerettünk volna ugyanolyan profilu üzletet nyitni. Egy lehetőség adódott, egy 
zalaegerszegi cégtől kellett üzletrészt vásárolnunk-ami tetemes-több millió forintba került. 
Reménykedtünk, hogy a főtéren egy kicsi családi kávéház-cukrászdát alakíthatunk ki. Az Önkormányzattal 
megbeszéltük, hogy mik a lehetőségek és teljes mértékben támogatták elképzelésünket. Egy helyi 
építésztervezővel megterveztettük és körbejártuk még egyszer az egészet. Az Önkormányzat tulajdonában 
lévő üzletben áldatlan állapotok uralkodtak-se víz, se fűtés stb. nem volt .Ami jobb állapotúnak látszott, az 
el volt takarva szövettel, ócska lambériával. Ezek lebontása után szörnyű állapotot tapasztaltunk. A falak 
egy méter magasságig felázva, leomolva, a padló teljesen szétrothadva, szigeteletlenül minden. Az első 
dolgunk a falakban szétfagyott lefolyócsövek-fenti lakótól-kicseréltetése volt, mivel a 60 cm vastag 
falakban 3 éven keresztül ezt senki nem vette észre és javította ki, évekig ömlött a felső lakó vize a vakolat 
alá. A következő az volt, hogy az Önkormányzattal és a fenti lakóval megbeszélve, azért, hogy ne zavarjuk 
egymást, a felső lakónak egy teljesen új bejáratot építettünk. Az átalakítás itt is egy hónapba telt-új vakolás, 
mennyezetig csempézés, padlóburkolás ,új áthidalók beépítése, hőszigetelt bejárati ajtó, lépcső, új 
tetőszerkezet, csatornázás, -ez több, mint fél millió forintot  jelentett a cégünknek.
A kávézó kivitelezésével megbíztunk egy vállalkozót (bár ne tettük volna),aki mindent megígért és vállalt 
és ezzel elkezdődött a vesszőfutásunk.
Papírokkal igazolta a szakmai hozzáértését, műszaki vezetését. A munka elkezdése után már nem sokkal 
kiderült, hogy súlyos műszaki problémák adódnak a hozzá nem értéséből, valamint az épület állagából 
kifolyólag. Ezek szerint hozzáértés nélkül nekiállt-mi a vállalkozót személyesen nem ismertük, őt 
ajánlották. A munkálatok, a falak kiváltása, alágerendázás, a különböző részek kialakítása meghaladta a 
vállalkozó képességeit. Mivel senki nem volt tisztában azzal, hogy mit jelent az, hogy az épület több, mint 
100 éves, beton alap nélküli, körben felázott, szerkezetileg gyenge, elhanyagolt, a fenti lakó lakásában 
repedések keletkeztek és az összes munkálatot azonnal le kellett állítani. Ez több hónapot jelentett. A 
vállalkozó és brigádja egyik napról a másikra eltűnt, otthagyva azt amit rombolt és nem volt megoldás.
Az építésztervezőnk egy új kivitelezőt segített keresni és nagy nehezen kiküszöbölni a hibát, és kijavítani a 
szakszerűtlen kivitelezést. Természetesen jogi lépéseket tettünk, ami ma is folyik, és amiért ma is a cégnek 
kell felelni.
A második nagyobb munka régi vaskeretes ajtó, ablak, szimpla üveges, szigeteletlen cseréje. Új 
nyílászárók beépítése. Ez közel 1 millió forintot jelentett.
Ezután az összes aljzatot fel kellett töretni, leszigetelni, vashálóztatni és minden előírásnak megfelelően 
elkészíteni.
A falak annyira vizesedtek, hogy az összes vakolat leverése után speciális lekezelés után, újra lett burkolva 
az egész helység szellőző gipszkartonnal. Új fűtési rendszert kellett kialakítani, építtettünk egy szép 
kandalló-cserépkályhát is.
Vendéglátó egységnél a különböző szakhatósági előírásokat betartani, megfelelni, elkészíteni nagyon 
időigényes. A vendég WC-k kialakítása után ismét köddé vált egy kivitelező, többé nem láttuk (Ausztriába 
ment dolgozni).Ez ismét hónapokba telt, míg kivitelezőt találtunk.
A két vendégtér, WC-k kialakítása után álltunk neki a parkoló építésének (13 autó befogadására),ami már 
kész van és használható. A térkövezése, parkosítása folyamatban van.
Az építési nehézségek mellett a fenti lakó folyamatosan feljelentéseket tett, ami sorra megakasztotta a 
munkálatokat a  hatósági bejárások révén, majd bírósági szakaszig vitte az ügyet, ami másfél évet vett el az 
építéstől.
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Közben kiderült, hogy létezik egy korlátozó törvény, miszerint 200 méteren belül csak melegkonyhával 
működhet folyamatosan az egység. Ezért számításaink felett neki kellett állni, egy több, mint 100nm-es 
konyha, gazdasági helységek, raktárak kialakításának.
(A mellékelt képeken látszik, hogy az alapoktól kellett ezeket felépíteni.)Új  alap, falak, szigetelések, 
nyílászárók hőszigetelve, tetőcsere, régi tetőrész gumiszigetelése stb. ami több milliós plusz kiadást 
jelentett. Teljesen új fűtés és vízrendszert építettünk ki, szennyvíz ás esővíz elvezetéssel a városi 
összefolyókba.Ez is  komoly összeget tett ki.
Az egyik vendégtér teljesen beázott, ez új gumiszigetelést kapott.
Sajnálatos tény, hogy amit a nagyhírű kivitelező áthidalót megmozdított a homlokzaton, súlyos repedéseket 
okozott. Ez a cégnek statikusok hadát, vizsgálatokat, bejárásokat, időt és pénzt emésztett fel, nem kevésbé 
a szomszédság hisztérikus viselkedése, amely ismét feljelentéseket stb. jelentett.
Sikerült több hónap után, új statikai tervezéssel, majd kivitelezés után megoldani szakszerűen a negyedik 
kivitelezővel a problémát, mely számunkra az új, méregdrága nyílászáró tönkretételét jelentette.
A problémák  oroszlánrészét megoldottuk, melyek a kívülállók részére  nem volt nyilvánvaló, ezután már a 
munkára tudunk koncentrálni és rövid időn belül dolgozni üzemelni tudunk. Közben bírósági tárgyalások 
tömegén mentünk keresztül a mi hibánkon kívül és ez is minket terhelt több milliós tételben.
Sajnos rettenetesen sok, előre nem látott probléma adódott. Amennyiben a szomszédság nem támasz 
további követeléseket, rövidre tudjuk zárni a történetet.
Szentgotthárdi vállalkozóként, helyi lakosként itt szeretnénk dolgozni és munkahelyeket teremteni.(Ezelőtti 
vállalkozásban is 10 főt alkalmaztunk)
Bennünket sokan ismernek, bíznak bennünk és mi is tudjuk magunkról, hogy szépet fogunk alkotni. 
Szeretnénk, ha ez az üzlet Gotthárd főterének egyik legszebb pontja lenne.
 
Tisztelt Bizottság, ezennel kérem Önöket, hogy az értékesítést megszüntetni szíveskedjenek.
Jelenlegi helyzetben egy versenytárgyalásban nem biztos, hogy állva maradnánk, mivel a befektetett összeg 
így is hatalmas.
Egy jól működő vállalkozást szeretnénk működtetni. Jelenlegi stádiumban nem valószínű, hogy meg 
tudnánk venni.
 
Az üzletre 2010 július végére-kávéházként üzemeltetési engedély szeretnénk kérni és dolgozni benne.
Köszönöm megértésüket és bízom pozitív döntésükben.
  
Tisztelettel.
   
Nagyné Unger Brigitta
Ügyv.
  
Szentgotthárd,2010.ápr.19.
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2. sz. melléklet:
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3.sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. április 28-i ülésére

Tárgy : Megüresedett lakások hasznosítása  

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat tájékoztatása szerint a Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. fszt. 4. 
sz. alatti, 1162/A/4 hrsz-ú, 56 m2 alapterületű, 1,5 szobás komfortos, valamint a  Szentgotthárd, József A. 
u. 3. fszt. 5. sz. alatti, 1371/A/5 hrsz-ú, 37 m2 alapterületű, 1 szobás, komfortos lakás leadásra került, az 
ingatlan üres, eladásra és bérbeadásra is meghirdethető.  

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2010.  március  30-i  ülésén  tárgyalta  az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének felülvizsgálatát, mely során a bevételek növelése érdekében a 
69/2010.  számú  Képviselő-testületi  határozat  1.  pontja  alapján  elfogadta  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának  a  2010.  évi  önkormányzati  lakásértékesítési  terve”  című  dokumentumot,  mely 
dokumentum 1. pontja alapján : „2010-ben a legalább komfortos kategóriába tartozó megüresedett olyan 
lakások  esetén,  melyek  piaci  forgalomban  üresen  és  beköltözhetően  meghirdethetők,  minden  esetben  
automatikusan a Képviselő – testület elé kell terjeszteni a Műszaki Irodának a bérlakás állagára vonatkozó 
véleményével együtt azért, hogy a költségvetés helyzetétől függően a Testület dönthesse el, hogy a lakást  
meg kell-e hirdetni eladásra.”

A Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. fszt. 4. sz. alatti lakás nagyon lelakott állapotú, teljes felújításra szorul. 
(Fürdőszoba felújítása, Burkolatok felújítása –mozaiklap, parketta cseréje – cserépkályhák 2 db. átrakása, 
villamos  hálózat  felülvizsgálata,  szükség  szerinti  újraszerelése,  falak  glettelése,  festése,  nyílászárók 
mázolása.)

A Szentgotthárd, József A. u. 3. fszt. 5. sz. alatti, 1371/A/5 hrsz-ú, 37 m2 alapterületű, 1 szobás az előzőnél 
jobb állapotban található, beköltözéshez a falak festésére és a nyílászárók mázolására lenne szükség.

Amennyiben a T. testület az értékesítés mellet dönt, úgy a vagyonrendeletünk értelmében értékbecslést kell 
készíttetni. A pályázat feltételeit és az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen 
határozza meg. 

Határozati javaslat

1.1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kezdeményezi  a  Szentgotthárd, 
Széchenyi  u.  21.  fszt.  4.  sz.  alatti,  1162/A/4  hrsz-ú,  56  m2 alapterületű,  1,5  szobás  komfortos  lakás 
értékesítését.
A pályázat feltételeit és az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza 
meg. 
A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármesteri  hivatalt,  hogy  a  pályázat  feltételeit  és  az  ingatlanok 
értékbecslését a következő ülésre készítse elő. 

1.2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. fszt. 4. 
sz. alatti, 1162/A/4 hrsz-ú, 56 m2 alapterületű, 1,5 szobás komfortos lakás értékesítését nem támogatja, 
felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a lakást kiutalás szempontjából a következő Egészségügyi, Szociális 
és Jogi Bizottság ülésére terjessze elő.  
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2.1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a  Szentgotthárd, József A. 
u. 3. fszt. 5. sz. alatti, 1371/A/5 hrsz-ú, 37 m2 alapterületű, 1 szobás, komfortos lakás értékesítését.
A pályázat feltételeit és az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza 
meg.  A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármesteri  hivatalt,  hogy a  pályázat  feltételeit  és  az  ingatlanok 
értékbecslését a következő ülésre készítse elő. 

2.2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, József A. u. 3. fszt. 5. 
sz.  alatti,  1371/A/5 hrsz-ú,  37 m2 alapterületű,  1  szobás,  komfortos lakás értékesítését  nem támogatja, 
felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a lakást kiutalás szempontjából a következő Egészségügyi, Szociális 
és Jogi Bizottság ülésére terjessze elő.  

Határidő: közlésre azonnal, 1.1 és 2.1 pontban az értékbecslésre következő testületi ülés, 
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2010. április 20.
                                            
                                             

 Fekete Tamás
        műszaki irodavezető

Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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BESZÁMOLÓ
a képviselő-testület 2010. április 28-i ülésére

Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.

Tisztelt Képviselő-testület!

Minden  évben  megtárgyaljuk  Szentgotthárd  közrendjének,  közbiztonságának  a  helyzetét,  hiszen  a 
közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ 
(1) bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata. Az éves beszámolót mindig úgy készítjük el, 
hogy abban tárgyaljuk a közbiztonsági feladatok ellátásában részt vevő alábbi szervezetek beszámolóját:
- Körmendi Rendőrkapitányság (1. sz. melléklet),
- Szentgotthárdi Rendőrőrs (2. sz. melléklet),
- Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely (3. sz. melléklet),
- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltség (4. sz. melléklet),
- Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal Közterület Felügyelete (5. sz. melléklet),
- Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány (6. sz. melléklet),
- Polgármesteri Hivatal szabálysértési hatósága (7. sz. melléklet),
- Polgárőr Egyesület Szentgotthárd (8. sz. melléklet),
- Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete (9. sz. melléklet).

Ezen beszámoló keretében valósul meg a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8.§ (4) bekezdésében 
foglalt kötelezettség teljesítése, mely szerint a rendőrkapitány személyesen vagy képviselője útján évente 
beszámol  a  rendőrkapitányság  illetékességi  területén  működő  települési  önkormányzat  képviselő-
testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 
azzal kapcsolatos feladatokról.

A  Körmendi  Rendőrkapitányság vezetőjének  beszámolójából  kiderül,  hogy  a  kapitányság 
működési területén (Körmend, Szentgotthárd, Őriszentpéter térségei) a kiemelt, nagy vagyoni kárt okozó 
vagyon elleni bűncselekmények visszaszorulóban vannak, míg a kisebb és a megélhetési bűnözés jeleit 
mutató  enyhébb  súlyú  és  kárértékű  bűncselekmények  száma  nő.  A  helyi  elkövetők  tevékenysége 
visszaszorulóban  van,  míg  az  utazó  bűnözők  az  ország  számos  részéről  egymást  váltva  szervezetten, 
életvitelszerűen  követnek  el  besurranásos,  trükkös  és  betöréses  lopásokat,  gépkocsi-feltöréseket.  A 
rendőrség feladata lesz a jövőben is, hogy támadó, aktív fellépéssel gátat szabjon az utazóbűnözés általi 
fenyegetettségnek, s hogy az itt élő ismert aktív – és új jelenségként idetelepült – bűnözőket a lehetőségek 
maximális kihasználásával folyamatosan „büntetőeljárási prés” alatt tartsa.

A Szentgotthárdi Rendőrőrs beszámolójából megállapíthatjuk, hogy örvendetes módon tavaly két 
alkalommal ismét megtartásra került az Ifjúsági Őrjárat a Rendőrőrs és a pedagógusok jóvoltából, valamint 
a  Szentgotthárd  Közbiztonságáért  Közalapítványnak  köszönhetően,  ami  az  ehhez  szükséges  rendőri 
túlmunka finanszírozását biztosította.
A rendőrség munkájánál  kiemelendő a  szervezetnek a  nyári  árvízi  védekezésnél  és  mentésnél  kifejtett 
fontos szerepe.
Jó hír, hogy 2009-ben jelentősen csökkent a bűncselekmények száma városunkban a 2008. évhez képest, és 
egy kivételtől eltekintve (Hopplá fesztivál alkalmával csoportos garázdaság) nem történtek olyan kirívóan 
súlyos, erőszakos bűncselekmények, amik kedvezőtlenül befolyásolták volna a lakosság és az idelátogatók 
biztonságérzetét.
A Rendőrőrs illetékességi területén a baleseti helyzet az elmúlt évben tovább javult.
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Nagy problémát jelent azonban a létszámhiány, ami megmutatkozott a közterületre vezénylések számának 
(beleértve az ebben résztvevő rendőrök számát és ezek időtartamát) jelentős csökkenésében.

A  Képviselő-testület  161/2004.  számú  határozata  4.  pontjának  megfelelően  Szentgotthárd  Város 
Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottsága  2010.  április  19-i  ülésén  megtárgyalta  a  kábítószer-elleni 
fellépés szentgotthárdi tapasztalatait.
A Szentgotthárdi Rendőrőrs parancsnokának, Végvári János r.  alezredesnek a Bűnmegelőzési  Bizottság 
ülésén elhangzott beszámolója szerint Szentgotthárdon továbbra is a lágy drog van jelen. Sajnálatos módon 
egyre  több  a  fogyasztó.  Több  személyt  már  terjesztéssel  vontak  be  a  gyanúsítottak  körébe  az  elmúlt 
időszakban.  Ezekből  is  látszik,  hogy  a  rendőrség  meglehetős  hatékonysággal  göngyölíti  fel  a  helyi 
„kábítószerfonalat”.
A fogyasztók továbbra is vállalhatják az elterelést.
Az  idén  már  eddig  véghezvitt  akcióknak  köszönhetően  már  most  látható,  hogy  a  2010-es  bűnügyi 
statisztika ezen mutatója (visszaélés kábítószerrel) növekedést fog mutatni a tavalyi évhez képest.

A többi szervezettől az évek alatt kialakult gyakorlat további folytatása érdekében kértünk beszámolókat, 
hogy átfogó, teljes képet kapjunk a közrendről és a közbiztonságról Szentgotthárdon, és hogy felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy a közrend és a közbiztonság védelme nemcsak a rendőrség feladata. 

A  Vám-  és  Pénzügyőrség beszámolójából  kiderül,  hogy  igen  jelentősen  csökkent  az  általuk 
kezdeményezett  büntető-  és  szabálysértési  eljárások száma.  Szentgotthárd belterületén  egy alkalommal 
került feltárásra olyan jogsértés, mely büntetőjogi tényállást merített ki (áru hamis megjelölése vétség). A 
többi bűncselekmény elkövetési helye a 8-as számú főútvonal, Rábafüzes határátkelő.
Míg a Vám- és Pénzügyőri Hivatal 2008. évben végzett ellenőrzései 95%-ban a határátkelőhelyen, s csak a 
maradék 5 %-ban a város közigazgatási  területén történtek, addig ez az arány 2009-ben megfordult.  A 
belterületi  ellenőrzéseket  a  jövedéki  ellenőrzések,  nyugtaadási  kötelezettség,  áru  eredet  ellenőrzések, 
környezetvédelmi termékdíjat érintő, valamint a foglalkoztatotti ellenőrzések tették ki. A volt határátkelő és 
a 8-as főútvonal helyi szakaszán felderített jogsértések elkövetői kivétel nélkül nem helyi lakosok voltak. A 
Szentgotthárd közigazgatási területén felderített jogsértések mindegyike kereskedelmi tevékenységekhez 
kapcsolódott.  A városi  piac  területe  a  hamis  márkajelzésű  termékek forgalmazása kapcsán  továbbra  is 
frekventált hely. Az elkövetők szinte kivétel nélkül magyar vállalkozást üzemeltető román állampolgárok. 
A korábbi nyílt és magas darabszámú árusítást a „kifinomultabb”, leplezett módon, parkoló járművekből, 
az  üzlethelyiség  pultja  alóli  és  konkrét  vevőnek  kis  tételben  a  helyszínre  szállítva  történő  értékesítés 
váltotta fel. Ez az elkövetési magatartás olyan raktárak, depók létezését feltételezi, ahol az árukat tárolják.

A  Körmendi  Polgári  Védelmi  Kirendeltség esetében  2009.  évben  személyi  változás  történt, 
szeptember  1-jétől  a  Szentgotthárdi  Iroda  irodavezetői  beosztása  betöltetlen,  mivel  az  Országos 
Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  nem  engedélyezte  az  üres  beosztás  feltöltését,  jelenleg  az  iroda 
feladatait a körmendi kirendeltség látja el.
Elkészítése óta működik a kirendeltség weblapja, a  www.pvkorm.axelero.net , és folyamatosan frissítik a 
lakosságot és a tanulóifjúságot érintő események, javaslatok felvitelével.
A Szentgotthárdi HVB (Helyi Védelmi Bizottság) referens munkáját segítette egyrészt a gyakorlatok során 
a  Polgári  Védelemre  vonatkozó  szükséges  adatok  szolgáltatásával,  felkészítő  előadás  megtartásával; 
másrészt a napi ügyek alkalmával a HVB munkatervének véleményezésével, adatpontosítások alkalmával, 
egyéb adatszolgáltatási kötelezettségek esetében adatok megadásával.
Az Iroda területén az alábbi főbb események történtek:
-  2009.  01.  28-31-ig  tartó  havazás  következtében  létrejövő,  a  kirendeltség  több  települését  érintő 
áramszünetből adódó feladatok végrehajtása;
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- 2009. 06. 24-28-ig a Rába és a kirendeltség területén folyó patakok áradása miatti árvízi védekezési és az 
árvíz utáni feladatok végrehajtása (elöntött területek fertőtlenítésében való részvétel, valamint vis maior 
feladatok, kárfelmérésben való részvétel);
- több alkalommal a tűzoltóság munkájának helyszíni biztosítása.
A veszélyhelyzetek  kezelése  érdekében  pontosították  az  árvízvédelmi,  rendkívüli  időjárási  terveket,  a 
települési veszélyelhárítási és általános polgári védelmi terveket átdolgozták.

Itt kell megjegyeznünk, hogy a 2009. augusztus 4-i árvízi helyzet kapcsán tapasztaltak miatt Szentgotthárd 
Város Önkormányzata a Megyei igazgatósághoz fordult,  illetve áttekintette az egyes katasztrófa esetén 
alkalmazandó  szabályzatokat.  Ezekhez  előterjesztések  készültek.  Az  ügí  miatt  az  Országos 
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  képviselői  személyesen,  helyszíni  vizsgálat  keretében  próbálták  mega 
történtek kivizsgálását. 

A Közterület Felügyelet két köztisztviselője a következő típusú ügyekben járt  el 2009-ben: közúti 
közlekedési  szabályok  kisebb  fokú  megsértése  (67  db  –  2008-ban  96),  közterület  engedély  nélküli 
használata (4 feljelentés – 2008-ban 1 db; 19 írásbeli figyelmeztetés – 2008-ban 25 db), parkrongálás (11 
db, mint 2008-ban), közterületen kommunális és szilárd hulladék lerakása (2 db, mint 2008-ban), veszélyes 
hulladék elhelyezése (1 eset – 2008-ban nem volt), engedély nélküli hulladéklerakó telepek felderítése (5 
eset  –  2008-ban  7),  veszélyeztetés  kutyával  szabálysértés  (15  eset  –  2008-ban  9),  kóbor  kutyák 
befogattatása (7 db – 2008-ban 6), rendszám nélküli gépkocsi közterületen való tárolása (7 eset – 2008-ban 
nem volt). A közúti közlekedés biztonságát elősegítő tevékenységük körében KRESZ-táblák megrongálását 
illetve eltűnését jelezték (51 esetben – 2008-ban 42 alkalommal).

A Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány alapvető célja, hogy megteremtse azokat az 
anyagi  és  tárgyi  feltételeket,  melyek  felhasználásával  segíteni  tudja  a  város  bűnmegelőzését.  A 
bűnmegelőzésen kívül céljaként szerepel a helyi Rendőrőrs támogatása eszközökkel (2009-ben digitális 
fényképezőgép, taktikai mellény), valamint pénzjuttatás (2009-ben túlmunka finanszírozása) formájában. 
Ezen kívül  minden olyan szervezetet  támogat,  ami részt  vállal  a bűnmegelőzésben. Stratégiai  partnere 
ebben  a  Polgárőrség.  Támogatja  a  különböző  prevenciós  programokban  résztvevőket  (Szomszédok 
Egymásért  Mozgalom,  DADA,  Egy  iskola  –  Egy  polgárőr  Mozgalom).  Támogatta  a  Polgárőrség 
tevékenységét  szolgálati  mobiltelefonjuk  költségeinek  átvállalásával.  Bevételei  a  riasztó  rendszerből 
befolyt összegekből, valamint magánszemélyek felajánlásaiból tevődnek össze.
2010. évben fő feladata lesz a riasztórendszer bővítése, valamint az így befolyt pénzeszközök felhasználása 
céljainak megfelelően.

Az  Önkormányzati  szabálysértési  hatóság az  alábbi  táblázatban  összefoglalta  az  előző  évek 
szabálysértési statisztikai adatait:

Szabálysértés 2007. 2008. 2009
Feljelentések 223 72 121
Feljelentettekből  
fiatalkorú

1 3 3

Megszüntetés 73 23 24
Figyelmeztetés 79 13 21
Pénzbírság 59 24 49

14 esetben az ügyet áttette a szabálysértési hatóság más szervhez, valamint több esetben együttesen bírált el 
ügyeket.
A megszüntetések fő  oka,  hogy a  szabálysértési  eljárások egy viszonylag jelentős  hányada ismeretlen 
személy  ellen  folyik,  és  mivel  a  jegyzőnek,  mint  szabálysértési  hatóságnak  nincs  nyomozati  jogköre, 
továbbá a rendelkezésre álló információk sok esetben hiányosak, a lefolytatott bizonyítási eljárás a legtöbb 
esetben nem vezet eredményre.
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A korábbi évekhez hasonlóan a tulajdon elleni szabálysértések jelentős hányadát képezik a  lefolytatott 
szabálysértési  eljárásoknak,  2009-ben  26  db  feljelentés  történt  emiatt.  Folyamatosan  nő  a  tűzvédelmi 
szabálysértések száma: 2007-ben 1 db,  2008-ban 12 db,  2009-ban 37 db ilyen eljárásra került  sor.  Az 
önkormányzati  rendeletbe  ütköző  szabálysértés  2008-ban  és  2009-ben  is  5  db  volt  (2007-ben  8  db). 
Mindezek mellett eljárás indult köztisztasági szabálysértés (7 db – 2008-ban 9), magánlaksértés (1 db, mint 
2008-ban),  csendháborítás  (2  db  –  2008-ban  1),  áru  hamis  megjelölése  (10  db  –  2008-ban  5), 
fogyasztóvédelmi szabálysértés (18 db – 2008-ban 9), erdőgazdálkodás rendjét veszélyeztető szabálysértés 
(2 db), gépjármű közlekedéssel összefüggő okmányokkal elkövetett szabálysértés (2 db), környezetvédelmi 
szabálysértés  (1  db),  kereskedésre  vonatkozó  szabályok  megsértése  szabálysértés  (2  db),  jogosulatlan 
kereskedés szabálysértés (4 db – 2008-ban 1), veszélyeztetés kutyával szabálysértés (4 db) ügyekben.

A  Polgárőr Egyesület  Szentgotthárd fő  tevékenysége  a  bűnmegelőzési  tevékenység  erősítése. 
Ennek  egyik  leglátványosabb  formája  a  járőrtevékenység,  mely  kiegészült  a  közös  járőrözéssel  a 
rendőrséggel, az Őrségi Nemzeti Parkkal és a parkolóőrökkel. Alapfeladatuk a folyamatos járőr- és figyelő 
szolgálat ellátása volt, mely kiegészült a postások védelmével és az értékküldemények biztosításával. Az 
Egyesület  léte  és  működése segítséget  jelent  a  Rendőrőrsnek.  Fontos feladatuk volt  szeptemberben az 
iskolakezdéskor  a  közlekedés-biztonság  és  a  bűnmegelőzés  fokozása  érdekében  az  iskolák  előtti 
járőrtevékenység..

Szentgotthárd  Város  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesülete 2009. évi  szakmai  munkájának 
legkézzelfoghatóbb  mutatói  2009-ben  az  árvízvédekezés  és  a  vonulások  voltak,  melyek  számai  a 
következők:
- vonulások tűzesethez: 1 alkalom,
- vonulás műszaki mentéshez: 8 alkalom,
- árvízi védekezés: 5 alkalom,
- vonulások egyéb esetben: 6 alkalom.
A Képviselő-testület  2009. októberi  döntése (244/2009. sz. határozat) értelmében – az Egyesület  és az 
Önkormányzat anyagi nehézségei miatt – 2010. évben vonulást nem tudnak tervezni.

Terjedelmi okokból  (a  fájlméretek miatt)  az  egyes beszámolóknak csak az érdemi részét  illesztettük a 
mellékletek közé, így a fejlécek, udvariassági formulák kimaradtak a szövegekből.

Köszönetemet  fejezem  ki  a  fent  felsorolt  szervezeteknek,  hogy  beszámolójukkal  hozzájárultak  jelen 
napirend elkészítéséhez, valamint legfőképpen egész éves munkájukért és együttműködésükért.

Egy  új  program: Az  ELBIR  (Elektronikus  Lakossági  Bűnmegelőzési  Információs  Rendszer) 
elnevezésű  programot  2005  júliusában  indította  útjára  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Rendőr-
főkapitányság. Célja, hogy e-mail útján – havonta küldött Hírlevél formájában – közvetlenül juttasson el 
bűnmegelőzési  információkat  az  önkormányzati  szakembereknek,
oktatási  intézményeknek  és  a  lakosságnak. A  rendszer  lehetőséget  ad  a  rendőrség,  a  lakosság,  a 
bűnmegelőzésben  érintett  szakmai  szervezetek,  önkormányzati,  társadalmi  szervezetek  és  egyesületek 
közötti közvetlen kapcsolattartásra. Megyénkben 2010. április 19-én indult el a program, és ezt követően – 
a helyi bűnözési tendenciákat figyelembe véve – a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság havonta összeállítja 
aktuális Hírlevelét, amit elektronikus úton továbbít önkormányzatunk részére. A Hírlevél első két számát a 
10. és a 11. melléklet tartalmazza.

A jelen beszámolót Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága április 19-i ülésén 
megtárgyalta, és azt a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolta.
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Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi Rendőrkapitányság, valamint 
annak Szentgotthárdi Rendőrőrsének a 2009. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Vám-  és  Pénzügyőri  Hivatal 
Szombathely,  az  önkormányzati  szabálysértési  hatóság,  a  Polgármesteri  Hivatal  Szentgotthárd 
közterület-felügyelete,  a  Vas  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Körmendi  Polgári  Védelmi 
Kirendeltség, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd, a Szentgotthárd Közbiztonságáért  Közalapítvány és 
Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének beszámolóját a 2009. évi közrend-közbiztonsági 
tevékenységükről elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Dr. Krajczár Róbert irodavezető

Szentgotthárd, 2010. április 19.
                                                                                                                                    
                                                                                                                        Viniczay Tibor

polgármester  h.
Ellenjegyzés:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2010. április 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Bűnmegelőzési Bizottság 2006-2010. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának feladata Szentgotthárd 
város közbiztonságának folyamatos biztosítása és javítása érdekében a rendőrség, valamint 
a  közbiztonság  helyzetében  érintett  állami  és  társadalmi  szervezetek  tevékenységének 
koordinálása, segítése és ellenőrzése. A Bizottság a közbiztonság és a közrend fenntartásáért 
felelős  szervek,  szervezetek  tevékenységével  kapcsolatban  javaslatokat,  ajánlásokat  tesz 
feladatuk  jobb  és  hatékonyabb  ellátása  céljából.  A Bizottság  előzetesen  véleményezi  a 
Képviselő-testület munkatervében szereplő, a Bizottság feladatkörét érintő napirendeket. A 
Bizottság javaslatokat dolgozhat ki a Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány 
alapító  okiratában  meghatározott  célok  és  feladatok  megvalósításához,  illetve 
végrehajtásához,  a  közalapítvány  által  nyújtott  anyagi  támogatások,  műszaki-technikai 
eszközök és egyéb lehetőségek ésszerű, célirányos, hatékony felhasználásához. A Bizottság 
a  működése  során  tapasztalt  hiányosságok  megszüntetésére  a  polgármesternél,  a 
rendőrkapitánynál  vagy  az  érintett  szervnél  kezdeményezheti  a  szükséges  intézkedések 
megtételét.

A  jelenleg  működő  Bizottság  összetételét  a  Képviselő-testület  2006  novemberében 
állapította meg az alábbiak szerint:
elnöke:  Huszár  Gábor képviselő,  az  Oktatási,  Kulturális,  Idegenforgalmi  és  Sport 

Bizottság elnöke; tagjai:
Szendrődi Barnabás r. alezredes, a Körmendi Rendőrkapitányság vezetője,
Végvári János r.alezredes, a Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsének 

parancsnoka,
Bugán  József alpolgármester  mint  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  erdőgazdásza, 

erdő- és mezőőre,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr.  Csanaki  Eszter aljegyző,  a  Polgármesteri  Hivatal  Hatósági  és  Okmányirodájának 

vezetője,
Károlyi Tibor hőr. alezredes, a Szentgotthárdi Határrendészeti Kirendeltség vezetője,
Horváth Attila pénzügyőr százados, a Szombathelyi Fővámhivatal Mélységi Ellenőrzési 

Alosztályának vezetője,
Horváth Tibor pv.  alezredes,  a  Vas  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Körmendi 

Polgári Védelmi Kirendeltség vezetője, a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület és 
a  Szentgotthárdi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  titkára,  a  Szentgotthárd 
Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke,

Papp Anna, a III. Béla Szakképző Iskola tanára, a Családsegítő és Koordinációs Bizottság 
képviseletében,
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Vadász József, az Ifjúsági Fórum tagja,
Ágoston András, a Civil Fórum (akkor még) elnökségi tagja.

Bizottságunk a fent felsorolt 12 taggal kezdte meg működését, időközben azonban két fővel 
csökkent a létszámunk a Határőrség rendőrségbe olvadása (Károlyi Tibor hör. alezredest 
érintette), valamint a Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum működésének szünetelése miatt (Vadász 
Józsefet érintette).

A Bizottság 2006 decembere óta 9 alkalommal ülésezett, ülésein 16 határozatot hozott.
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága jelenlegi összetételében 
(ez immár a második bizottság) 2006. december 7-én tartotta alakuló ülését. Ekkor került 
sor  a  megbízólevelek  átadására,  a  tagok  bemutatkozására.  A Bizottság  foglalkozott  a 
"Vigyázz rá(m)!" c. bűnmegelőzési gyermekpályázat 3., utolsó fordulójának előkészítésével 
és  térfigyelő  kamerarendszer  kialakításával,  mely  utóbbira  egy  pályázat  keretében  nyílt 
volna  lehetőség.  Ugyancsak  szó  volt  az  alakuló  ülésen  az  intézmények 
biztonságtechnikájáról,  valamint  a  köztestületi  tűzoltóság  lehetőségéről.  A  napirendek 
megtárgyalása kapcsán határozat nem született, de több hasznos ötlet is felmerült, amelyek 
közül sajnos egyelőre még nem sok minden valósult meg.

A Bűnmegelőzési Bizottság a 2007. évben 3 alkalommal ülésezett: április 11-én, június 13-
án és október 11-én.

A 2007. áprilisi ülésen a fő téma a közrend, közbiztonság helyzete volt. Ennek keretében a 
Bizottság előzetesen megtárgyalta a képviselő-testületi ülésre készített beszámolókat. Ezen 
az ülésen került sor a Bizottság 2007. évi munkatervének elfogadására is.
A bizottsági ülésen meghozott határozatok:

1/2007. (IV. 11.) SZBKB határozat
A Városi  Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elfogadja a „Közrend, 
közbiztonság helyzete Szentgotthárdon” c. napirendi pontot azzal, hogy át kell 
tekinteni  a  fürdőhöz  kapcsolódó  turizmus  közbiztonsági  vonatkozásait, 
cselekvési tervet kell készíteni a megoldandó feladatokra, ezért a Bizottság e 
téma tárgyalását felveszi júniusi ülésének napirendjére, s kezdeményezi, hogy 
a Rendőrség vegye fel a kapcsolatot a Termálfürdő biztonsági szolgálatával, s 
a  Képviselő-testület  szintén  júniusi  ülésén  kapjon  tájékoztatást  a  konkrét 
tennivalókról.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök

2/2007. (IV. 11.) SZBKB határozat
A  Városi  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottság  a  melléklet  szerint 
elfogadja 2007. évi munkatervét azzal a kiegészítéssel, hogy a Termálfürdő 
üzemelésével kapcsolatos közbiztonsági feladatokat a Bizottság júniusi ülésén 
tárgyalni kell, a júniusi ülésen a kérdéskört napirendre kell tűzni.
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök

A 2007.  júniusi  ülésen  került  sor  a "Vigyázz  rá(m)!"  közbiztonsági  gyermekpályázat 
eredményhirdetésére.  A  Bizottság  az  előző  bizottság  által  kiírt  közbiztonsági 
gyermekpályázat III. fordulóját technikai okok miatt nem tudta megrendezni, így az első két 
fordulót követően a versenyben eredményt hirdetett. Ugyancsak a júniusi ülés foglalkozott a 
Termálfürdő  üzemelésével  kapcsolatos  közbiztonsági  feladatokkal,  valamint  a 
szentgotthárdi  ifjúság  helyzetével.  Utóbbi  napirend  a  képviselő-testület  elé  kerülő 
beszámoló volt, a Bizottság előzetesen megtárgyalta.
Az ülésen hozott határozat:

3/2007. (VI. 13.) SZBKB határozat
Szentgotthárd  Város  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottsága 
kezdeményezi,  hogy  a  tulajdonosi  jogokat  gyakorló  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata hívja fel a St.Gotthard Spa & Wellness fürdő vezetését, hogy 
június 30-ig tájékoztassa az Önkormányzatot a termálfürdő üzemeltetéséhez 
szükséges biztonsági rendszer kialakítása érdekében kialakított, szakcégekkel 
egyeztetett, szükséges teendőket tartalmazó koncepciójáról.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős:    Huszár Gábor elnök

A 2007. októberi ülésén a Bizottság megtárgyalta a Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és 
Közbiztonsági  Koncepciójának  felülvizsgálatáról,  továbbá  a  szentgotthárdi  ifjúság 
helyzetéről,  valamint  városunkban  a  kábítószer-fogyasztás  helyzetéről,  az  ellene  való 
fellépés tapasztalatairól a Képviselő-testület számára készített előterjesztéseket. Az ülésen 
határozat nem született.

A Bizottság 2008. évben két alkalommal ülésezett: április 15-én és október 15-én.

A 2008. áprilisi ülésen a Bizottság két határozatot hozott, egyikkel elfogadta a 2008. évre 
szóló munkatervét [1/2008. (IV. 15.) SZBKB határozat], a másikkal elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek  a  "Közrend,  közbiztonság  helyzete  Szentgotthárdon"  című 
előterjesztést [2/2008. (IV. 15.) SZBKB határozat].

A 2008. októberi bizottsági ülésen előzetesen megtárgyaltuk a kábítószer-fogyasztás elleni 
fellépés tapasztalatairól készült, Képviselő-testület elé kerülő beszámolót. Az ülésen külön 
határozatot nem hoztunk.

2009-ben két alkalommal tartottunk ülést: április 21-én és december 2-án.

A 2009.  áprilisi  ülésen  elfogadtuk az  éves  munkatervünket,  előzetesen megtárgyaltuk  a 
közrend,  közbiztonság  helyzetéről,  továbbá  a  kábítószer-fogyasztás  elleni  fellépés 

65/116



tapasztalatairól,  valamint  a  Bűnmegelőzési  koncepció  felülvizsgálatáról,  aktualizálásáról 
készített, a Képviselő-testület elé szánt előterjesztéseket.
Az ülésen  a  Bizottság  több határozatot  hozott,  az  elsővel  elfogadta  a  2009.  évre  szóló 
munkatervét  [1/2009.  (IV.  21.)  SZBKB  határozat],  a  másikkal  elfogadásra  javasolta  a 
Képviselő-testületnek  a  "Közrend,  közbiztonság  helyzete  Szentgotthárdon"  című 
előterjesztést [2/2009. (IV. 21.) SZBKB határozat].
Az áprilisi ülésen hozott további döntések:

3/2009. (IV. 21.) SZBKB határozat:

1.  Szentgotthárd  Város  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottsága 
kérelemmel  fordul  Szentgotthárd  Város  Közbiztonságáért  Közalapítvány 
Kuratóriumához,  hogy  negyedévenként  egy,  négy  óra  időtartamú 
Ifjúságvédelmi  Őrjárat  finanszírozását  biztosítsa.  A  Bizottság  javasolja 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  is  hasonló 
tartalmú kérelem benyújtását.
Határidő: 2009. május 8.
Felelős: Huszár Gábor elnök

2. Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testületének,  hogy kérje 
fel  a  Szentgotthárdi  Rendőrőrsöt  arra,  hogy  rendszeresen  ellenőrizze  a 
vendéglátóhelyeket,  és  jelezze a  Polgármesteri  Hivatal  felé,  ha működésük 
kapcsán jogszabálysértést észlel.
Határidő: 2009. április 29.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

3.  Szentgotthárd  Város  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottsága 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági 
Koncepciójának felülvizsgálatát  és  aktualizálását elfogadásra  javasolja 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé.
Határidő: 2009. április 29.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

A decemberi  ülésen  előzetesen  megtárgyaltuk,  és  a  Képviselő-testületnek  elfogadásra 
javasoltuk a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány és a Szentgotthárdi Önkéntes 
Tűzoltó  Egyesület  munkájáról  szóló  beszámolókat  [4/  és  5/2009.  (XII.  2.)  SZBKB 
határozat],  elfogadtuk  a  Bizottság  2010.  évi  munkatervét  [6/2009.  (XII.  2.)  SZBKB 
határozat],  áttekintettük  és  a  bizottsági  ülésen  hozzáfűzött  szóbeli  magyarázatokkal 
tudomásul vettük a Közbiztonsági Koncepció megvalósult és még meg nem valósult, illetve 
elavult  elemeit  [7/2009.  (XII.  2.)  SZBKB  határozat].  Kivételesen  a  képviselő-testületi 
döntést  követően  megtárgyaltuk  a  város  közlekedési  helyzetéről,  a  forgalmi  rend 
felülvizsgálatáról a Képviselő-testület részére készített előterjesztést, s egyetértettünk azzal, 
illetve a meghozott döntésekkel [8/2009. (XII. 2.) SZBKB határozat].
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2010. évben két ülést terveztünk, de a második ülés, amit munkatervünkben szeptemberre 
ütemeztünk, valószínűleg novemberre vagy december elejére tolódik, és – amennyiben az 
új képviselő-testület is fontosnak tartja ilyen bizottság létrehozását – már az új összetételű 
Bűnmegelőzési Bizottság alakuló ülése lesz.

A 2010. április 19-i ülésen előzetesen megtárgyaltuk, és néhány kiegészítést hozzáfűzve a 
Képviselő-testületnek elfogadásra javasoltuk a közrend, közbiztonság helyzetéről [1/2010. 
(IV.  19.)  SZBKB  határozat],  valamint  a  Bizottságunk  munkájáról  készült  beszámolót 
[2/2010.  (IV.  19.)  SZBKB határozat],  továbbá beszéltünk  a  kábítószer-fogyasztás  elleni 
fellépés  tapasztalatairól,  melynek  kapcsán  elfogadtuk  a  Szentgotthárdi  Rendőrőrs 
parancsnokának beszámolóját [3/2010. (IV. 19.) SZBKB határozat].

Minden alkalommal „egyebek” címszó alatt a tagok beszámoltak a két bizottsági ülés közt 
történt fontosabb eseményekről.

A fentiekből  is  látható,  hogy  bizottságunk  fő  feladata  a  Képviselő-testület  elé  kerülő, 
bűnmegelőzéssel,  közbiztonsággal,  közlekedésbiztonsággal,  ifjúsággal  kapcsolatos 
előterjesztések előzetes megtárgyalása, javaslattétel a Képviselő-testület felé. A Bizottsági 
ülésen elhangzott  javaslatok,  ötletek,  vélemények,  jelentések – ha nem is  lettek mindig 
határozatba  foglalva  –  minden  alkalommal  beépítésre  kerültek  a  Bizottság  által  éppen 
véleményezett  képviselő-testületi  előterjesztésbe,  beszámolóba,  koncepcióba.  Több 
kezdeményezésünk  megvalósult,  volt  olyan  korábbi  kezdeményezés,  aminek  sikerült  új 
lendületet adnunk, de sajnos számos felvetésünk, javaslatunk a terv szintjén maradt eddig.

Javaslatok a jövőre nézve

A jövőre nézve két irány körvonalazható. Az egyik, hogy marad a jelenlegi meglehetősen 
széles  spektrumú  bizottság,  ahol  a  szűkebben  vett  szakmai  területen  dolgozók  mellett 
továbbra is szerepet kapnak egyéb területek képviselői is pl. a civil szervezetek képviselője 
illetve  az  Ifjúsági  Fórum  képviselője.  Ebben  az  esetben  kívánatos  volna,  hogy  a 
Szentgotthárdi  Ifjúsági  Fórum  a  Bizottságba  lehetőleg  18.  életévét  betöltött  személyt 
küldjön,  továbbá  kívánatos  lenne  a  Szentgotthárdi  Civil  Fórum felé,  hogy  lehetőleg  az 
elnökség egy tagját  vagy valamelyik szekció (pl.  a  közéleti)  vezetőjét  delegálja.  Persze 
ebben az esetben felvethető, hogy más szervezet illetve társadalmi csoport, mint akár az 
idősek képviselői is kaphassanak helyet a bizottságban.

A másik lehetőség, hogy a bizottság jobban menjen el szakmai irányba. Legyen egy kisebb 
létszámú fórum, ahol hivatalos formában és –keretek között, de viszonylag nyíltan lehet a 
bizottság munkáját érintő területeken történtekről beszélni, konkrét eseteket és jelenségeket 
kielemezni. Ehhez tehát egy szűkebb szakmai jellegű bizottságra van szükség. 

A bizottság szakmai szempontokat nézett és ez utóbbi irányt javasolja a T. Testület felé. 
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Egyrészt mert egyre nagyobb szükség van a szakmai konzultációs fórumokra, szükség lenne 
ennek gyakoribb összehívására is és több konkrét eset és probléma megbeszélésére. 
További tapasztalat, hogy a bizottsági üléseken nagyon sokszor amúgy sem éltek ezek a 
nem szakmai képviselők a megjelenés lehetőségével – ebből azt az üzenetet éreztük ki, 
hogy különösebb nagy igényük nincsen erre a bizottsági munkára.  Vélhetően azonban egy 
ilyen változást már csak a következő ciklustól célszerű bevezetni.  

Meggondolandó lehet az is, hogy szükséges-e a Vám- és Pénzügyőrség egy tagját delegálni 
a  Bizottságba.  Az,  hogy a  bizottságunknak e  szervezet  is  a  tagja  még abból  az  időből 
maradt, amikor még működöt a rábafüzesi határátkelő és így a pénzügyőrök közvetlenül is 
jelentős szerepet játszottak Szentgotthárdon. Mára az átkelő megszűnésével megváltozott a 
helyzet.  Tény,  hogy a hatóság tart  ellenőrzéseket  Szentgotthárd területén,  de ennél  több 
feladata  a  város  területén  nincsen.  Az  is  tény,  hogy a  delegáltnak  Szombathelyről  kell 
Szentgotthárdra jönnie egy-egy ülés miatt. Ezt – ha személyesen csak 2 alkalommal is, de 
egyéb  képviselő  útján  –  zömében  megtette.  A  Bizottság  véleménye  szerint  esetleg 
lehetőséget lehetne adni a további részvételre tárgyalási joggal az őket érintő napirendre 
vonatkozó meghívással.

Az  is  megfontolandó  lesz  majd  az  új  összetételű  képviselő-testület  részéről,  hogy 
szükséges-e  a  város erdőgazdászát  (mint  erdő- és  mezőőr)  a Bizottságba választani.  Az 
elmúlt három és fél évben nem igen merült  fel  olyan téma a Bizottság ülésein, ami ezt 
indokolná. Az általa észlelt szabálysértésekről, bűncselekményekről nyilván jelentést tesz a 
jegyző, illetve a rendőrség felé, akik amúgy is részt vesznek a Bizottságban. Ilyen alapon a 
közterület-felügyelőknek sem kellene a jövőben sem a Bizottság munkájában részt venniük.

A Bizottság javasolja viszont, hogy a következő testületbe  Körmend Város Tűzoltósága 
mint a területen feladatot ellátó szervezet is delegálhasson egy tagot (vezetőjét vagy egyéb 
képviselőjét).

Javasolható  a  Képviselő-testület  felé  az  is,  hogy  az  éves  munkaterve  elfogadásakor  a 
közrend,  közbiztonság,  bűnmegelőzés,  közlekedésbiztonság,  ifjúságvédelem,  fiatalok 
helyzete kapcsán megtárgyalandó napirendeket évente két, időben egymástól jól elkülönülő 
alkalomra  csoportosítsa  (pl.  áprilisra  és  novemberre),  hogy  Szentgotthárd  Város 
Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottsága  valamennyi  ilyen  jellegű  előterjesztést, 
beszámolót  előzetesen  meg  tudjon  tárgyalni,  s  javaslatai  beépítésre  kerülhessenek  a 
Képviselő-testület elé kerülő anyagba.

Határozati javaslat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  Város 
Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottsága  2006-tól  2010.  évi  munkájáról  készített 
beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:  Viniczay Tibor polgármester
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   Huszár Gábor bizottsági elnök

2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  Város 
Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Bizottság  jövőbeni  működése  kapcsán  a  következőket 
fogadja el:

a.) a Bizottság tagjai a következő időszakban az önkormányzat képviselője, a Polgármesteri 
Hivatal  képviselői  –  jegyző és  aljegyző -,  a  Körmendi  Rendőrkapitányság képviselői  – 
Körmendi  Rendőrkapitány  és  a  Szentgotthárdi  Őrsparancsnok,  a  Körmendi  Városi 
Tűzoltóság képviselője,  a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Polgári 
Védelmi Kirendeltség vezetője, a  Családsegítő és Koordinációs Bizottság képviselője és 
esetlegesen még a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület és a Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület  képviselője.   A  Vám-  és  Pénzügyőrség  képviselője  tanácskozási  joggal 
rendelkező,  csak  témához  kapcsolódóan  meghívott  legyen.  Ennek  megfelelően 
Szentgotthárd  Város  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági  Koncepciójának  a  Bizottság 
összetételére vonatkozó részeit módosítani kell.

b.)  Az  éves  testületi  munkaterv  elfogadásakor  a  közrend,  közbiztonság,  bűnmegelőzés, 
közlekedésbiztonság,  ifjúságvédelem,  fiatalok  helyzete  kapcsán  megtárgyalandó 
napirendeket évente két, időben egymástól jól elkülönülő alkalomra csoportosítja.

Határidő: 2010. december 15.
Felelős:  Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2010. április 19.

Huszár Gábor
  a Bizottság elnöke

Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Beszámoló
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

 2010. április 28-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A Vasi TISZK megalakulása óta folytatott tevékenységének értékelése, különös tekintettel a 
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium helyzetére

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve alapján a Képviselő-
testület a fent nevezett tárgyat jelen ülésén tárgyalja.

ELŐZMÉNY:

„Európai tendenciának is tekinthető, hogy a munkaképesek között van egy 20-30% réteg, aki nem tud  
dolgozni. Azonban az Európai Unióban sehol nincs olyan helyzet, mint Magyarországon, hogy a felnőtt  
lakosságnak csak az 51 % -a dolgozik.”

A közoktatásról  szóló  többször  módosított  1993.  évi  LXXIX  törvény  (továbbiakban:  Kt.)  2007.  évi 
módosítása alapvető változásokat hozott a szakképzés területén. A törvény a térségi integrált szakképző 
központot szervezési megoldásként szabályozza, amelynek a célja és lényege a szakképzés jelenleginél 
hatékonyabb formában történő megszervezése, annak garantálása, hogy a szakképzés igazodni tud a 
munkaerő piac elvárásaihoz, igényeihez.

Az  alapvető  törvényi  változásokat  a  szak-  és  felnőttképzést  érintő  reformprogram  végrehajtásához 
szükséges törvények módosításáról rendelkező 2007. évi CII. Törvény teremtette meg, amely módosította 
a  szakképzési  hozzájárulásról  és  a  képzés  fejlesztésének  támogatásáról  szóló  2003.  évi  LXXXVI. 
Törvényt (továbbiakban: Szht.). A Szht. 2008. szeptember 1-jétől hatályba lépő 4. § (5) bekezdése alapján 
a hatályba lépést követően kizárólag a térségi integrált  szakképző központban résztvevő szakképzést 
folytató  intézményekben,  felsőoktatási  intézményekben  a  felsőfokú  szakképzés  és  gyakorlatigényes 
alapképzési  szak keretében,  valamint speciális szakiskolában és készségfejlesztő szakiskolában folyó 
gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére adható át a fejlesztési támogatás. A törvénymódosítás 
további  korlátot  szab  a  fejlesztési  támogatás  nyújtása  tekintetben  is,  és  csak  azon  fenntartónak, 
szakképzés  szervezési  társulásnak,  szakképzés-  szervezési  társaságnak  adható  át  a  fejlesztési 
támogatás,  amelynek  intézményében  illetve  intézményeiben  a  nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban 
résztvevő  tanulóinak  létszáma-  az  iskola  hivatalos  statisztikai  jelentése  szerint  három  tanítási  év 
átlagában – legalább 1500 fő. A jövőben csak olyan szakképzést folytató intézmény fogadhat fejlesztési 
és beruházási célú támogatást, amely a fenti létszám kritériumnak megfelel.

A Kt.  újonnan  beépült  89/B§-a  a  szakképzés  feladatainak  regionális  megszervezésének  lehetőségét 
teremtette meg. A 89/B (1) bekezdése szerint a külön törvény alapján létrehozott regionális fejlesztési és 
képzési bizottság (RFKB) közreműködik a munkaerőpiaci igények és a közoktatásban folyó szakképzés 
fejlesztésének  összehangolásában.  A  regionális  fejlesztési  és  képzési  bizottság  meghatározza  a 
szakképzés fejlesztés irányait  és beiskolázási arányait  az adott  régióban. Ez az a jogosítvány, amely 
alapján a regionális fejlesztési és képzési bizottság a jövőben döntő szerepet tölt majd be a szakképzés 

70/116



összehangolása terén, mivel e döntés elfogadása és végrehajtásában való közreműködés alapozza meg 
annak lehetőségét, hogy a közoktatásban közreműködő intézményfenntartó és a közoktatási intézmény 
hozzájusson a szakképzés fejlesztését szolgáló forrásokhoz.

A szakképzés szervezési társulások létrehozásának előnyei: 
 előnyösebb pályázati részvétel,
 kiküszöbölhetők lesznek a párhuzamos képzések,
 régión (megyén) belül nincs párhuzamos iskola-és eszközfejlesztés,
 tervezhetők a nagyobb beruházások, 
 humán- és tárgyi erőforrások hatékony kihasználtsága, 
 kisebb fenntartói anyagi fedezettel minőségileg jobb színvonalú képzés valósulhat meg.

VASI TISZK:

Vas  megye,  Bük,  Celldömölk,  Sárvár  és  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatai  2008.  március  1-jén 
megalapították a Vas Megyei Szakképzés – szervezési Társulást, majd 2008. június 4-én megkötötték a 
Társulási Megállapodást (1. sz. Melléklet), mely részletesen szabályozza a Társulás célját, a szakképzés 
feladataiban  résztvevő  iskolákat,  a  Társulási  Tanács  feladat-  és  hatásköreit,  működésének  elveit,  a 
költségek  viselésének  arányait.  2008.  novemberében  a  Társulási  Tanács  jóváhagyta  a  Vas  Megyei 
Szakképzés-szervezési Társulás szervezeti és működési szabályzatát.

A törvényi  előírás  értelmében  2008.  szeptember  1-jétől  a  szakképzés-fejlesztési  támogatások 
fogadására nem az iskolák, hanem a TISZK-ek jogosultak. A Vasi TISZK 137 gazdálkodó szervvel  
160 megállapodást kötött, és a tervezett 38 millió forint helyett közel 60 millió (59.777.000.-Ft) forint  
szakképzési hozzájárulást gyűjtött össze.

Az alábbi ábra bemutatja a Vas Megyei TISZK kapcsolatait, résztvevő önkormányzatokat, iskolákat.
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2009.  januárjában megalakult  az  Igazgatók  Fóruma,  a  TISZK-hez tartozó iskolák szakmai  tanácsadó 
testülete, amely rendszeresen ülésezik.  A törvényi előírásoknak megfelelően pedig 2009. februárjában 
létrejött  a TISZK Tanácsadó Testülete (Regionális Fejlesztési  és Képzési Bizottság -  RFKB), mely 15 
szavazati  joggal  rendelkező  tagból  áll,  akik  részben  a  gazdasági  élet,  részben  a  kamarák  és  az 
érdekvédelmi szervezetek neves képviselői.

PÉNZÜGYI HELYZET:

A Társulás  tagjai  a  Társulás  (költségvetési  szerv)  folyamatos  működéséhez  szükséges  költségvetési 
fedezetet  (pénzügyi  támogatást)  az  általuk  fenntartott,  a  szakképzés  feladataiban  résztvevő  iskolák 
tanulói  létszáma  mértékének  megfelelő  arányban  biztosítják  a  Társulás  számára.  A  Társulás 
megalakulásakor  a  társuló  önkormányzatok  a  Társulás  működtetéséhez  vagyoni  hozzájárulást  nem 
biztosítanak. A költségvetési szerv folyamatos (éves) működéséhez szükséges költségvetési hozzájárulás 
mértékéről  a  Társulás tagjai  minden év február 15-ig  döntenek.  A Társulás folyamatos működéséhez 
szükséges  éves  hozzájárulásokat  a  Társulás  tagjai  minden  év  április  30-ig  kötelesek  a  Társulás 
számlájára befizetni.

2010. évben ez a következőképpen alakul:
Önkormányzatok támogatásai:
- Vas Megyei Önkormányzat                876 fő x 3.912,76Ft = 3.428e/Ft

TÁRSULÁSI 
TANÁCS

ELNÖK

MUNKA-
SZERVEZET

VEZETŐ

Nádasdy Tamás 
Közgazdasági, Informatikai 

Szakközépiskola és Kollégium

TANÁCSADÓ
TESTÜLET

ELNÖK

TÁRSULÁS

RFKB NSZFI

VAS MEGYEI

ÖNKORMÁNYZAT

BÜK VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

SZENTGOTTHÁRD 
VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

Nádasdy Tamás 
Közgazdasági, 
Informatikai 

Szakközépiskola 
és Kollégium

Rázsó Imre 
Szakközépiskola, 

Szakiskola és 
Kollégium

Felsőbüki Nagy 
Pál Általános 

Iskola és 
Vendéglátóipari 

Szakiskola

Celldömölki 
Műszaki 

Szakközépiskola 
és Szakiskola

Barabás György 
Műszaki 

Szakközépiskola 
és Szakiskola

Tinódi Sebestyén 
Gimnázium és 

Idegenforgalmi, 
Vendéglátói 

Szakközépiskola

III. Béla 
Szakképző Iskola 

és Kollégium

Béri Balogh Ádám 
Gimnázium, 
Posta- és 

Bankforgalmi 
Szakközépiskola

A VAS MEGYEI TISZK
ÉS

KAPCSOLATAI

Dr. Nagy László 
Egységes 

Gyógypedagógiai 
Módszertani 
Intézmény
Speciális 

Szakiskola
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- Bük Város Önkormányzata                   155 fő x 3.912,76Ft = 606e/Ft
- Celldömölk Város Önkormányzata                317 fő x 3.912,76Ft = 1.240e/Ft
- Sárvár Város Önkormányzata               749 fő x 3.912,76Ft = 2.931e/Ft
- Szentgotthárd Város Önkormányzata   528 fő x 3.912,76Ft = 2.066e/Ft

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA RÉSZVÉTELE A VASI TISZK SZERVEZETÉBEN:

Az általános iskolákkal  való  kapcsolattartás  eredményeként  a  szülői,  tanulói  igényeknek megfelelően 
kínálja  szakmai  profilját  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium.  A széles  szakma  kínálat  azon 
társadalmi elvárást is tükrözi,  hogy az iskola beiskolázási körzetében lehetőség szerint a szülők és a 
tanulók megtalálják azokat a képzéseket, amellyel, mint leendő munkavállalók megtalálják számításaikat 
a lakóhelyük közelében. A képzési kínálatban az érettségit adó szakközépiskolai és az érettségi vizsgát 
nem igénylő szakiskolai képzések egyaránt megjelennek. Ennek célja, hogy a térség a ,,kétkezi munkás” 
és a magasabban képzett munkaerő-igényének is megfeleljen a  képzési választék.

Meg kell azonban említeni, hogy a szakképesítések kiválasztásánál, az aktuális munkaerő- piaci kereslet 
nem minden esetben lehet mérvadó, hiszen a nappali iskolai rendszerű képzések időtartama 4-6 év. Ilyen 
távra a munkaerő-piaci aktualitás a szakmai vizsga időpontjára már időszerűségéből veszíthet. Sajnos, a 
közelmúltban  történő  felméréseink  is  azt  mutatták,  hogy  maguk  a  munkáltatók  sem  rendelkeznek 
hosszabb távú munkaerő-szükséglet igény meghatározással.  Így a széles körben szerzett információk 
körültekintő mérlegelése alapján nyílik lehetőség a tervezésre.

Az iskola a térség adottságaira a gazdaság és a munkaerő-piac és a szülők, diákok elvárására alapozva 
több szakmacsoport számára nyújt képzési lehetőséget.

Az RFKB minden év májusában megtárgyalja és javaslatot tesz a TISZK-en belül indítandó képzésekre és 
meghatározza a kiemelten támogatott, támogatott és nem támogatott képzéseket. 2009-ben az alábbiakat 
határozta:

 kiemelten támogatott képzések: szakács, géplakatos, automatikai műszerész;
 támogatott  képzések:  informatikai  hálózat  telepítő  és  üzemeltető,  webmester,  bútoripari 

technikus, vendéglős, bútorasztalos;
 nem támogatott képzések: települési környezetvédelmi technikus.

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium is figyelembe veszi az RFKB által javasolt és ezáltal a TISZK-en 
belül is preferált  képzéseket. Ennek megfelelően sem a 2009/2010-es, sem a 2010/2011-es tanévben 
nem indított/indít települési környezetvédelmi technikus képzést.

Bedics  Sándor  Úr,  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium igazgatója  az  alábbiakban  értékeli  az 
intézmény és a TISZK kapcsolatát:

1. Képzések

A III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  részéről  4  fő  vett  részt  4  alkalommal  a  menedzsment-
képzéseken (4x30 óra). A résztvevők: igazgató (Bedics Sándor), szakmai igazgatóhelyettes (Pagonyné 

73/116



Mezősi  Marietta),  felnőttképzési  vezető  (Kovács  Katalin),  s  a  projekt  felnőttképzési  szakembere,  aki 
egyben iskolánk dolgozója (Tóthné Nagy Emese).

A pedagógus továbbképzéseken eddig iskolánkból mindenki legalább egy alkalommal részt vett 30 órás 
továbbképzésen,  de  többen  vannak  azok,  akik  2  vagy  3  alkalommal.  A  képzések  akkreditáltak,  a 
részvétellel teljesíthető a 7 évenként előírt kötelező 120 órás kredit megszerzése.

A teljes tantestület az E-napló bevezetésével kapcsolatosan vehetett részt továbbképzésen.

A projekt zárásáig iskolánk 120 fő pedagógust küld különböző pedagógiai jellegű továbbképzésre.

Előny: a pályázat értelmében a képzésekért sem az iskolának, sem a pedagógusoknak nem kell 
fizetniük, így kb. 15 millió Ft továbbképzési támogatásban részesültünk.

2. Tanulmányok 

A 2.  sz  melléklet  2/c  pontjában  felsorolt,  elkészült  tanulmányok fejlesztik  iskolánk  működési-szakmai 
tevékenységét.

3. Ebigél rendszer
 
Iskolánkban 2009  októberében bevezettük  az  Ebigél  rendszert,  melynek lényege  egy  anonim,  online 
felületen  működő  tanácsadás  a  diákok  számára.  Országosan  is  újszerű,  kevés  helyen  alkalmazott, 
hatékony  rendszer,  a  diákok  problémáinak  megoldására,  mentálhigiénés  tanácsadás  nyújtására.  A 
feladatot  az  erre  a  célra  továbbképzett  mentorpedagógusok  látják  el.  A TISZK  intézményei  közül 
kimagaslóan jól működik iskolánkban a rendszer. 

4. Tananyagvásárlás

A felnőttképzés számára 4 akkreditált tananyagot vásárolhattunk, mintegy 150 e/Ft értékben.

5. Pályaorientáció és kompetenciamérés

Pályaorientációs mérések-értékelések valósulhattak meg a TISZK támogatásával. Kompetenciaméréshez 
kaptunk feladatlapokat, mérési-értékelési útmutatókkal együtt (9 és 11. évfolyamos tanulók számára).

6. További fejlesztések a TISZK keretein belül

Nyert a TISZK TIOP-os pályázata. A megvalósítás 2010 májusától 24 hónapon át tart. Iskolánk 49 millió 
Ft-os eszközfejlesztést  hajthat  végre.  Ennek  keretében  automatikai  eszközparkunkat  bővítjük 
csúcstechnológiával (oktató robotrendszer).

Iskolánk  tevékenysége,  feladatellátása  -  az  elmúlt  1,  5  évben  -  a  Vasi  TISZK  keretein  belül,  
korszerűsödött.  A  nevelés-szakmai  oktatás  humánerőforrása,  tárgyi  feltételrendszere  fejlődött.  
Hátrányként egyenlőre a többirányú adminisztratív-egyeztetési kötelezettségeket tudnám említeni, amely  
rendkívül  időigényes,  s  néhány  esetben  lassítja  az  ügyek  ellátását  (pl.  pályázatok  benyújtása,  
szakképzési támogatások elszámolása).
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Jelen  jogszabályi  előírások  alapján  azonban  azt  kell  megállapítanunk,  hogy  iskolánk  Vasi  TISZK-es 
tagsága elsősorban előnyökkel járt, melyeknek élvezői az itt tanuló diákok, felnőttek, pedagógusok.

ÖSSZEGZÉS:

 A TISZK-et létre kellett hozni, mert nem volt más út. Megállapítható, hogy a szakképzési hozzájárulás 
nélkül az iskolák jelen képzéseikkel nem tudtak volna tovább működni.

 A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium működése, feladatellátása a Vasi TISZK megalakulása óta 
eltelt időben, annak keretei között korszerűsödött.

 A szakközépiskolák  átlagosan  60-70%-os  kapacitással  működnek,  s  ez  az  arány  a  szakiskolák 
esetében még kedvezőtlenebb. (A születési adatokat ismerve további csökkenés várható. ) A TISZK 
megállapítása,  hogy  20  kilométeren  belül  a  párhuzamos  szakok  működtetése  nem  gazdaságos. 
Jövőbeni feladatként tűzte ki, hogy végig kell gondolni a szakmák közti átcsoportosítást csakúgy, mint 
a fejlesztési  irányokat.  Tudomásul  kell  venni,  hogy ez személyi  vonzatokkal  és az önkormányzati 
források sokkal jobb felhasználásával jár. A szakképzés terén megvalósítandó fejlesztés a fenntartók, 
iskolák és a gazdaság szereplőinek közös felelőssége. A jó szakemberek nem csak itthon, hanem 
külföldön  is  keresettek.  Természetesen  a  végzősök  között  akadnak  olyanok  is,  akik  az  alapvető 
készségeknek is  híján vannak és csak betanított  munkásként  tudnak elhelyezkedni.  (Sajnos ez a 
képzési rendszertől független.) Ezeknek megfelelően a jövőben is javasolt az RFKB szerint kiemelten 
támogatott és támogatott képzéseket figyelembe véve meghirdetni a szakokat.

 A jövőben az általános iskolák (pedagógusok), a szülők, oktatók felelőssége, hogy úgy válasszanak 
pályát a gyerekek, hogy többen kerüljenek a szakképzésbe.

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

Határozati javaslat:

A. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Vasi TISZK megalakulása óta folytatott  
tevékenységének értékelése, különös tekintettel a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium helyzetére” 
beszámolót megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős   : Bedics Sándor igazgató

B. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Vasi TISZK megalakulása óta folytatott  
tevékenységének   értékelése,  különös  tekintettel   a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium 
helyzetére” beszámolót megismerte és az alábbi kiegészítéssel fogadja el:………………………………
………………………………………………………
Határidő: azonnal
Felelős  : Bedics Sándor igazgató

Szentgotthárd, 2010. április 20.
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Dr. Gábor László
   irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1. sz. melléklet

Társulási megállapodás

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése (képviseli: Kovács Ferenc,  a megyei közgyűlés elnöke), 
Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Horváth Lajos polgármester), Celldömölk 
Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (képviseli:  Fehér  László polgármester),  Sárvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Dr. Dénes Tibor polgármester),  Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli:  Viniczay Tibor polgármester)  megállapodnak abban, 
hogy  a  szakképzésről  szóló  1993.  évi  LXXVI.  Törvény  2.§  (5)  bekezdés  b)  pontjában,  valamint  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint az e törvényben 
meghatározott  szakképzéssel  összefüggő  önkormányzati  feladatok  végrehajtására  a  helyi 
önkormányzatokról szóló  1990. évi LXV. tv. 41.§ (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok 
társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV.  törvény  16.§-ában  kapott  felhatalmazás 
alapján, a külön jóváhagyandó alapító okirattal közösen létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező, 
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő szakképzés-szervezési társulást hoznak létre 2008. 
március 1. napjától kezdődő hatállyal. 

A társulási  szándékukat  kifejező  önkormányzatok  a  társulás  működésével  kapcsolatban  a  következő 
tényeket és alapvető rendelkezéseket rögzítik:

1. A társulás neve, székhelye:
Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 
Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

2. A társulás tagjainak neve, székhelye:
Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.)
Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9737 Bük, Széchenyi u. 44.)
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.)
Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.)
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.)

3. A Társulás tagjai által fenntartott a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák, és a számba 
vehető tanulók száma:

Intézmény neve Fenntartó Létszám
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és 
Szakiskola

Celldömölk Város 
Önkormányzata

332
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Tinódi Sebestyén Gimnázium és 
Idegenforgalmi, Vendéglátói 
Szakközépiskola

Sárvár Város Önkormányzata
198

Barabás György Műszaki Szakközépiskola 
és Szakiskola Sárvár Város Önkormányzata 455

Dr. Nagy László Gyógypedagógiai 
Intézmény Vas Megye Önkormányzata 183

Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 
Vendéglátóipari Szakiskola Bük Város Önkormányzata 119

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Szentgotthárd Város 
Önkormányzata

461

Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium Vas Megye Önkormányzata 517

Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai 
Szakközépiskola és Kollégium Vas Megye Önkormányzata 268

Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és 
Bankforgalmi Szakközépiskola Vas Megye Önkormányzata 178

4. A Társulás célja:

• új típusú térségi integrált szakképző központ létrehozása,
• a szakképzésnek a jelenleginél hatékonyabb formában történő megszervezése,
• a szakképzési profil munkaerő-piaci igények szerinti alakítása.

A Társulás tagjai kijelentik, hogy magukra nézve kötelezően elfogadják a Regionális Fejlesztési és 
Képzési  Bizottság  által  a  szakképzés  fejlesztésének  összehangolásával  összefüggésben  hozott 
döntéseit. 

5. A Társulásban részt vevő megyei közgyűlés és a képviselő-testületek mindegyikének minősített 
többséggel hozott döntése szükséges:

• a megállapodás jóváhagyásához;
• a megállapodás módosításához;
• a megállapodás megszüntetéséhez;
• a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
• a társulás által a szakképzés fejlesztéséhez kapcsolódó nem önkormányzati intézményekkel 

való megállapodás megkötéséhez, illetve velük nonprofit gazdasági társaság létrehozásához;
• a társulási megállapodás felmondásához.

1. A Társulás jogállása, gazdálkodásának jellemzői: A Társulás jogi személyiséggel rendelkező 
költségvetési  szerv,  amely  a  Társulás  tagjai  által  külön-külön  jóváhagyott,  és  a  társulási 
megállapodáshoz csatolt alapító okirattal jön létre. 
A Társulás működési területe a Társulás tagjainak feladat-ellátási területe.
A Társulás szerződéseit tevékenységi körén belül önállóan kötheti a megállapodásban rögzített 
célok megvalósítása érdekében, szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a Társulás lesz.
A Társulás önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező jogi személy, 
gazdálkodási  feladatait  -  megállapodás  alapján  -  a  csepregi  Nádasdy  Tamás  Közgazdasági, 
Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumon keresztül látja el.

77/116



2. A Társulás szervezete: Társulási Tanács
Társulás titkára
Társulás munkaszervezete
A Társulás vezető tisztségviselői:

• A Társulási Tanács elnöke,
• Elnökhelyettese

A  Társulás  munkaszervezete  feladatait  megállapodás  alapján  a  csepregi  Nádasdy  Tamás 
Közgazdasági,  Informatikai  Szakközépiskola  és  Kollégium  látja  el,  a  Társulás  titkára  az 
intézmény vezetője.

3. A társulási megállapodás határozatlan időre szól.

4. A Társulás döntéshozó szerve:  Az öttagú Társulási  Tanács,  amely a társult  önkormányzatok 
polgármestereiből és a megyei közgyűlés elnökéből áll.  A szavazati  súly illeszkedik a tanulói 
létszámhoz.  Tanulói  létszámként  az  adott  tanév  október  1-jei  statisztikai  szakképzési 
tanulólétszámot kell figyelembe venni. 
Társulási  Tanács  ülésén  a  társult  önkormányzatot  képviselni  és  szavazni  személyesen  vagy a 
Társulás tagjának képviseletére jogosult megyei közgyűlés elnöke, illetve a polgármesterek által 
írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. 

5. A Társulási Tanács a Társulás tagjai által átruházott feladat- és hatáskörben:
• ellátja a szakképzés-szervezési feladatokat,
• a szakképzés körében közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet,
• a Társulás által ellátott feladatokra önálló fejlesztési tervet, illetve esélyegyenlőségi tervet 

készít,
• a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a társulás 

tagjai  által  fenntartott  intézményekben  a  szakképzési  évfolyamokon  indítható  szakmai 
csoportok számát az RFKB döntésének megfelelően,

• a  szakmai  program  tekintetében  egyetértési  jogot  gyakorol  az  iskola  pedagógiai 
programjának jóváhagyásánál,

• meghatározza a társulás rövid és középtávú feladatait,
• pályázatot nyújthat be a szakképzésre fordított állami források megszerzésére, 
• előzetesen elfogadja a társulás költségvetését, 
• gyakorolja  a  költségvetési  szerv megszüntetésének és  a  megállapodásban rögzített  célok 

megváltoztatásának kivételével, a költségvetési szervvel kapcsolatos alapítói jogokat,
• véleményezi a megállapodás módosítására, megszüntetésére tett kezdeményezéseket,
• véleményezi a társuláshoz történő csatlakozásra tett kezdeményezéseket,
• jóváhagyja a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát,
• megköti  a  csepregi  Nádasdy  Tamás  Közgazdasági,  Informatikai  Szakközépiskola  és 

Kollégiummal a munkaszervezeti feladatok végzésére vonatkozó megállapodást,
• jóváhagyja az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlását,
• meghatározza a Társulás költségvetési felügyeletének rendjét és az ezzel kapcsolatos jogok 

gyakorlását.

6. A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok:
A Társulási Tanács az alakuló ülésen mondja ki megalakulását, és állapítja meg működésének 
részletes szabályait a megállapodásban meghatározott keretek között.
A Társulási Tanács tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.
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A Társulási Tanács a Társulási megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosítása, valamint a Társulás költségvetésének elfogadása tárgyalásakor akkor határozatképes, 
ha  az  ülésén  valamennyi  tagja  jelen  van.  Egyéb  esetekben  a  Társulási  Tanács  ülése  akkor 
határozatképes, ha az ülésen részt vevő képviseleti jogosultaknak a tagok által képviselt szavazati 
aránya a 75%-ot eléri.

A Társulási Tanács döntéseit a 10. pontban meghatározott kérdésekben az összes szavazat 75%-os 
szavazati arányával, egyébként egyszerű többséggel (több mint 50 %) hozza meg. 

A Társulási Tanács üléseit az elnök, távollétében az elnökhelyettes, mindkettőjük akadályoztatása 
esetén a Társulási Tanács által felhatalmazott tag hívja össze és vezeti.
Az ülést össze kell hívni:

• szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,
• a Társulási Tanács által meghatározott időpontban,
• a Társulás tagjának vagy a Társulási Tanács tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára,
• a Társulás székhelye szerinti Közigazgatási Hivatal vezetőjének kezdeményezésére.

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási 
Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a 
Társulás székhelye szerinti illetékes Közigazgatási Hivatal vezetőjének.

7. A költségek  viselésének  aránya  és  teljesítésének  feltételei: A  Társulás  tagjai  a  Társulás 
(költségvetési  szerv)  folyamatos  működéséhez  szükséges  költségvetési  fedezetet  (pénzügyi 
támogatást) az általuk fenntartott, a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák tanulói létszáma 
mértékének megfelelő arányban biztosítják a Társulás számára. 
A Társulás  megalakulásakor  a  társuló  önkormányzatok  a  Társulás  működtetéséhez  vagyoni 
hozzájárulást nem biztosítanak.
A  költségvetési  szerv  folyamatos  (éves)  működéséhez  szükséges  költségvetési  hozzájárulás 
mértékéről  a  Társulás  tagjai  minden  év  február  15-ig  döntenek.  A  Társulás  folyamatos 
működéséhez szükséges éves hozzájárulásokat a Társulás tagjai minden év április 30-ig kötelesek 
a Társulás számlájára befizetni.
A Társulásból  való  kiválás,  illetve  a  Társulás  megszűnése  esetén  a  szerzett  vagyont  annak 
szaporulatával együtt  a kiváláskor,  illetve a megszűnéskor megállapított tanulólétszám alapján 
osztják meg egymás között  az  önkormányzatok,  illetve  pályázati  forrásból  származó vagyon 
tulajdoni aránya a pályázatban részt vevő önkormányzatok között oszlik meg a pályázati részvétel 
arányában.

8. A  társuláshoz  való  csatlakozás  és  a  társulási  megállapodás  felmondásának  részletes 
szabályai:
A  Társuláshoz  más  szakképzés  feladataiban  részt  vevő  iskolát  fenntartó  önkormányzat  is 
csatlakozhat. A csatlakozás feltétele, hogy az érintett önkormányzat elfogadja és magára nézve 
kötelezőnek elismeri jelen megállapodás tartalmát, valamint a Regionális Fejlesztési és Képzési 
Bizottság által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket.
A csatlakozás  elfogadásáról  a  Társulás  tagjai  a  szándéknyilatkozat  megérkezésétől  számított 
legkésőbb 60 napon belül döntenek.
A Társuláshoz csatlakozni a szándéknyilatkozat Társulási Tanácshoz történő beérkezését követő 
tanítási év kezdetén lehet. 
A Társulásból való kilépésről a tanítási év végére szóló szándéknyilatkozatot legalább egy tanítási 
évvel korábban kell a Társulási Tanácsnak bejelenteni.
A kilépés elfogadásáról a Társulás tagjai a szándéknyilatkozat megérkezésétől számított 60 napon 
belül döntenek.
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Csatlakozás, vagy kilépés esetén a Társulás tagjai a jelen megállapodást a költségek viselésének 
arányában, illetve a szavazatok arányában módosítják. 

9. A Társulás ellenőrzésének rendje:
A Társulási Tanács tagjai működésükről, a Társulás pénzügyi helyzetéről, valamint a társulási cél 
megvalósulásáról évente – a gazdasági évről szóló beszámolóval egyidejűleg – a tájékoztatják a 
megyei közgyűlést, illetve a képviselő-testületeiket. 
A Társulás szakmai, jogi és pénzügyi-gazdasági ellenőrzését éves ellenőrzési ütemterv alapján a 
Vas Megyei Önkormányzat Hivatala végzi.

10. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjainak vagyoni jogai és kötelezettségei:
A Társulás megszűnik, ha

• a társulási megállapodást valamennyi tag felmondja,
• a társulás megszűnését a tagok közösen elhatározzák,
• a bíróság jogerősen dönt a társulás megszűnéséről.

A Társulás megszűnése esetén a Társulási Tanács köteles elszámolni a Társulás tagjai felé, akiket 
a fel nem használt pénzeszközök a tanulói létszám mértékének megfelelő arányban illetnek meg. 

11. A Társulás tagjai a Társulás működése során felmerülő vitás kérdések rendezésére a Vas Megyei 
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

12. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben 
az 1997. évi CXXXV. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

13. Jelen megállapodás a Társulás tagjai képviselőinek aláírásával jön létre. A költségvetési szervként 
működő  Társulás  a  megállapodást  aláíró  önkormányzatok  közgyűlésének,  illetve  képviselő-
testületeinek a Társulás alapító okiratát elfogadó, minősített többséggel hozott határozatával jön 
létre.  A  Társulás  tagjai  közgyűlésének,  illetve  képviselő-testületeinek  határozatai  a  jelen 
megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

14. A  Társulás  tagjai  kijelentik,  hogy  a  megállapodásban  foglaltakat  önkéntes  és  szabad 
elhatározásukból,  egyenjogúságuk  tiszteletben  tartásával  a  kölcsönös  előnyök  és  az  arányos 
teherviselés alapján rögzítették.

Kelt:……………………2008………………………..

…………………………………… ……………………………………
      Vas Megye Önkormányzatának Bük Város Önkormányzatának
                       Közgyűlése Képviselő-testülete

…………………………………… ……………………………………
Celldömölk Város Önkormányzatának SárvárVáros Önkormányzatának

         Képviselő-testülete              Képviselő-testülete
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……………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

                         Képviselő-testülete
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2. számú melléklet

Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
           „A Vas megyei szakképzés fejlesztése a Vasi TISZK keretein belül.”

TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0019

2. sz. melléklet

Beszámoló a Vasi TISZK 2009. évi tevékenységéről
A TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0019 projekt keretében 2009-ben elvégzett tevékenységek.

1. Közbeszerzések lebonyolítása  

KÖZBESZERZÉSEK

1. Közbeszerzési tanácsadás és 
bonyolítás 

TriCsók Kft. 2009.02.11

2. PR. Nyilvánosság Ypsylon Média Kft. 2009.05.04
3. Rendezvényszervezés Pannonsport Kft. 2009.04.06

4. Menedzsmentet segítő 
szakmai tanácsadó 

Tender-Network Kft. 2009.04.20

5. Pedagógiai Szolgáltatások Eötvös J. Ped.-i Szolg. 2009.07.01
6. Digitális Iskola Commitment Zrt. 2009.07.27

2. Pedagógiai szolgáltatások:  

a) Menedzsmentképzések:

fő megnevezés Dátum

30

Integratív vezető, vezetőképző 
programsorozat nevelési oktatási 
intézmények irányítói számára (Integratív 
vezetői képzés)

2009.július 1.-3.

30
Változásmenedzselés a közoktatási 
intézményekben (Változásmenedzsment és 
partnerség építés képzés)

2009. augusztus 24-26.

30 Csapatépítés (Egységes szervezeti kultúra 
megteremtése, team-munka ) 2009. szeptember 24-26.

30
A TISZK szerepe a szakképzési struktúrában 
(A TISZK helye a szakképzési struktúrában + 
digitális TISZK/iskola) 

2009. október 26-28

b) Pedagógus továbbképzések:

fő megnevezés

60

A kompetencia alapú, moduláris szerkezetű 
szakképzés gyakorlati magvalósítása a 
szakképző iskolákban (Moduláris rendszerre 
való felkészülés)

2009. augusztus 24-26.

40

Esetmegbeszélés és konfliktuskezelés, avagy 
a tanári munka kapcsolati kríziseinek 
kezelése (Esetmegbeszélés és 
konfliktuskezelés)

2009. augusztus 24-26.
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70 Érzelmi intelligencia fejlesztése (Önismereti 
fejlesztés pedagógusok, oktatók részére) 2009. október 26-28.

80
Személyiségfejlesztés pedagógusoknak a 
stressztűrő-képesség növelése érdekében 
(Burn-out megelőzés)

2010. február 4-6.

c) Tanulmányok:

1.
Szakképzés-fejlesztési támogatások 
nyomonkövetése a Vas Megyei 
Szakképzés szervezési Társuláson belül 

Szoftver, mely segítségével elektronikus úton 
lehet nyilvántartani a szakképzés-fejlesztési 
hozzájárulások összegét, befizetőit, és azok 

felhasználását

2. Képzési terv kidolgozása
A tanulmányban elemzésre kerül a szakképzés 
jelenlegi megyei helyzete, a képzések fajtái, a 

pedagógusok továbbképzési terve.

3. Meglévő végzettségek TISZK szintű 
összesítése 

A  tanulmány  célja  a  teljes  intézményi 
alkalmazotti  kör,  képesítés  és  végzettség 
szerinti adatbázisának kialakítása, nemcsak 
a  pedagógusi,  hanem a kisegítő  és  egyéb 
alkalmazotti körre vonatkozóan is.
Az  így  kialakított  adatbázis  egyik 
alkotóeleme  lehet  egy  kialakítandó 
helyettesítési rendszernek.

4. Képzési igények meghatározása, 
módszertani portfolió kialakítása

A piaci igények megismerése és az azokhoz 
alkalmazkodó képzési kínálat kialakítása, 

valamint a pedagógusok 
alkalmazkodóképességét hosszútávon 

biztosító módszertani portfólió kialakítása.

5. TISZK szintű modultérkép létrehozása  
A tanulmány átfogó képet ad a TISZK által 
oktatott valamennyi szakma moduljairól, az 

átjárás lehetőségéről, stb.

6. Vas Megye Szakképzése és a Vasi TISZK 
Középtávú Szakképzés Fejlesztési terve 

A tanulmány felvázolja a TISZK jövőbeni 
lehetőségeit, kitörési pontjait, a lehetséges 

problémákat, az alkalmazandó EU-s trendeket. 

7.

A Nyugat-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési és Képzési Bizottság TISZK 
szinten is tervezhető oktatói időbeosztás 
kialakítása

A tanulmány  megvizsgálja  a  a  VASI  TISZK 
intézményeiben  folytatott  szakmacsoportos 
oktatásban  és  az  OKJ-ben  szereplő 
szakképesítések  képzésében  a  szakmai 
tanárok  „szakos”  ellátottságát,  valamint 
megoldási javaslatot ad pedagógusok jövőbeni 
oktatói  időbeosztásának  optimalizálási 
lehetőségeire.

d) Ebigél rendszer 

A Vasi  TISZK intézményeiben  2009  októberében  bevezettük  az  Ebigél  rendszert,  melynek 

lényege  egy  anonim,  online  felületen  működő  tanácsadás  a  diákok számára.  Országosan  is 

újszerű,  kevés  helyen  alkalmazott,  hatékony  rendszer,  a  diákok  problémáinak  megoldására, 

mentálhigiénés  tanácsadás  nyújtására.  A  feladatot  az  erre  a  célra  továbbképzett 

mentorpedagógusok látják el.
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e) Pályaorientációs portál kialakítása

Vasi TISZK honlapjáról elérhető online felület, melynek segítségével megtörtént a Vasi TISZK 

valamennyi  intézményében  a  9.  évfolyamos  tanulók  pályaorientációs  mérése.  A  mérés 

eredményeként tanulmány formájában javaslat született a fejlesztendő területekre. Kialakult a 

Vasi TISZK-en belül egy mérés-értékelési csoport.

3. Digitális iskola  

A  Vasi  TISZK  intézményei  számára  kifejlesztésre  került  egy  integrált  iskolairányítási  és 

tanulásmenedzsment rendszer, Taninform néven. Ezzel kapcsolatban, több lépcsőben, más-más érintetti 

körben megtörténtek a bevezetéshez szükséges oktatások. Jelenleg ennek a hatalmas rendszernek az 

adatfeltöltése történik.

4. Tájékoztatás, nyilvánosság  

− Kialakításra került a Vasi TISZK arculata (színvilág, logó, stb.)  

− Elkészültek az egységes arculatú levélpapírok és borítékok, a tájékozató táblák, valamint a 

marketing termékek (pólók, esernyők, naptárak, vonalzók stb.) .

− Elkészült a Vasi TISZK-et népszerűsítő PR film.

A TISZK eddigi rendezvényei:

Nyitórendezvény 2009.05.28
Mérföldkő rendezvény 2009.11.04
Pályaválasztási és Képzési Vásár 2009.11.05-06.

5. Honlap  

− Elkészült a Vasi TISZK hivatalos honlapja. 

− Bejegyzésre került a www.vasitiszk.hu domain név. 

6. Tananyagvásárlás  

Eddig két iskola számára (Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola valamint a III. Béla 

Szakképző Iskola és Kollégium) vásároltunk tananyagot

7. Felnőttképzés:  
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A felnőttképzés területén a pályázatban intézmény- és programakkreditációkat vállaltunk, melyekkel 

kapcsolatosan az alábbi eredményekről tudunk beszámolni. 

Elvárások (2010 végéig!)
részarányos teljesítés 2009-ben Eredmények 2009. december 31-ig

5 akkreditált 
program

beszerzése
2 megvásárolt és 3 
ingyen beszerzett 

akkreditált program

Angol, Német nyelvi program, 
2 Karriertervezési tréning és 

E-learning tananyagfejlesztő kurzus
akkreditáltatása 2 programakkreditáció Sárvár és Celldömölk

2 akkreditált 
intézmény eljárás lefolytatása folyamatban

Két iskola nyilvántartásának 
rendezése, alapító okiratok 

módosítása;
2 akkreditált program lebonyolítása és 

dokumentálása elkezdődött;
jogszabályváltozás követése;

IA dokumentumok megismerése, 
pénzügyi háttér biztosítása

182 fő résztvevő 99 fő (30 + 69 
bejelentett)

OSAP szerint, de folyamatban van 
még 20+15+12+16= 63fő

és 20+17fő nem OKJ-s képzésben vett 
részt (erdőismeret)

min. 54%

a felnőttképzésben 
szakmájuk 

magasabb szintjén 
továbbtanulók 

aránya (2 év alatt)

41%

ugyanazon szakmacsoport vagy rokon 
szakképesítés magasabb szintjére 
iratkozott be + az első szakmai 

bizonyítványt megszerzők 
beszámításával

8. Egyéb tevékenység

A Vasi TISZK rendszeresen részt vesz:

−  különböző szakmai tájékoztató fórumokon

− Worshop-okon

− ESZA és NSZFI rendezvényeken

− más TISZK-ek által szervezett programokon, konferenciákon (pl. Árpád TISZK Székesfehérvár, 

Savaria TISZK, stb.)
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. április 28-i  ülésére

Tárgy :  Szentgotthárd város 2010 – 2012. évre szóló  Idegenforgalmi Intézkedési Terve. 
A Képviselő-testület munkatervének módosítása.
             
           
                                                 Tisztelt Képviselő-testület! 

Előzmények :  Szentgotthárd  város  képviselő-testülete  városunk  Idegenforgalmi  Koncepciója  alapján 
fogadta el Idegenforgalmi Stratégiai programját, majd azt erre épülő Idegenforgalom-fejlesztési Operatív 
Program és  Idegenforgalmi  Intézkedési  Terv  2005  –  2006.  című  anyagot.   A 181/2005.  sz.  határozat 
értelmében  a  program végrehajtásáról  évente  két  alkalommal,  februárban  és  augusztusban,  a  két  ülés 
közötti  tájékoztatóban  kellett  jelentést  készíteni  a  Képviselő-testület  részére.  A 163/2007.  határozattal 
elfogadásra  került  városunk  Idegenforgalmi  Intézkedési  Terve  II.  2007-2008.  dokumentum.  Ennek 
részmegvalósulásáról készült beszámoló ami a 181/2008. határozattal lett elfogadva
Azóta is ennek az Intézkedési Tervnek alapján folyik az idegenforgalom szervezése.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület mint az idegenforgalom szervezésével megbízott  szervezet jelentéseit 
erről a programról adja a két ülés közötti beszámolókban: ilyen a 2009. februári testületi anyag két ülés 
közötti  részében volt  olvasható,  amely a 25/2009. határozattal  elfogadásra került,  továbbá a 192/2009. 
számú határozatával fogadta el Tisztelt Testület.

Az Idegenforgalmi Intézkedési Terv legfontosabb  csomópontja a következő:
- az idegenforgalom szervezeti hátterének megteremtése, 
- a szerződéses jogviszony rendszer kialakítása az idegenforgalomban, 
- az idegenforgalmi hírverés, népszerűsítés Szentgotthárdnak, 
- az idegenforgalmi szolgáltatások és a lokálpatriotizmus erősítése. 

A teljesség igénye nélkül : 

- az idegenforgalom szervezeti hátterének megteremtése:
létrejött  és  működik az Idegenforgalmi Konzultációs Fórum, a CHIRON projekt keretében kialakításra 
került a Turisztikai Információs Központ (Visitor center). Nem utolsó sorban a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület a szervezeti hátterét teremtette meg ennek a területnek.

- a szerződéses jogviszony rendszer kialakítása az idegenforgalomban: 
Rendszeressé vált a jelenlétünk a turisztikai fórumokon.  Szerződéses kapcsolatotokat ápolunk a Magyar 
Turizmus Zrt-vel, az őrségi és a körmendi Tourinform Irodákkal, az Őrségi Teleházzal. 

- az idegenforgalmi hírverés, népszerűsítés Szentgotthárdnak: 
Rendszeresek a megjelenéseink a különféle turisztikai kiadványokban (Blagus Magazin,  Mi Otthonunk 
magazin, Városkalauz stb.). Gyakorta szerepelünk az elektonikus médiákban is, így a Duna TV műsorában, 
a körmendi Rádió-8, a Triangulum Rádió adásaiban, a Menetrend, a Kalandjárat, a Főtér című műsorokban, 
a  Főszezon  belföldi  utazási  kiállítás,  a  Nemzeti  Vágta,  a  Plzeni  Utazás  kiállítás  programokon.  Több 
weboldalra juttattunk el városunkról turisztikai jellegű információkat. 

- az idegenforgalmi szolgáltatások és a lokálpatriotizmus erősítése. 
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A  Városi  Galéria  kiállításaival  és  egyéb  programok  szervezésével  erősítettük  a  szentgotthárdi 
lokálpatriotizmust és próbáltuk kialakítani az idegenforgalom centrikus gondolkodásmódot.

A 2010 – 2012. évekre vonatkozó Idegenforgalmi Intézkedési Terv készítése során óhatatlanul felvetődött, 
hogy  városunk   Idegenforgalmi  Koncepciója  és  Stratégiai  programja  figyelembe  vételével,  az 
Idegenforgalom-fejlesztési  Operatív  Program alapján   az  Intézkedési  Terv  előírásait  az  utóbbi  időben 
radikálisan  megváltozott  külső  körülmények,  így  a  változó,  inkább  beszűkülőnek  tűnő  turisztikai, 
idegenforgalmi terület, így a terveink kialakítása során erre feltétlenül figyelemmel kell lennünk.  

Miután  Szentgotthárd  legnagyobb  idegenforgalmi  vállalkozása  –  az  élményfürdő  –  éppen 
önkormányzatunké,  a  városi  önkormányzat  nagy  kockázatott  vállalva,  megépítette  a  Termálfürdőt, 
elősegítette és szorgalmazta a mellette levő Gotth”Art Hotel megépítését,  a szálloda és a fürdő mellett 
utakat, infrastruktúrát építtetett ki, területfejlesztést hajtott végre. Ezekre tekintettel a feladatunk is több 
annál, hogy külső szemlélőként figyeljük az eseményeket. Szükséges az önkormányzati beavatkozás vagy 
nem szükséges? 
Helytálló-e,  hogy  az  idegenforgalmat  is  súlyosan  érintő  válságjelenségek  önkormányzatunktól  az 
idegenforgalom szempontjából nagyobb anyagi/pénzügyi támogatást követelnek meg –éppen akkor, amikor 
tőlünk független külső körülmények miatt,  lehetőségeink e téren is erősen beszűkültek? Ezekre milyen 
válasz adható a következő két évre tekintve előre?  És ehhez kapcsolódóan: milyen a fenntartható turizmus 
szintje  Szentgotthárdon?  Vagy  a  helyi  és  kistérségi  túrizmusban  érdekeltekkel  való  együttműködés  új 
irányai jelentik a megoldást?  

A jövőben   a  meglévő  intézmények,   infrastruktúra  hatékony  működtetésének  milyen  feltételeire  kell 
koncentrálni?  És  annak   érdekében   a  szükséges  humán  és  anyagi/pénzügyi  forrásokat  hogyan  lehet 
biztosítani? 

Tisztelt Képviselő–testület!
A következő néhány év idegenforgalmi intézkedési tervének elfogadásakor álláspontunk szerint ezekre a 
kérdésekre  választ  kell  adnunk.  Ezen túlmenően  az  eddigi,  fentebb  csomópontoknak  nevezett  irányok 
továbbra is irányadók és megtarthatók, de hatékony rendszer csak akkor lesz, ha az azóta felmerülő új 
kihívásokra is választ keres.
A  terv  elfogadásához  kapcsolódóan  megkerestük  Szentgotthárd  idegenforgalmában  szakmai  oldalról 
érintetteket  –  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesületet,  illetve  a  Gotthárd-Therm  kft  idegenforgalmi 
szakembereit.  A tervre vonatkozó elképzelések kidolgozása folyamatban van,  meglátásunk szerint  jobb 
lenne, ha annak végleges, minden oldalról végiggondolt tervezete kerülhetne Önök elé és ehhez  még egy 
kis időre lenne szükségünk. Miután ez a napirend ú.n. „fő napirend”, a testület éves munkatervének a része 
,  így  ehhez  a  munkaterv  módosítására  is  szükség  van.  A júniusi  testületi  ülésre  biztosan  letehető  az 
átgondolt tervezet.

Határozati javaslat
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  hozzájárul  az  önkormányzati  munkaterv 
módosításához és elrendeli, hogy a 2010 – 2012. évekre vonatkozó  Idegenforgalmi Intézkedési Tervet a 
hivatal a Képviselő-testületi júniusi ülésére terjessze elő. 
Határidő : folyamatos
Felelős   : Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2010. 04. 20.
                                                                                                       Fekete Tamás 
Ellenjegyzem :                                                                          műszaki irodavezető                             
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2010. április 28-i ülésére

a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:

Lejárt határidejű határozatok:

87/2005. számú képviselő-testületi határozat 3./ pontja:

Kérdőív a választott szakmákról – III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményében ebben a tanévben is sor került a Hivatal által 
összeállított  kérdőív  kitöltésére  a  12.,  13.  és  14.  évfolyamos  tanulók  között.   A kérdőív  a  szakma 
választásáról, tanulmányaikról, munkavállalásról, terveikről szól. (kérdőív mellékelve)
Április hónap elején sor került az iskolában a kérdőívek kitöltésére.100 tanulót kértünk arra, hogy töltse ki . 
Az intézmény  12., 13.   és 14. évfolyamos tanulói – összesen 98 fő  -  töltötték ki a kérdőíveket. 36 fő 12. 
évfolyamos,  44  fő  13.  évfolyamos  és  18  fő  14.  évfolyamos  tanuló.  Leendő  gazdasági  informatikus, 
vendéglős, automatikai műszerész,települési környezetvédelmi technikus, informatikus, élelmiszer és vegyi 
áru eladó.
 
A kérdőíveket kiértékelése megtörtént,melynek alapján  a következők állapíthatók meg:

1. Az  iskolában  jelenleg tanuló  17-20 éves korosztály 1 %-át  a volt általános iskola befolyásolta  az 
iskola  szak/szakma  választásánál.  9  %-a  szülői,  41%-a  baráti  ajánlásra  választotta  a  III.  Béla 
Szakképző Iskolát, 47 %-a pedig a képzés jó színvonala miatt.

2. A tanulók 68 %-a azért választotta azt a szakot, amit jelenleg tanul, mert érdekli és ezzel  szeretne 
foglalkozni.  9  %-a  a  másik  megjelölt  szakra  nem  nyert  felvételt,  23  %-a   pedig  „csak”  a 
bizonyítvány megszerzését tűzte ki célul.

3. A megkérdezettek  65 %-a  csak részben  kapta meg a tanulmányai során azt, amit elképzelt, 19 %-a 
úgy nyilatkozott, hogy teljes  mértékben, 8 % mondta azt, hogy nem azt kapta, amit várt és ezért 6 
% szakot/szakmát fog váltani.

4. Amikor  a  tanulók  elkezdték  tanulmányaikat  41  %-a  úgy  látta,  hogy  biztos  el  tud  majd 
helyezkedni.39%-a  már  akkor  is  bizonytalannak  látta  az  elhelyezkedést,  de  mivel  érdekelte  a 
választott  szak  ezért  tanulta  továbbra  is.  20%  gondolta  úgy,  ha  nem  tud  majd  a  választott 
szakmájával elhelyezkedni, új képzésben vesz majd részt. 

5. Ugyanezen kérdéseket  ma már kissé  másként látják. 66 %-a úgy véli, hogy nem biztos az azonnali 
elhelyezkedés a szakmájában, 20  %-a még optimista és bízik abban , hogy biztosan talál állást, 14 
%-a az új képzést látja megoldásnak.

6. A kérdőíveket kitöltők 18 %-a az érettségit  követően  a jelenlegi iskolájában szeretne maradni, 
elvégezni az V. és VI.  évfolyamot . Új szakmát  25 %-a kíván  tanulni, 12 %-a  a továbbtanulást 
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tűzte  ki,  34 % -a  a  megkérdezetteknek szakmájában  szeretne  dolgozni,  11 %-a  pedig  más 
területen  kíván  állást találni.

7. A tanulók  66 %-a  még nem érdeklődött  a szakmájával  kapcsolatban állásügyben . A többiek, 11 
%-a  elsősorban  egyéni vállalkozónál,  15 %-a  nagy illetve kis-közép vállalatnál, 3%-a állami 
intézményeknél, 5%-a egyéb helyen.

8. A  válaszadók  közül  -  akik  érdeklődtek-   48   %-ban   pozitív  visszajelzést  kaptak   saját 
szakmájukban,  további 29 % is  kapott  ajánlatot,  de nem a saját  szakmájában, 23 %-a viszont 
elutasítást kapott. Az elutasítás oka nagy mértékben az  volt, hogy az érintett szakmában  nincs 
felvétel, nincs üres álláshely vagy éppen túl sok a jelentkező.

9. A válaszadók közt ( nem mindenki válaszolt) egyforma hangsúlyt helyeztek az elutasítás indokára – 
pályakezdő vagy, nincs felvétel, sok a jelentkező.

10. Arra a kérdésre, hogy vajon a munkáltatók szívesen alkalmaznak pályakezdőket a válaszadók közel 
80%-a azt válaszolta, hogy nem, mert nem rendelkeznek kellő tapasztalattal.(Volt aki a képzések 
színvonala  és  a  kikerülő  diákok  szakmai  tudásának  csökkenésével  magyarázta  ezt!)  20%-a  a 
tanulóknak úgy  gondolja,  hogy  a  munkáltatók  szívesen  alkalmaznak  kezdőket  is,  elsősorban a 
pályakezdő munkavállalókat foglalkoztatót megillető kedvezmények miatt, valamint úgy gondolják, 
hogy a a pályakezdők tovább képezhetők és nyitottak az újra.

11. A  kérdőív  utolsó  kérdése  az  volt,  hogy   a  tanulók  mely  3  szakmát  látják  elhelyezkedés 
szempontjából ma a legbiztosabbnak a megyében. A válaszadók széles szakmai skálát soroltak fel, 
melyek  közül  leginkább  még  ma  is  a  vendéglátós  szakma vezet,  az  asztalos,  rendőr,  szakács, 
pincér., kereskedő, informatikus,gépkocsivezető,autószerelő kőműves szakmák előtt, ezeket  tartják 
a legbiztosabb álláslehetőségnek. (Egy tanuló válasza pedig ez volt: „Nincs ilyen”)

Az elmúlt négy év felméréseinek az adatait az alábbi táblázatba foglaltuk össze:

Kérdőív 
kérdései

2007 2008 2009 2010

1.a 6% 4% - 1%
1.b 13% 8% 9% 9%
1.c 62% 49% 46% 47%
1.d 19% 39% 45% 41%
2.a 69% 73% 65% 68%
2.b 8% 9% 12% 9%
2.c 18% 18% 23% 23%
3.a 32% 29% 21% 19%
3.b 49% 60% 64% 65%
3.c 15% 6% 9% 8%
3.d 2% 5% 6% 6%
4.a 39% 36% 32% 41%
4.b 42% 33% 34% 39%
4.c 19% 31% 34% 20%
5.a 15% 24% 18% 20%
5.b 69% 62% 70% 66%
5.c 13% 14% 12% 14%
6.a 28% 41% 30% 34%
6.b 7% 12% 16% 12%
6.c 25% 12% 15% 12%
6.d 32% 19% 17% 18%
6.e 13% 16% 22% 25%
7.a 3% 5% 4% 5%
7.b 2% 4% - 3%
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7.c 3% 10% 9% 10%
7.d 10% 12% 7% 11%
7.e - - 4% 5%
7.f 82% 69% 76% 66%
8.a 63% 58% 59% 48%
8.b 26% 32% 24% 29%
8.c 11% 10% 17% 23%
9.a 26% 47%
9.b 74% 33%
9.c 20%
9.d
10.a 25% 15% 22% 20%
10.b 75% 60% 71% 80%
11. Vendéglátós

Asztalos
informatikus

Vendéglátós
Asztalos

informatikus

Vendéglátós
Asztalos

CNC kezelő

Vendéglátós
Asztalos
rendőr

( Ahol üresek a rublikák, ott nem adtak választ a tanulók.)

A táblázat adatait összevetve megállapíthatjuk, hogy a kérdések többségében hasonlóan alakult a négy év 
alatt a válaszok száma. Néhány kérdésnél viszont a 2007-es  és a2010-es válaszoknál nagy mértékű eltérést 
tapasztalunk, melyeket az alábbiakban részletesen felsorolunk:

- 2007-ben 62% -a választotta a képzés jó színvonala miatt az intézmény , 2010-ben már csak a válaszadók 
47%-a.
- Tanulmányai során csak részben kapta meg azt, amit elképzelt 2007-ben  49%-a, ehhez képest 2010-ben 
ez a szám 65%.
- 2007-ben még 25%-a a válaszadóknak főiskolán , egyetemen szeretett volna továbbtanulni, ma már a 
válaszadók csak 12%-a választja a felsőoktatási képzést.
- Csökkent azok száma is , akik a jelenlegi iskolában jelentkeznének a 13., 14. évfolyamra – 32%-ról 18%-
ra.
- Az új szakmát tanulók aránya viszont növekedett – 13%-ról 25%-ra.
- 2007-ben még 88%-a a megkérdezetteknek nem érdeklődött a szakmájával kapcsolatban állásügyben, ma 
ez a szám 66%- tehát egyre többen belátják, hogy időben el kell kezdi állást keresni.
- Az állásügyben érdeklődők közül még 2007-ben 63%-a kapott ajánlatot a saját szakmájában, ma már ez a 
szám csak 48%.
- Az érdeklődök közül az elutasítottak száma viszont megkétszereződött 2007-ben 11% volt, ma 23%.

1.sz. Melléklet

Tisztelt Tanuló! A most következő kérdőív kitöltésekor neved nem kötelező megadni, viszont kérem, 
hogy add meg mindenképpen azt, hogy milyen szakot /szakmát tanulsz és hogy melyik osztályban 
tanulsz.  A kérdőívvel,  amelyet  a  korábbi  években az  iskoládban a  11.,  12.,  és  13.  évfolyamokon 
tanulók szintén kitöltöttek, Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint a III. Béla Szakképző Iskola 
és Kollégium fenntartója szeretne információkat kapni az iskola befejezéséhez közeledő diákoktól 
néhány fontos kérdésben.
Kérlek, hogy válaszolj Te is a feltett kérdésekre! Együttműködő segítségedet előre is köszönöm!
Szentgotthárd, 2010.március 10.

Tisztelettel: Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                                                 Jegyző
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K É R D Ő Í V
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A választott szakmákról 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók számára
/Válaszaidat karikázd be!/

A III. Béla Szakképző Iskola ________ osztályában _____________________ szakot/szakmát tanulok.

        
1. A szakközépiskolai szak illetve a szakmád választásánál befolyásoltak-e?

1. Igen, a volt általános iskolám.
2. Igen, szülői  döntés alapján.
3. Én választottam az iskolát és a szakot/szakmát, mert itt jó a képzés színvonala.
4. Én  választottam  az  iskolát  és  a  szakot/szakmát,  mert  ezt  tanulták/ajánlották  barátaim, 

ismerőseim.

2. A választáskor mi játszott leginkább szerepet?

1. Érdekel ez a terület, mindig ezzel szeretnék foglalkozni.
2. A megjelölt másik szakra nem vettek fel.
3. „Csak” érettségit/szakmunkás bizonyítványt akarok szerezni.

3. Tanulmányaid során azt kaptad, amit elképzeltél?

1. Igen, teljes mértékben.
2. Igen, de csak részben.
3. Nem.
4. Nem, ezért szakot/szakmát fogok váltani.

4. Tanulmányaid kezdetén mit gondoltál a majdani elhelyezkedésről?

1. A választott szakkal/szakmával biztosan el tudok majd helyezkedni.
2. A választott  szakkal/szakmával  nem biztos,  hogy azonnal  állást  találok,  de  mivel  érdekel  a 

szak/szakma, ezért meg akarom tanulni.
3. Ha e választott szakkal/szakmával nem tudok elhelyezkedni, új képzésben fogok részt venni.

5. Mit gondolsz ma az érettségi/szakmai vizsga előtt az elhelyezkedésről?

1. A választott szakkal/szakmával biztosan el tudok majd helyezkedni.
2. A választott szakkal/szakmával nem biztos, hogy azonnal állást találok.
3. A választott szakkal/szakmával biztosan nem tudok elhelyezkedni, ezért új képzésben kell részt 

vennem.

6. Tanulmányaid befejeztével mit kívánsz csinálni?

1. Dolgozni szeretnék a végzett szakmámban.
2. Dolgozni szeretnék más területen.
3. Továbbtanulok főiskolán, egyetemen.
4. A jelenlegi iskolámban elvégzem a 12. és 13. évfolyamot.
5. Új szakmát tanulok a jelenlegi/másik iskolában.

7. Érdeklődtél-e már szakmáddal kapcsolatosan állásügyben? (Több válasz is lehetséges.)

1. Igen, nagyvállalatnál.
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2. Igen, állami/önkormányzati intézménynél.
3. Igen, kis- és középvállalatnál.
4. Igen, egyéni vállalkozónál.
5. Igen, egyéb helyen: …………………………
6. Nem érdeklődtem még.

8. Ha érdeklődtél, milyen válaszokat kaptál?

1. Kaptam ajánlatot, a saját szakmámban.
2. Kaptam ajánlatot, de nem a szakmámban.
3. Elutasítottak, nem kaptam ajánlatot.

9. Mi volt az elutasítás oka? Erre a kérdésre csak akkor válaszolj, ha érdeklődtél, de elutasítottak!
1. Pályakezdő vagy, nincs gyakorlatod.
2. Ebben a szakmában nincs felvétel illetve álláshely.
3. Sok a jelentkező.
4. Egyéb, és pedig:……………………………………….

10.  Mit  gondolsz,  a  munkáltatók  (vállalatok,  intézmények,  vállalkozók)  szívesen  alkalmaznak 
pályakezdőket?

1. Igen, mert……………………………………………………………………………
2. Nem, mert…………………………………………………………………………..

11. Szerinted melyik az a három szakma, amellyel ma biztosan el lehet helyezkedni Vas megyében?

1. ………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………

49/2010. számú képviselő-testületi határozat:

SZOI intézkedési tervének elkészülte:

A Képviselő-testület 49/2010. számú határozatával elfogadott ellenőrzési jelentés anyagából az intézmény 
vezetője elkészítette az Intézkedési tervet. A határozatban szerepelt, hogy erre a határidő április 15., melyet 
az intézmény igazgatója betartott, és számomra elküldött. Az intézkedési terv megvalósulását utóellenőrzés 
fogja követni.

Ezúttal ismertetem intézkedési tervet:

Intézkedési terv 2010 – Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény
Intézményünk  fenntartója,  a  Szentgotthárd  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  belső  ellenőrzési 

egysége 2009-ben átfogó felügyeleti ellenőrzési vizsgálatot tartott intézményünkben, amely a következő 

területekre terjedt ki:

- vezetői munka
- munkaerő-gazdálkodás
- intézményi feladatellátás
- összevonások által elért változások a mindennapi munkában
- munkaügyi feladatok
- gazdálkodás ellenőrzése
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- tűz- és munkavédelmi feladatok 

A  fenntartó  a  feltárt  hiányosságok  megszűntetése  céljából  intézkedési  terv  készítését  írta  elő  az 

intézményvezetés számára, megjelölve a konkrét feladatot, a feladat elvégzésének határidejét (amennyiben 

releváns), illetve a felelős személyt:

1. Vezetői munka

feladat határidő felelős személy
Intézmény  szervezeti- 
működési  szabályzatának 
kiegészítése az egységes 
szervezeti  felépítési 
ábrával  és  az 
intézményegységek 
szervezeti  ábráival, 
aktualizálás  az  újabb 
intézményátszervezésnek, 
illetve  a  legutóbbi 
módosítás  óta  életbe 
lépett  jogszabályi 
változásoknak 
megfelelően,  munkáltatói 
jogkör  gyakorlatának 
helyesbítése  a 
jogszabályoknak 
megfelelően

2010. május 31. igazgató

Irattárban  őrzött  iratok 
selejtezése  (aktualitásnak 
megfelelően)

2010.  november  30.  és 
folyamatos

igazgató, 
intézményvezetők

2. Munkaerő-gazdálkodás

feladat határidő felelős személy
Továbbképzési  program, 
beiskolázási  terv 
készítése  (különös 
tekintettel  a  kéttannyelvű 
képzésre)

2010. május 31. igazgató, 
intézményvezetők

3.  Intézményi feladatellátás

feladat határidő felelős személy
Következő tanév 
tantárgyfelosztásának 
elkészítése közösen a 
tagintézményekkel 
(végleges 
tantárgyfelosztás az 

Tárgy év május 30. igazgató, 
intézményvezetők
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ÖMIP-ben meghatározott 
időpontig nem készíthető!)

4. Munkaügyi feladatok

feladat határidő felelős személy
Közalkalmazottak 
kiválasztásánál és az 
alkalmazási feltételek 
vizsgálatakor valamennyi 
jogszabályi előírás 
figyelembe vétele, 
kötelező pályázati felhívás 
közzététele

folyamatos igazgató

Pályázat nélkül betölthető 
munkakörök közzététele a 
helyben szokásos módon

folyamatos igazgató

A fenntartó tájékoztatása a 
megszűnés következtében 
betöltetlenné váló 
munkakörről, a 
betöltéshez szükséges 
iskolai végzettségről, eü. 
alkalmassági feltételekről

folyamatos igazgató

Az előírásoknak 
mindenben megfelelő 
pályázati kiírások 
közzététele

folyamatos igazgató

Megfelelő végzettségű 
pedagógusok 
alkalmazása, amennyiben 
szükséges, továbbképzési 
lehetőség biztosítása

folyamatos igazgató, 
intézményvezetők

Besorolások 
megállapításakor 
valamennyi jogszabályi 
előírás figyelembe vétele, 
közalkalmazotti 
jogviszonyban töltött idő 
tartamának számításánál 
minden jogszabály 
figyelembe vétele

folyamatos igazgató, 
intézményvezetők

Kinevezési okiratok 
előkészítésekor 
valamennyi jogszabályi 
előírás figyelembe vétele 
(elfogadás dátuma, 
aláírás, próbaidő, 
gyakornoki idő pontos 
kikötése)

folyamatos igazgató

Nem jogszabályi előírás 
szerint besorolt 

2010. május 15. és 
folyamatos

igazgató
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közalkalmazottak 
besorolásának 
helyesbítése
Kiemelt munkavégzésért 
nyújtható kereset-
kiegészítés megállapítása 
az SZMSZ-nek és a 
jogszabályoknak 
megfelelően, 
Igazgatótanács 
véleményezési és 
javaslattevő jogkörének 
biztosítása

folyamatos igazgató, 
intézményvezetők

Határozott idejű 
kinevezéseknél a 
jogszabályi előírások 
pontos betartása 
(indoklás)

folyamatos igazgató

Közalkalmazotti 
jogviszonyok 
megszűnésekor 
valamennyi jogszabályi 
előírás figyelembe vétele, 
valamennyi szükséges 
dokumentum biztosítása

folyamatos igazgató

Biztosítotti jelentések 
határidőre történő 
elküldése

folyamatos igazgató, 
intézményvezetők

Vezetői megbízásokkal 
kapcsolatos valamennyi 
jogszabályi előírás 
figyelembe vétele (pontos 
megnevezés, időtartam)

folyamatos igazgató

Valamennyi nem 
pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatott esetében 
jelenléti ív vezetése a 
munkában töltött idő 
nyilvántartása céljából

2010. május 15. és 
folyamatos

igazgató, 
intézményvezetők

Kollektív szerződés 
felülvizsgálata, 
átdolgozása

2010. augusztus 31. Igazgató és pedagógus 
szakszervezetek

Adatok rendszeres 
megküldése a fenntartó 
számára

folyamatos igazgató, 
intézményvezetők

5. Tűz- és munkavédelem

feladat határidő felelős személy
Hiányosságok 
megszűntetése, 
dokumentumok 

2010. augusztus 31. igazgató, 
intézményvezetők, 
szerződött szolgáltató cég
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aktualizálása és pótlása
A fenntartó által készített ellenőrzési jelentés az intézménnyel kapcsolatos valamennyi területre 

kiterjedő  alapos  vizsgálat  eredménye.  Nagymértékben  elősegíti  az  elmúlt  években  több 

alkalommal  átszervezett  intézmény  zökkenőmentes  és  a  gyakran  változó  jogszabályi 

előírásoknak mindenben megfelelő törvényes működését.

Továbbra  is  probléma,  hogy  a  többségében  egymagában  is  nagyméretű  tagintézmények 

vezetőinek nincs helyettese. Egyetlen kollégának rendkívül megterhelő a napi operatív munka 

mellett a folyamatosan változó és gyakran értelmetlen plusz munkát jelentő jogszabályi előírások 

maradéktalan betartása és betartatása. A vezetési struktúra átgondolása éppen ezért időszerű 

lenne, amire utal egyébként a jelentés is.

Érthető  a  fenntartó  igénye a  következő évi  végleges tantárgyfelosztás  tárgyév május  végéig 

történő elkészítésére, de ez kivitelezhetetlen. Az összes elmúlt tanév bizonyította, hogy bármikor 

közbejöhet a személyi állományban olyan hirtelen változás (felmondás, haláleset, hosszabb idejű 

betegség), ami miatt még szeptember elején is módosítani kell a tantárgyfelosztást. Egy várható, 

tervezett táblázat készítése viszont mindenképpen kívánatos május végéig.

Valamennyi vezető nevében köszönöm a belső ellenőrzési egység tagjainak munkáját és segítő 

megállapításait, észrevételeit.

Szentgotthárd, 2010. április 9.

Tisztelettel:

Pénzes Tibor
    igazgató

57/2010. számú képviselő-testületi határozat:

A  Képviselő-testület  57/2010.  sz.  határozatában  elrendelte  az  idegenforgalmi  adó  ellenőrzések 
tapasztalatairól negyedévente a Képviselő-testület felé történő beszámolást.
Ezúton  tájékoztatjuk  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  2010.  I.  negyedévében  4  idegenforgalmi  adó 
beszedésre  kötelezett  esetében  folytatott  le  ellenőrzést  adóhatóságunk.  A  3  magánszálláshely  és  1 
kereskedelmi szálláshely tekintetében az alábbiak kerültek megállapításra:

• 1 magánszálláshely esetében nem állapított meg hiányosságot az ellenőrzés,
• 2 magánszálláshely és  1  kereskedelmi  szálláshely esetén összesen:  38.000,-  Ft  adóhiány került 

megállapításra,
• a megállapított  adóhiányra tekintettel 19.000,- Ft adóbírságot, 9.500,- Ft mulasztási  bírságot, és 

2.822,-  Ft  késedelmi  pótlékot  állapítottunk  meg,  ill.  szabtunk  ki  a  vizsgált  adóbeszedésre 
kötelezettek esetén.

   58/2010. számú Képviselő-testületi határozat     
arról  rendelkezett,  hogy  a  magas  kifizetetlen  vízdíjhátralékok  miatt  az  ÖKV-nak  fel  kell  vennie  a 
kapcsolatot a Vasivíz ZRT-vel mint  vízszolgáltatóval annak érdekében, hogy az egyes vízfogyasztók a 
szolgáltatóval  kössenek mellékszolgáltatási  szerződést,  hogy a  vállalat  helyett  a  fogyasztók  kerüljenek 
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közvetlen kapcsolatba a szolgáltatóval. Erre az ÖKV Igazgatója április 15-ig kapott határidőt. A lefolytatott 
levelezést az Igazgató megküldte. Ebből látható, hogy a szolgáltató bár a törvény szerinti kötelezettsége 
alól  nem  tud  kibújni,  viszont  kevésbé  érdekelt  egy  új  rendszer  kialakításában.   Az  ügyben  további 
egyeztetésekre van szükség – azután kell a kérdésre visszatérni.

ÖNKORMÁNYZATI Iktatószám: 102-2/2010.
KÖZSZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT Ügyintéző: Vass József
SZENTGOTTHÁRD Hiv.szám:   
Füzesi út 8. Tárgy: mellékvízmérők felszerelése
Tel: 94-554-459
Fax:94-554-460

Polgármesteri Hivatal

Szentgotthárd

Dr. Dancsecs Zsolt

Jegyző Úr r.

Tisztelt Jegyző Úr!
Az 58/2010. sz. Képviselő-testületi határozat értelmében az ÖKV-nak fel kell vennie a kapcsolatot a 
vízszolgáltatóval annak érdekében, hogy az egyes vízfogyasztók, mint elkülönített vízhasználók a 
szolgáltatóval mellékszolgáltatási szerződést kössenek, ezáltal a vállalat helyett a fogyasztók 
kerüljenek közvetlen kapcsolatba a víz-szolgáltatóval, és az ÖKV helyett közvetlenül ők fizessenek, 
hiszen ők a felhasználók.
Első lépésként felkerestem a VASIVÍZ Zrt. Szentgotthárdi Üzemmérnökségét a határozatban 
foglaltak megvalósítása érdekében. A feladat ismertetését követően az üzemmérnökség helyi vezetése 
szóban tájékoztatott a megoldási lehetőségekről, problémákról, de hatáskör hiányában a VASIVÍZ 
Zrt. Igazgatóságához irányítottak a kérdés további tisztázása érdekében.

Ezt követően a szolgáltató vezetésének az alábbi levelet írtam:

ÖNKORMÁNYZATI Iktatószám:             /2010.
KÖZSZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT Ügyintéző: Vass József
SZENTGOTTHÁRD Hiv.szám:   
Füzesi út 8. Tárgy: Tájékoztatás kérése
Tel: 94-554-459
Fax:94-554-460

VASIVÍZ ZRt.

Szombathely, Rákóczi F. u. 19.

9700

Krenner Róbert
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Műszaki Igazgató Úr részére

Tisztelt Krenner Úr!

Vállalatunk Szentgotthárd Város Önkormányzata megbízásából az önkormányzati tulajdonú bérlakások 
kezelője, egyúttal több olyan társasház közös képviselője is, melyekben önkormányzati tulajdonú 
bérlakások is vannak. Ennek megfelelően cégünk áll szerződéses kapcsolatban az Önök vállalatával, a 
vízszolgáltatóval és szennyvízkezelővel.
Célunk az, hogy ezt a köztes állapotot megszüntessük, egy-egy lakás legyen a fogyasztási hely, ez legyen a 
számlázási cím, így a fogyasztó és a szolgáltató közvetlen kapcsolatba kerüljön egymással, és minden lakó 
a tényleges fogyasztásának megfelelő víz- és szennyvízdíjat fizesse. Ez egybeesik Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának elképzelésével, mely az 58/2010. számú képviselőtestületi határozatában kötelezte az 
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatot, hogy tegyen lépéseket a közműves ivóvízellátásról és a 
közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995 (IV. 5.) Kormányrendelet 18. §-ában foglaltak 
megvalósítása érdekében. Eszerint:

18. § (1) Az ingatlanon belül a mellékvízmérővel elkülönített vízhasználatra az elkülönített vízhasználó 
a szolgáltatóval mellékszolgáltatási szerződést köthet.

(2)  Az (1)  bekezdés  szerinti  szerződés megkötését,  ha az elkülönített  vízhasználó e  rendeletben 
meghatározott feltételeknek eleget tesz, a szolgáltató nem tagadhatja meg.

(3) A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttének előfeltétele
a)  az  ingatlan  vízfogyasztásának  bekötési  vízmérővel  történő  mérése,  és  az  ingatlan  vízellátására 

vonatkozó szolgáltatói szerződés megkötése,
b)  a  mellékvízmérőnek a  házi  vízvezeték-hálózatba  történő beépítéséhez  a  bekötési  vízmérő szerinti 

fogyasztó, valamint azt követően a szolgáltató előzetes hozzájárulása.
(4) A bekötési vízmérő szerinti fogyasztó a hozzájárulást csak az épületgépészeti rendszerének a beépítés 

miatt szükségessé váló jelentős költségű átalakítása esetén tagadhatja meg.
(5) A szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez e rendelet melléklete szerinti tervet kell benyújtani.
(6) Amennyiben a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő beépítést vagy más,  az üzembe helyezést  gátló 

körülményt állapítanak meg, a szolgáltató az üzembe helyezést megtagadhatja, és azt a hozzájárulásban 
foglalt feltételek teljesítéséhez, az akadályok megszüntetéséhez kötheti.

(7)  A  szolgáltató  köteles  gondoskodni  arról,  hogy  a  mellékszolgáltatási  szerződés  alapját  képező 
mellékvízmérőt üzembe helyezéskor bélyegzéssel és zárral lássák el.

II. A 18. § (3) bekezdés szerinti mellékvízmérő felszereléséhez szükséges
1.  Műszaki  leírás,  mely  tartalmazza  a  megrendelő,  a  tervező  és  a  kivitelező  azonosítására  alkalmas 

adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.

2. Tervrajzok:
a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének 

megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát 

lehetővé teszi.

A fenti előírások, feltételek teljesítéséhez a következő kérdésekre kérem írásbeli válaszukat:
1. ki a felszerelendő vízmérők tulajdonosa, a felszerelés költségei kit terhelnek?
2. milyen vízmérőket kell felszerelni, ki hitelesíti azokat, a felszerelést és üzembe helyezést követően 
a cserét, újbóli üzembe helyezést ki végzi, ennek költségei kit terhelnek?
3. a fogyasztónak milyen díjakat kell fizetnie? ha a lakásban több vezetéken érkezik a vezetékes víz, 
alapdíjat vízmérőnként kell fizetni, vagy lakásonként?
4. mennyi 1 db vízmérő felszerelésének költsége, ha azt Önök szerzik be, és a szerelést is Önök 
végzik?
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5. a vezetékhálózat karbantartásának költségei Önöket a bekötési vízmérőig vagy a mellékvízmérőig 
terhelik?
6. kit terhel a költségkülönbözet, ha a mellékvízmérők fogyasztásának összege nem egyezik a bekötési 
vízmérő fogyasztásával?
Amennyiben a fenti kérdések megválaszolásán túl a mellékvízmérők felszerelésével kapcsolatban további 
információkkal rendelkeznek, kérem, szíveskedjenek azokról tájékoztatni!
Szentgotthárd, 2010. március 26.
Tisztelettel:

Vass József
Igazgató

A VASIVÍZ Zrt. Igazgatósága a következő választ adta e-mailben:

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat Ikt.szám:………....../2010.
Vass József Tárgy: Tájékoztatás
Igazgató Úr részére Ügyintéző: Bozzay Lajosné

Szentgotthárd
Füzesi út 8.
9970

Tisztelt Igazgató Úr!

Hivatkozva  a  2010.  március  31-én  érkezett,  20131/2010.  ikt.  sz.  levelére,  a  társasházi  lakások 
vízdíjelszámolásával  kapcsolatosan  –a  felvetett  kérdések  sorrendjében  -  az  alábbi  tájékoztatást  adjuk 
Önnek:

A közműves ivóvízellátásról  és  a közműves szennyvízelvezetésről  szóló 38/1995.  (IV.5) 
számú Kormányrendelet 18. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a társasházi ingatlanon 
belül  a  mellékvízmérővel  elkülönített  vízhasználatra  az  elkülönített  vízhasználó  a 
szolgáltatóval  mellékszolgáltatási  szerződést  kössön,  ha  az  elkülönített  vízhasználó  a 
rendeletben meghatározott feltételeknek eleget tesz.
A mérőhely kialakítására, a mellékmérő beépítésére a 38/1995.(IV.5.) Kormányrendelet melléklete, 
valamint az MI 04-132-87 (Műszaki Irányelv) előírásai szerinti arra jogosult tervezővel szerelési tervet kell 
készíttetni, és hozzájárulásra be kell nyújtani a szolgáltatónak.

1. Ki a felszerelendő vízmérők tulajdonosa, a felszerelés költségei kit terhelnek?
Az érvényes jogszabályoknak megfelelve Társaságunk a szolgáltatási pontig üzemelteti az ivóvízhálózatot. 
(A szolgáltatási pont a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzáró szerelvény vízmérő 
felőli  csatlakozó  pontja.)  A szolgáltatási  pontot  követő  házi  vízellátó  rendszer  a  lakásokhoz  tartozó 
vízmérőkkel együtt a társasházi lakóközösség tulajdonát képezi.
A mellékmérősítés költségeit kizárólag a megrendelő, a Fogyasztók Képviselője fedezi. Az ingatlanban 
minden fogyasztóhelyet mérni kell, ezért vagy átkötéseket kell készíteni, vagy több mérőt kell beépíteni. 

99/116



Az  átkötések,  és  a  belső  átalakítás  miatt  esetlegesen  fellépő  nyomáscsökkenési  zavarokért, 
meghibásodásokért a szolgáltató felelősséget nem vállal.
2. Milyen vízmérőket kell  felszerelni,  ki  hitelesíti  azokat,  a felszerelést  és üzembe helyezést  követően a  
cserét, újbóli üzembe helyezést ki végzi, a felszerelés költségei kit terhelnek?
A Szolgáltatási Rendelet 19. § (2) fejezete értelmében az Elkülönített vízhasználó a saját 
tulajdonában  lévő  és  mellékszolgáltatási  szerződés  alapjául  szolgáló  mellékvízmérő 
hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles gondoskodni. 
Amennyiben ezzel  a költségek megelőlegezése mellett  a szolgáltatót  bízza meg, úgy a 
szolgáltató  a  megbízás  teljesítését  nem  tagadhatja  meg.  Cégünk  által  rendszeresített 
vízmérő MOM Optima-Super típusú, megrendelés esetén ezek hitelesítését tudjuk vállalni. 
(Amennyiben a hitelesítésről való gondoskodást az elkülönített vízhasználó elmulasztja, a 
szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 15 napos határidővel felmondhatja.)
3. A fogyasztónak milyen díjakat kell fizetnie, ha a lakásba több vezetéken érkezik a vezetékes víz, alapdíjat  
vízmérőnként kell fizetni, vagy lakásonként?
A  mellékmérők  alapján  a  többletszolgáltatást  (leolvasás,  számlázás)  a  Vasivíz  ZRt.  végzi,  ezért 
vízmérőhelyenként  többletszolgáltatási  alapdíjat  számol fel,  melynek összegét  évente a  közgyűlés  által 
megállapított és a települési önkormányzatok által rendeletileg jóváhagyott díj tartalmazza.
A  Szolgáltatási  Rendelet  3.§.(6)  fejezete  értelmében  a  megkötött  mellékszolgáltatási  szerződést  az 
elkülönített vízhasználatot igénybe vevő harmincnapos határidővel, a szolgáltató pedig két hónapon túli 
díjtartozás  esetén  további  harmincnapos  határidővel  felmondhatja.  A mellékszolgáltatási  szerződések 
felmondásáról  a  bekötési  vízmérő fogyasztóját  a  szolgáltató  köteles  tájékoztatni.  A mellékszolgáltatási 
szerződéssel  nem rendelkező  ingatlanrészek  vízhasználata  a  bekötési  vízmérőn  marad.  Az  elkülönített 
vízhasználatok mérésére kialakított mérőhelyek leolvasása – számlázása az évente meghatározott ütemterv 
szerint történik. 
4. Mennyi 1 darab vízmérő felszerelésének költsége, ha azt Önök szerzik be és a szerelést is Önök végzik?
Társaságunk  az  épületek  belső  ivóvízhálózatának  szükség  szerinti  átalakítási  és  mérőhely  kialakítási 
munkáit nem tudja vállalni. A 13 mm-es vízmérőhely kialakításának költsége jelenleg 25-30.000,-Ft körül 
van, ami tartalmazza a vízmérőt, a vízmérő előtti és utáni elzáró golyóscsapot, valamint a 2 db hollandi 
kötőelemet. 
Lehetőség van távadóval felszerelt vízmérők beépítésére is, ezek költsége kb. 13 000, Ft-tal több, viszont a 
mérők ellenőrzése,  leolvasása során nem szükséges bemenni a  lakásokba.  Alkalmazásukkal  biztosítottá 
válik  a  bekötési  vízmérő  leolvasásával  azonos  időpontban  a  lakásvízmérők teljes  körű  leolvasása.  Az 
egyidejű  leolvasás  csökkentheti  a  bekötési  vízmérőn  mért  fogyasztás  és  a  lakásvízmérők  összesített 
fogyasztásának különbözetét.
A  fenti  összegek  nem  tartalmazzák  a  házi  vízellátó  rendszeren  felmerülő  átalakítások  költségét.  A 
szolgáltató a mellékvízmérőt az illetéktelen kiszerelés megakadályozására legalább az egyik oldalon zárral, 
bélyeggel vagy más módon rögzíti, amely költséget szintén a megrendelő fizeti. 

5.  A  vezetékhálózat  karbantartásának  költségei  Önöket  a  bekötési  vízmérőig  vagy  a  mellékvízmérőig 
terhelik?
Az érvényes jogszabályoknak megfelelve Társaságunk a szolgáltatási pontig üzemelteti az ivóvízhálózatot. 
(A szolgáltatási pont a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzáró szerelvény vízmérő 
felőli csatlakozó pontja.) 
A szolgáltatási pontot követő házi vízellátó rendszer a társasházi lakóközösség tulajdonát képezi. A házi 
vízellátó  rendszer  karbantartása  és  üzemeltetése  -  ideértve  az  elkülönített  vízhasználatokat  mérő 
mellékmérőket is - a tulajdonostársak feladata. Ezen vezetékrendszerek karbantartásáért, üzemeltetéséért, a 
meghibásodásából eredő károkért (ideértve a vízelfolyásból eredő többletköltségeket és károkozást is) az 
ingatlan fenntartója felel.
A mellékmérők hitelességének időtartama 6 év. A rendszeres csere és hitelesíttetés a házi vízellátó rendszer 
jelenlegi karbantartási költségeit jelentősen megnöveli. 
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A lakásokban  jelenleg  felszerelt  vízmérők  a  lakóközösségen  belüli  költségmegosztásra  alkalmasak,  a 
mérésügyi törvény értelmében hitelességük korlátlan.
6. Kit  terhel a költségkülönbözet,  ha a mellékvízmérők fogyasztásának összege nem egyezik a bekötési  
vízmérő fogyasztásával?
Az ingatlanon mért vízhasználat szempontjából a bekötési vízmérőn mért vízmennyiség az irányadó. 
A  38/1995.  (IV.5.)  számú  rendelet  értelmében  a  mellékmérős  elszámolási  rendszer  lényege,  hogy  az 
elkülönült vízhasználók felé a leolvasott mellékmérők alapján a fogyasztásarányos víz- és csatornadíjról 
valamint  alapdíjról  a szolgáltató számlát készít.  A bekötési  vízmérő által  mért  fogyasztásból levonásra 
kerül a mellékmérők alapján az elkülönített vízhasználók felé számlázott fogyasztás, a különböző címen 
keletkező úgynevezett  különbözet  szétosztása,  beszedése és megfizetése továbbra is  a  közös képviselő 
kötelessége marad.
A  bekötési  vízmérőn  maradt  fogyasztás  ellenértékének  felosztásában  a  tulajdonostársaknak  kell 
megegyezni.

Amennyiben  a  fenti  tájékoztatáson  túlmenően  további  kérdés  merülne  fel,  szíveskedjék  megkeresni 
telefonon vagy személyesen az ügyfélszolgálatot (Szombathely, Légszeszgyár u. 15. telefon: 94/516-255) 
vagy Markó Tamást (Déli Vízellátási- és Csatornamű Főmérnökség, Körmend, Hunyadi J. u. 92, telefon: 
94/410-350). 
Kérjük, hogy a fenti állásfoglalásunk mérlegelése során vegyék figyelembe az eddigi gyakorlat megtartását 
is. 
Szombathely, 2010. április 14.

Tisztelettel:

 Krenner Róbert                  Dancsecs Csaba
szolgáltatási igazgató sk. üzemviteli főmérnök sk.

A VASIVÍZ Zrt. válaszában megadottak további tisztázandó kérdéseket vetnek fel. 
1./ A lakások felszerelése hiteles vízórával – a tájékoztató szerint - rendkívül drága, lakásonként 
csak 2 db vízmérővel számolva 10 db lakás esetén a költségek 5-600 eFtot tesznek ki, plusz a tervezési 
és szerelési költségek.
2./ A 3. sz. kérdésre adott válasz alapján nem világos, hogy a mellészolgáltatási szerződés 
felmondása után –hátralék esetén – ki fizeti a vízdíjat. Ha az ÖKV, akkor az egésznek semmi értelme.
3./ 5. pont alapján a mellékvízmérők újbóli hitelesítése rendszeresen visszatérő költséget jelent, 
amit a tulajdonosnak (önkormányzat) vagy a kezelőnek (ÖKV) kell állnia. 
4./ Ha mellékvízmérők fogyasztásának összege nem egyezik a bekötési vízmérő fogyasztásával, a 
különbözetet nem a vízszolgáltató kezeli, hanem az ÖKV. Újabb elszámolási feladatok, gondok.
Összefoglalva a döntés előtt újabb számítások és egyeztetések szükségesek.
Szentgotthárd, 2010. 04. 19.

Tisztelettel:
Vass József
Igazgató
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Hatósági és Okmányiroda:

1. Az országgyűlési képviselő választások első fordulója eredményesen és sikeresen lezárult.
A választás előkészítése során megtörtént az SZSZB és delegált tagok eskütétele április 07. napján. 
A választást megelőzően a 13 szavazókör névjegyzékén összesen 232 adatváltozás került átvezetésre, ez lakcím vagy más személyi adat változásból adódott.
81 db igazolás került kiadásra, mivel a választópolgárok lakóhelyüktől eltérő helyen éltek választójogukkal.
Szentgotthárd településen összesen 72 fő volt aki igazolással szavazott,  16 fő a választás előtt már kérte felvételét a névjegyzékbe, a többi választópolgár, 56 
fő pedig a szavazás napján.
Az okmányirodában a szavazás napján rendkívüli okmány kiállítási lehetőséget biztosítottunk azok számára, akik nem rendelkeztek érvényes okmánnyal, 
hogy gyakorolhassák választójogukat. Ezen okmányok lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány voltak. Összesen 17 db okmány került kiállításra. 

2. Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről  szóló 308/2009.(XII.28.)Korm.rendelet 3.§. (2) alapján az egyéni 
vállalkozói jogviszony fennállásának időtartama alatt az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság Evtv.-ben meghatározott feltételeinek 
fennállásával kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladatokat a körzetközponti jegyző látja el. 
A  körzetközponti jegyző  az  illetékességi területén székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók  hatósági ellenőrzése érdekében készített éves  ellenőrzési 
terve alapján    folyamatosan  hatósági ellenőrzést folytat le. Az ellenőrzés az egyéni vállalkozó működésének  törvényességére terjed  ki. Az ellenőrzés 
ezidáig 18 egyéni vállalkozóra terjedt ki, az alábbiakat   vizsgáltuk : pl.: szakképzettség, telephely jogszerű használatának igazolása, munkavégzés jellegére 
vonatkozó  megfelelő okirat bemutatása, egyéb hatósági  engedély megléte,  egyes bejelentés vagy engedély megléte  kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, 
ipari, egészségügyi, egyéb tevékenységek vonatkozásában . 
Az egyéni vállalkozók az ellenőrzés során együttműködők voltak, a kért okiratokat haladéktalanul bemutatták. Megállapítást  nyert,  hogy az ellenőrzött 
egyéni vállalkozók a tevékenységeiket  jogszerűen, a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően folytatják .Szankciót alkalmazni nem kellett. 

3. 2010.03.31-én közös ellenőrzésen vettünk részt a  NFH Nyugat-dunántúli Regionális Felügyelőség munkatársával a szentgotthárdi piacon. Az ellenőrzés a 
piacon élelmiszert (húst, pékárut) értékesítő kereskedelmi egységek ellenőrzésére koncentrálódott.
Az  ellenőrzés  során  egy  súlyos  és  több  kisebb  szabálytalanságot  észleltünk.  Egy  esetben  –  a  próbavásárlás  során  túlszámlázás  történt,  melynek 
eredményeként az NFH Nyugat-dunántúli Regionális Felügyelőség munkatársa eljárást kezdeményezett az üzlet üzemeltetője ellen.
Több esetben felhívtuk a kereskedelmi egységek üzemeltetőinek figyelmét a vásárlók szakszerűbb, előírtak szerinti tájékoztatására.

4. 2010. április  hónapban a közfoglalkoztatás keretében a Közszolgáltató Vállalatnál  5 fő segédmunkás és a  Városi Gondozási  Központnál 1fő szociális 
gondozó kezdte meg a munkát.  1 fő kérte  a közfoglalkoztatás megszüntetését  közös megegyezéssel, mert  más munkaviszonyt  fog létesíteni.  Ezáltal  a 
rendelkezésre állási támogatást is megszüntettük esetében.



2010.május  hónapban 14  főt  fogunk bevonni  a  közfoglalkozatásba,  azon  személyek  közül,  akik  álláskeresési  ellátása  2010.április  hónapban lejárt  és 
visszakerültek  a  rendszerünkbe.  (  8  fő  Közszolgáltató  Vállalat-kommunális  munkára,  2  fő  takarítónő Közszolgáltató  Vállalthoz,  1fő  Rendelőintézetbe 
kézbesítő munkakörbe, 1fő udvari munkás és 1fő szervező a Pannon-Kapu Egyesülethez és 1fő takarítónő a Városi Gondozási Központhoz.) 

5. Április 27-én tartja soron következő ülését a város Idősügyi Tanácsa, elsősorban a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket véleményezik, illetve 
áttekintik az általuk eddigi üléseken felvetettek megvalósulását. 

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének tájékoztatója
2010. március havi információs jelentés (2010.03.01-2010.03.31)
A Szentgotthárdi  Kirendeltségen az  elmúlt  időszakban a  regisztrált  álláskeresők  száma az  előző  hónaphoz képest  7,2  %-al,  69 fővel  csökkent.  2010.03.01-
2010.03.31 között  65 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba,  24 fővel kevesebben, mint az előző időszakban. A nyilvántartott álláskeresők száma:  896 fő. A 
belépők összetételét vizsgálva 57 fő volt már korábban nyilvántartott, 8 fő pedig első ízben került regisztrálásra. Ágazat szerint legtöbben a feldolgozóiparból és a 
kereskedelemből érkeztek. A nyilvántartott pályakezdők száma 56 fő, 6 fővel, 9,7 %-al csökkent az előző időszakhoz képest.
Tárgyidőszakban  kilépők  száma:  133 fő,  ez  12 fővel  több,  mint  az  előző  időszakban  (145 fő).  Legtöbben  önálló  elhelyezkedés  (50 fő),  rövid  idejű 
keresőtevékenység (31 fő), ill. együttműködés hiánya (38 fő) miatt léptek ki.  7 fő helyezkedett el közvetítéssel. Munkáltató nagyobb létszámban nem fogadott 
álláskeresőket.
Legnagyobb létszámú állásajánlat egy  Kft-től érkezett: 10 fő gyártósori összeszerelő munkakörre
Munka Törvénykönyve szerinti csoportos létszámleépítés nem volt. Az egyik szentgotthárdi Kft. az összes dolgozóját elbocsátotta (17 fő, fémfeldolgozási termék 
gyártása). Egy másik Kft. is több munkatársától vált meg (16 fő, gép-berendezés gyártása).
Az egyszerűsített foglalkoztatás bevezetésével több, elsősorban a mikro- és kisvállalkozások, inkább beléptetik az eddig AM könyvvel náluk dolgozókat. A beérkező 
álláshelyek száma nőtt: 34 állásajánlat érkezett 65 főre. A beérkezett ajánlatok zöme (19 db) támogatott álláshely; közmunka, közcélú munka. Jellemző munkakörök, 
amelyekre a munkaerő-igények beérkeztek: erdészeti mag- és csemetenevelő, egyéb segédmunkások, gyártósori összeszerelő, konyhai kisegítő, egyéb kereskedelmi  
foglalkozások

Aktív eszközök, szolgáltatások, hatósági tevékenység, speciális tevékenységek (pl. AM-könyv, migráns, EURES) alakulása, jellemző változása a hónap 
során: Legnagyobb érdeklődés a bértámogatás, a TÁMOP 1.1.1/1.1.2 bérköltség és a helyközi utazás támogatása iránt van. Más jellegű aktív eszközre kérelem nem 
érkezett. Bér jellegű támogatás híján népszerű a START kártya program. A MKKV járulékkedvezményt ritkábban veszik igénybe. A TÁMOP 1.1.1 programba 
bevonás folyamatos. A megemelt rehabilitációs hozzájárulás miatt több cég konkrét foglalkoztatási igényekkel fordul a kirendeltséghez. A kistérségi, 20 fő feletti 
foglalkoztatók jelentős részét már informáltuk ezzel kapcsolatban. 

Műszaki Iroda:
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• Április 15-én Rábatótfalu városrész NY-i részén helyszíni bejáráson vettünk részt, ahol az ingatlan tulajdonosokkal, Labritz Béla önkormányzati képviselővel 
és vízi-tervezőkkel közösen kerestünk megoldást az ott levő csapadékvízzel, belvízzel veszélyeztetett lakóingatlanok problémáinak kezelésére. A belterületi 
és külterületi területek zavartalan csapadékvíz elvezetése érdekében a vízelvezetésben szerepet játszó földárkok iszapolása, átereszek tisztítása a vízépítési 
referenciával rendelkező kivitelező - a közbeszerzési törvény előírásainak figyelembe vételével történő - kiválasztását követően fog megtörténni.

• Az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat 2010. április 15-i közgyűlésén az I. számú körzetet (Szentgotthárd, Máriaújfalu, Rábatótfalu, Alsószölnök, 
Felsőszölnök,Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Kétvölgy) Fekete Tamás küldött képviselte. A küldöttgyűlésen a 35 körzet küldötteinek 68,5 %-a jelent meg. A 
megtárgyalt napirendi pontok :
1./ Beszámoló az Intéző Bizottság 2009. évi munkájáról
2./ Beszámoló a Társulat 2009. évi tevékenységéről
3./ A Társulat 2009. évi mérlegének ismertetése
4./ Az Ellenőrző  Bizottság jelentése
5./ A 2010. évi fenntartási terv ismertetése
6./ Az 1995. évi LVII. Tv.4.§./5/ bekezdéséből fakadóan a Társulat elkülönített
     vagyonának jóváhagyása
7./ Alapszabály módosítása
8./ Tisztségviselők díjazásának elfogadása 
9./ Egyéb ügyek
Az Alapszabály módosítására  a Vizitársulatokról és Viziközmű társulatokról szóló 2009. évi CXLIV törvény (Vtv.) rendelkezései miatt volt szükség. Az 
1964. évben alapított  Társulat jogutódjának a működési területe 171 917.3049 ha amelyből a Szentgotthárdot is tartalmazó (3169.6199 ha)  I. számú körzet 
9560.6770 ha területtel részesedik. A települési önkormányzatok a település teljes belterületével tagjai a Társulatnak.
A 2009. évi fenntartási munkák során megtörtént a Zsida patak mederfalának rekonstrukciója EMVA pályázat keretében 2.500 m hosszúságban 8.55 mFt 
értékben és az Új patak 1240 m-es szakaszának mederrendezési munkája. 
A 2010. évi tervezett fenntartási munkák között szerepel a Huszászi patak 650 m-es szakaszának karbantartása, mely érinti a városrész területét is. 

• Szentgotthárd út-híd 2010. évi karbantartási terve :

Szentgotthárd város útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak és hídjainak 2010. évi 
felújítási, karbantartási terve
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Úthibák javítása (aszfalttal történő 
kátyúzások)     

Munka megnevezése Mennyiség 
(m2) Egység ár (Ft/m3) Bekerülési 

költség
Felületi bevonat készítése kis felületen 
(kezdődő hibák javítása, sekély kátyúk 
megszüntetése)

50,00 2 500 Ft 125 000 Ft

Hidegszfalttal történő kátyúzás 
(kisforgalmú, aszfaltmakadám utakon) 550,00 5 500 Ft 3 025 000 

Ft
Hengerelt aszfalttal történő kátyúzás 
(körülvágásos javítás, nagy forgalmú utakon, 
parkolókban)

150,00 7 800 Ft 1 170 000 
Ft

     
Uthibák javítása vegyes, illetve osztályozott kőzuzalék bedolgozásával

Munka megnevezése Mennyiség (m2) Bekerülési 
költség

Zsidahegy (Zsidahegyi utca)
Farkasfa (Kiserdő u., Zsilavek u. és 
Andrásszeri u.)
Szentgotthárd (Örökzöld u., Felsőmező u., 
Mikes K. u., Várkerti kerékpárút)

 

250 000 Ft
200 000 Ft

350 000 Ft

     
Járdajavítások     

Munka megnevezése
Mennyiség

Hossz (m)
Szélesség 

(m)
Terület 
(m2)

Bekerülési 
költség

Kethelyi utca 160,00 0,50 80,00 380 000 Ft
Szentgotthárd (Szabadság téri Liget É-i 
oldala) 40,00 0,50 20,00 110 000 Ft

 
Hidak karbantartása     
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Munka megnevezése Mennyiség (m2) Bekerülési 
költség

Zsidai városzrész (hiányzó korlátok, 
jelzőtáblák, egyéb) - 350 000 Ft

Kertvárosi úti híd csatlakozó járdák - 280 000 Ft
 
Útburkolati jelek festése     

Munka megnevezése
Mennyiség

Hossz (m)
Szélesség 

(m)
Terület 
(m2)

Bekerülési 
költség

Önk-i tulajdonú utakon - - 80,00 280 000 Ft
     
Egyéb munkálatok

Munka megnevezése Mennyiség (m2) Bekerülési 
költség

Közúti jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, 
utcanévtábla tartók, illetve utcanévtáblák 
kihelyezése
 
Összesen:  

480 000 Ft
 

7 000 000 Ft

• Szentgotthárd város 2010. évi vízkárelhárítási terve :

Szentgotthárd város 2010. évi vízkárelhárítási terve
Árkok, átereszek tisztítása, padkanyesés, iszapolás, folyásfenék lapozás stb.

Munka megnevezése
Mennyiség

Hossz 
(m)

Szélesség 
(m)

Terület 
(m2)

Bekerülési költség

Rábakethely Kethelyi mező folyásfenék 
lapozás 250,00  580 000 Ft
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Rábafüzes Toldi utca, Babits utca, Dobó 
utca árok-, illetve áteresztisztítás, 
padkarendezés stb.

350,00  315 000 Ft

Farkasfa Fővég utca ároktisztítás, 
padkanyesés 450,00  400 000 Ft

Szentgotthárd árok iszapolások, 
padkarendezés (Alsó utca, volt törmelék-
lerakóhoz vezető út stb.)

220,00   180 000 Ft

Rábatótfalu Felsőpatak utca ároktisztítás, 
padkarendezés 150,00  120 000 Ft

Máriaújfalu Kis utca padkanyesés, 
ároktisztítás 650,00  510 000 Ft

Zsida-Zsidahegy ároktisztítás, 
padkarendezés 250,00  200 000 Ft

Jakabháza folyóka tisztítás 80,00  40 000 Ft
 
Önkormányzati kezelésű védelmi művek karbantartása

Munka megnevezése Mennyiség Bekerülési költség
Hársas-tó leeresztő zsilip karbantartás 1 db 225 000 Ft
Piacnál lévő folyóka karbantartási 
munkái 360,00 fm 190 000 Ft
Termálfürdőnél lévő töltés kaszálása, 
zsilipek karbantartása 280,00 fm 90 000 Ft

 
Egyéb vízkárelhárítási munkálatok

Munka megnevezése Mennyiség Bekerülési költség
Örökzöld utca csapadékvíz-elvezetés 110,00 700 000 Ft
 
Zártcsapadékcsatorna hálózat gépi mosatása

Munka megnevezése Mennyiség Bekerülési költség
Csapadékcsatorna gépi mosatása 2200,00 950 000 Ft
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Összesen:  4 500 000 Ft

• Egy írásbeli lakossági panasz érkezett hivatalunkba a lakossági szilárd hulladékkezelési díj mértékével és a hulladékszállítás gyakoriságával kapcsolatban, 
amelyre  az  alábbiakat  válaszoltuk  (összefoglaló  a  levél  tartalmából):  A  települési  szilárd  és  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  közegészségügyi 
követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet alapján nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületeken 
hetente pedig legalább egyszer kell elszállítani a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot. Az ingatlanoknál a szelektíven gyűjtött hulladékokon kívül 
keletkező  vegyes  hulladék  is  ennek  minősül.  Az  önkormányzat  helyi  rendeletében  ennél  csak  szigorúbb  szabályozást  érvényesíthet.  A  települési 
hulladékkezelési  közszolgáltatási  díj  megállapításának  részletes  szakmai  szabályairól  szóló  64/2008.  (III.  28.)  Korm.  rendelet  előírásai  szerint  a 
közszolgáltató minden évben egy részletes költségkalkulációval alátámasztott díjjavaslatot nyújt be az önkormányzathoz. Ezen díjkalkuláció alapján állapítja 
meg a Képviselő-testület a lakossági hulladékkezelés díjat. A levélben összehasonlított 2002. évi díj, illetve 2010. évi díj változását a fenti rendelet alapján 
érvényesíthető tényezőkön (pl.: éves infláción, üzemanyagárakon) kívül az alábbi tényezők is lényegesen befolyásolták: 
- Az ÁFA mértéke 2002-ben 12 % volt, 2010-ben már 25 % lett;
- Az önkormányzati támogatás pedig 2006. évre teljesen megszűnt. A 2002-2005. évek között a következők szerint alakult az önkormányzati hozzájárulás 

mértéke:
o 2002-ben :14,0 mFt/év (az éves díj 45 %-a), 
o 2003-ban :  9,3 mFt/év (az éves díj 33 %-a), 
o 2004-ben : 8,6  mFt/év (az éves díj 27 %-a), 
o 2005-ben : 7,7  mFt/év (az éves díj 23 %-a);

- 2007. évtől a hulladékudvar megépítése céljából pályázati önrészként többlet díjemelés lett beépítve a díjakba: 2007-ben, illetve 2008-ban 5 %, 2009-ben 
7 %, majd 2010-ben 12 % többlet díjemelés lett beépítve a hulladékszállítási díjakba, amely a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társuláshoz történő csatlakozást követően az önkormányzati hozzájárulás fedezete lett. Ennek a projektnek a része a szelektív hulladék-kezelési 
közszolgáltatás fejlesztése, többek között egy hulladékudvar megépítése Szentgotthárdon.

- Országos szinten is elmondható, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék értékesítéséből származó bevétel a szelektív gyűjtés kiadásainak alig több mint ¼ 
részét teszi ki és a fennmaradó ¾-ed részt pedig valakinek állnia kell.

• Lomtalanítási akció 2010-ben az alábbi napokon és helyszíneken lesz:

2010. május 08-án (szombaton): 
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Szentgotthárdon a Rába-folyótól nyugatra eső utcákban, így a Pável Á. ltp, Hunyadi u., Május 1.u, Malom utca, Mátyás király utca, Móricz Zsigmond utca, Ady 
Endre utca, Baross Gábor utca, Jókai utca, és a Gárdonyi utcában, valamint Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida és Zsidahegy 

városrészeken

2010. május 15-én (szombaton):
Szentgotthárdon a város többi utcájában (Széll Kálmán tér - Füzesi – József A. – Széchenyi – Bethlen G. – Rózsa F. – Táncsics M. – Mária – Petőfi S. - 

Kisfaludy S. – Kossuth L. – István király  utcák által határolt terület valamennyi utcája)  és a Rábakethelyi városrészen

A fenti  időpontokban  reggel  7  óráig kell  szállítójárművel  megközelíthető  közterületre  kihelyezni  a  lomokat.  Lomtalanítás  során  a  méretüknél  fogva 
gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok gyűjtését végzik négy csoportban, így a lom, bútor, berendezési tárgy, eszköz – fémhulladék - gumiabroncs 90 cm 
átmérőig - elektronikai hulladék (televízió, rádió, mosógép, hűtőgép).
Építési anyagféleség, törmelék, „lapátos áru” (homok, mészhidrát, cement, egyéb), nagy méretű gumiabroncs (pl. traktorgumi), faágak, fanyesedék, veszélyes  
hulladék,  valamint  szabványos  edényzetben  is  elhelyezhető  hulladékok  kirakását  kéri  mellőzni  a  közszolgáltató. Bővebb  információval  a  94/726–000-as 
telefonszámon állnak rendelkezésükre. 

- A Jakabházi Városszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel kötött megállapodás alapján a 8-as számú főútvonal megállapodással érintett szakaszán (Kodály Z. 
utca – Jakabháza közigazgatási határ között) 2010. március 27-én végezték az első gyűjtést, amely során 85 zsák hulladékot gyűjtöttek össze. A megállapodásban 
előírt 6 db hulladékgyűjtő kihelyezésre került (buszmegálló, illegális „autóspihenőkhöz”), ezek ürítése szükség szerint, de legalább hetente történik. A következő 
gyűjtés a teljes szakaszon az út menti terület első kaszálást (várhatóan 2010. június) követően végzi az egyesület)

- Az önkormányzat  is  csatlakozott  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  által  szervezett  hulladékgyűjtési  akcióhoz.  A 2010.  április  22-re  szervezet  akcióban  a 
közfoglalkoztatásban résztvevők, illetve a SZOI felső tagozatos tanulói és a Gimnázium diákjai vesznek részt.

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 2
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 1
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 3
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 3
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 1
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 3
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- Építésrendészeti eljárások száma: 1
- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma 1
- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 1

Energetikai beszámoló 2010. I. negyedév

  Január végén elkészült a gimnázium gázhálózatának átalakítása, majd teljesítmény lekötésének csökkentése 25m3/órával. Ennek eredményeképpen azonos 
komfortosság mellett az éves alapdíj költség bruttó 595.875 Ft-tal csökken. A beruházás tervezési és kivitelezési költsége bruttó163.793 Ft volt. Ezzel párhuzamosan 
részleges átalakítással üzemképessé tettem a tornacsarnok légfűtő rendszerét, így a hideg napokon az eddigi 12-14 celsius fokos belső hőmérsékletet normál 
használati szintre lehet emelni, egyenlőre nem automatizált módon. Ennek üzemeltetése a nagy (100kW-os) teljesítménye miatt növelni fogja a földgázfelhasználást.
  Elemző anyagokat, kalkulációkat készítettem képviselőtestületi előterjesztésekhez a távhőszolgáltatás, a volt gondozóház, a gimnázium és az általános iskolák 
valamint a művelődési ház témakörökben. 
  Tájékozódó bejáráson tapasztaltam, hogy a kivitelező nem a szerződésben foglaltak szerint jár el az Arany János Iskola fűtéskorszerűsítése kapcsán. Ezért március 
5.-én egyeztető tárgyaláson vettem részt, majd újabb bejárás után látva, hogy ennek nem sok foganatja van, április 12.-én kompromisszumos írásos javaslatot tettem 
a problémák megoldására. 
  Március 9.-én a Mártírok út 1. lakóközösségének meghívására a távfűtési díjakkal kapcsolatos problémák egyeztetésén vettem részt. Itt jelentős költségnövekedés 
történt, melynek hátterében műszer meghibásodást valószínűsítünk. Ezt a kiszerelést követő hitelesíttetés nem támasztotta alá, így egyelőre a probléma rendezésére 
nincsen a szolgáltatónak jogalapja. A műszer másodszori vizsgálata másik hitelesítő intézetnél folyamatban van.
  Nagyméretű oktatóplakátokat szereztem be a gyermekek energiatudatos szemléletének kialakításához. Ezekből még a tanév vége előtt kiállítási anyagot szeretnék 
készíteni.

Pénzügyi Iroda:

Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján. 

Folyószámla hitelünk 2010. március 1-én:     - 273.935.893,- Ft
Bevételek március 1 – március 31.:                   402.604.746,- Ft
Kiadások március 1 – március 31.:       - 183.596.533,- Ft
Elszámolási számla egyenlege február 28-én:       - 54.927.680,- 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 – 123.177 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! 

Beszámolók, jelentések:
• Elkészítettük és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat és a Társulás tekintetében a 2010. I. negyedévi időközi mérlegjelentést.

Adóhatósági munka:
• Talajterhelési díj fizetésére kötelezetek adóbevallásainak feldolgozása, 
• 2010. I. negyedéves idegenforgalmi adó bevallások és befizetések feldolgozása, 
• Kommunális és iparűzési adóbevallások és befizetések feldolgozása,
• Gépjárműadó befizetések feldolgozása,
• 2010. I. negyedéves zárási feladatok, zárási összesítők elkészítése.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2010. április 11.-i Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához 
1.832.300 Ft összegű előlegben részesült.

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük és ha szükséges korrigáljuk.

Rendeletek felülvizsgálata:

- A  12/2009.(IV.30.)  rendelet : a  Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet módosított rendelete módosításra a 
mostani, 2010. április 28.-i ülésre kerül be.

- A  13/2009.(IV.30.)  rendelet:  Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása  változtatást nem igényel.

- A 14/2009.(IV.30.) rendelet: A lakások bérletéről szóló rendelet módosítása változtatást nem igényel.
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Képviselői felvetésre adott válasz  :  

Labritz  Béla :  Szentgotthárd  K-i  részén  levő  önkormányzati  védőgát  karbantartási,  bozót  és  cserjeirtási  munkáit  a  közcélú  foglalkoztatottak  bevonásával  a 
Közszolgáltató Vállalattól megrendeltük.

Fodor József : A Szépvölgyi utca felső szakaszán levő ONCSA házak melletti magánterület tulajdoni lapjáról nyert információk alapján  ismerté vált  az ingatlan új 
tulajdonosa és az is, hogy arra szolgalmi célú úthasználat nem lett bejegyezve. A telektulajdonosoknak az ingatlanuk megközelítését saját területükön keresztül kell 
megoldaniuk, vagy meg kell egyezniük a szomszédos ingatlan tulajdonosával.

Bauer László : A rábafüzesi kerékpárút téli síkosság elleni védekezésénél használt kőzúzalékot a Közszolgáltató Vállalattal letakaríttattuk.

Dömötör Sándor : A síkosság ellen védekezésnél használt kőzúzalékot az Árpád útról  letakaríttattuk a Közszolgáltató Vállalattal.
A Szent Erzsébet utca eleji (Rózsa Ferenc u. 14, Erzsébet u. 1.) ingatlan tulajdonosait levélben felszólítottuk gépkocsijaik helyes parkolási módjaira.
A renitens, közparkokat, közvagyont  rongáló elkövetők előállítására felhívtuk a Rendőrőrs figyelmét.

Szentgotthárd, 2010. április 21.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegy

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2010. április 20-án
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

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,-

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 
támogatási szerződés és a ervezési 
szerződés aláírásra került, tervezés 

határideje: 2010. június 7.
Pályázat 2. fordulóra történő 

benyújtása: 2010. augusztus 2.

Szentgotthárd-
Máriaújfalui játszótér 
felújítása

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

99/2009 7.142.857,- Ft Támogatás:
4.642.857,- Ft

2.500.000,- Ft Támogatás teljes összege 
megérkezett.

Szentgotthárdi 
Kistérség közcélú 
foglalkoztatásához 
anyag- és 
eszközbeszerzése

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

Elnyert 
támogatás:

3.404.754,- Ft

Megvalósítása folyamatban

Rába árvízi védekezési 
és helyreállítási 
költségek támogatása 
Szentgotthárdon

NYDRFT

Vis maior támogatás 
igénylése 203/2009 18.046.557,-

Igényelt 
támogatás:
12.263.790,-

Megítélt: 
9.393.000,- Ft

5.782.767,-

A helyreállítási munkák egy része 
már befejeződött, jelenleg a támfal 
megerősítésre vonatkozó tervezés, 

ajánlatkérés van folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd 
városközponti Liget 
fejlesztése

NYDOP-2009-3.1.1/C 175/2009 55.555.556,- Ft
Támogatás: 

50.000.000,- Ft 5.555.556,-Ft

Támogatási szerződés aláírása 
megtörtént. A kiviteli tervezés 

folyamatban, tervező Hidro-Plan Kft. 
(Győr). Lakossági tájékoztatás 
időpontja: március 19-e volt.

Hársas-tó 
szabadstrandjának 
turisztikai célú 
fejlesztése

NYDOP-2009-2.1.1/E 252/2009 17.730.887,- Ft
Igényelt 

támogatás:
15.071.254,- Ft

2.659.633,- Ft Nem nyert.

Szentgotthárd 
városközpontjának 
megújítása civil és 
vállalkozói 
partnerségben

NYDOP-2009-3.1.1/A 2/2010 435.687.717,- Ft
Igényelt 

támogatás:
345.384.020,- Ft

Önk.: 
81.632.021,- Ft

PKKE (önk. 
fizeti): 

2.255.063,- Ft

A pályázatot befogadták, a formai 
hiánypótlást teljesítettük. Március 
16-án helyszíni szemlét tartottak a 

Regionális Fejlesztési Tanács 
munkatársai. Április 16-i határidővel 

két tisztázó kérdésre kellett még 
választ adnunk. A pályázat 

értékelése folyamatban.
Szentgotthárdi 
háziorvosi rendelő 
komplex 
akadálymentesítése és 
energiahatékony 
felújítása

NYDOP-2009-5.2.1/A 302/2009 55.555.555,- Ft
Igényelt 

támogatás:
50.000.000,- Ft

5.555.555,- Ft A pályázatot befogadták, értékelése 
folyamatban.

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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Városok szövetsége
Harmadik célkitűzés 

Határon átnyúló 
Együttműködés A-H 

OP-2007-2013

Projektindítás 2008. 07.01.
Projektzárás: 2013. 03.31

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok helyzete 
2010. április 20-án

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Lelki egészség 
megőrzése 

Szlovénia-
Magyarország 
2007-2013

165/2008. 
174.908.-euro

nyert 8.744.-euro
ERFA szerződés aláírásra került,  a 
Társfinanszírozási  szerződés 
aláírása folyamatban van.

Szentgotthárdi Városi 
Gondozási Központ 
akadálymentesítése

NYDOP-2009-5.1.1/C 173/2009.
12.807.626.-Ft

Nyert 1.921.144.-Ft

„Jó szívvel az 
egészségért” cselekvési 
terv

Vas megyei 
Közgyűlés 97/2009

300.000.-Ft
Nyert --- A  pályázat  szakmai  és  pénzügyi 

elszámolása folyamatban van

Közfoglakoztatás-
szervező foglalkoztatása

Ny-du. Regionális 
Munkaügyi Központ 45/2009 1.618.650.-Ft Nyert ----- A  pályázat  megvalósítása 

folyamatban van
A bölcsődék és 
közoktatási intézmények 
infrastrukturális 
fejlesztése

Önkormányzati 
Minisztérium 64/2009

34.920.000.-Ft

Nyert 8.007.777.-Ft Kivitelezés folyamatban.
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Szentgotthárdi Kistérség 
közcélú 
foglalkoztatásához 
anyag- és 
eszközbeszerzése

2009. CEDE 135/2009.

3.798.508.-Ft

Nyert 949.627.-Ft
Szentgotthárdi Önkormányzat ezt a 
pályázatot  7  tagú  konzorciumban 
nyújtotta be!

Egészségre nevelés a 
SZOI keretén belül TÁMOP-6.1.2. 61/2009.

10.000.000.-Ft A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

-------
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