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Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. június 30-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy:  A  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde 
alapdokumentumainak jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Játékvár Óvoda óvodavezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Testület felé. Az 
intézmény átszervezése - amelyet a 120/2010. sz. Képviselő-testületi illetve a 26/2010. sz. 
Társulási  Tanács  határozatban  fogadtak  el  -  továbbá  jogszabályi  változások  miatt 
szükségessé vált az óvoda dokumentumainak módosítása.

 Az intézményt fenntartó Társulási Tanács 26/2010. számú határozata alapján 2010. 
július 01. időponttól:

- megszűnik a Tótfalusi utcai telephely,
- az  intézmény  tagóvodája  lesz  a  csörötneki,  a  magyarlaki  és  a  gasztonyi 

óvoda,
- az  óvoda  külön  intézményegységeként  fog  tovább  működni  a  bölcsődei 

ellátás,
- a  fent  említett  változásokkal  létrejön  egy  közös  igazgatású  közoktatási 

intézmény, melynek neve: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és 
Bölcsőde.

 Jogszabályi változások alapján:
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 2009. évi CIX. törvénnyel történő 

módosításai,
- a  137/1996  (VIII.28.)  Korm.  rendelettel  kiadott  óvodai  nevelés  országos 

alapprogramjának  módosításáról  rendelkező  255/2009.  (XI.20.)  Korm. 
rendelet,

- a többször módosított 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról a 
közoktatási intézményekben,

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 33. § (7) bek. úgy rendelkezik, hogy a többcélú 
intézményben  egy  szervezeti  szabályzatot, egy  nevelési  programot, egy  házirendet,  egy 
intézményi minőségirányítási programot kell készíteni. Ennek megfelelően az óvoda vezetője 
elkészítette az alábbi intézményi dokumentumokat:

 Szervezeti és Működési Szabályzat,
 Házirend,
 Nevelési Program,
 Minőségirányítási Program.

A dokumentumok készítésénél figyelembe vette a leendő tagóvodák és bölcsőde működési, 
szakmai  sajátosságait,  specialitásait,  továbbá  figyelembe  vette  a  jelenleg  hatályos 
alapdokumentumokat  is.  A  módosított  4  dokumentumot,  mely  összesen  428  oldal,  
takarékossági okokból nem mellékeltük az anyaghoz, azok az alábbi linkre kattintva érhetők 
el:



Házirend:
http://www.szentgotthardterseg.hu/download.ashx?type=file&id=3436

Nevelési Program:
http://www.szentgotthardterseg.hu/download.ashx?type=file&id=3437

Minőségirányítási Program:
http://www.szentgotthardterseg.hu/download.ashx?type=file&id=3438

Szervezeti és Működési Szabályzat:
http://www.szentgotthardterseg.hu/download.ashx?type=file&id=3439
 
Az intézmény  vezetője  a  módosított  dokumentumokat  megismerésre  és  véleményezésre 
átadta a leendő tagóvodákba és a bölcsődébe, amelyekről a jegyzőkönyvek, vélemények az 
anyag terjedelme miatt a Polgármesteri Hivatal 12. sz. irodahelyiségében megismerhetők 

A Helyi Nevelési program módosításai:
 intézményi elnevezések módosítása (az új alapító okirat szerint),
 a magyarlaki Micimackó óvoda nevelési programjának beépítése, 
 a Csörötneki Csillagvirág tagóvoda etnikai nevelési programjának integrálása,
 a Bölcsődei Alapprogram beépítése
 a  137/1996.  (VIII.28.)  Korm.  rendelettel  kiadott  óvodai  nevelés  országos 

alapprogramját módosította a 255/2009. (XI.20.) Korm. rendelet.

A fenntartó  2010.  évi  döntései  jelentősen  átalakították  intézmény  szervezeti  struktúráját, 
komoly  szakmai  kihívások  elé  állították  az  intézményvezetést,  a  nevelőtestületet  akkor, 
amikor a kistérség négy településének egy-egy csoportos óvodáját, valamint a bölcsődét is 
integrálta intézménybe. Össze kellett hangolni a bölcsődei nevelés-gondozás feladatait az 
óvodai  nevelés  differenciált,  személyiségközpontú  nevelési  gyakorlatával  akkor  is,  ha 
számos  területen  hasonlóak,  de  módszertanilag,  gyakorlatilag  mégis  oly  különbözőek  a 
szakmai feladatok. Mind a bölcsőde, mind az óvoda megőrzi szakmai önállóságát, csupán 
szervezetileg,  gazdaságilag  működnek  egységben  -  az  önállóság  ellenére  a  két 
intézménytípus  nevelési  programjának  összehangolása  elengedhetetlen  feladat  volt.  Az 
óvodai  intézményegység óvodai  nevelési  programja  egységes szerkezetbe foglalt  óvodai 
nevelési  program,  de  lehetőséget  teremt  a  tagóvodáknak  kiemelt,  speciális  nevelési 
területeik,  gyakorlatuk  érvényesítésére.  Ilyen  kiemelt,  speciális  nevelési  gyakorlattal  a 
Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek) rendelkezik,  amely több mint  10 éve epochális óvodai 
nevelési gyakorlat szerint neveli a gyermekeket.

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításai:
 az Alapító Okirat szerinti módosítások,
 a csörötneki és magyarlaki óvodák hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 

figyelembe vétele,
 a  Tótfalusi  úti  telephely  megszüntetése  miatt  a  telephelyre  vonatkozó  anyagrész 

törlése, 
 a bölcsődei ellátásra vonatkozó szabályzás beépülése.
 a  nyári  zárva  tartási  rend  módosítása  a  folyamatos  óvodai  ellátás  biztosítása 

érdekében  (a  tagóvodákban  7  hétről  6  hétre  csökken  a  nyári  zárás,  a  Játékvár 
székhely óvodájának nyár zárva tartása idején folyamatos óvodai ellátás biztosítása 
valamelyik tagóvodában).

A  létrejövő  közös  igazgatású  közoktatási  intézménynek  egy  szervezeti  és  működési 
szabályzata  lesz,  mellyel  biztosítható  a  pedagógiai,  nevelői  tevékenység  egysége, 

http://www.szentgotthardterseg.hu/download.ashx?type=file&id=3439
http://www.szentgotthardterseg.hu/download.ashx?type=file&id=3438
http://www.szentgotthardterseg.hu/download.ashx?type=file&id=3437
http://www.szentgotthardterseg.hu/download.ashx?type=file&id=3436


összehangolása,  szabályozhatók  az  egyes  alkalmazottakat  megillető  jogosítványok 
gyakorlásának,  a  munkáltatói  intézkedéseknek  a  keretei.  Az  intézmény  különböző 
intézményegységei  ezen  dokumentumok  alapján  együttműködnek  egymással, 
tevékenységüket összehangolják.

Intézményi Minőségirányítási program módosításai:
 névváltoztatás miatti módosítások,
 hatályát kiterjesztette a Bölcsőde intézményére és az új tagóvodákra

Házirend módosításai:
 névváltoztatás miatti módosítások,
 hatályát kiterjesztette a Bölcsőde intézményére és az új tagóvodákra

A Hivatal a módosított dokumentumokat CD-n megküldte a közoktatási szakértőnek, illetve 
az illetékes módszertani bölcsődébe a szükséges szakértői vélemények beszerzése miatt. A 
szakértők az alábbiakban véleményezték a dokumentumokat:

Közoktatási szakértő:

A  szakértő  által  készített  vélemény  teljes  terjedelemben  az  előterjesztés  2.  számú 
mellékletében található. Kiemelendő belőle: „A módosított dokumentumok  megfelelnek az 
alapvető  törvényi  előírásoknak,  az  Alapító  Okiratban  megjelölt  feladatoknak.  A program 
magas  színvonalon  tesz  eleget  az  alapprogram  által  előírt  módosításoknak,  szakmai  
szempontból  igényes,  alapos  munka.  Megjelenésében  is  nívós,  jól  szerkesztett,  
felépítésében logikus és egymásra épülő dokumentum. Tartalma korszerű, előremutató, a 
jelenkor követelményeinek kiemelkedően eleget tesz. Megfelelő tartalmi szabályozás arra,  
hogy az óvodáskorú gyermekek nevelésének alapdokumentuma legyen.  A helyi  nevelési  
program alkalmas arra, hogy a fenntartó a törvényi előírásoknak megfelelően jóváhagyja. A 
módosított program ezek után hatályba léphet. A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített  
Óvodák és Bölcsőde Helyi nevelési programját elfogadásra javaslom.”

Módszertani bölcsőde:

A szakértői vélemény az előterjesztés 3. számú mellékletében olvasható. Kiemelendő belőle: 
„A bölcsődére vonatkozó Szakmai Program részletesen kidolgozott, megfelel a szakmai és 
formai  követelményeknek,  azzal  a  kitétellel,  hogy  kerüljön  be  a  gyermekek  napirendje  
konkrét időpontokkal. A bölcsődésekre vonatkozóan szükséges kidolgozni és kiegészíteni a  
gyermekekkel  való  tevékenységek  havi  bontásban  történő  tervezetével.  A  bölcsődére  
vonatkoztatva az SZMSZ – ben szükséges a bölcsődevezető tartós távolléte esetére konkrét  
személy megnevezése A bölcsőde tárgyi  és személyi feltételei  megfelelnek a jogszabályi  
előírásoknak,  a  dokumentumok  kiegészítése  esetén  a  működési  engedély  megadását  
javaslom.”

Az óvoda új SZMSZ-e és a hatályos jogszabályok alapján az óvodavezető 2010. július 01. 
időponttal  igazgató  lesz.  A  meg  nem  kérdőjelezhetően  megnövekedett  feladatok  miatt 
javasoljuk  a  magasabb  vezetői  pótlék  200%-ról  250%-ra  történő  emelését.  A  pótlék 
emelésének  a  fedezete  az  óvoda-bölcsőde  átszervezése  kapcsán  fennmaradó 
bérmaradvány. 

Az  intézményi  dokumentumok  jóváhagyásáról  ugyan  a  fenntartó  Kistérségi  Társulás 
Társulási Tanácsa dönt, de a Tisztelt Képviselő-testületnek javaslattételi joga van.



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

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde jelen Előterjesztéshez csatolt  Nevelési Programját elfogadja azzal, hogy 
abba  kerüljön  bele  a  gyermekek  napirendje  konkrét  időpontokkal,  a  bölcsődésekre 
vonatkozóan  pedig  szükséges  kidolgozni  és  kiegészíteni  a  gyermekekkel  való 
tevékenységek havi bontásban történő tervezetével.
Határidő : 2010. július 01., a kiegészítésre: 2010. július 31.
Felelős   : Kovács Tiborné óvodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde jelen Előterjesztéshez csatolt Szervezeti Működési Szabályzatát elfogadja 
azzal, hogy abban a bölcsődevezető tartós távolléte esetére konkrét személy kerüljön 
megnevezésre.
Határidő : 2010. július 01.
Felelős   : Kovács Tiborné óvodavezető

3. Szentgotthárd Város Önkormányzata javasolja a fenntartó Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 2010. 
július 01. napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az intézmény 
vezetőjének óvodavezető megnevezésű magasabb vezetői megbízását 2010. július 01. 
napjától igazgató  megnevezésre változtassa.  Ezzel  egyidejűleg a magasabb vezetői 
megbízás  időtartamára,  2010.  július  01.  napjától  2011.  július  31.  napjáig  magasabb 
vezetői  pótlékának  mértékét  a  pótlékalap  250%-ban,  bruttó  50.000-  Ft  /  hó 
összegben határozza meg.
Határidő: 2010. július 01.
Felelős: Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető-főtanácsos

4. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde intézményi Minőségirányítási Programját  fogadja el.
Határidő:  2010. július 01.
Felelős  :  Kovács Tiborné óvodavezető

5. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde Házirendjét fogadja el.
Határidő: 2010. július 01.
Felelős   : Kovács Tiborné óvodavezető

Szentgotthárd, 2010. június 14.

          Dr. Gábor László
                                                                                                                     irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. számú melléklet

    

JÁTÉKVÁR ÓVODA SZENTGOTTHÁRD
Spielburg Kindergarten

Vrtec Grad igrač
9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.

Tel.: 94/ 554 – 059,  06/30/617-9444, Fax.: 94/ 554 – 069
e-mail: ovodavezeto@sztgnet.hu

Ügyiratszám:           208.  / 2010. 

Tárgy: A Játékvár Óvoda Szentgotthárd intézményének átszervezése, s 
jogszabályváltozások okán szükségessé vált dokumentum módosítások 
benyújtása fenntartói jóváhagyásra.

Címzett: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
Szentgotthárd, Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Társulási Tanács!

A Játékvár Óvoda Szentgotthárd és Rönöki Kerekerdő Tagóvodájának működését, szakmai 
munkáját  meghatározó  alapdokumentumokat  az  alábbi  jogszabályváltozások,  illetve 
fenntartói döntések alapján módosítani kell:

1. A közoktatásról  szóló  1993.  évi   törvénynek a  2009.  évi  CIX.  törvénnyel  történő 
módosításai.

2. A  137/1996.(VIII.28.)  Korm.  rendelettel  kiadott  óvodai  nevelés  országos 
alapprogramjának módosításáról rendelkező 255/2009. (XI.20.) Korm. r.

3. A többször módosított 138/1992. (X.8.) Korm. r. a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben.

4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint a 26/2010. számú, 2010. május 12.-ei Társulási Tanácsi határozat 1., 2., 3., 4. 
és 5. pontjai.

Az intézményi alapdokumentumok, jelesül
a Szervezeti és Működési Szabályzat,
a Házirend,
a Nevelési Program,
a Minőségirányítási Program

módosítását  a  fenntartói  döntések  érvényre  juttatásán  túl,  tehát  a  jogszabályoknak  való 
megfeleltetés is indokolta.
A fenntartói  akarat  szerint  2010.  július 01.  napjával  létrejön egy új  struktúrájú,  többcélú, 
közös igazgatású közoktatási intézmény, a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és 
Bölcsőde (továbbiakban SZEOB).

mailto:ovodavezeto@sztgnet.hu


A  közoktatásról  szóló  törvény  33.  §  /7/  bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy  a  többcélú 
intézményben  egy  szervezeti  és  működési  szabályzatot,  egy  nevelési  programot,  egy 
házirendet, egy intézményi minőségirányítási programot kell készíteni.
Ennek  megfelelően,  amikor  az  intézmény  vezetőjeként  elkészítettem  a  módosított 
dokumentumokat, figyelembe vettem a leendő tagóvodák, és a bölcsőde működési, szakmai 
sajátosságait,  specialításait,  s  messzemenően  támaszkodtam  a  jelenleg  hatályos 
alapdokumentumaikra.
A  dokumentum  módosítások  vezetői  javaslata  2010.  május  05.  napjára  elkészült,  a 
dokumentumok  terjedelme  miatt  ezen  módosításokat  2010.  május  5.-én,  CD  lemezen, 
megismerésre,  véleményezésre  a  leendő  tagóvodák  vezetőinek,  s  a  bölcsőde  vezetőjének 
átadtam.

A Polgármesteri Hivatal illetékes irodájához ezen CD lemezekből 2010. 05. 11.-én 2 db-ot 
nyújtottam  be,  hogy  a  fenntartói  döntés  előkészítésre,  a  szakértői  vélemény  beszerzésre 
hosszabb idő álljon rendelkezésre.
A dokumentumokban  a  módosítási  javaslat  dőlt  betűvel,  piros  színnel  került  kiemelésre, 
kivéve  a  nevelési  program azon  módosítási  javaslatait,  amelyek  az  alapprogrammal  való 
megfeleltetés  miatt  váltak  szükségessé.  Utóbbi  módosítások  dőlt  betűvel,  kék  betűszínnel 
vannak kiemelve.
Tisztelt Fenntartó!
Az  intézményi  alapdokumentumokat,  azok  módosítási  javaslatait  tisztelettel  nyújtom  be 
fenntartói jóváhagyásra úgy, hogy a jogszabályokban meghatározott körben a véleményezést, 
elfogadást megtettem, melyek jegyzőkönyveit, feljegyzéseit mellékelem.

Szentgotthárd, 2010. június

Tisztelettel:

Kovács Tiborné
óvodavezető

Mellékletek:
1. Jegyzőkönyvek, jegyzőkönyvi kivonatok a nevelőtestületi, alkalmazotti 

véleményezésekről, elfogadásokról.
2. Az érintett óvodák szülői szervezeteivel történő véleményeztetésről készült 

feljegyzések.

2. számú melléklet
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1. Bevezetés

1. 1.  A szakértő adatai:

Név:     Dr Horváth Zoltánné 

Közoktatási szakértő

Igazolvány-szám:  009267-02

Lakhely:         9700 Szombathely, Galamb u. 1. (Vas)

Szakterület:     óvodai nevelés  

Szakirány: tanügyigazgatás

                   szervezet- és minőségfejlesztés

                   pedagógiai értékelés

                   intézményértékelés

Email: treszi.d@freemail.hu

Tel: (94) 315-906

        0036/30/9727014

1. 2.     A  megbízás tárgya

                Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 
új intézményt hozott létre  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 
(9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.)  néven.
 
               A törvény előírásainak megfelelően a fenntartónak az új intézmény működésének 
megkezdése előtt a Helyi Nevelési Programot el kell fogadnia. 



A  jóváhagyás előtt szakértői véleményt kell beszereznie. Ennek az előírásnak tesz eleget a 
felkéréssel  a fenntartó.
    
KT. 44. §(1) alapján:
 (1) A nevelési-oktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai  
program szerint folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és  
a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai  
program jóváhagyása előtt köteles az adott intézménytípusnak megfelelő szakterületen eljárni  
jogosult közoktatási szakértő véleményét beszerezni.

A  megbízás  tárgya  a  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezésekben  foglaltaknak  
 megfelelően a Helyi Nevelési Program véleményezése, a módosított dokumentumok törvényi 
előírásoknak való megfeleltetése. 

1. 3. Rendelkezésre álló dokumentumok

 Alapító Okirat

 Szervezeti és Működési Szabályzat

 Helyi Nevelési Program

 Házirend

 Intézményi Minőségirányítási Program

1. 4.  Vonatkozó jogszabályok

 A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

 255/2009. (XI. 20.) Korm.rendelet

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VIII. 

28.) Korm. rendelet módosításáról.  

 11/1994. évi (VI.8) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

 1997.évi XXXI. Törvény a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 1991. évi LXIV. Törvény által elfogadott, a Gyermekek jogairól szóló 1989. évi 

New York-i Egyezmény

 Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény

 1/1998. (VII. 24.) OM rendelet a Közoktatási intézmények kötelező eszközeinek 

és felszereléseinek jegyzékéről

 A módosított  1993.  évi  LXXVII.  törvény   a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek 

jogairól

 32/1997.  (XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 

irányelve és a  Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról



 A 2/2005.  (III.1.)  OM  rendelet  a  Sajátos  nevelési   igényű  gyermekek  óvodai 

nevelésének irányelve  és  a  Sajátos  nevelési  igényű tanulók iskolai  oktatásának 

irányelve kiadásáról.

 3/2002. (II.15) OM rendelet a közoktatási intézményekben folyó minőségbiztosítás 

bevezetéséről

 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról

1. 5. Alkalmazott módszerek

 Kapcsolatfelvétel

 Dokumentum átvétel

 Dokumentum-elemzés

 Konzultáció

 Szakértői vélemény átadása

1. 6. A szakértői vélemény célja

             A szakértői vélemény célja annak megállapítása, hogy a Helyi nevelési  program 
eleget  tesz-e  az  Óvodai  Nevelés  Országos  Alapprogramja  módosításainak,  megfelel-e  a 
törvényi előírásoknak. 
Az  intézményi  dokumentumok  megfelelnek-e  a  törvényi  előírásoknak,  biztosítják-e  a 
törvényes működést. 

Célom, hogy a  szakértői  vélemény megfelelő  információt  nyújtson  a  fenntartó  számára a 
Helyi  nevelési  program  elfogadásához,  jóváhagyásához,  a  működéshez  szükséges 
dokumentumokkal egyetemben. 

2.  Helyi nevelési Program

2. 1. Tartalmi elemzés

A Kt. 33.§. (7) alapján:
 (7)  A  többcélú  intézményben  egy  szervezeti  és  működési  szabályzatot,  pedagógiai  

programot, házirendet, intézményi minőségirányítási programot, … kell készíteni.

     A Helyi nevelési program tartalmi elemeinek törvényességi és szakmai  vizsgálata során 
feladatom  a Közoktatási Törvény óvodai helyi nevelési  programra vonatkozó valamennyi 
kötelező eleme meglétének megfeleltetése. 
A   helyi   program  elemzése   során   az  Óvodai  Nevelés  Országos  Alapprogramja 
módosításainak megfelelő kiegészítések vizsgálata . 



2.1.1. A törvényességi kritériumok érvényesülése

A többször  módosított  Közoktatási  Törvény  jelenleg  hatályos   rendelkezései  előírják  az 
óvodai helyi nevelési program kötelező tartalmi elemeit.

A  kötelező tartalmi elemek vizsgálata során a következőket állapítottam meg:

Közoktatási tv. 47.§.
Óvodai  nevelési  program 
tartalmazza

Igen Nem Részben Megjegyzés

a)  „az  óvodai  nevelés  alapelveit, 
célkitűzéseit”

X A  nevelőtestület   által 
elfogadott  alapelvek 
tudatos  pedagógiai 
munkát mutatnak.

b)  „azokat  a  nevelési  feladatokat, 
tevékenységeket,  amelyek 
biztosítják  a  gyermek 
személyiségének  fejlődését, 
közösségi  életre  történő 
felkészítését,  a  szociálisan 
hátrányos  helyzetű  gyermekek 
differenciált  fejlesztését, 
fejlődésének segítését”

X

A  program  gazdag 
tárháza  a  testi,  szociális 
és az értelmi képességek 
fejlesztésének.  Alkalmas 
a  gyermekek 
személyiségének  teljes 
körű fejlesztéséhez.

c)  „gyermek-  és 
ifjúságvédelemmel  összefüggő 
pedagógiai tevékenységet”

X A  gyermekvédelmi 
munka  minden 
óvodapedagógusnak 
kiemelt feladata. 

d)  „a  szülő,  a  gyermek,  a 
pedagógus  együttműködésének 
formáit,  továbbfejlesztésének 
lehetőségeit”

X
A  szervezett 
tevékenységek  sokféle 
lehetőséget  adnak  az 
együttműködésre.

e)  „a  nemzeti  vagy  etnikai 
kisebbség   kultúrájának  és 
nyelvének  ápolásával  járó 
feladatokat”

X Tudatosan épít a program 
a  nemzetiségi  kultúrára, 
hangsúlyos  szerep  jut  a 
nemzetiséghez   tartozó 
gyermekeknek  .az  adott 
csoport  nevelési 
programjában.

g)  „a  nevelési  program 
végrehajtásához  szükséges,  a 
nevelőmunkát  segítő  eszközök  és 
felszerelések jegyzéke.

X Az  eszközjegyzék 
tartalmazza  az  óvodai 
neveléshez  szükséges, 
alapvetően  előírt 
eszközeinek, 
felszerelésének listáját. 

Közoktatási tv. 50.§.
„A  sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek, tanulók



a) óvodai nevelés esetén az óvoda 
nevelési  programja  tartalmazza  a 
sajátos  nevelési  igényből  eredő 
hátrányok  csökkentését  szolgáló 
speciális  fejlesztő   tevékenységet 
is.

X
Az  intézményi  program 
tartalmazza  a  sajátos 
nevelési  igényű 
gyermekek  integrált 
fejlesztésének 
irányelveit.
Részletesen  kidolgozott, 
átgondolt,  tartalmas 
program.

A  fentiek  alapján  megállapítható,  hogy  a  helyi  nevelési  program  eleget  tesz  a 
törvényességi  kritériumoknak.

2.1.2. Szakmai, pedagógiai tartalom érvényesülése

Az  intézmény  küldetésnyilatkozata  tartalmazza  hitvallásukat  az  óvodai  nevelésről, 
pedagógiai felfogásukról, céljaikról. Nevelési koncepciójuk, a program szellemisége magas 
színvonalon szolgálja  a kistérség bölcsődei és óvodai nevelését (többcélú, közös igazgatású 
közoktatási intézményként). 

Személyi  feltételeik  biztosítják  az  intézmény  sokrétű  tevékenységét.   A   szakmai 
munkaközösségek,  intézményközi  szakmai  fórumok  elősegítik  a  tanfolyamokon 
továbbképzett óvodapedagógusok hatékony és eredményes munkavégzését.

A tárgyi feltételek  az eszközjegyzéknek megfelelően adottak a székhely intézményben és a 
tagintézményekben is, folyamatos fejlesztésükről, pótlásukról gondoskodnak.

Pedagógiai alapelveik, nevelési értékrendjük  korszerű szemléletet tükröz, a kompetencia 
alapú óvodai nevelés és  az  Alapprogram  elveinek érvényesülését tükrözi.

A nevelési  feladatok koherensek  az  alapprogram  célkitűzéseivel,  az  anyanyelvi  nevelés 
kiemelkedő szerepét és fontosságát kellő mértékben érvényesítik. 

A gyermeki  jogok megfelelően  érvényesülnek  az  óvoda  helyi  programjában,  gondosan 
megtervezték az egyénre szabott gondoskodást és nevelést. Nyitott és rugalmas rendszerben 
biztosítják a fejlődést, mely igazodik a gyermek egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni 
sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez.

A komplex nevelést biztosítja a nevelési területek elméleti elkülönülése mellett a gyakorlat 
tárgyi  koncentrációjának  biztosítása.   A  gyermeki  aktivitás,  motiváltság  biztosítja  a 
kíváncsiság  ébren  tartását  és  kielégítését,  a  kreativitás  előtérbe  helyezését  és  a 
kompetenciaérzés kialakítását ill. fenntartását. Mindennek alapja, hogy minden programjuk a 
gyermek  előzetes  tudására,  tapasztalataira  épül  –  a  sokrétű   ismeretanyagot  tartalmazó 
tevékenységrendszer segíti ezt elő.

A szokásrendszer   megalapozott  és  következetes,   a  rugalmas,  életkori  sajátosságokhoz 
alkalmazkodó napirend biztosítja az alapvető emberi érintkezési szokások elsajátítását is. A 
helyes  tisztálkodási  és  táplálkozási  szokások  kialakításában  fontos  szerepe  van  az 
óvodapedagógusoknak és a dajkáknak. 
A  felfokozott  mozgásigény  a  gyermek  életkori  sajátossága,  melynek  kellő  mértékű 
kielégítését  a  helyi  nevelési  program tartalmazza,  az  óvodapedagógus  feladatainak  fontos 
eleme.



A hetirend lehetővé  teszi  a  csoportok  egymás  közti  tevékenységeinek  összehangolását, 
melyet  a  csoportnaplóban  terveznek.  A  szokásrendszeren  és  az  együttélésből  fakadó 
interakciókon  keresztül  fejlődik  a  gyermek  normarendszere,  mely  a  további  fejlődési 
szakasznak, az iskoláskornak az alapja.

A nyári  élet az  egységes  napirenddel  biztosítja  az  összetartozás  érzését  a  gyermekekben, 
megfelelő teret ad az udvari tevékenységeknek. 

A játék kiemelt szerepét biztosítja, hogy programjukban a legfőbb élményforrás, ugyanakkor 
a  személyiség  fejlesztésének  színtere.  A  tanulás,  a  készség-  és  képességfejlesztés 
leghatékonyabb módja, a 3-8 éves gyermek létformája. Nevelési  programjukban a gyermek 
ezen keresztül tapasztalja meg az őt körülvevő világ sokszínűségét, szerzi ismereteit, tanul, 
sikerekhez, örömélményekhez jut.

A mozgás, mely a 3 - 8 éves korú gyermek lételeme, fontosságának megfelelő helyet kap 
programjukban.  Megszervezésének elvei,  célja  és  feladatai   óvodai  nevelésük kiemelkedő 
területe. A szabad játék és a szervezett mozgás az alapprogramnak megfelelő  elvek alapján 
kerül meghatározásra.

A munka jellegű tevékenységek játékos elemekbe épülnek.  Ezen keresztül,  önként vállalt 
feladatok során a közösségért való tevékenykedés örömét éli meg a gyermek. Ez elősegíti a 
normák, értékek, szabályok kialakulását, mely konzekvensen jellemzik  a programot. 

A tanulás a játékba integrált önkéntes és cselekvéses  tapasztalatszerzés. Ennek érdekében 
élményeket élhet át, tapasztalatokhoz jut a gyermek és természetes kíváncsiságát kielégítheti. 
Ezt biztosítja minden program sokszínű tevékenység-kínálata, mely kiegészül a kompetencia 
alapú óvodai nevelés tématervjavaslataival. 

A közösségi nevelés  fő alapelve programjukban, hogy a gyermek, mint egyén találja meg 
helyét  a  közösségben.  Nevelési  céljuk  az  igénnyé  vált  csoporttal  való  együttműködés, 
ugyanakkor biztosítják az egyedüli tevékenykedést is.  A társas kapcsolatok legfőbb színtere a 
játék,  de  a  közös  tevékenységek,  a  közösen  végzett  feladatok  és  a  különböző  szervezeti 
keretek között végzett tanulási formák is elősegítik ennek megvalósulását.

A környezettudatos  viselkedés megalapozására a  helyi  nevelési  program nagy hangsúlyt 
helyez. A tágabb és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő megismerésével 
tervezik elérni, hogy a gyermek tisztelje környezetét, alakítsa anélkül, hogy kárt tenne benne. 
Az ezt  elősegítő  tevékenységek biztosítják  a  felnőttek   -  szülő,  óvodapedagógus,  dajka  - 
személyes példamutatását. 

Az  epochális  nevelés tartalmi  elemei  megfelelően  illeszkednek   a  közös  célokhoz, 
feladatokhoz.   Az  individualizált  munkaformával   a  gyermek  egyéni  sajátosságainak 
maximális figyelembevétele történik, az eredményesség érdekében.

Az  ünnepek,  ünnepélyek szervezése  a  hagyományokon  alapszik,   dicsérete,  hogy  az 
összetartozás érzését a tagintézmények között közös ünnepléssel is erősíteni kívánják.

A kisebbségi óvodai  nevelés célja és feladatai három csoportban valósulnak meg, melynek 
személyi  és  tárgyi  feltételei  magas  színvonalúak.  Az  óvodapedagógusok  nemzetiségi 
diplomával rendelkeznek, a tárgyi környezet tükrözi a kisebbségi kultúrához és életmódhoz 
való  kötődést.  Kisebbségi óvodai nevelésüket már működő óvodai program alapján,   közös 
helyi nevelési programjukkal összhangban valósítják meg.

Etnikai óvodai nevelésük a Csillagvirág tagóvodában már működő program alapján történik.



Az  etnikai   óvodai  nevelés  céljaiból  eredő  feladatok  összhangban  állnak  a  közös  helyi 
nevelési  programmal,  szakmailag  jól  felkészült,   előítéletektől  mentes  óvónők  végzik  a 
program szerinti óvodai  nevelést. A szociálisan hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 
helyzetű,  ingerszegény  környezetből  érkező  gyermekek  hátrányának  csökkentését  az 
esélyegyenlőséget szolgáló,   segítő   óvodai  fejlesztő  program  (IPR) segíti. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosítják az elfogadó, ugyanakkor fejlesztő 
hatású  környezetet.  A program  az  őszinte  elfogadást,  toleranciát,  a  gyengébbekhez  való 
közeledést  és segítőkészséget közvetíti  a gyermekek számára,  így  a másság felé fordulás 
mindenkinek  természetessé válik. 
Az Alapító Okiratnak megfelelő SNI gyermekek együttnevelését a Sajátos nevelési  igényű 
gyermekek  óvodai  nevelésének  irányelve   alapján  végzik,  melynek  személyi  és  tárgyi 
feltételei biztosítottak. 

A családdal  történő  együttnevelés, a gyermekek érdekében történő intervenció erősíti  a 
családok segítését – a folyamatos párbeszéd feltételrendszere biztosított. A  családok nevelési 
szokásainak megismerése,  közelítése az óvodai  nevelési  szokásokhoz zökkenő-mentesebbé 
teszi a gyermekek óvodai közösségbe való beilleszkedését. 

Az  óvoda  pedagógiai  dokumentumai  maradéktalanul  biztosítják  a  nevelőmunka  teljes 
dokumentálását, adminisztratív szinten is biztosítva a törvényes működést. Alkalmas arra a 
dokumentációs  rendszer,  hogy  mind  az  óvodapedagógusok,  mind  a  gyermekek  napi 
tevékenységét nyomon követhetővé tegyék. 

2. 2. Alapító okiratban foglaltak érvényesülése

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátását szolgálja az egységes helyi óvodai 
nevelési  program,  mint  az  intézmény  működését  szabályozó  alapdokumentum.  A  helyi 
nevelési program tartalmazza az előírt feladatokat, megvalósulása maradéktalanul szolgálja az 
alapító okiratban foglalt feladatok ellátását.

2. 3. Házirend

A házirend tartalma megfelel az előírásoknak.
Az óvodába lépéskor minden szülő aláírásával igazolja, hogy a dokumentumot átvette. 

2. 4. Intézmény Minőségirányítási Programja

A Programban meghatározták a minőségpolitikát és a minőségfejlesztés rendszerét,
az intézményben folyó teljes körű, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatokat. A
minőségpolitikai célok, feladatok meghatározásánál figyelembe vették a fenntartói
elvárásokat és a fejlesztés irányát annak megfelelően határozták meg.
A középtávú továbbképzési terv és éves beiskolázási terv készítésénél figyelembe
vették a helyi nevelési programban megfogalmazottakat és az egyéni igényeket is.

2.5. Szervezeti és Működési Szabályzat

A szervezeti  és  működési  szabályzat  és  a  mellékletét  képező  egyéb  belső  szabályzatok 
megismerése, megtartása és megtartatása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve 
kötelező. Az intézmény különböző intézményegységei számára megfelelő jogi alapot nyújt 
az együttműködésre,  tevékenységüket összehangolására, a jogszerű és szakszerű működésre. 
Biztosítják a kellő tájékoztatást a szülők számára, - az intézményekben történő átvétellel -  a 
honlapon nyilvánosságra hozzák.

2. 6. Megvalósíthatóság



A helyi nevelési program által kijelölt célok és feladatok megfelelő tartalmi alapot adnak a 
magas színvonalú óvodai nevelés biztosításának. A program gazdag tárháza a testi, szociális 
és az értelmi képességek fejlesztésének.  Alkalmas arra, hogy a gyermekek személyiségének 
teljes  körű  fejlesztését  biztosítsa.  A  program  jól  átgondolt,  a  nevelési  célkitűzésekkel 
összhangban kialakított alapdokumentum, mely figyelembe veszi a gyermeki jellemzőket és 
az életkori sajátosságokat. Részletes, konkrét feladatokat jelöl meg az óvodapedagógus és a 
gyermekek számára egyaránt. (A módszertani szabadság biztosítása mellett).
Az intézmény Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátását  teljes mértékben megvalósítja. 
Szakmai szempontból igényes, az Óvodai  Nevelés Országos Alapprogramja alapján készült, 
az intézmény óvodai feladatellátását jól szabályozó dokumentum.

3. Összegzés

A  rendelkezésemre  álló  módosított  Helyi  nevelési  program,  SzMSz,  Házirend,  IMIP 
elemzése  alapján  megállapítható,  hogy a  kiegészítések  megfelelnek   az  alapvető  törvényi 
előírásoknak, az Alapító Okiratban megjelölt feladatoknak.

A program  magas  színvonalon  tesz  eleget  az  alapprogram  által  előírt   módosításoknak, 
szakmai  szempontból  igényes,  alapos  munka.  Megjelenésében  is  nívós,  szól  szerkesztett, 
felépítésében logikus és egymásra épülő  dokumentum. Tartalma korszerű,  előremutató,  a 
jelenkor követelményeinek kiemelkedően eleget tesz. Megfelelő  tartalmi szabályozás arra, 
hogy az óvodáskorú gyermekek nevelésének  alapdokumentuma legyen. 

4. Állásfoglalás   

A helyi nevelési program alkalmas arra, hogy a fenntartó a törvényi előírásoknak megfelelően 
jóváhagyja. A módosított program ezek után hatályba léphet.

A  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Helyi nevelési programját 
elfogadásra javaslom.

Szombathely, 2010. június 8.

                                                                   Dr Horváth Zoltánné
                                                                   Közoktatási szakértő



3. számú melléklet

Nyugat-dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde
9700 Szombathely, Bem József u. 33.
Tel: 94/501-550, 94/501-551
Fax: 94/501-578
E-mail: sebestyen.bianka@int.szombathely.hu
             www.bolcsode.savaria.hu

Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
Tárgy: szakvélemény
Ikt.sz.: 134./2010.

Tisztelt Jegyző Úr!

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde SZMSZ, HNP, Házirend, IMIP 
dokumentumait  küldte  el  hozzánk  véleményezésre  feladatkör  bővülése  miatt.  Valamennyi 
dokumentum kiegészítésre került a bölcsődei ellátás specifikumaival.

A bölcsődére vonatkozó  Szakmai Program részletesen kidolgozott, megfelel a szakmai és 
formai  követelményeknek,  azzal  a  kitétellel,  hogy  kerüljön  be  a  gyermekek  napirendje 
konkrét időpontokkal. A bölcsődésekre vonatkozóan szükséges kidolgozni és kiegészíteni a 
gyermekekkel való tevékenységek havi bontásban történő tervezetével.

A bölcsődére vonatkoztatva az  SZMSZ – ben szükséges a bölcsődevezető tartós távolléte 
esetére konkrét személy megnevezése.

A  bölcsőde  tárgyi  és  személyi  feltételei  megfelelnek  a  jogszabályi  előírásoknak,  a 
dokumentumok kiegészítése esetén a működési engedély megadását javaslom.

Szombathely, 2010-06-16

Sebestyén Bianka
Intézményvezető, 

szakértő

http://www.bolcsode.savaria.hu/
mailto:sebestyen.bianka@int.szombathely.hu


Előterjesztés

A Képviselő-testület 2010. június 30-i ülésére

Tárgy: A Játékvár Óvoda felügyeleti ellenőrzése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi ellenőrzési terve 
alapján a Játékvár Óvoda intézményi felügyeleti ellenőrzését elvégeztük. Az ellenőrzés célja 
volt, hogy átfogó képet kapjunk az intézmény működéséről, az óvodai feladatok ellátásáról. 
Feltárni az esetleges hiányosságokat, javaslatot tenni a munkavégzés továbbfejlesztéséhez.

Az ellenőrzés  átfogó és  sok  mindenre  kiterjedő volt,  kisebb hiányosságot  is  tapasztalt  az 
ellenőrzés, azonban ezek száma elenyésző, és ezek kijavítása időközben meg is kezdődött. 
Jövőbeni fontos feladata az intézménynek, hogy ezeket a hiányosságokat megszüntesse. 

Határozati javaslat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Játékvár  Óvoda  intézményi 
felügyeleti  ellenőrzését  megismerte,  az  abban  leírtakat  elfogadja.  Az  ellenőrzésben  tett 
javaslatokra az intézmény vezetője 2010. augusztus 31.-ig intézkedési tervet készít, melyet a 
fenntartónak, és a belső ellenőrzési vezetőnek eljuttat.

Határidő:  a közlésre azonnal, az Intézkedési Terv elkészítésére 2010. április 10.
Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
                         az Intézkedési Terv elkészítéséért  Kovács Tiborné intézményvezető 

Szentgotthárd, 2010 június 18.

                                                               Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                     jegyző



Összegzés:

Az intézményben az elvégzett  felügyeleti  ellenőrzés során kisebb hiányosságokat  talált  az 
ellenőrzés,  amelyek  sem  a  működést,  sem  a  fenntarthatóságot  nem  befolyásolják.  Az 
ellenőrzés  során  megállapítást  nyert,  hogy  az  intézményben  folyó  gazdálkodás,  szakmai 
munka kiváló.

Az intézmény működésének összhangja a fenntartói döntésekkel, belső     szabályzatokkal, 
jogszabályokkal teljes, abban az ellenőrzés csak kisebb hiányosságokat talált. 

Az intézményben a fenntartói döntések végrehajtásra kerültek. Az intézmény a működéséhez 
szükséges  szabályzatokkal,  alapító  okirattal,  IMIP-el  naprakész  állapotban  rendelkezik,  az 
intézmény működése összhangban van a fentiekkel. 

A Játékvár óvodában az ügyiratkezelés és adatvédelem szabályozottsága és megvalósulása 
lényegében  a  gyakorlatban  biztosított,  az  érintett  jogszabályok  szerint  történik  kisebb 
hiányosságokat  leszámítva,  melyek azonban jelentőségeit  tekintve nem meghatározóak. (A 
hiányosságok a javaslatok között került feltüntetésre.)

A munkaerő- gazdálkodás tekintetében az ellenőrzés során nem találtunk hiányosságokat, így 
az ellenőrzés  ezen  részében javaslatokat  sem tett  a  vizsgálat.  Kisebb hiányosság,  hogy a 
pályázati kiírások tekintetében nem minden esetben volt közzétéve a fenntartó honlapján.

A  gazdálkodásban  lefolytatott  ellenőrzés  során  megvizsgáltuk  a  gazdálkodási 
szabályozottságot, valamint az elmúl évek létszámait, mind gyerek, mind pedig személyzeti 
szempontból.

Összességében megállapítható, hogy a Játékvár Óvoda szabályzatai jók, azok minden esetben 
kielégítik  a  jogszabályok  által  támasztott  követelményeket!  A  jövőben  is  hasonló 
szabályzatokra lesz szükség. Fontos feladat, hogy az intézmények számára a szabályzatokat 
eljuttassa a fenntartó.

Az  óvoda  gazdálkodása  az  elmúlt  években  folyamatosan  a  jó,  racionalizált  gazdálkodás 
jellemezte.  Ennek  köszönhetően  az  elmúlt  években  nem  kellett  nagyobb  korrekciót 
végrehajtani az óvoda költségvetésében. Az elmúlt években az óvoda is változásokon ment át, 
és a jövőben egyre inkább betölti  a kistérség központi  óvodájának a szerepét.  Ez minden 
esetben egy pozitív folyamat, mivel mind a szervezettségével, mind a tapasztalatokkal, mind a 
szakembergárdával  a  kistérségben  működő  óvodák  számára  csak  pluszt  tud  nyújtani.  Az 
intézmény költségvetése az elmúlt években mindig csak a szükséges mértékben növekedett. 

Az ellenőrzés megállapítása szerint az intézmény minden esetben jó gazdálkodást folytatott, 
amit mindenképpen fenn kell tartani a következő években is.  Fontos, hogy megjegyezzük, 
hogy az óvoda az elmúlt években olyan gazdálkodást folytatott, amely a város költségvetésére 
nem rótt nagy terheket.



Javaslatok

- Az  iratok  irattárba  helyezését   követően   az  iraton  is  ki  kell  vezetni  az 
irattárazás tényét.  

- A név-és  tárgymutatót  vezetni  kell,  az  elmaradott  két  évet  pedig  pótolni 
szükséges.

- Az iratok felülvizsgálatát el kell végezni, selejtezésre elő kell készíteni őket 
még az idei évben, szeptember-október hónapban.

- A  munkáltató  a  vizsgált  időszakban  a  vonatkozó  jogszabályok  szerint  a 
kötelező pályázati  felhívásokat   közzétette  (a  fenntartó internetes  oldalán 
történő  közzétételt  elmulasztotta),  a  pályázati  eljárást  szabályszerűen 
lefolytatta.  A jövőben minden esetben legyen közzétéve a fenntartó internetes 
oldalán a pályázati felhívások.

- A büntetlen előéletet  igazoló érvényes erkölcsi  bizonyítvány,  mint  általános 
alkalmazási feltétel nem  minden esetben volt biztosított, ezeket pótolni kell. 

- A Mt. 76. § (8) bek. szerinti tájékoztatókat az átszervezéskor átvett dolgozók 
tekintetében pótolni kell.



Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. június 30-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A SZEOB és a SZOI alapító okiratának módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. július 01. időponttól működő Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde intézmény (SZEOB) Alapító Okiratát az 1. számú melléklet alapján, a 
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI) Alapító Okiratát a 3. számú 
melléklet alapján szükséges módosítani.

Mindkettő intézmény alapító okirata esetében az 5/2010. OKM. rendelet alapján, az 
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő 
intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása megigénylése kapcsán van arra 
szükség,  hogy  a  fejlesztő  pedagógiai  és  felzárkóztató  integrációs  foglalkozások 
megszervezése,  illetve  a  hátrányos  helyzetű,  halmozottan  hátrányos  helyzetű 
gyermekek óvodai fejlesztése tevékenység belekerüljön a dokumentumokba.

A  SZOI  esetében  továbbá  a  „Sportlétesítmények  működtetése  és  fejlesztése” 
tevékenységet is feltüntettük az alapító okiratban, tekintettel arra, hogy amennyiben 
vonatkozó pályázat kerül kiírásra, ez ne legyen akadálya a benyújtásnak.

Az  előterjesztés  2.  számú  és  4.  számú  melléklete  tartalmazza  az  intézmények 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát - már az elfogadásra váró módosítással 
együtt.  Kérem  a  Tisztelt  Testületet,  hogy  a  fenti  intézmények  alapító  okirat 
módosítását a 2. számú és 4. számú melléklet szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 
Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde  intézmény  Alapító  Okiratának 
módosítását a „Módosítás előtt – és Módosítás után” táblázatokat  tartalmazó 1. 
számú melléklet és az „Alapító Okirat  Egységes szerkezetben” megjelölésű 2. 
számú melléklet szerint  elfogadja.

Határidő: azonnal, a hatályba lépésre: a törzskönyvi bejegyzés napjától
Felelős  : Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 
Kistérsége Oktatási Intézmény Alapító Okiratát  módosítását a „Módosítás előtt – 
és Módosítás után” táblázatokat  tartalmazó 3. számú melléklet és az „Alapító 
Okirat   Egységes  szerkezetben”  megjelölésű  4.  számú  melléklet  szerint 
elfogadja.

Határidő: azonnal, a hatályba lépésre: a törzskönyvi bejegyzés napjától
Felelős  : Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2010. június 15.

             Dr. Gábor László
               irodavezető

Ellenjegyzem: 
  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. számú melléklet

Módosítás előtt Módosítás után

4. Alaptevékenysége, feladata:
Az óvoda három éves kortól az iskolába 
járáshoz szükséges fejlettség eléréséig – 
ha jogszabály másképp nem rendelkezik 
–  legfeljebb  nyolc  éves  korig  nevelő 
intézmény.  Az  óvoda  nevelési 
programjának  megfelelően  felelős  a 
gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi 
fejlődéséért,  a  gyermekközösség 
kialakulásáért. Az óvodai nevelés, során 
ellátja  a  nemzetiségi  és  etnikai 
kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai 
nevelését, továbbá 
• a  beszédfogyatékos  gyermekek 

nevelését, logopédiai ellátását;
• az  integráltan  nevelhető  hallássérült 

gyermekek  nevelését,  s  fejlesztését 
utazó szakemberrel.

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

• Az integráltan nevelhető, mozgásban 
lemaradó,  akadályozott  gyermekek 
nevelését,  fejlesztését  szakember 
igénybevételével

• A bölcsődei szolgáltatásban 0-3 éves 
korú  (óvodás  kor  előtti)  családban 
nevelkedő  gyermekek  szakszerű 
gondozását – nevelését, napközbeni 
ellátását  végzik.  20  hetes  kortól  3 
éves korig látja el a gyermekeket. Ha 
a  gyermek 3.  életévét  betöltötte,  de 
testi  és  szellemi  fejlettségi  szintje 
alapján  még  nem  érett  az  óvodai 
nevelésre,  a  4.  évének  betöltését 
követő augusztus 31-éig nevelhető és 
gondozható a bölcsődében.

4. Alaptevékenysége, feladata:
Az óvoda három éves kortól az iskolába 
járáshoz szükséges fejlettség eléréséig – 
ha jogszabály másképp nem rendelkezik 
–  legfeljebb  nyolc  éves  korig  nevelő 
intézmény.  Az  óvoda  nevelési 
programjának  megfelelően  felelős  a 
gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi 
fejlődéséért,  a  gyermekközösség 
kialakulásáért. Az óvodai nevelés, során 
ellátja  a  nemzetiségi  és  etnikai 
kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai 
nevelését, továbbá 
• a  beszédfogyatékos  gyermekek 

nevelését, logopédiai ellátását;
• az  integráltan  nevelhető  hallássérült 

gyermekek  nevelését,  s  fejlesztését 
utazó szakemberrel.

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

• Az integráltan nevelhető, mozgásban 
lemaradó,  akadályozott  gyermekek 
nevelését,  fejlesztését  szakember 
igénybevételével

• Fejlesztő pedagógiai és felzárkóztató 
integrációs  foglalkozások 
megszervezése

• Hátrányos  helyzetű,  halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek óvodai 
fejlesztése

• A bölcsődei szolgáltatásban 0-3 éves 
korú  (óvodás  kor  előtti)  családban 
nevelkedő  gyermekek  szakszerű 
gondozását – nevelését,  napközbeni 
ellátását  végzik.  20  hetes  kortól  3 
éves korig látja el a gyermekeket. Ha 
a  gyermek 3.  életévét  betöltötte,  de 
testi  és  szellemi  fejlettségi  szintje 
alapján  még  nem  érett  az  óvodai 
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nevelésre,  a  4.  évének  betöltését 
követő augusztus 31-éig nevelhető és 
gondozható a bölcsődében.

2. számú melléklet

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde

ALAPÍTÓ OKIRAT
Egységes szerkezetben

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  Rönök  Község 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  Magyarlak  Község  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete,  Csörötnek  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  és 
Gasztony  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  rendelkezésre  álló 
dokumentumok alapján a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 37. §-ának (5) 
bekezdésében  foglaltak,  valamint  a  költségvetési  szervek  jogállásáról  és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1-2) bekezdése alapján az alábbi, 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv:
1.1. Neve: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
         Rövidített neve: SZEOB 
1.2. Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u 14.
         Intézményegységei: 

- Egyesített Óvodák 
- Tótágas Bölcsőde (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.)

1.3. Óvodák:  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde 
Játékvár Óvodája (9970 Szentgotthárd, Kossuth u.14.)

       Tagóvodái: 
- Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde 

Kerekerdő Tagóvoda (9954 Rönök, Petőfi S. u. 16.) 
- Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde 

Micimackó Tagóvoda (9963 Magyarlak, Temető u. 1.)
- Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde 

Csillagvirág Tagóvoda (9962 Csörötnek, Vasúti u. 16.)
- Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde 

Tapsifüles Tagóvoda (9952 Gasztony, Fő u. 20.) 
1.4. Alapítás időpontja: 2003.04.01.
1.5. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Szentgotthárd Város és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (9970 Szentgotthárd, 
Széll Kálmán tér 11.)

1.6.  Alapító jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:
     Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
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     Rönök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  (9954 
Rönök, Alkotmány u. 63.)

     Magyarlak  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  –  (9963 
Magyarlak, Kossuth L. u. 173.)

     Csörötnek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  (9962 
Csörötnek, Vasúti u. 5.)

     Gasztony  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  (9952 
Gasztony, Fő út 39.) 

1.7. Az  intézmény  jogállása:  jogi  személyként  működő  többcélú  kistérségi 
társulási költségvetési szerv

1.8. Működési köre: Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe
A  felvételnél  a  szentgotthárdi  székhelyóvoda  és  a  bölcsődei  ellátás 
esetében  elsősorban  a  Szentgotthárdon,  a  tagóvodák  esetében 
elsősorban  az  adott  tagóvoda  településén  lakóhellyel  és  tartózkodási 
hellyel rendelkező gyermeket kell  felvenni az intézménybe, ezt követően 
pedig a maximális  férőhely  erejéig  a  kistérségi  igényeket  is  kielégíti  az 
intézmény.

1.9. Intézmény  típusa: Többcélú  közös  igazgatású  közoktatási  intézmény, 
mely magában foglal egy óvodai intézmény egységet és egy a nevelő 
oktató munkához kapcsolódóan nem közoktatási tevékenységet ellátó 
egységet – bölcsődei szolgáltatás – működtet.

1.10 OM azonosító: 036456
1.11. Fenntartó szerv neve, címe: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
1.12. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
        Városi Óvoda (9970 Szentgotthárd, Kossuth u.14.)

2. Az intézmény által ellátott közfeladat: óvodai nevelés
           bölcsődei szolgáltatás

3. Az intézmény besorolása:
3.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa): Közszolgáltató költségvetési szerv, 
közintézmény
3.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési  szerv.  A  költségvetési  szerv  saját  költségvetéssel  rendelkezik.  Az 
alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli 
feladatait  a  szentgotthárdi  Polgármesteri  Hivatal  látja  el  az  irányító  szerv  által 
jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.

4. Alaptevékenysége, feladata:
Az óvoda három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig – ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik – legfeljebb nyolc éves korig nevelő intézmény. 
Az  óvoda  nevelési  programjának  megfelelően  felelős  a  gyermekek  testi,  értelmi, 
érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a gyermekközösség kialakulásáért. Az óvodai nevelés, 
során  ellátja  a  nemzetiségi  és  etnikai  kisebbséghez  tartozó  gyermekek  óvodai 
nevelését, továbbá 
• a beszédfogyatékos gyermekek nevelését, logopédiai ellátását;
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• az integráltan nevelhető hallássérült  gyermekek nevelését,  s fejlesztését utazó 
szakemberrel.

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

• Az  integráltan  nevelhető,  mozgásban  lemaradó,  akadályozott  gyermekek 
nevelését, fejlesztését szakember igénybevételével

• Fejlesztő pedagógiai és felzárkóztató integrációs foglalkozások megszervezése
• Hátrányos  helyzetű,  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  óvodai 

fejlesztése
• A  bölcsődei  szolgáltatásban  0-3  éves  korú  (óvodás  kor  előtti)  családban 

nevelkedő gyermekek szakszerű gondozását – nevelését, napközbeni ellátását 
végzik.  20 hetes kortól  3 éves korig látja el  a gyermekeket.  Ha a gyermek 3. 
életévét betöltötte, de testi és szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az 
óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-éig nevelhető és 
gondozható a bölcsődében.

Csoportok száma: 
Székhely óvoda: 
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.                     11 csoport, 
Tagóvodák:
Rönök, Petőfi S. u. 16.                                      1 csoport, 
Magyarlak, Temető u. 1.                                   1 csoport, 
Csörötnek, Vasúti u. 16.                                   1 csoport, 
Gasztony, Fő u. 20.                                          1 csoport,

         Bölcsőde: Kossuth L. u. 16.                            4 csoport

Tagozatai: a szlovén, német nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozók óvodai 
nevelése.

A  feladat  ellátásához  az  óvodának  rendelkezésre  állnak  a  székhelyén  és  a 
tagintézményénél lévő ingatlanok:
a./ Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14., Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.
b./ Rönök, Petőfi S. u. 16 
c./ Magyarlak, Temető u.1.
d./ Csörötnek, Vasúti u. 16.
e./ Gasztony, Fő u. 20.

Az  óvodák  és  a  bölcsőde  a  rendelkezésére  álló  vagyontárgyakat  (ingatlanok, 
nyilvántartott állóeszközök) nevelő feladatainak ellátásához szabadon használhatja.

Maximálisan felvehető gyermekek száma összesen: 414 fő
Óvodai intézményegység:
Szentgotthárd:   260 fő
Rönöki Kerekerdő Tagóvoda    25 fő 
Magyarlak Micimackó Tagóvoda   25 fő
Csörötneki Csillagvirág Tagóvoda   25 fő
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Gasztonyi Tapsifüles Tagóvoda   25 fő
Bölcsőde intézményegység:
Szentgotthárd   54 fő 

4.1. Alaptevékenység TEÁOR száma: 8510 Óvodai nevelés
           

4.2. Szakfeladat száma, megnevezése:
Kötelező(k) feladatként ellátandó tevékenysége:
Szakágazat száma és megnevezése /1/:

851020: óvodai nevelés (k)
   
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:

851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nev. igényű gyerm. Óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
882119 Óvodáztatási támogatás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés

         562917 Munkahelyi étkeztetés
   889101 Bölcsődei ellátás

889921 Szociális étkeztetés
561000 éttermi mozgó vendéglátás

4.3. Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó szakfeladatok: nincs.

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

5. Feladatellátást szolgáló vagyon
A Játékvár Óvoda területei és épületei: a szentgotthárdi 1024/2. hrsz.. alatt vannak 
nyilvántartva. A Kossuth L. u. 14. területe 1,2252 ha. 
A  Bölcsődei  intézményegység  épülete  a  szentgotthárdi  1034/2.  hrsz.  alatt  van 
nyilvántartva.
A körmendi Földhivatalnál a rönöki 36/2 helyrajzi számú bejegyzett épülettel ellátott 
1997m2  nagyságú  belterületi  ingatlan  az  alapító  önkormányzat  tulajdonát  képezi, 
ennek karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik. 
A magyarlaki csörötneki  tagóvoda területei és épületei: magyarlaki 500/3 hrsz.. és a 
csörötneki 455/1 hrsz. alatt vannak nyilvántartva az alapító önkormányzat tulajdonát 
képezi, ennek karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik.
A  gasztonyi  óvoda  területe   461/2   hrsz.alatt  van  nyilvántartva,  az  alapító 
önkormányzat tulajdonát képezi, ennek karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik.

6. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az  intézmény  vezetőjét  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási Tanácsa pályázat útján nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke 
gyakorolja.
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7.  Az  intézmény  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony(ok) 
megjelölése: a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik.

8. Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény képviseletét  külső szervek felé az igazgató önállóan látja el.  Ezt  a 
jogkörét  esetenként  meghatalmazással,  vagy  külön  aláírási  jogosultság 
megállapításával átruházhatja. Az igazgató tartós akadályoztatása esetén az óvodai 
intézményegység vezetője helyettesíti.

Záradék:
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a ……./2010. sz. Képviselő-testületi határozattal, 
Rönök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  …/2010.  sz.  Képviselő-
testületi  határozattal,  Gasztony  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  …
/2010.  sz.  Képviselő-testületi  határozattal,   Csörötnek Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  …2010.  sz.  Képviselő-testületi  határozattal,  Magyarlak Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2010. sz. Képviselő-testületi  határozattal 
fogadta el, amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

Szentgotthárd, 2010. június 15.

……………………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata

Képv.: Viniczay Tibor polgármester

……………………………………
Magyarlak Község Önkormányzata

Képv.: Monek Gyula polgármester

………………………………………….
Csörötnek Község Önkormányzata

Képv.: Kocsis Zsolt polgármester

…………………………………...
Rönök Község Önkormányzata
Képv.: Hegyi László polgármester

………………………………….
Gasztony Község Önkormányzata
Képv.: Kóczán István polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Szentgotthárd Város Jegyzője
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3. számú melléklet

Módosítás előtt Módosítás után

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

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

Az  intézmény  alaptevékenységébe 
tartozó szakfeladatok:

853111 Nappai  rendszerű 
gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)

853113 Nemzeti  és  etnikai 
kisebbségi  tanulók 
nappali  rendszerű 
gimnáziumi  oktatása 
(9-13. évfolyam)

855932 Iskolarendszeren 
kívüli szakmai oktatás

855931 Iskolarendszeren 
kívüli nem szakmai oktatás

852011 Általános  iskolai 
tanulók  nappali 
rendszerű  nevelése, 
oktatása  (1-4. 
évfolyam)

852021 Általános  iskolai 
tanulók  nappali 
rendszerű  nevelése, 
oktatása  (5-8. 
évfolyam)

852012 Sajátos  nevelési 
igényű  általános 
iskolai  tanulók 
nappali  rendszerű 

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

---

Az  intézmény  alaptevékenységébe 
tartozó szakfeladatok:

853111 Nappai  rendszerű 
gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)

853113 Nemzeti  és  etnikai 
kisebbségi  tanulók 
nappali  rendszerű 
gimnáziumi  oktatása 
(9-13. évfolyam)

855932 Iskolarendszeren 
kívüli szakmai oktatás

855931 Iskolarendszeren 
kívüli nem szakmai oktatás

852011 Általános  iskolai 
tanulók  nappali 
rendszerű  nevelése, 
oktatása  (1-4. 
évfolyam)

852021 Általános  iskolai 
tanulók  nappali 
rendszerű  nevelése, 
oktatása  (5-8. 
évfolyam)

852012 Sajátos  nevelési 
igényű  általános 
iskolai  tanulók 
nappali  rendszerű 
nevelése,  oktatása 
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nevelése,  oktatása 
(1-4. évfolyam)

852022 Sajátos  nevelési 
igényű  általános 
iskolai  tanulók 
nappali  rendszerű 
nevelése,  oktatása 
(5-8. évfolyam)

852013 Nemzeti  és  etnikai 
kisebbségi  tanulók 
nappali  rendszerű 
általános  iskolai 
nevelése,  oktatása 
(1-4. évfolyam)

852023 Nemzeti  és  etnikai 
kisebbségi  tanulók 
nappali  rendszerű 
általános  iskolai 
nevelése,  oktatása 
(5-8. évfolyam)

852031 Alapfokú 
művészetoktatás 
zeneművészeti 
ágban

852032 Alapfokú 
művészetoktatás 
képző-  és 
iparművészeti, 
táncművészeti,  szín- 
és  bábművészeti 
ágban

562913 Iskolai  intézményi 
étkeztetés

855911 Általános  iskolai 
napközi  otthoni 
nevelés

855914 Általános  iskolai 
tanulószobai nevelés

856020 Pedagógiai  szakmai 
szolgáltatások

852014 Általános  iskolai 
felnőttoktatás  (1-4. 
évfolyam)

852024 Általános  iskolai 
felnőttoktatás  (5-8. 
évfolyam)

479901

(1-4. évfolyam)
852022 Sajátos  nevelési 

igényű  általános 
iskolai  tanulók 
nappali  rendszerű 
nevelése,  oktatása 
(5-8. évfolyam)

852013 Nemzeti  és  etnikai 
kisebbségi  tanulók 
nappali  rendszerű 
általános  iskolai 
nevelése,  oktatása 
(1-4. évfolyam)

852023 Nemzeti  és  etnikai 
kisebbségi  tanulók 
nappali  rendszerű 
általános  iskolai 
nevelése,  oktatása 
(5-8. évfolyam)

852031 Alapfokú 
művészetoktatás 
zeneművészeti 
ágban

852032 Alapfokú 
művészetoktatás 
képző-  és 
iparművészeti, 
táncművészeti,  szín- 
és  bábművészeti 
ágban

562913 Iskolai  intézményi 
étkeztetés

855911 Általános  iskolai 
napközi  otthoni 
nevelés

855914 Általános  iskolai 
tanulószobai nevelés

856020 Pedagógiai  szakmai 
szolgáltatások

852014 Általános  iskolai 
felnőttoktatás  (1-4. 
évfolyam)

852024 Általános  iskolai 
felnőttoktatás  (5-8. 
évfolyam)

479901
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Tankönyvforgalmazá
s  költségvetési 
szervnél

931204 Iskolai, 
diáksport  tevékenység  és 
támogatása
  562917 Munkahelyi étkeztetés

Tankönyvforgalmazá
s  költségvetési 
szervnél

931204 Iskolai, 
diáksport  tevékenység  és 
támogatása
  562917 Munkahelyi étkeztetés

             931102  Sportlétesítmények 
működtetése és fejlesztése

13.5.2. Általános iskolai nevelés és 
oktatás keretében:

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

- A  tanulók  részére 
napközi  otthonos, 
iskolaotthonos  és 
tanulószobai  ellátást 
biztosít.

- Ellátja  a 
beszédfogyatékos, 
halláskárosult az enyhe 
értelmi fogyatékos és a 
pszichés fejlődési zavar 
miatt  a  tanulási 
folyamatban tartósan és 
súlyosan  akadályozott 
gyermekek nevelését és 
oktatását, otthoni ellátás 
keretében  különleges 
gondozást biztosít. A Kt. 

13.5.2. Általános iskolai nevelés és 
oktatás keretében:

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

- A  tanulók  részére 
napközi  otthonos, 
iskolaotthonos  és 
tanulószobai  ellátást 
biztosít.

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

- Iskolai  könyvtárat 
működtet.

- Igény  esetén 
felnőttoktatást is végez.

- Etnikai  nevelés  – 
oktatás megszervezése

- Kis  létszámú  osztály 
működtetése

- Logopédiai  ellátás 
biztosítása

- Gyógy-testnevelés 
megszervezése

- Fejlesztő pedagógiai és 
felzárkóztató, 
integrációs 
foglalkozások 
megszervezése

- sajátos nevelési  igényű 
tanulók  nappali 
rendszerű  általános 
iskolai 
nevelése,oktatása  (a 
Tanulási  Képességet 
Vizsgáló  Szakértői  és 
Rehabilitációs Bizottság 
által  készített  szakértői 
vélemény  alapján 
azokat  a  sajátos 
nevelési  igényű 
gyermekeket, akik testi, 
érzékszervi  (ezen  belül 
gyengén  látó, 
nagyothalló),  enyhe 
értelmi  fogyatékos, 
beszédfogyatékos,  a 
megismerő  funkciók 
vagy  a  viselkedés 
fejlődésének  organikus 
okra  visszavezethető 
tartós  és  súlyos 

121.§-a  értelmében  a 
más  fogyatékos 
tanulókkal a törvényben 
meghatározott 
óraszámban 
fejlesztőpedagógus 
foglalkozik.

- Iskolai  könyvtárat 
működtet.

- Igény  esetén 
felnőttoktatást is végez.

- Etnikai  nevelés  – 
oktatás megszervezése

- Kis  létszámú  osztály 
működtetése

- Logopédiai  ellátás 
biztosítása

- Gyógy-testnevelés 
megszervezése

- Fejlesztő pedagógiai és 
felzárkóztató, 
integrációs 
foglalkozások 
megszervezése

- Hátrányos  helyzetű, 
halmozottan  hátrányos 
helyzetű  tanulók  iskolai 
fejlesztés

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

vagy  a  viselkedés 
fejlődésének  organikus 
okra  visszavezethető 
tartós  és  súlyos 
rendellenességgel 
küzdenek, a megismerő 
funkciók  vagy  a 
viselkedés  fejlődésének 
organikus  okra  vissza 
nem vezethető tartós és 
súlyos 
rendellenességével 
küzdenek,  különösen 
dyslexia,  dysgraphia, 
dyscalculia,  tanulási 
zavar,  olvasási 
nehézség, 
figyelemzavar, 
magatartás  zavar, 
helyesírási nehézség.)

4. számú melléklet

Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT
Egységes szerkezetben

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (9970  Szentgotthárd, 
Széll  Kálmán  tér  11.)  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  tv.  37.  §.  (5) 
bekezdésében  és  a  költségvetési  szervek  jogállásáról  és  gazdálkodásáról  szóló 
2008. évi CV. törvény 4.§ (1-2) bekezdése alapján az alábbi egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot adja ki:

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

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

 az 1893. évben Szentgotthárd Nagyközség Képviselő testülete által alapított 
Magyar  Királyi  Államgimnázium,  majd  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium 
Szentgotthárd 
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 és az  1981-ben a Nagyközségi  Közös Tanács Szentgotthárd  által  alapított 
Állami Zeneiskola – majd Takács Jenő Zeneiskola 

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

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

Az  intézmény  2010.  július  1.  időponttól  olyan  közös  igazgatású  közoktatási 
intézményként  működik  tovább,  amely  magában  foglal  egy  egységes  iskolai 
intézményegységet és az összetett  iskolára vonatkozó előírások szerint  magában 
foglal  egy  alapfokú  művészetoktatási  intézményegységet  is.  Az  egységes  iskolai 
intézményegység ellátja az általános iskolai képzést és a gimnáziumi képzést. Az 
1991. június 20-án, Magyarlak és Csörötnek Község Önkormányzata által alapított 
Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola intézmény 2010. július 1-től a Szentgotthárd 
és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  egységes  iskolai  intézményegységének 
tagintézményeként működik tovább.

1.  Neve:  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
Rövidített neve: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI)
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
A szervezeti  és  szakmai  szempontból  önálló  intézményegységként  működő 
tagintézményei (telephelyei):

I.                  Intézményegység: Egységes Iskola
              Telephelyei:

 Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Vörösmarty 
Mihály Gimnáziuma, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.

 Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Általános 
Iskolájának  Széchenyi  István  5-8.  Évfolyama,  9970 
Szentgotthárd, Füzesi u. 7.

 Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Általános 
Iskolájának  Arany  János  1-4.  Évfolyama,  9970 Szentgotthárd, 
Arany János u. 2.

 Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Magyarlak  - 
Csörötnek Általános Iskolája, 9963 Magyarlak, Kossuth u. 236.

II. Intézményegység:
Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Takács  Jenő  Alapfokú 

Művészetoktatási  Intézményegysége  (Rövidített  neve:  Takács  Jenő 
Zeneiskola), 9970 Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 1.
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 telephelye: 9963 Magyarlak, Kossuth u. 236.

OM azonosító: 200627

2. Alapító szerve: 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

    Alapítás időpontja: 2005. 07.01.
    Az alapítást elrendelő határozat száma: 52/2005.

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

4. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: 
 Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
 Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

(9963 Magyarlak, Kossuth Lajos út 173.)  
 Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

(9962 Csörötnek, Vasúti út 5.)
     
5. Működési köre: Szentgotthárdi kistérség területe

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

7. Tagozat megnevezése:
- nappali;
- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás;
- sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  általános  iskolai 

nevelése és oktatása;

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

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

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

9. Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatás

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

11. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 Vörösmarty Mihály Gimnázium és Kollégium (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 

1.)
 Széchenyi István Általános Iskola (9970 Szentgotthárd, Füzesi u.7.)
 Arany János Általános Iskola (9970 Szentgotthárd, Arany J. u.2.)
 Takács  Jenő  Zeneiskola  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  (9970 

Szentgotthárd, Deák. F. u. 1.)

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

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

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

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:

853111 Nappai rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853113 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű 

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

(1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai  tanulók  nappali  rendszerű  nevelése,  oktatása 

(5-8. évfolyam)
852012 Sajátos  nevelési  igényű  általános  iskolai  tanulók  nappali 

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

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

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

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

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

931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
  562917 Munkahelyi étkeztetés
  931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

13.3. Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó szakfeladatok: nincs.

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

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

13.5.1. Gimnáziumi nevelés és oktatás keretében:
- Gimnáziumi  képzés,  amely  általános  műveltséget  megalapozó  , 

valamint  érettségi  vizsgára  és  felsőfokú  iskolai  tanulmányok 
megkezdésre és a munkába állásra felkészítő nevelés és oktatás .A 
gimnáziumi  nevelést  és  oktatást  az  ötödik  ill.  a  kilencedik 
évfolyamon kezdi és a tizenkettedik ill. tizenharmadik évfolyammal 
fejezi be. Egy osztályban a kilencedik évfolyamon idegen nyelvből 
intenzív nyelvi képzés folyik.

- Ellátja a szlovén és német nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását.

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

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

- A tanulók részére napközi otthonos, iskolaotthonos és tanulószobai 
ellátást biztosít.

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

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

megszervezése
- Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai 

fejlesztés
- sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

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

13.5.3. Alapfokú művészetoktatás keretében:
- Az  alapfokú  művészetoktatás  zeneművészeti  ágában  alapfokú 

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

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

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

13.6.Maximálisan felvehető tanulólétszám:

- gimnázium: 400 fő
- általános iskola:

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

műveltséget megalapozó iskolai oktatása: 50 fő
 alapfokú művészetoktatás: 265 fő
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 képző-iparművészeti ágban 140 fő

13.7. A feladatellátást szolgáló vagyon:
13.7.1.  A gimnázium területe  és  épülete:  a  1332.  sz.  tulajdoni  lapon,  az 
1376. hrsz. alatt van nyilvántartva.
13.7.2. Az általános iskolák területei és épületei: a 1072. hrsz. és a 7/2. hrsz. 
alatt  vannak  nyilvántartva  (általános  iskolák  épülete  tornateremmel, 
tornacsarnokkal).
13.7.3.  A  magyarlaki  csörötneki  általános  iskola  területe  és  épülete  a 
magyarlaki 500/3 hrsz. van nyilvántartva (tagintézmény).
13.7.4. A zeneiskola a szentgotthárdi 1320. hrsz. alatt van nyilvántartva. A 
telephelynek  otthont  adó  -  Magyarlak-  Csörötnek  tulajdonában  lévő, 
Magyarlak,  Kossuth  L.  u.  236.  sz.  alatti  –  ingatlan,  valamint  annak 
felszereléseinek ingyenes használata megállapodás alapján történik. 
Az  intézmény  a  feladatellátáshoz  szükséges  ingatlanokat,  így  a 
tornacsarnokot,  tornatermet,  tantermeket  egy  évnél  nem  hosszabb 
időtartamra  bérbe  adhatja,  ha  ez  nem  akadályozza  a  nevelési-oktatási 
intézményben folyó munkát. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem 
jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni.

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

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

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

Záradék:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  egységes  szerkezetbe 
foglalt  Alapító Okiratot a …../2010. sz. Képviselő-testületi  határozattal,  Magyarlak Község 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  …./2010.  sz.  Képviselő-testületi  határozattal, 
Csörötnek  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2010.  sz.  Képviselő-testületi 
határozattal fogadta el, amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

Szentgotthárd, 2010. június 15.

……………………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata

Képv.: Viniczay Tibor polgármester

……………………………………
Magyarlak Község Önkormányzata

Képv.: Monek Gyula polgármester
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………………………………….
Csörötnek Község Önkormányzata

Képv.: Kocsis Zsolt polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Szentgotthárd Város Jegyzője     
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E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2010.június 30-i ülésére

Tárgy:SZOI alapdokumentumainak módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 26/2010. sz. 
határozatában  jóváhagyta  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
120/2010.  sz.  határozatát,  melynek  értelmében  a  SZOI  magyarlaki  és  csörötneki  óvodai 
telephelyei 2010. július 1-jétől a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 
intézmény keretein belül, mint tagóvodák működnek tovább.
Ennek megfelelően az intézményi alapdokumentumok, a Pedagógiai Program és a Szervezeti 
Működési Szabályzat (SZMSZ) módosításra kerülnek az alábbiak figyelembe vételével:

 intézményi átszervezés miatt szükségessé vált módosítások,
 esélyegyenlőséget  szolgáló intézkedések támogatása - hátrányos helyzetű, halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók integrációs fejlesztése  ( Csörötnek-Magyarlak Általános Iskola)
 2009. évi fenntartói ellenőrzésben feltárt, dokumentumokat érintő hiányosságok pótlása, 
különös tekintettel a SZMSZ-be most bekerült egységes szervezeti felépítési ábrával.

A dokumentumokat a SZOI igazgatója készítette, a nevelő-testülete fogadja el, véleményezési 
joggal  rendelkezik  a  diákönkormányzat,  szülői  munkaközösségek  és  az  iskolaszék.  A 
fenntartó jóváhagyásával  válik  érvényessé.  Az egyes dokumentumokat a  terjedelmük miatt  
takarékossági  okokból  nem  mellékeltük  az  anyaghoz,  azok   az  alábbi  linkekre  kattintva  
olvashatók illetve letölthetők:

SZOI pedagógiai program:
http://www.szentgotthardterseg.hu/download.ashx?type=file&id=3471

SZOI SZMSZ-:
http://www.szentgotthardterseg.hu/download.ashx?type=file&id=3472

Az intézmény vezetője a módosított dokumentumokat megismerésre és véleményezésre átadta 
a  tantestületeknek,  intézményi  SZM-eknek,  diákönkormányzatoknak ,  iskolaszéknek.  Ezen 
Testületek véleményüket jegyzőkönyvekbe foglalva fejezték ki, mely vélemények az anyag 
terjedelme miatt a Polgármesteri Hivatal 12. sz. irodahelyiségében megismerhetők. 

Pedagógiai Program módosításai:
◊ intézményi (tagintézményi ) elnevezések módosítása;
◊ a program kiegészítése az esélyegyenlőséget  szolgáló intézkedések támogatása -hátrányos 
helyzetű,  halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulók  integrációs  fejlesztése   (  Csörötnek-
Magyarlak Általános Iskola)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ ) módosításai:
◊ intézményi átszervezés miatt szükségessé vált az intézményi (tagintézményi ) elnevezések 
módosítása;
◊ a 2009. évi fenntartói ellenőrzésben feltárt, dokumentumokat érintő hiányosságok pótlása , 
különös tekintettel a SZMSZ-be most bekerült egységes szervezeti felépítési ábrával.
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A dokumentumokban továbbra is az alábbi hiányosságok pótlását, illetve a 
következő módosításokat javasoljuk:

Pedagógiai Program tekintetében:
*1.4.1.1.pontban  a  két  tanítási  nyelvű  képzésnél   többször  is   középfokú  nyelvvizsgával 
rendelkező  pedagógust említ –jogszabály alapján ez nem megengedett- ennek módosítása 
szükséges,
*  1.4.3.2.  pontban  javasolt  a  Játékvár  Óvoda  intézményi  elnevezésének  módosítása 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  ( SZEOB )megnevezésre
* 2.13.6. pontban a mindennapos testnevelés lehetőségének biztosítása „ kell”

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ )tekintetében:
*  2.4.  pontban  az  intézményegységet  vezető  magasabb  vezetői  megbízással  rendelkező 
pedagógus,
*  2.7. pontban a munkaközösség vezető nem vezető beosztás,
*  2.9.  pontban  az  intézményegységek  vezetőinek  helyettesítési  rendjének  pontos 
megfogalmazása,
* 2.11. pontban az intézmény aláírási rendje nem egyezik a helyettesítéssel – ez utóbbit a 
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium látja el , az aláírásnál pedig az igazgató távollétében az 
Igazgató Tanács alelnöke van kijelölve ( jelen esetben a SZOI Takács Jenő AMI  vezetője )
* 2.17.   pontban az intézmény egységes szervezeti felépítési ábráját továbbra sem 
megfelelő (munkaközösség –vezetők ki alá tartoznak …..)
* 3.1 pontban a” jogcím”  elnevezést jogkörre célszerű módosítani,
* 5.7 pontban a „nem pedagógiai feladatú dolgozói” helyett nem pedagógus munkakörben 
foglalkoztatottak megfogalmazás ajánlott,
*  5.9  pontban  található,  hogy  az  SZM  évente  értékeli  a  minőségirányítási  program 
végrehajtását ( minőségirányítási tevékenység az intézményben nem …. )
*  5.11.  pontban  az  iskolaszék  bemutatása  bővebben,  jogkörének  meghatározása 
( mellékletben),
*8.6.4 pontban óvoda van feltüntetve- az intézményi Alapító Okirat szerint már nem tartozik 
az intézményhez óvodai egység,
* 12.pontban meghatározott A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételeinek 
alapelvei általános elvárások minden pedagógussal szemben.
A közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  118.  §  (12)  bek  alapján  a  közoktatási 
intézmény  vezetője  kereset-kiegészítéssel  ismerheti  el  meghatározott  munkateljesítmény 
elérését, illetve - a helyettesítést kivéve - az átmeneti többletfeladatok ellátását, így különösen 
a  pedagógiai  fejlesztő tevékenységet,  a  nevelés céljait  szolgáló tanórán kívüli  foglalkozás 
terén  nyújtott  minőségi  munkavégzést  (a  továbbiakban:  kiemelt  munkavégzésért  járó 
keresetkiegészítés)  .  A kiemelt  munkavégzésért  járó  keresetkiegészítés  megállapítható  -  a 
közoktatási intézmény bármely alkalmazottja részére - egy alkalomra, illetőleg meghatározott 
időre. A meghatározott időre szóló kereset-kiegészítést havi rendszerességgel kell kifizetni. A 
kereset-kiegészítés  megállapításánál  figyelembe  kell  venni  a  vezetői  feladatokat  ellátók, 
továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének eredményeit. 
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételeit - ha jogszabály másként nem 
rendelkezik  -  a  kollektív  szerződésben,  ennek  hiányában  a  szervezeti  és  működési 
szabályzatban  kell  meghatározni.  Tehát  amennyiben  az  intézmény  rendelkezik  Kollektív 
Szerződéssel,  úgy  az  SzMSz-ben  ezt  már  nem  kell  szabályozni.  Viszont  azt  meg  kell 
határozni, hogy a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak mi alapján kapnak kereset 
kiegészítést!
*  13  pontban  a  mindennapos  testmozgást  az  5-8.  évfolyamig  a  következő  foglalkozások 
keretében szervezik – hasonlóan az 1-4. évfolyamhoz  a heti időkeret meghatározása,
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* 14. pontban vagyonnyilatkozatot …..
* 1.sz. mellékletben az igazgató tanács egyetértési jogköre  nincs meghatározva , hogy mire 
terjed ki, meg kell határozni konkrétan
* Az Igazgató Tanács szükség szerinti gyakorisággal, de tanévenként legalább háromszor
 köteles ülést tartani. ( E tanévben ez nem valósult meg .),
* 2. sz. mellékletben az egyes munkaköri leírásokban átfedések, ellentmondások vannak
 átgondolása  célszerű ( pl. munkáltatói jogkör gyakorlása, tantárgyfelosztás készítése, 
osztályfőnökök kinevezése, helyettesítések  ).
Az SZMSZ 2.3.,  2.9. és  3. pontjában megfogalmazott munkajogi kérdések  szabályozásával 
ellentétesek  az SZMSZ 2. sz. mellékletében található magasabb vezető és vezető beosztású 
dolgozók  munkaköri  leírásaiban  foglalt  rendelkezések,  mely  szerint  ők  gyakorolják  a 
munkáltatói jogokat az intézményegység/ tagintézmény / telephely dolgozói felett úgy , hogy 
a kinevezéshez, a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséhez , a fegyelmi megindításához 
ki kell kérni az igazgató jóváhagyását.  Ez utóbbi rendelkezés a Kjt.  46.§ (1) bekezdésébe 
ütközik.
*Az  eddigi  tapasztalatok  alapján  indokoltnak  tartom  a  szakmai  egyeztetést  az  SZMSZ 
tantestületi elfogadása előtt.
*Kérem pontosan megnevezni a már többször módosított  SZMSZ-ben a  módosítás előtti és a 
módosítást követő szövegrészeket.

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 102. § (2) bek. f. pontja alapján a fenntartó 
hagyja jóvá a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát.
A közoktatási törvény 103. § (1) bekezdése értelmében  a fenntartó a szervezeti és működési  
szabályzat  jóváhagyását akkor tagadhatja meg, ha annak tartalma  jogszabály ellenes, sérti  
a  fenntartó  önkormányzat  rendeletét,  és  ellentétes  az  intézmény  alapító  okiratában 
foglaltakkal.

A SZMSZ tekintetében  az   előterjesztésben  felsorolt  hiányosságok  pótlása,  egyes  pontok 
módosítása miatt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem javasolja a 
fenntartó Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának , 
hogy a SZOI SZMSZ-ét az előterjesztéshez csatolt formában jóváhagyja. Azt átdolgozásra 
vissza kell küldeni az igazgatónak azzal, hogy az intézményi SZMSZ-t 2010. augusztus 10-
éig ismételten be kell nyújtani jóváhagyásra!

A kérelem tárgyában a fenntartó Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú kistérségi Társulás 
Társulási Tanács dönt. A Tisztelt testületnek javaslattételi joga van. Kérem a Tisztelt Testületet 
az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának hogy  a 
SZOI Pedagógiai Program módosításait az előterjesztésben tett kiegészítések módosításával 
hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős  : Viniczay Tibor  polgármester
                Pénzes Tibor  igazgató

2.  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  a  fenntartó 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának , hogy a 
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SZOI  SZMSZ-ét  az  előterjesztésben  felsorolt  hiányosságok  pótlása,  illetve  az 
előterjesztésben  javasolt   módosítások  átvezetése  végett.  átdolgozásra  küldje  vissza  az 
igazgatónak azzal, hogy az intézményi SZMSZ-t 2010. augusztus 10-éig ismételten nyújtsa be 
jóváhagyásra.
Határidő : 2010. augusztus 10. az átdolgozott dokumentum benyújtására
Felelős   : Pénzes Tibor  igazgató
Szentgotthárd, 2010. június 18.

Viniczay Tibor
  Polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző
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Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. június 30-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: SZOI kérelem határozott idejű álláshely betöltésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  Igazgatója  azzal  a  kéréssel  (1.  számú  melléklet) 
fordult a fenntartó Társulási Tanácshoz, hogy a következő tanévben is engedélyezze egy 
határozott idejű álláshely betöltését 2010. szeptember 1. - 2011. június 15. időszakra.

A  159/2009.  számú  képviselő-testületi  határozat  alapján  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata javasolta a fenntartó Társulási Tanácsnak, hogy a szentgotthárdi Oktatási 
Intézmény számára 1 fő napközis nevelő határozott időre történő alkalmazását továbbra is 
engedélyezze  a  2009.  szeptember  01.-  2010.  június  15.  közötti  időszakra  azzal  a 
kiegészítéssel, hogy szeptember 1-jétől belső átszervezéssel az így megmaradó álláshely 
megtartásával a fejlesztő pedagógusi álláshely is megtarthatóvá válik. A Képviselő-testület 
kikötötte továbbá, hogy ehhez plusz fedezetet nem biztosít. A Társulási Tanács egyetértett a 
szentgotthárdi javaslattal és a 49/2009. számú határozattal meg is erősítette azt.

A jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  a  2009/2010-es  tanévtől  az  integráltan  oktatott 
sajátos  nevelési  igényű  (SNI-s)  gyermekek  ellátásához  1  fő  gyógypedagógia  szakos 
végzettségű  pedagógus  alkalmazására  volt  szükség.  A  fent  említett  határozott  idejű 
álláshelyen került alkalmazásra a gyógypedagógus.

A sajátos nevelési igényű tanulók létszáma a 2009/2010-es tanévben:
 a SZOI Széchenyi István Általános Iskola 5-8. Évfolyamán: 12 fő
 a SZOI Arany János Általános Iskola 1-4. Évfolyamán: 4 fő

A sajátos nevelési igényű tanulók létszáma várható létszáma a 2010/2011-es tanévben:
 a SZOI Széchenyi István Általános Iskola 5-8. Évfolyamán: 10 fő
 a  SZOI  Arany  János  Általános  Iskola  1-4.  Évfolyamán:  3  fő  (az  első 

évfolyamon  még  nem  ismertek  a  végleges  véleményezések,  ez  a  szám 
emelkedhet is).

A létszámok alapján tehát a 2010/2011-es tanévben is indokolt a szakember foglalkoztatása 
a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben. Fontos ez azért is, mert a sajátos 
nevelési igényű tanulók ellátásának finanszírozására magasabb összegű normatíva jár, mint 
a normál tanulók esetében, de ehhez a törvényben meghatározott óraszámban megfelelő 
szakembernek  –  gyógypedagógusnak  –  kell  az  SNI-s  tanulókkal  foglalkozni.  Ezen 
jogszabályi megfelelést csak a kért álláshely megléte esetén tudja az intézmény biztosítani.
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Az intézmény igazgatója mindezekre tekintettel kéri a fenntartót, hogy a következő tanévben 
is engedélyezze az 1 fő gyógypedagógia szakos végzettségű kolléga határozott időre történő 
alkalmazását 2010. szeptember 1-jétől 2011. június 15-ig.

Kérem a Tisztelt  Testületet,  hogy az előterjesztést megtárgyalni  és tárgyában a fenntartó 
Társulási Tanács számára javaslatot tenni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási 
Intézmény  számára  egy  fő  gyógypedagógus  határozott  időre  történő  alkalmazását 
engedélyezze a 2010. szeptember 01. - 2011. június 15. közötti időszakra azzal, hogy erre a 
fenntartó külön pénzügyi fedezetet nem biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2010. június 15.

                  Dr. Gábor László
                                                                                                                  irodavezető

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

Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény
H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630

E-mail: szoi@ vmg-sztg.sulinet.hu
URL: http://www.vmg-sztg.sulinet.hu

Iktatószám:66/2010 Tárgy: Kérelem határozott idejű plusz álláshely betöltésére

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás
Szentgotthárd

Tisztelt Fenntartó!

Intézményünk  SZOI  Arany  1-4.  és  SZOI  Széchenyi  5-8.  Évfolyamán  a  2009/2010-es 

tanévben  az  integráltan  oktatott  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  ellátásához  egy  fő 

gyógypedagógia  szakos  végzettségű  pedagógus  alkalmazására  volt  szükség.  A  nevezett 

gyermekek  várható  létszáma  alapján  a  következő,  2010/11-es  tanévben  is  indokolt  ilyen 

szakember  alkalmazása  intézményünknél.  Az  érintett  kolléga  határozott  idejű  kinevezése 

azonban 2010. június 30- án lejár. 

Azzal a kéréssel fordulok a T. Fenntartóhoz, hogy a következő tanévben a fentiek alapján 

engedélyezze egy fő gyógypedagógia szakos végzettségű pedagógus határozott időre történő 

alkalmazását a 2010. szeptember 1- től  2011. június 30-ig terjedő időszakra. Mivel a sajátos 

nevelési igényű tanulók ellátásának finanszírozása speciális és jóval magasabb összegű, mint 

a  normál  tanulók  esetében,  ezért  fontos  az  ellátás  biztosítása  a  kellő  óraszámban.  Ezt 

intézményünkben  a  következő  tanévben  csak  a  kért  álláshely  megléte  esetén  tudjuk 

biztosítani.

Szentgotthárd, 2010. június 14.

Kérésünk kedvező elbírálásában bízva tisztelettel:

Pénzes Tibor
                igazgató
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E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2010. június 30-i ülésére

Tárgy: Középtávú elképzelések kidolgozása a SZOI-ban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület  2010.  márciusi  ülésén  tárgyalta  a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény 
szakmai vezetőinek Tájékoztatóját. A 70/2010.sz. határozat 2./ pontja alapján a Képviselő-
testület  felkérte  a  Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  Igazgatóját  a  szakmai  vezetők 
beszámolói  szerinti  és  a  bevezetett  új  szakmai  feladatok  további  tapasztalatai  alapján  a 
megkezdett feladatok továbbfolytatásához középtávú elképzelések kidolgozására.

Az intézmény igazgatója, az intézményegység-vezető helyettesek, valamint a szakmai vezetők 
elkészítették  a  következő  évekre  szóló  képzési  terveiket,  a  hozzájuk  kapcsolódó 
továbbképzési tervekkel, javaslatokkal. (1.sz. melléklet )

Rövid visszatekintés:

2005. július 01. napján alakult meg a Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény.  Az azóta  eltelt  években a   SZOI általános  iskolai 
képzését  továbbgondoltuk,  az  intézményi  struktúrát  azóta  még többször  módosítottuk (két 
tanítási  nyelvű  oktatás  bevezetése,  mindennapos  testnevelés  bevezetése,  az  alsó  és  felső 
tagozat „tömbösítése”, Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola –Óvoda integrálása).

A 2008/2009-es tanévben bevezetésre került két tanítási nyelvű képzés egy osztályban indult 
el,  emellett  továbbra  is  biztosítottuk  a  nemzetiségi  nyelv  oktatását  (német,  szlovén),  és 
bevezettük a mindennapos testnevelést.

A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban továbbra  is folyik a nyolcosztályos képzés , a 
négy évfolyamos  illetve három évfolyamon még a nulladik évfolyamos képzés is.

A lehetőségek elemzése

Az elmúlt  hónapokban  többször  is  felmerült  szakmai,  pénzügyi  finanszírozás  figyelembe 
vételével, hogy a SZOI-ban a képzések miként folytatódjanak a jövőben.

- Mivel már a „Szentgotthárd Társadalmi, gazdasági programja 2007-2010”-es anyagban is 
az  egyik  legfontosabb  elemként  említettük  az  oktatás  területén  az  idegen  nyelvtudás 
fontosságát, a két tannyelvi oktatást be is vezettük, és ezek után kértük az intézménytől a 
képzés folytatásának kidolgozását.

- A fenntartó több kisebb szakmai csoportot is meghallgatott, és az alábbi képzésformák 
indítását engedélyezte már a 2010/2011-es tanévtől és ezek indítását támogatja a jövőben 
is:

 két tanítási nyelvű osztály
 nemzetiségi osztály (német, megfelelő számú jelentkező esetén szlovén)
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 2 normál tantervű osztály.

A közoktatási rendszerünk felépítésének több csomópontja van:
1.) két tannyelvű képzés alsó tagozatban
2.) a kéttannyelvű képzés megszervezése 8. osztályig
3.) Nyolcosztályos gimnáziumi képzés fenntartása 
4.) A négy évfolyamos gimnáziumi képzés fenntartása, ott vonzó képzés kínálata emelt 

nyelvi 
5.) képzéssel, egyéb képzésekkel
6.) A mindennapos testnevelés kiterjesztése valamennyi évfolyamra.

E sarokpontok között kell megszervezni az oktatásai tevékenységet, a következők szem előtt 
tartásával:

-  A két  tanítási  nyelvű  képzés  szakmai  személyi  feltételei  csak  négy  évig  kidolgozottak 
(szükség esetén 6. évfolyamig megoldott) ezért a fenntartó arra kérte az intézményt, hogy ezt 
minél előbb pótolja. A következőket figyelembe kell venni ehhez:

 - A pedagógusok szükséges továbbképzését a Kt. 17. § (3) bekezdése alapján az alábbiak 
szerint kell szervezni: mivel az iskolai nevelés és oktatás nyelve néhány tantárgy esetében 
nem  a  magyar  nyelv,  a  német  nyelven  folyó  nevelő  és  oktató  munkához  pedagógus-
munkakörben  az  alkalmazható,  aki  a   német  nyelven  tanított  tantárgy  tanításához 
meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint a német nyelv 
tanítására jogosító tanítói, tanári, nyelvtanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, 
illetve  7-8.  évfolyamok  esetében  meghatározott  felsőfokú  iskolai  végzettséggel  és 
szakképzettséggel rendelkezik, továbbá az alapképzésben vagy a szakirányú továbbképzésben 
elsajátította  az  adott  tantárgy  német  nyelven  történő  oktatásához,  szükséges  nyelvi 
ismereteket. Mindezeknek azonban előfeltétele a 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet 2. § (1) 
bekezdésének megfelelőn, hogy legalább egy fő pedagógus kolléga német anyanyelvű legyen.

-  A két  tanítási  nyelvű  képzés  8  évfolyammal  befejeződik.  A kérdés  az,  hogy  negyedik 
évfolyamot követően hol folytatódik a két tanítási nyelvű képzés – a SZOI Széchenyiben vagy 
a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban. A személyi feltételek mindkét intézményben csak 
részben biztosítottak, a képzési feltételek a 6. évfolyamig biztosíthatók. 
A  jogszabályi  előírás  meghatározza,  hogy  középfokú  illetve  felsőfokú  nyelvvizsgával 
szaktantárgyat  nem lehet  oktatni!  Ezt  esetleg  a  napköziben  a  napközis  nevelőnél  el  lehet 
fogadni.

-  A  SZOI  oktatási  rendszerében  több  évtizede,  kiemelkedő  szakmai  munkával  folyó 
nyolcosztályos képzés folytatásának biztosítása érdekében a képzésbe a negyedik évfolyamos 
tanulók közül a tehetséges, jó képességű gyerekek jelentkeznek. Két év múlva a jó képességű 
gyerekek a jelenlegi rendszerben „megosztottan” jelentkeznek, hiszen nagyon sok tehetséges 
gyermek a két tannyelvű képzésben vesz részt, amit továbbra is folytatni akar. Erre tekintettel 
fontos  megfogalmazni,  hogy  a  SZOI  képzési  struktúráját  olyan  irányba  kell  módosítani, 
amelyben a két tanítási nyelvű képzés és a nyolcosztályos gimnáziumi képzés is folytatódhat. 
Cél, hogy a mellékelten elkészített anyag alapján a két tannyelvi oktatás továbbhaladásának 
jövőbeni feltételeit az intézmény megteremtse, hiszen az elmúlt két tanévben az intézmény 
nem hozott hathatós döntést annak érdekében, így veszélybe került a két tannyelvi képzés  
folytatása a 4. évfolyamot követően!
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A képzés  bevezetése  előtt  a  szakértői  véleményben  a  szakértő  az  alábbiakra  felhívta  a 
figyelmet:
„Az  ehhez  szükséges  személyi  feltételek,  valamint  a  megvalósításhoz  szükséges  anyagi  
háttér biztosítása a fenntartók többletterhét fogja jelenteni.” 

A feltételek megteremtése

- Az iskolának a két tannyelvű képzésben legalább három tantárgy célnyelven  való tanulását 
kell lehetővé tennie. A célnyelv és a célnyelvű órák aránya a tanulók kötelező tanórájának 
harmincöt százalékánál ne legyen kevesebb, és ötven százalékánál ne legyen több.

Ennek figyelembe vételével kellett az intézménynek kidolgozni a középtávú és beiskolázási 
tervet. Az intézmény a személyi feltételek biztosításához olyan kollégákkal számolt, akiknél 
már folyamatban van valamilyen formában a német nyelv tanulása, illetve vállalnák az adott 
képesítés megszerzését.

Végzettség Megszerzendő képesítés
1 fő Tanító-  német 

műveltségterület,  felsőfokú 
német nyelvvizsga

Német szak

3 fő tanító német műveltségterület
1 fő Német- kommunikáció szak Földrajz szak
1 fő Testnevelés szak Szaktárgy  oktatása  idegen 

nyelven

Az elkészített továbbképzési tervből sajnos még mindig nem derül ki az , hogy melyik az a 
három tantárgy, amelyet a két tanítási nyelvű képzésben  az 5-8. évfolyamon oktatni fognak.

-  Egyelőre nem látjuk a  szakértő által  már  jelzett  többlet  órák,  további  foglalkoztatottak, 
következő képesítés megszerzésének finanszírozási feltételeit:
- Két év múlva hogy a német órák szakos pedagógus által ellátott órák legyenek, további 2 főt 
fel kell venni;
- Amennyiben lesz olyan pedagógus, aki vállalkozik a további szak (német, vagy a két tanítási 
nyelvű képzésben szükséges szak) elvégzésére a tanulmányainak finanszírozása is kérdéses. 
Ez azért fontos, mert a 2010-es költségvetésben már nem szerepel a pedagógus továbbképzés 
támogatási normatíva.

Az intézményvezető, az intézményegységvezető-helyettesek, szakmai vezetők által készített 
anyag  az  intézmény  képzéseire  vonatkozóan  kielégítő,  de  a  továbbképzési  terv  pontos 
kidolgozása hiányzik. Még mindig nincs kidolgozva pedig ki kellett volna dolgozni,  hogy ki,  
melyik évben és milyen szakra/továbbképzésre jelentkezik és ennek a következő költségvetési 
években milyen pénzügyi vonzata van.
A  Testület  által  elfogadott  képzések  érdekében  a  fenntartónak  részben  vagy  teljesen 
finanszírozni kell a pedagógusok továbbképzését.

Kérem a T. Testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.
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Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézmény vezetői és szakmai vezetői által készített középtávú képzési és beiskolázási terv c. 
anyagot megismerte. Az anyag képzésre vonatkozó részét elfogadja és a jövőre vonatkozóan 
az  alábbiakban  határozza  meg  és  javasolja  a  fenntartó  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsának elfogadásra :

a) SZOI Arany János Általános Iskola 1-4,. Évfolyamán:
- két tanítási nyelvű osztály
- nemzetiségi osztály (német, megfelelő számú jelentkező esetén szlovén)
- 2 normál tantervű osztály.

b) SZOI Széchenyi István Általános Iskola 5-8. Évfolyamán:
- nemzetiségi nyelvi osztály
- 2 normáltantervű osztály

c) SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumában:
- nyolcévfolyamos képzés úgy, hogy 2012/13-as tanévtől a két tanítási nyelvi 

képzés itt folytatódik
- négy  évfolyamos  képzés  (emelt  nyelvi  képzésekkel  és  további  speciális 

képzések kínálatával)

Ennek megfelelően kezdeményezi, hogy az intézmény igazgatója a pedagógiai programban, a 
helyi tantervekben a szükséges módosításokat végezze el.

Határidő: azonnal, a dokumentumok módosítására 2010. szeptember 30.
Felelős  :  Pénzes Tibor  igazgató

2.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárdi  Oktatási 
Intézmény vezetői és szakmai vezetői által készített középtávú képzési és beiskolázási terv c. 
anyag beiskolázási terv részét nem fogadja el,  illetve nem javasolja a fenntartó Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsának  elfogadásra  Felkéri  az  intézmény  Igazgatóját,  hogy  az 
intézményre vonatkozóan részletes és pontos beiskolázási tervet készítse el.
Határidő : 2010. július 15.
Felelős   : Pénzes Tibor igazgató

Szentgotthárd, 2010. június 14.

 Viniczay Tibor
   polgármester

Ellenjegyzem:  Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző
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Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény
H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.

Középtávú képzési és beiskolázási terv a Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézményben

1. Helyzetelemzés

A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben a 2008-as intézményátszervezéssel új 

képzések  kerültek  bevezetésre  (magyar-  német  két  tanítási  nyelvű  képzés,  mindennapos 

testnevelés).  Az új  nyelvi  képzés  bevezetése  magával  hozta  a  korábbi  években évfolyami 

szinten mindössze 10-12 fővel működő nemzetiségi német nyelvi képzés (heti öt nyelvi és 

népismereti  óra) iránti  érdeklődés ugrásszerű növekedését.  Mivel  a  szülők e  képzés iránti 

igényével  kapcsolatban  nincs  lehetőség  az  intézmény  részéről  mérlegelésre  (a  jelenlegi 

törvényi szabályozás alapján gyakorlatilag minden tanuló számára alanyi jogon biztosítandó a 

nemzetiségi  nyelvi képzés),  két  évvel  ezelőtt  kettő,  tavaly pedig három csoportban kellett 

nemzetiségi  német  nyelvi  csoportot  indítanunk.  A  következő,  2010/11-es  tanévben  két 

nemzetiségi német nyelvi csoportot indítunk 20 fővel. 

Örvendetes,  hogy a tavaly induló első osztályban újra tudtunk nemzetiségi szlovén nyelvi 

csoportot  indítani  (szintén  heti  öt  nyelvóra),  és  ez  így  lesz  a  következő  tanévben  is.  A 

nemzetiségi szlovén nyelvi csoportok működtetése és hosszú távú fenntartása kiemelt feladat, 

a  személyi  feltételek  adottak  az  intézményben.  Ebben  jelentős  szerepet  vállalnak  az 

intézmény  mellett  az  Országos  Szlovén  Önkormányzat,  a  Magyarországi  Szlovének 

Szövetsége, valamint a szlovéniai oktatásügyi szervek munkatársai is. A nemzetiségi szlovén 

nyelvoktatás működtetéséhez a helyi kisebbségi szervezetektől kérünk és kapunk támogatást.
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A kéttannyelvű  és  nemzetiségi  nyelvi  képzések  után  az  intézmény  kiegészítő  normatív 

támogatásra jogosult, amely egy átlagos, 10-12 fős csoportlétszám mellett már fedezi vagy 

meghaladja az ezzel járó plusz kiadásokat.

A tavalyi évben elkezdődött az 1-8. évfolyamra tervezett emelt angol nyelvi képzés is heti öt 

angolórával, mivel erre egyrészt a szülők részéről egyre nagyobb igény mutatkozott, másrészt 

úgy  gondoltuk,  hogy  a  német  és  szlovén  mellett  az  angolul  tanulni  szándékozóknak  is 

biztosítanunk kell első évfolyamtól az emelt óraszámú nyelvtanulás lehetőségét. Sajnos, mivel 

e képzés után nem jár kiegészítő támogatás, a fenntartó a következő tanévtől nem támogatta 

újabb csoport indítását, pedig ez az előzetes igényfelmérés alapján indokolt lett volna.

A nyelvi  képzések  után  járó  kiegészítő  támogatások  odaítélésének  logikája  érthetetlen:  a 

nemzetiségi német nyelvet választók a szlovénnal ellentétben nyilván nem identitástudatból, 

hanem az  emelt  óraszámú nyelvi  képzés lehetősége miatt  választják ezt  a  képzést.  Mivel 

nemzetiségi  angol  nyelvi  képzés  nincs,  így  kiegészítő  támogatás  sem  jár  utána,  hiába 

biztosítaná az intézmény az emelt óraszámot. Ez diszkrimináció az első számú világnyelvet 

tanulni  szándékozókkal  szemben.  Nagyon  bízom  benne,  hogy  a  jövőben  a  kiegészítő 

támogatást az idegen nyelvi képzések után nem a nyelv nemzetiségi mivolta, hanem a heti 

óraszáma fogja meghatározni.

A korai, hat esztendős kortól kezdődő nyelvtanulás mellett számtalan érv szól: ez az a kor, 

amikor a tanuló még gátlások és szorongások nélkül, a játék elemeivel vegyítve, élvezetes 

módszerek segítségével képes befogadni az új nyelvi ismereteket, hiszen még él az anyanyelvi 

elsajátítás készsége. Mindehhez intézményünk megteremtette a lehetőségeket.

Az intézményünk által két évvel ezelőtt szintén bevezetett mindennapos testnevelés személyi 

feltételei  biztosítottak  a  SZOI-ban.  Ennek  az  országosan  szinte  egyedülálló 

kezdeményezésnek a lényege és célja az, hogy valamennyi tanulónk naponta legalább egy 

órát mozogjon valamilyen formában szervezett keretek között tanári felügyelettel, legyen az 

testnevelés óra, szakági edzés az iskolában vagy külső egyesületben, vagy akár tömegsport 

kötetlenebb formában. Az elmúlt  időszakban a 3-5.  évfolyamos tanulók körében elvégzett 

vizsgálatok kimutatták,  hogy a  gyerekek között  rengeteg a  tartásproblémával  és  túlsúllyal 

küzdő tanuló, akik az iskolán kívül nyilván minimális mértékben sportolnak és mozognak. 

Mindez  maximálisan  alátámasztja  a  mindennapos testmozgás  indokoltságát,  amely  után  a 

jövőben remélhetőleg szintén jár majd kiegészítő normatív támogatás.

2. A SZOI jelenlegi képzései, osztályai

Intézményünk szentgotthárdi általános iskolai és gimnáziumi képzésében jelenleg a következő 
képzésformák találhatók meg:
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1-4. évfolyam:

évfolyam képzés
1. 1 magyar- német két tanítási nyelvű osztály, 

1 nemzetiségi német nyelvi osztály, 
1  osztály  nemzetiségi  német  nyelvi, 
nemzetiségi  szlovén nyelvi   és  emelt  angol 
nyelvi csoportokkal, 
1  normál  tantervű  osztály,  mindennapos 
testnevelés évfolyami szinten

2. 1 magyar- német két tanítási nyelvű osztály, 
1 nemzetiségi német nyelvi osztály
2  normál  tantervű  osztály,  mindennapos 
testnevelés évfolyami szinten

3. 3  normál  tantervű  osztály  2  emelt  német 
nyelvi*  és  1  nemzetiségi  német  nyelvi 
csoporttal,
1 testnevelés tagozatos osztály*

4. 3  normál  tantervű  osztály  2  emelt  német 
nyelvi*  és  1  nemzetiségi  német  nyelvi 
csoporttal,
1 testnevelés tagozatos osztály*

5-8. évfolyam (általános iskola és gimnázium)

évfolyam Képzés
5. 1 osztály emelt német nyelvi csoportokkal*, 

2  normál  tantervű  osztály,  mindennapos 
testnevelés  évfolyami  szinten  az  általános 
iskolai osztályokban
1 nyolcosztályos gimnáziumi osztály

6. 1 osztály emelt német nyelvi csoportokkal*, 
2  normál  tantervű  osztály  1  nemzetiségi 
német  nyelvi  csoporttal,  mindennapos 
testnevelés  évfolyami  szinten  az  általános 
iskolai osztályokban
1 nyolcosztályos gimnáziumi osztály

7.  1 testnevelés tagozatos osztály*
2 normál tantervű osztály emelt német nyelvi 
csoporttal*
1 normál tantervű osztály nemzetiségi német 
nyelvi csoporttal
1 nyolcosztályos gimnáziumi osztály

8. 1 testnevelés tagozatos osztály*
2 normál tantervű osztály emelt német nyelvi 
csoporttal*
1 normál tantervű osztály nemzetiségi német 
nyelvi csoporttal
1 nyolcosztályos gimnáziumi osztály
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*- a korábbi emelt német nyelvi csoport és a testnevelés tagozatos osztály kifutó jelleggel működik, ilyen  
képzés már nem indul az első osztálytól!

9-13. évfolyam (gimnázium)

évfolyam képzés
9. 1 nyolcosztályos gimnáziumi osztály

1 négyosztályos gimnáziumi osztály
(valamennyi az emelt angol és német nyelvi, 
valamint a nemzetiségi szlovén nyelvi képzés 
lehetőségével)

10. 1 nyolcosztályos gimnáziumi osztály
1 ötosztályos gimnáziumi osztály**
(valamennyi az emelt angol és német nyelvi, 
valamint a nemzetiségi szlovén nyelvi képzés 
lehetőségével)

11. 1 nyolcosztályos gimnáziumi osztály
1 ötosztályos gimnáziumi osztály**
(valamennyi az emelt angol és német nyelvi, 
valamint a nemzetiségi szlovén nyelvi képzés 
lehetőségével)

12. 1 nyolcosztályos gimnáziumi osztály
1 ötosztályos gimnáziumi osztály**
(valamennyi az emelt angol és német nyelvi, 
valamint a nemzetiségi szlovén nyelvi képzés 
lehetőségével)

13. 1 ötosztályos gimnáziumi osztály**
(az emelt angol és német nyelvi, valamint a 
nemzetiségi  szlovén  nyelvi  képzés 
lehetőségével)

**-  az  ötosztályos  (nyelvi  és  informatikai  előkészítő  évfolyammal  induló)  osztályok  kifutó  jelleggel  
működnek, ilyen képzés már nem indul a gimnáziumban!

3. Képzési terv 

Mint  az  a  fenti  helyzetelemzésből  is  kitűnik,  intézményünk  jelenleg  több  képzésformát, 

lehetőséget  is  kínál  a  szülők  és  a  tanulók  számára.  Országosan  is  egyedülálló,  hogy egy 

intézmény már első osztálytól biztosítja az intenzív nyelvtanulás lehetőségét, ráadásul több 

formában  is!  A  fenntartó  célkitűzéseinek  megfelelően  a  nyelvtanulás  és  a  testmozgás, 

egészséges életmódra nevelés különösen nagy hangsúlyt kap a SZOI-ban.
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A Játékvár  Óvoda  és  a  helyi  népesség-nyilvántartó  adatai  alapján  belátható  ideig  még 

mindenképpen  négy  általános  iskolai  első  osztály  indítása  lesz  indokolt,  különösen,  ha 

figyelembe vesszük az egyre nagyobb számban intézményünket választó városunkon kívüli, 

de a kistérség területén élő tanulók számát is (a legfrissebb beiratkozási adatok alapján ez a 

szám az idén induló első osztályban 20 fő!). Az általános iskolai tanulmányaikat megkezdő 

tanulók  száma  az  elkövetkező  években  Szentgotthárdon  várhatóan  90-100  fő  között  fog 

alakulni.

Az elkövetkező évek problémáit a következőkben látom:

• A tanulók száma ugyan várhatóan stagnálni fog az elkövetkező években, de a már 

általános  iskolába  járó  diákok  esetében  van  olyan  évfolyam,  ahol  20-25  fővel 

kevesebben  vannak,  mint  a  4-5  évvel  ezelőtti  időszakban.  Ehhez  hozzájárul  az  a 

negatív tendencia, hogy a tanulók között egyre kevesebb a jó vagy jeles átlagú, akik 

esetében eredményeik alapján a gimnáziumi képzés lenne a legmegfelelőbb (mindez 

egyébként  nagyban  „köszönhető”  az  elmúlt  évek  súlyosan  elhibázott  liberális 

oktatáspolitikájának, gondoljunk csak az osztályzás eltörlésére az alsó tagozaton!)

• A 2008-as intézményátszervezés óta az általános iskolai negyedik osztály után a jó 

eredményt elérő tanulók nagy része jelentkezik a nyolcosztályos gimnáziumi képzésre. 

Ez egyrészt  örvendetes,  hiszen ez teremti  meg a  már  lassan két  évtizede  működő 

képzés ideális feltételeit, viszont így nagyon kevés gyerek marad a hagyományos felső 

tagozatos  általános  iskolai  képzésben,  ami  így  ott  színvonalcsökkenést  fog 

eredményezni.  Ennél  még  nagyobb  probléma,  hogy  ezzel  nagyon  csekély  lesz  a 

merítési  lehetősége  a  hagyományos,  9-12.  évfolyamos  gimnáziumi  képzésnek.  De 

álljon itt erre a legfrissebb konkrét példa: Ebben az évben a nyolcosztályos jelentkezés 

és  felvétel  lezárása  után  mindössze  57  tanuló  marad  általános  iskolai  képzésben, 

vagyis lesz jövőre ötödikes.  Ilyen létszám mellett  négy év múlva,  nyolcadikosként 

szinte minden második tanulónak a gimnáziumba kellene jelentkezni, amire elég kicsi 

az esély, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy jó tanuló társaik zöme ekkor már 

négy éve gimnazista a nyolcosztályos tagozaton. Ebből a példából is világosan látszik, 

hogy a gimnázium beiskolázására a veszélyt nem a kéttannyelvű képzés jelenti (hiszen 

ez az említett évfolyamon még nincs is)! A kialakult helyzetre épphogy a kéttannyelvű 

képzés jelenthet megoldást hosszú távon (lásd később)!
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Meggyőződésem, hogy a hagyományos és most bevezetett képzések mellett ki kell állni, 

legyen az akár a kéttannyelvű, a nemzetiségi nyelvi, vagy a gimnáziumi képzés, hiszen 

ezek részben kiegészítő normatív támogatással járnak, másrészt jól bevált képzések, amit 

az elmúlt évtizedek verseny-, nyelvvizsga- és felvételi eredményei is alátámasztanak.

A SZOI képzési tervére vonatkozóan az intézményvezetés álláspontjának kialakításához 

kértem az intézményvezetők  és  a  szakmai  vezetők javaslatait  is,  különös tekintettel  a 

nyelvi  képzésekre,  a  gimnázium képzéseire,  valamint  a  kéttannyelvű  képzés  személyi 

feltételeinek hosszú távú biztosítására (beiskolázások).

A vezetők által készített anyagokat mellékletként csatoltam.

A vezetők elképzelésein túl a következőket tartottam fontosnak figyelembe venni a SZOI 

középtávú képzési programjának elkészítésekor:

• Szelekció  elkerülése  az  első és  ötödik  évfolyamokon:  mivel  egyre  kisebb a  jó 

képességű  és  szorgalmas  tanulók  aránya  (ami  egyébként  nem  helyi  jelenség, 

hanem  országos  tendencia),  fontos,  hogy  se  a  kéttannyelvű,  se  később  a 

nyolcosztályos gimnáziumi osztály ne „fölözze le” a jó tanulók zömét. Tehát a 

jövőben  arra  kell  törekednünk,  hogy  mindenki  számára  elérhető  legyen 

valamennyi  képzés.  Csak  így  tarthatók  fenn  a  felvállalt  képzések,  és  így 

biztosítható az intézményegységek „békés egymás mellett élése”.

• Az  intézményegységek,  különösen  az  5-8.  évfolyamok  közötti  egyensúly 

biztosítása.  El  kell  kerülni  az  osztályok  közötti  jelentős  képességbeli 

különbségeket már az alsó tagozaton is!

• A szülői igények figyelembe vétele

• A  kiegészítő  normatív  támogatások  lehető  legnagyobb  kihasználása  (de 

elkerülendő, hogy a hosszú távú terveket az éppen aktuális intézménytámogatási 

rendszer határozza meg! A pénzügyi szempontok csak nagyon ritkán vágnak egybe 

a szakma érdekeivel!)

Mindezek alapján véleményem szerint a következő rendszer tartható fenn és hozhat sikert 

hosszú távon:

1. Az 1-4. évfolyamokon:
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 Egy magyar-német két tanítási nyelvű osztály (ideális az lenne, ha szülői 

igények alapján éppen egy osztálynyi gyereket tudnánk felvenni, és nem lenne 

szükség mérésre)

 Egy nemzetiségi  nyelvi  osztály: az  igények szerint  egy vagy kettő  német, 

illetve egy szlovén nyelvi csoporttal

 Kettő normál tantervű osztály

(A következő tanév is már ilyen formában fog indulni)

2. Az 5-8. évfolyamokon:

 A  kéttannyelvű  osztály  automatikusan  a  gimnáziumban  folytatná 

tanulmányait az 5. évfolyamtól,  nyolcosztályos képzés keretében.  Az ezt 

megelőző  négy  évben  (az  alsó  tagozaton)  már  kiderülnek  a  gyermek 

képességei,  és  a  szülő  dönthet:  hagyja  a  gyermeket  továbbra  is  ebben  a 

képzésben, vagy inkább a hagyományos általános iskolai képzést választja a 

következő  évekre.  A  kéttannyelvű  osztály/  csoport  mellé  a  „betöltetlen” 

helyekre lenne lehetőség a többi osztály tanulói számára is a jelentkezésre, de 

elsősorban  a  nemzetiségi  német/szlovén  nyelvi  csoportokból  jelentkező 

tanulókat  kell  előnyben  részesíteni,  hogy  a  kéttannyelvű  csoport  mellett 

nemzetiségi  nyelvi  csoportot  lehessen  indítani:  mivel  a  két  képzés  nyelvi 

óraszámai  hasonlóak  (heti  öt  nyelvóra),  így  könnyebb  a  szervezés,  és  így 

használhatjuk  ki  legjobban  a  kiegészítő  normatív  támogatásokat.  A normál 

tantervű osztályokból jelentkező jó képességű tanulók különbözeti vizsga után 

csatlakozhatnának ehhez a nemzetiségi nyelvi csoporthoz. Ebben a formában 

elkerülhető lenne, hogy negyedik osztály után szinte az összes jó tanuló 

már átjöjjön a gimnáziumba.  Így nem lehetetlenítenénk el  az  általános 

iskolai felső tagozatot, és a gimnáziumnak maradna merítési lehetősége a 

nyolcadik osztály után is!

 Egy  nemzetiségi  nyelvi  és  kettő  normál  osztály  az  általános  iskolában 

(hogy  itt  is  legyen  lehetőség  a  jó  képességű  gyerekek  egy  részének 

benntartására,  célszerű lenne később újra  elindítani a most megszűnő emelt 

angol  nyelvi  csoportot,  feltéve,  hogy  járni  fog  utána  kiegészítő  normatív 

támogatás)

3. A 9-12. évfolyamokon (gimnázium)
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 Kéttannyelvű (nyolcosztályos) osztály:  A magyar-német két tanítási nyelvű 

oktatás a 8.  osztály végén befejeződik,  de a német  nyelv tanítását-tanulását 

nem  lehet  abbahagyni,  hiszen  ezek  a  diákok  a  későbbi  években  érettségi 

vizsgát szeretnének tenni közép- és emelt szinten, közülük többen valószínűleg 

olyan pályát választanak majd, ahol magasabb szintű idegennyelv-tudásra lesz 

szükségük, illetve az utóbbi időben egyre népszerűbbek a külföldi vagy idegen 

nyelvű felsőfokú tanulmányok is. A 9. évfolyamtól ennek megfelelően heti 4 

óra lenne a német nyelv tanítására, de emellett második idegen nyelvként az 

angol  nyelv  kapna  főszerepet,  mégpedig  heti  5  órában.  (Mindez  a  tanulók 

számára  a  jelenlegihez  képest  nem  jelentene  óraszám  növekedést,  mivel 

tantárgy-átcsoportosítással  oldanánk meg a képzésüket.) Reményeink szerint 

így ezek a tanulók német nyelvből a 9. illetve 10. évfolyamon közép- illetve 

felsőfokú nyelvvizsgát  szereznek,  az érettségi  előtt  pedig angol  nyelvből  is 

nyelvvizsga szintre jutnak.

 Négyosztályos képzés: ezt a képzésformát mindenképpen még vonzóbbá kell 

tenni a tanulók számára, hogy tényleg valamennyi jó képességű nyolcadikos 

tanulót Szentgotthárdon a gimnáziumban tudjunk tartani.  Sőt, törekedni kell 

arra,  hogy  a  kistérségen  kívülről,  pl.  Körmend,  esetleg  Szombathely 

környékéről is érkezzenek hozzánk tanulók, hiszen hamarosan a modern vasúti 

közlekedéssel ez már nem fog komoly távolságot jelenteni. Egy igazán vonzó 

képzés  ráadásul  a  kollégium  lakóinak  számát  is  megemelhetné.  Ennek 

megfelelően haladó német (esetleg angol) nyelvi csoportot indítanánk, ami az 

általános iskolában már megkezdett  tanulmányokra épülne.  A tanulókat  egy 

szintfelmérő  vizsga  után  sorolnánk  be  ebbe  a  csoportba.  Emellett  a  másik 

csoportban megmaradna az angol nyelv emelt szintű oktatása heti 6, illetve a 

német  mint  második  idegen  nyelv  oktatása  heti  3  órában.  A szakképzésre 

vonatkozó  helyi  igények  nagy  részét  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  nyilván 

lefedi, de biztosan vonzó lenne a gimnáziumi érettségi, a nyelvvizsga- és az 

ECDL bizonyítványok  mellett  az  érettségi  vizsga  lehetősége  pl.  turizmus- 

vendéglátás tantárgyból, főleg, ha ezt idegen nyelven tehetnék le a tanulók.

4. Továbbképzési terv
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A kéttannyelvű képzés hosszú távú fenntartására beiskolázásokra és továbbképzésekre van 

szükség.  Az  alsó  tagozaton  a  napközis  nevelők  esetében  is  szükséges  a  legalább 

középfokú német nyelvtudás, az 5-8. évfolyamon pedig a kétnyelvű szaktárgyi órák egy 

részéhez biztosítani kell a megfelelő személyi feltételeket. Ez nem könnyű feladat, hiszen 

egyrészt többéves képzésekről van szó, másrészt az idegen nyelv- bármely szak párosítás 

lehetősége már több éve megszűnt a tanárképzésben, így új megfelelő tanerőt is nagyon 

nehéz lenne találni.

A  német  nyelv,  valamint  az  országismeret  és  német  irodalom  tantárgyak  esetében 

megoldott a probléma, hiszen ezeket a tárgyakat német szakos kollégák taníthatják.

A további lehetséges két nyelven oktatott tantárgyakhoz a következő személyi feltételek 

biztosítottak jelenleg:

Létszám Végzettség, nyelvtudás
3 fő Tanító- német szak
1 fő Tanító-  német  műveltségterület,  felsőfokú 

német nyelvvizsga
1 fő Testnevelés- német szak
1 fő Földrajz- német szak
1 fő Matematika- német szak
1 fő Matematika  szak,  középfokú  német 

nyelvvizsga,  többéves  idegennyelv-  tanítási 

gyakorlat

A személyi  feltételek  biztosításához  a  következő  képesítések  megszerzése  lesz  szükséges 

(olyan kollégákkal számoltunk, akiknél már vagy folyamatban van valamilyen formában a 

német nyelv tanulása, illetve szívesen vállalnák az adott képesítés megszerzését, tehát van 

realitása a megszerzendő képesítésnek):

Végzettség Megszerzendő képesítés
1 fő Tanító-  német 

műveltségterület,  felsőfokú 

német nyelvvizsga

Német szak

3 fő tanító német műveltségterület
1 fő Német- kommunikáció szak Földrajz szak
1 fő Testnevelés szak Szaktárgy  oktatása  idegen 

nyelven
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Az új kollégák felvételénél (legyen szó akár megüresedett álláshelyről vagy helyettesítésről) 

arra törekszünk, hogy a képzésnek megfelelő végzettségű kollégákat vegyünk fel (feltéve, 

hogy van ilyen jelentkező.

Szentgotthárd, 2010. május 12.

Tisztelettel:

Pénzes Tibor
   igazgató
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Mellékletek: Vezetők javaslatai

SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama

Iktatószám: 18/2010 Tárgy: középtávú és hosszú távú képzési terv

Pénzes Tibor igazgató
részére

Intézményegységünkben (SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama) jelen és a 
következő tanévben megoldott a két tanítási nyelvű képzés szakos ellátottsága.
Két kolléga, Ligetvári-Németh Katalin és Kulcsár Judit tanító-német szakkal és egy kolléga, 
Dancsecs Borbála tanító-német spec. kollégiummal rendelkezik. Ligetvári-Németh Katalin a 
2010/11-es tanévtől GYED-en lesz, az ő óráit Dancsecs Borbála veszi át.
Két  német  szakos  kolléga,  Czuczainé  Skaper  Hilda  és  Pintér  Krisztina  a  mi 
intézményegységünkben tanít teljes óraszámban, a Széchenyi intézményegységből pedig két 
kolléga, Vassné Juhász Enikő és Krányecz Teréz jár át német nyelvű órákat tartani.
A két tanítási nyelvű képzés mellett német nemzetiségi csoportjaink is vannak, a német szakos 
kollégák munkájára ezen a téren is számítanunk kell.
A felfutott német két tanítási nyelvű képzés munkaerőigénye:

két tanítási nyelvű órák 
száma

német nyelvű tanórák száma

1.o. 5 5+5
2.o. 5 5+5
3.o. 5 5+5
4.o. 5 5+5
összesen 20 óra 40 óra

Amennyiben 4 évfolyamon fog működni a fenti képzési forma, úgy három kolléga óraszámát 
ez nagyjából kitölti.
Természetesen  az  lenne  a  kívánatos,  hogy  ezeknél  az  osztályoknál  a  napközis  kolléga  is 
legalább középszinten beszélje a nyelvet, hiszen csak így tud hathatós segítséget nyújtani a 
házi feladatok megírásában, a szóbeli gyakorlásban.

Emellett meg kell vizsgálni a többi német óra humánerőforrás igényét is. Az alábbi táblázat a 
várható óraszámokat tartalmazza a 2011/12-es tanévben.

német nemzetiségi órák hagyományos német
1.o. 5+5 1+1
2.o. 5+5 1+1
3.o. 5+5+5 2
4.o. 5+5 3+3

45 óra 12 óra

Tehát a német órák munkaerő igénye az összes német nyelvű képzést figyelembe véve ebben 
a tanévben már várhatóan 97 óra lesz, ezen felül a 20 óra a két tanítási nyelvű órák keretében.

Ennyi órát több mint öt kolléga tud ellátni.
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Jelenleg a két tanítási nyelvű órákat tartó kollégák egyéb tantárgyakat is tanítanak, őket ki 
tudjuk venni a más tárgyak oktatásából és valószínűleg a GYED-en lévő Ligetvári-Németh 
Katalin  visszatér  az  oktatásba.  Helyette  addig  is  német-tanító  szakos helyettesítő  kollégát 
szeretnénk felvenni.
Jelenleg 81 német óra kerül iskolánkban ellátásra, a felfutó képzések miatt a fenti táblázatok 
alapján két éven belül még kb. 36 óra plusz német nyelvű óra jelentkezik, tehát legalább két 
kollégának német szakot, ill. német spec. kollégiumi képzést kellene elvégeznie.
Dancsecs Borbála vállalná a német nyelv szak elvégzését, valamint Dancsecs Eszter, Kozóné 
Stern  Eszter  és  Molnár  Szabina  középfokú  nyelvvizsgát,  illetve  német  spec.  kollégiumi 
képzést végezne, amennyiben az utóbbi képzés elindul, és ha a képzések anyagi és egyéb 
vonzatait a fenntartó biztosítaná.
Ennyi fővel már alsó tagozaton el tudjuk látni a német nyelv jelenlegi formájában történő 
oktatását  abban  az  esetben  is,  ha  5-6.  osztályban  néhány  órában  szükség  lenne  az  alsó 
tagozatos  kollégák  munkájára.  Azonban  az  áttanítás  meggondolandó,  mert  ismét  csak 
„vándorlást” eredményez az intézmények között.
A  fent  leírtak  erősen  függnek  a  fenntartó  anyagi  lehetőségeitől,  mert  a  pedagógusok 
továbbképzésére 2010-től nincs normatíva, a nevelők pedig saját anyagi forrásból nem vagy 
nehezen tudnák finanszírozni képzésüket. Erre az iskola nem is kötelezheti őket.
A  két  tannyelvű  oktatásra  jelen  pillanatban  normatíva  jár,  azonban  ha  ez  megszűnne, 
kétségesnek látom, hogy a nehéz helyzetben lévő önkormányzat hosszú távon működtetni 
tudná ezen képzést.
Aggályos  még,  hogy  már  jövő  tanévtől  a  német  csoportoknak  nehezen  fogunk  helyet 
biztosítani, az iskola épülete már így is kicsi ennyi gyermek számára. 

Hosszú távú tervek: 

A népesség nyilvántartó  és  a  Játékvár  Óvoda adatai  alapján 4 párhuzamos alsó tagozatos 
osztályra lesz szükség a továbbiakban is, tehát óraszámok előreláthatólag nem csökkennek.
A német  nyelv mellett  az  angol  nyelvre  is  lehetőséget  kellene biztosítani,  mivel  a  szülői 
igények és a több nyelv birtoklásának igénye már ebbe az irányba mutat.
Mindenképpen szükséges olyan nyelvi struktúra kidolgozása is, amely kisebb humánerőforrás 
igénnyel  rendelkezik,  mivel  a  normatívák  változnak,  akár  meg  is  szűnhetnek,  valamint  a 
fenntartó anyagi forrásai is kimerülőben vannak. 
Amennyiben  nem tartható  fenn a  jelenlegi  rendszer,  úgy javasoljuk,  hogy a  3.  osztálytól 
induljanak emelt szintű csoportok. Ezekről lemondani nem szabad, és a nyelvoktatás igazán 
csak csoportbontásban tud hatékonyan működni.

A két tannyelvű képzés folytatására vonatkozó javaslatok:

Törekedni kell arra, hogy az alsó tagozat elvégzése után a két tannyelvű osztályok együtt 
maradjanak, esetleg a kevésbé jó képességűek morzsolódjanak csak le.
Akár a gimnázium 8 osztályos képzésén, akár a Széchenyi intézményegységben folytatódik a 
képzés, törekedni kell arra, hogy a képzésben részt vevő kollégáknak ne kelljen vándorolni, 
tehát  abban  az  intézményben  kell  nevelőket  képezni,  ahol  a  képzéshez  több  megfelelő 
képzettségű kolléga áll rendelkezésre.
Jelenlegi állapot szerint így a gimnáziumban folytatódhatna képzés, de a képezhető kollégák 
száma is befolyásolhatja ezt.

Szentgotthárd, 2010. április 14.                       Varga Éva
     intézményegység-vezető helyettes
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Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 
Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama
9970 Szentgotthárd, Füzesi út 7.  

Tárgy: Javaslat középtávú továbbképzési tervhez

Tisztelt Igazgató Úr!

A  magyar-német  két  tanítási  nyelvű  képzés  felső  tagozatban  történő  folytatásához 
intézményegységünkben a következő személyi feltételek adottak: 
1  fő  matematika-német  szakos  pedagógus,  1  fő  matematika  szakos  középfokú  német 
nyelvvizsgával, 1 fő matematika-informatika szakos középfokú német nyelvvizsgával, 1 fő 
magyar-német szakos, 1 fő orosz-szlovén-német szakos, 1 fő német-kommunikáció szakos 
pedagógus.
Ezért merült fel idegen nyelven oktatható tantárgyként a matematika és informatika is a felső 
tagozatban.  Ennek  továbbképzés  szempontjából  a  matematika  szakmai  nyelvezetének 
elsajátítása, illetve informatika esetében felsőfokú nyelvvizsga megszerzése lehet a feltétele.
Szóba került a természetismeret, a földrajz, vagy jellegénél fogva inkább a biológia tantárgy 
idegen  nyelven  történő  oktatása  is.  Erre  azonban  intézményegységünkben  egyetlen 
pedagógusnak sincs képesítése. Megoldást  az jelenthet,  ha valamelyik német nyelv szakos 
kolléga  elvégzi  a  földrajz,  vagy  biológia  szakot.  Persze  ebben  az  esetben  jó  lenne,  ha  a 
természetismeret már alsó tagozatban szerepelne az idegen nyelven tanított tantárgyak között. 
Ugyanez a helyzet a matematikával is. Vajon szerencsés dolog matematika órán 5. osztálytól 
bevezetni a kétnyelvűséget?

Annak,  hogy  a  két  tanítási  nyelvű  osztály  nálunk  5.  osztálytól  egyáltalán  létezni  tudjon 
alapfeltétele: 
felsőfokú német nyelvvizsga megszerzése (1 fő); 
földrajz, vagy biológia szak elvégzése       (1 fő)
Így  sem  bővelkedünk  majd  erre  a  feladatra  képesített  szakemberekben,  mint  ahogy  alsó 
tagozatban is több német nyelv szakos pedagógusnak kellene bekapcsolódni a két tanítási 
nyelvű osztályok tanításába.
A megkérdezett pedagógusok érdeklődése nem igazán a természettudományos tantárgyak felé 
fordul, ezért  nem szívesen vállalkoznak újabb szak (heti 1,5 órás tantárgy) elvégzésére. A 
német irodalom és az országismeret már nem ilyen kényes kérdés.

Bármelyik épületbe kerülnek is 4. osztály után a gyerekek, abban biztos vagyok, hogy a SZOI 
minden erre a feladatra képesített pedagógusának tanítania kell őket.  Az áttanításokat nem 
tudjuk teljesen kiküszöbölni.
Szerencsés folytatásnak tűnik, ha a két tanítási nyelvű osztály a gimnáziumba kerül, mert ez 
egy  zárt  közösség.  A 9.  évfolyamtól  folytatódhat  tovább  a  két  tanítási  nyelvű  képzés  az 
érettségiig. 12 év alatt olyan alapos nyelvtudásra tehetnek szert a fiatalok, ami lehetővé teszi 
számukra nemcsak a hazai, hanem a külföldi egyetemeken, főiskolákon való továbbtanulást.
A Széchenyi Iskola felső tagozatán a három párhuzamos osztályban folytatódhat tovább a már 
elkezdett nemzetiségi német nyelv, szlovén nyelv, emelt szintű angol és német nyelv oktatása. 
Intézményegységünkben ehhez minden személyi és tárgyi feltétel adott. 
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Az  idegennyelv-oktatást  a  későbbiekben  úgy  képzelem  el,  hogy  a  speciális  képzések 
(nemzetiségi  német  nyelv,  szlovén nyelv,  magyar-német  két  tanítási  nyelvű)  igény szerint 
maradnak. A többi gyereknek az első két évfolyamon biztosítanék angol és német nyelvből is 
2 órát, majd 3. osztálytól a szaktanár véleménye (akár mérés) és a szülő beleegyezése alapján 
indítanék emelt nyelvi csoportot angol nyelvből és német nyelvből is. 

Legfontosabb dolognak azt  tartom,  hogy a  szülőket  a  kínált  képzési  formákról  időben és 
pontosan tájékoztassuk. Lássák azt, hogy gyermekük a választott képzés során honnan, hova 
jut el és ne kényszerüljünk arra, hogy a kijelölt utat időközben megváltoztassuk.
Fontos tényező, de ne az emelt normatívának legyen kizárólagos szerepe az oktatásban.

Szentgotthárd, 2010. április 16.

                                                                                Kocsisné Takács Éva
                                                                              intézményegység-vezető
                                                                                         helyettes

Javaslatok a SZOI oktatási formáira (SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma)
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1. Javaslat az indítandó képzésekre, oktatási formákra 
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany János 1-4. 

Évfolyamán: 

1. alternatíva:

– nemzetiségi német/szlovén nyelv oktatás (egy vagy két osztályban, az igényeknek 

   megfelelően)

– hagyományos tantervű képzés (két osztályban)

Amennyiben az anyagi lehetőségek megengedik, a hagyományos képzési rendszerben a 3. 

osztálytól kezdve a nyelvi óraszám megemelését javasoljuk.

2. alternatíva:

– magyar-német két tanítási nyelvű osztály vagy csoport indítása (az igények és a

   gyermekek képességei alapján)

– nemzetiségi német/szlovén nyelv oktatás (egy osztályban vagy csoportban)

– hagyományos tantervű képzés (két osztályban)

Magyarlakon:Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak – Csörötnek 

Általános Iskolájában:

– hagyományos tantervű osztály indítása

2. Javaslat az idegen nyelv-oktatás formái és alternatíváira a gimnáziumban
1. NYOLCOSZTÁLYOS TAGOZAT (a magyar-német két tanítási nyelvű képzés az 

    5 - 8. évfolyamon a gimnáziumunkban folytatódik):

A tantervünk minimális módosításával és pedagógusok beiskolázásával tudjuk elképzelni. 

Német nyelven német országismeretet, irodalmat és készségtárgyakat tanítanánk. Mivel ebben 

az esetben sem akarjuk kirekeszteni azokat a tehetséges diákokat, akik az alsó tagozatban nem 

két tanítási nyelvű képzésben vettek részt (pl.  német nemzetiségi oktatásban részesülőket), 

várnánk őket az osztály másik felébe.  (Tehát  egy 30-as osztálylétszám esetén legalább az 

egyharmad rész hagyományos nyolcosztályos tagozatra járna.)

Manapság a diákok 16-17 éves korban tudják csak eldönteni, milyen irányban kívánnak 

továbbtanulni,  tehát  addig  olyan  oktatásra  van  szükségük,  amely  minden  irányban  nyitva 

hagyja előttük a tanulás kapuját. 
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Az idegennyelv-tudás csak eszköz, amelyre mindenkinek szüksége van, de emellett szüksége 

van más területen is a tudásra, és nem szabad a diák elől elzárni az utat a műszaki, jogi stb. 

felsőoktatási intézményekben való tanulás előtt sem.

A két  tanítási  nyelvű  oktatás  8.  osztályban  befejeződne.  Az  ebben  a  képzésben 

résztvevő  tanulóink  továbbra  is  itt  a  gimnáziumban  folytatnák  tanulmányaikat  a  9-12. 

évfolyamon. 

A  jelenlegi  tantervünk  módosításával  tudjuk  elképzelni  ennek  az  osztálynak  a 

középiskolai  folytatását.  Ekkor  a  diákok  14  évesek,  de  a  világról  alkotott  képük  még 

meglehetősen hiányos, márpedig a magas szintű nyelvtudás (és főleg a nyelvvizsga) egyik 

alapfeltétele az általános műveltség, tehát az, hogy szinte minden témáról legyenek ismeretei 

és véleménye: a szingli létformától a globalizációig, a gazdasági válságtól a géntechnikáig 

stb.

A német  nyelv  tanítását-tanulását  nem  lehet  abbahagyni,  hiszen  ezek  a  diákok  a 

későbbi években érettségi vizsgát szeretnének tenni közép- és emelt szinten, közülük többen 

valószínűleg olyan pályát választanak majd, ahol magasabb szintű idegen nyelvtudásra lesz 

szükségük, illetve az utóbbi időben egyre népszerűbbek a külföldi tanulmányok.

A 9. évfolyamon továbbra is 4 órában tanítanánk a német nyelvet, de emellett második 

idegen nyelvként  az angol  nyelv kapna főszerepet.  Heti  5  órában biztosítanánk számukra 

ennek a nyelvnek az oktatását. (Mindez a tanulók számára jelenlegihez képest nem jelentene 

óraszám növekedést, mivel tantárgy-átcsoportosítással oldanánk meg a képzésüket.)

Reményeink szerint ezek a tanulók német nyelvből a 9. illetve 10. évfolyamon közép- 

illetve felsőfokú nyelvvizsgát szereznek, az érettségi előtt pedig angol nyelvből is nyelvvizsga 

szintre jutnak.

2.  NÉGYOSZTÁLYOS  TAGOZAT  (EMELT  SZINTŰ  NÉMET  ÉS  ANGOL 

NYELVI KÉPZÉS):

Továbbra is szeretnénk megtartani a német, illetve angol nyelvi emelt szintű képzést. 

Az általános iskolai nyelvoktatásra támaszkodva haladó német (esetleg haladó angol) oktatást 

indítunk a 9. évfolyamon. Célunk az, hogy a diákokat az érettségiig itt tartsuk, így nagyobb 

esélyt teremtünk arra, hogy, hogy ők majd friss diplomásként tudásukat a város érdekében is 

kamatoztassák.

A négy gimnáziumi évben a már megszerzett nyelvtudás bővítése mellett idő és lehetőség 

nyílik  arra,  hogy  a  diákok  a  többi  tárgyból  is  olyan  ismeretekhez  jussanak,  amelyekkel 

66



bejuthatnak  jogi,  közgazdasági  vagy  más  egyetemekre  –  esetleg  közép-  vagy  felsőfokú 

nyelvvizsga birtokában – szakmát tanuljanak, vagy munkába álljanak.

Ezen a tagozaton az első idegen nyelvet heti 6, a másodikat heti 3 órában tanulják 

diákjaink, s ez az óraszám elegendő arra, hogy a legtehetségesebbek az egyik nyelvből felső-, 

a  másikból  pedig  középfokú  nyelvvizsgát  is  szerezzenek.  Elvárásunk  az,  hogy  a  döntő 

többség egyik nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerezzen, s mindenki eljusson odáig, hogy jó 

szinten érettségizzen idegen nyelvből. Tapasztalataink egyébként azt mutatják, hogy nagyon 

sok diák két idegen nyelvből is tesz érettségi vizsgát. 

3. FAKULTÁCIÓ

Kínálatunk az idegen nyelvek területén a fenti módosító javaslatokon túl – úgy gondoljuk 

– nem szorul  további  bővítésre,  de gyakorlati  ismeretek területén szeretnénk újat  kínálni. 

Ezért  fakultációs  órák  keretében  szeretnénk  turizmus-vendéglátás  szakirányt  indítani  oly 

módon,  hogy  diákjaink  (akiknek  a  nyelvtudásuk  már  megvan  hozzá)  ebből 

érettségizhessenek,  illetve  erről  tanúsítványt  kapjanak.  Természetesen nyitottak  vagyunk a 

város minden olyan reális igényére, amelynek személyi és tárgyi adottságaink megfelelnek.

3. Elképzelések a gimnázium 9-12. évfolyamos osztályos képzésekre 
A jelenlegi 11. és 12. évfolyamos fakultációs órák elosztásának módosítását javasoljuk a 

következők szerint:

A második idegen nyelv óraszámát az utolsó két évfolyamon 3 óráról 4 órára emelnénk. 

Az utolsó két évfolyamon a matematika óraszámokat is 1-1 órával megnövelnénk. Ezzel azt 

szeretnénk elérni,  hogy csak egy fakultációt  kelljen kötelezően választani  a  diákoknak.  A 

fakultációs oktatásban ez minőségi változást jelentene, hiszen remélhetőleg erre a fakultációra 

olyan tanulók jelentkeznének, akik az adott tantárgyból mindenképpen emelt szintű érettségi 

vizsgát  tesznek.  (A  tervek  szerint  –  az  Oktatási  Minisztérium  elvárása  alapján  a 

felsőoktatásban továbbtanulni szándékozók esetében – ez legalább egy tantárgyból kötelező is 

lesz.)

4. Tervezett továbbképzések, beiskolázások
A kéttannyelvű oktatás zavartalan folytatásához a jelenlegi szaktanári ellátottság hiányos. 

A munkaerő helyzetet tekintve az alábbi elképzeléseink lennének:

Az ideális nyilvánvalóan az lenne, ha egy közismereti tantárgyat tanító kolléga vállalná, 

hogy elvégzi a német szakot, vagy a német szakos pedagógus egy közismereti tantárgyból 
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szerezne diplomát. Erre azonban kicsi az esély, illetve az időintervallum meglehetősen hosszú 

(minimum  5-6  év).  Reálisabbnak  és  megvalósíthatóbbnak  tartjuk  a  szaknyelvi  diploma 

megszerzését (pl. testnevelés illetve ének-zene tantárgyakból). 

A közismereti  tantárgyak német  nyelven való oktatása nemcsak a  tanár részéről jelent 

nagy  erőfeszítést,  de  a  nagyon  tehetséges  diákoknak  is  komoly  megterhelés  lenne. 

Amennyiben  a  közismereti  tárgyakból  (pl.  matematika,  földrajz,  informatika)  az  5-8. 

évfolyamon nem szerzi  meg a tanuló a biztos alapokat,  akkor a középiskolai  tanulmányai 

során, az érettségi vizsgákon, később a felsőoktatásban hátrányt fog szenvedni. 

A magyar-német két tanítási nyelvű oktatás folytatásához néhány pedagógusnak el kellene 

végezni a „szaktárgyak oktatása idegen nyelven” szakirányú továbbképzést. (A legkedvezőbb 

az lenne, ha Szombathelyen, a Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központja 

által indított képzéshez tudnánk bekapcsolódni.)

Mivel  Magyarországon ez a  képzési  forma hiányos,  úgy gondoljuk,  hogy Ausztriában 

kellene lehetőséget keresni arra, hogy a meglévő diplomájukat kiegészíthessék, ami alapján a 

magyar-német két tanítási nyelvű képzésben már taníthatnának.

A  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  keretein  belül  erre  alkalmasnak 

tartanánk Pável  Tamás (testnevelés),  Soós János és Zleovszki-Mayer  Julianna (ének-zene) 

kollégáinkat.

Háklár Gáborné Balogh Éva
   idegen nyelvi szakmai vezető        intézményegység-vezető helyettes
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Czuczainé Skaper Hilda
nyelvi munkaközösség-vezető

Pénzes Tibor Igazgató részére
Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
9970 Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 1.

ELKÉPZELÉSEK, JAVASLATOK AZ IDEGEN NYELV OKTATÁSÁVAL 
KAPCSOLATBAN

    A nyelvi munkaközösség megvitatta az idegen nyelv oktatásának problémáit, végig 
gondolta a lehetőségeket a jövőt illetően. 
    Napjainkban a nyelvtudás, a nyelvtanulás jelentősége vitathatatlan. Számtalan érv szól a 
korai nyelvtanulás elkezdése mellett. Mi magunk is tapasztaljuk, hogy kisiskoláskorban még 
gátlások, szorongások nélküli a nyelvtanulás. A megszólaláshoz nem párosul görcsösség, nem 
csinálnak „ügyet” belőle, könnyebben elsajátítják a helyes kiejtést és intonációt. Vannak 
azonban jó nyelvérzékkel megáldott tanulók és kevésbé jók. Ez nem biztos, hogy mindjárt az 
első évben kiderül.
    Iskoláink keresik a továbblépés, a fejlődés lehetőségeit, de úgy ítéljük meg, hogy az elmúlt 
időszakban erre vonatkozóan a fenntartó részéről rossz döntések születtek azáltal, hogy 
mindent a pénz határoz meg. Az emelt fejkvóta az iskolai nyelvoktatás feltételeit nem 
javítja.
   Úgy érezzük, a két tanítási nyelvű oktatást valójában pénzügyi okokból indították el. Ehhez 
hosszútávon  jelenleg  sem  a  személyi,  sem  a  tárgyi  feltételek  nem  adottak. Az  alsó 
tagozaton jelenleg  biztosítottak a  személyi  feltételek  negyedik  osztály  végéig,  de  a 
napköziről ugyanezt már nem mondhatjuk el. Jó lenne, ha a  napközis nevelőknek legalább 
középfokú nyelvvizsgájuk lenne. 4. osztályra jelentősen megemelkedik a nyelvi órák száma 
az összes évfolyamon /hagyományos,  nemzetiségi  oktatással  együtt/.  Természetesen ennek 
örülünk, de finanszírozza majd a fenntartó ezt a sok órát?
    A felső  tagozaton  jelenleg  nem biztosítottak  a  feltételek. Egy matematika-német 
szakos kolléga van a Széchenyiben. A megfelelő szakember képzéséhez  hiányzik az anyagi 
fedezet, a szakmai továbbképzésekre sincs igazán forrás. Az alapfeltételek  / másoló, festék, 
színes nyomtató, nyelvi terem/ biztosítása nem egy esetben problémát jelent. 
    Amennyiben meg akarjuk tartani a két tanítási nyelvű osztályokat a jövőben, úgy sürgősen 
el kell készíteni a beiskolázást konkrétumokkal. A jelenlegi személyi állományt figyelembe 
véve úgy kellene megtervezni az oktatást, hogy azon ne változtassunk folyamatosan, mert 
ezzel csak elbizonytalanítjuk a szülőket, pedagógusokat. Ez a bizonytalanság a jelentkezők 
számára is kihat. A gyermeklétszámot figyelembe véve úgy gondoljuk, az elkövetkezendő 
években is indulhat négy osztály. Kérdés, lesz-e elegendő jelentkező ahhoz, hogy valóban a 
jók kerüljenek be a két tanítási nyelvű osztályba.
    Azt sem tartjuk szerencsésnek, ha egy emberre próbálunk építeni csak. 
    Amennyiben meg tudjuk teremteni a két tanítási nyelvű oktatáshoz a feltételeket, úgy azt az 
ígéretnek megfelelően a Széchenyiben kell továbbfolytatni. Illetve ott, ahol sikerül a jobb 
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feltételeket megteremteni. Az áttanításokat sajnos úgy sem tudjuk teljes egészében 
kiküszöbölni, így a szaktanárok „vándorolnak” továbbra is.
Ha a gimnáziumban folytatódik a két tanítási nyelvű oktatás, akkor  már a beiratkozáskor 
eldől, hogy tanuló a gimnáziumba megy és akár az érettségiig ott maradhat. A többi tanuló 
pedig nyolcadik után mehet a gimnáziumba.
   Ki hová megy a 4. évfolyam után, azt nem tudjuk meghatározni. Mi van, ha megoszlik az 
osztály?
   A testnevelés, a földrajz, az országismeret, a német irodalom a jelenlegi pedagógusokkal 
megoldhatónak tűnik. Kérdés: Felvállalják-e ezt a kollégák? Vállalják-e az átjárást?
Azt gondoljuk, felső tagozaton fontos  egy német anyanyelvű lektor, mert szaktárgyak 
oktatásában igazán ő tud megfelelő segítséget nyújtani. Erre anyagilag is áldozni kell.

Személyi feltételek a két tanítási nyelvű oktatáshoz:
    Alsó tagozat: Rajz: Kulcsár Judit, Dancsecs Borbála, Ligetvári-Németh Katalin
                          Technika: ua.
                          Testnevelés: ua.
                          Természetismeret: Czuczainé Skaper Hilda és a tanító-német szakosok

    Felső tagozat: Természetismeret:
                            Testnevelés: Ernst Attila ??

    Országismeret: Maturicz Hajnalka ??
    Német irodalom:
    Földrajz: Háklár Gáborné ??
    Matamatika: Csuk Hajnalka ??
    Informatika:

    Amennyiben nem indul két tanítási nyelvű osztály, úgy javasoljuk az emelt angol és a 
német beindítását legalább egy osztályban. Amennyiben ez sem lehetséges, térjünk vissza a 
már  jól  bevált  szokáshoz: 3.  évfolyamtól  biztosítsuk  az  emelt  szintű  angol  és  német 
nyelvoktatást  heti  5  órában.  Első  és  második  évfolyamon  pedig  biztosítsunk  két-két  órát 
valamennyi osztály számára.
Az eredményes nyelvoktatást csak kis csoportokban tudjuk elképzelni.
    A nemzetiségi nyelvoktatásról külön nem teszünk említést. Ott a törvény előírásainak 
megfelelően kell eljárni. Azt gondoljuk a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva, hogy nem 
lesz tömeges jelentkezés ebbe az osztályba. A szlovén nyelvoktatást jó lenne alacsonyabb 
létszámmal / akár 5 tanulóval is / engedélyezni.   És végül mi a garancia arra, hogy a 
fenntartó néhány év múlva nem változtatja meg a véleményét?
Ld. a tavaly bevezetett emelt szintű angol nyelvoktatás. Úgy gondoljuk, a két tanítási nyelvű 
oktatás mellett szükség van erre a képzési formára is, a szülői igények is ezt támasztják 
alá. Éppen ezért a folytatást támogatjuk.

Szentgotthárd, 2010. április 16.

   Czuczainé Skaper Hilda
nyelvi munkaközösség-vezető
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Elképzelések a SZOI középtávú képzési terveihez
(Készítette: Huszár Gábor, sport szakmai vezető)

Tisztelt Igazgató Úr!

A mellékletben elküldtem a képviselőtestületnek adott tájékoztatást. Szerintem ez egy 
komplex anyag, ami egyben egy középtávú terv is! Az alsó tagozatban gyönyörűen ki lehetne 
egészíteni akkor, ha épülne az új tornaterem. (Erre sajnos most nem látok esélyt.) 
Ha így maradna minden, akkor még ez is csak nyögvenyelős ami most működik.
De tételezzük fel, hogy lesz új tornaterem:
                    - minimum heti 2 óra sport és egészségnevelési óra évfolyamszintű szervezése.
                      Ebből 2-2 osztály sportági válogatása pl:(a-b) fiú foci vagy (b-c) leány torna stb.
                      Ezt már az átadáskor egyszerre kell szervezni, nem felmenő rendszerben.
                   -  3. és 4. osztálytól a csapatsportágakat választó tanulókat nulladik és 7. illetve 8. 
                      órában külön kell venni, de úgy, hogy az osztály óra csatlakozzon (1. illetve 6. 
                      óra). Ezeket testnevelő tanár kell, hogy tanítsa.

-   A táncot a felszabaduló terem miatt párhuzamosan lehetne tartani a sport- és 
                      Egészségnevelés órákkal minimum heti egy alkalommal.
                  -   A Genodisc felmérésből már most látszik, hogy nem az ízmok erősségével van 
                     a gond, hanem a 
                      megnyújthatósággal! Ezért az atlétikát és a tornát első osztálytól kiemelten kell 
                      kezelni és ezeken az órákon (heti 1-2 óra) csak szaktanár taníthat. A fennmaradó 
                     órákon tanítson testnevelés speckolos végzettségű tanító. A szivacskézilabda és a 
                     labdarúgás csak 3-4 osztálytól indulna iskolai szinten. 
                     A lurkó edzései nyitottak  és a délutáni sportórába beszámíthatók.

- Mindent meg kell tenni azért, hogy az úszás edzés (nem a reggeli óra!) alsós 
sportágként szerepeljen.

- Evidenciának gondolom, hogy a 8 osztályos gimnazisták heti 4 órában 
(MINDENKI!!) sport és egészségnevelés órán vegyenek részt.

- Ez az időszak a leg szenzitívebb (10-14 év) és ők a leg veszélyeztetettebb 
csoport. (Ezt én tisztán látom!) Az országban egyedül nekünk van két 
független mérés a kezünkben. A csapatsportágakban gyönyörűen hozzuk az 
eredményeket ott ahol évfolyamszintű a válogatás! Ez a legjobb bizonyíték!!

- Neked ezért mindenhol ki kell állnod ! 
- Ha a TÁMOP-os pályázat elindul akkor minden nevelőnek tudomásul kell 

venni, hogy az iskola egy egységes egészséges életmódra nevelő intézmény. 
(persze enélkül is az kellene, hogy legyen!)
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TÁJÉKOZTATÓ A  SZOI  EGÉSZSÉG ÉS SPORTNEVELÉS 
PROGRAMJÁRÓL 

( Beszámoló a sportszakmai vezetői tevékenységről.)

2008  tavaszán  döntött  a  képviselő  testület,  hogy  gyökeres  iskolaszerkezeti  változást  hajt 
végre. 2008 szeptemberétől az összes alsó tagozatos gyermek az Arany János Tagintézménybe 
tanul,  míg az összes felsős a Széchenyiben.  Már a döntések előkészítésénél  2 kritériumot 
leszögezett a fenntartó:

1. a nyelvoktatást kiemelten kell kezelni az első osztálytól kezdve
2. el  kell  indítani  egy  egészség  és  sportnevelés  programot.  Ennek  első  lépése,  hogy 

minden  elsős  és  ötödikes  (felmenő  rendszerben)  részt  vegyen  minimum napi  egy 
kötelező sportfoglalkozáson.

Az utóbbi  végrehajtása  érdekében  egészség  és  sportnevelés  órákat  alakítottunk ki. 
Beépítettük az alsósoknál a néptáncot, a felső tagozatban a társastáncot napi sportmozgások 
körébe.
Minden  második  osztályos  tanuló  órarendbe  épített  kötelező  úszásoktatáson  vesz  részt, 
amelyhez párhuzamosan csatlakozik a gimnáziumi osztályok úszásórája. Sajnos a fürdő belső 
rendje  miatt  ezek  az  órák  csak  a  nulladik  az  első  és  részben  a  második  tanítási  órára 
korlátozódnak.
Célunk,  hogy  az  alsó  tagozatosoknál  is  lehetőleg  testnevelő  tanítsa  az  egészség  és 
sportnevelés órákat. (jelenleg ez 55%, míg a gimnáziumban, a szakközépiskolában és a felső 
tagozaton 100%)
Az 5. évfolyamon órarendbe építettük (csatlakozó óra) a küzdelem és játék órát.

A csapatsportágakat  heti 1 ill. 2 alkalommal évfolyam szinten tudjuk kezelni, az egy időben 
tartott 3 sportórában. (lásd: 1 sz. mell.-órarendek) 
Ahhoz, hogy a sportági kiválasztás tökéletes legyen és a gyerekeinket a legoptimálisabb 
terheléseknek tegyük ki a kondicionális képességek megszerzésének  időszakában  első 
körben minden 3. és 4. osztályos tanulót teljes körű antropometriai felmérésnek vetettünk alá, 
amely kiegészült egy labdás programmal. (2009.febr-június) 
„Labda program” a Magyar Elhízás-tudományi Társaság, az EÜM. és a Decatlon 
támogatásával.
Az elmúlt tanév II. félévében ezek a tanulók minden egészség és sportnevelés órán 10-15 
percet csak labdával mozogtak.(az átlag pulzus szám a visszaméréseknél 140-150 között volt) 
Az eredményekről beszámoltam a Győrben megrendezett Népegészségügyi Képző- és 
Kutatóhelyek Országos Egyesületének konferenciáján. Az már most teljes bizonyossággal 
látható, hogy jó úton járunk, hiszen a programban résztvevő tanulók testtömegre számított 
zsírszázaléka csökkent az izomtömeg pedig nőtt! Az elsajátított gyakorlatok jelentősen 
fejlesztették a motorikus képességeket. (lásd 2. mell.-labdaprogram)

A program folytatásaként indulunk a TÁMOP 6.1.2-es komplex egészséges életmódra 
nevelési pályázaton, melynek egyik fő eleme számunkra a tartásjavító gerinctorna. A 
képzésben minden testnevelést tanító nevelő részt vesz, és a SZOI 6-14 éves korosztálya a 
célcsoport. (636 tanuló!)
Ezzel párhuzamosan indult egy 9 Európai tagállamon áthúzódó ún. GENODISC program, 
ahol a tavaly felmért gyerekek gerincét, a gerincet tartó izmokat és a tartásukat mértük fel, 
úgy, hogy nyálból genetikai vizsgálatot is végzünk. Ugyan a második mérés még hátra van az 
eddigi eredmények is értékes információkat szolgálnak.
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1. Az említett korosztály 50%-ánál tartáshiba fordul elő. Ennek 90%-a  enyhe, tehát a 
rendszeres gerinctornával valószínűleg  korrigálható!
Összesen egy esetben fordul elő középsúlyos deformáció. Amennyiben a 
visszamérésnél még fennáll bárkinél a rendellenes tartás, úgy a programot vezető 
orvos ezt jelezni fogja a szentgotthárdi gyermekorvosok felé.

2. Az izomerő vizsgálat 8,71-os eredménye a 12-es skálán bíztató értéket mutat.
Az izomtesztek osztályszintű elemzésénél azonban kiderül, hogy az átlag feletti 
érték a 4.c és főleg az 5.a kimagaslóan jó eredményének köszönhető.
Az antropometriai méréseknél és a labdaprogramnál is ez a két osztály mutatta a 
legjobb eredményt. (emelt szintű testnevelési osztályok)

3. A további adatértékelésekből kitűnik, hogy a 10-12 éves korosztályig nem  
annyira az izomerő fejlesztés a fő szempont. Az izmok nyújthatósága kell,

      hogy a sportórák és a mindennapos edzések lényeges eleme legyen. A tanulók 
      megváltozott életritmusa, a számítógép és a TV előtt, az iskolapadban töltött 
      hosszú órák az izmok rövidüléséhez vezet, amelyet csak  a mindennapi 
      nyújtógyakorlatokkal lehet kompenzálni.( szenzitív időszakok!!)
      Az érintett szülők az eredményeket kézhez kapták .
      A teljes adatbázis a SZOI Széchenyi Iskola titkárságán megtekinthető.
      Személyes konzultációra bármikor rendelkezésre állok!
Az eddigi mérések alapján ki merem jelenteni, hogy az első és 5. osztályban az 
elmúlt tanévben bevezetett mindennapos egészség és sportnevelés lehetősége a 
képviselőtestület legjobb döntése hosszútávon, az egészségmegőrzés területén.

Természetesen mindkét program csak a Szülők beleegyező nyilatkozatával történhetett.
A TÁMOP 6.1.2-es pályázat kritériuma, hogy a rendszer az elkövetkező 3 évben fenntartható 
legyen. A mindennapos sportmozgás 2 év múlva „felfut”!
Az egyesületi edzőket folyamatosan bevonjuk az edzéselvű órák megtartásába.
(lurkó labdarúgás I, II.,III. kcs., leány labdarúgás, kézilabda)
A Városi DSE támogatásánál (sajnos csak 500 e Ft/év!) alap sportágként kezeljük az atlétikát 
és a tornát. Mindkét sportág alapfeltétele az izmok átlagon felüli nyújthatósága.
A már említett pályázatok és programok mellett csatlakoztunk az újonnan megalakult 
MGYLSZ-hez I-III. korcsoportban 4 csapattal. A befizetett 500,-Ft+ÁFA/fő csatlakozási díj 
fejében 50.000,-Ft/csoport + 150.000,-Ft felszerelés támogatásra számítunk.
Az elmúlt másfél év alatt 6 megyei elődöntőt vagy döntőt és két országos döntőt sikerült 
különböző sportágban Szentgotthárdra hozni, ezzel is csökkentve a SZOI utazási költségeit.
Itt jegyzem meg, hogy a IV. korcsoportos leány labdarúgásban a SZOI csapata Diákolimpiai 
országos bajnok lett az elmúlt tanévben!
A szervezés, a pályák minősége, a versenyzők ellátása annyira elnyerte az MDSZ ellenőreinek 
tetszését, hogy az idén a VI. kcs.-os fiú döntő szervezési jogát is Szentgotthárd kapta.
A testnevelő tanárokat teljesen megpróbálom mentesíteni a versenyre utazások és 
egyeztetések sokszor követhetetlen kuszasága alól.
A Diákolimpiai versenyek ezzel kapcsolatos nevezéseit és szervezéseit én végzem.
Napi feladatom a kistérség iskoláival való egyeztetés, a területi diáksport-vezetőkkel való 
kapcsolattatás, és a Vas megyei Sportigazgatósággal, a Testnevelő Tanárok Egyesületével, a 
Megyei és Országos Diáksport Tanáccsal való konzultáció.
Megállapodást kötöttem a szakonyfalusi, az alsószölnöki polgármesterekkel, valamint a 
Maverik autókölcsönzővel, hogy a tanév során  kedvezményes áron kapjuk a versenyekre az 
autókat.
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Továbbgondoltuk és fejlesztettük az intézményvezetők segítségével a Lendvai, a Neuhausi és 
Sveti Jurij-i sportkapcsolatainkat. Ezeken a versenyeken évente több mint 100 tanuló vesz 
részt. A diákolimpiai versenyeken kb. 120 tanuló sportol.
Az iskolai sítáborokban (köszönhetően Tarvisio városának és a szlovén sportminisztérium 
támogatásának) 132 tanuló vett részt.
Évente kb. 50 teljesen kezdő tanulót tanítunk meg síelni, és szerettetjük meg a mozgás 
élményét. 
Évek óta tapasztaljuk, hogy ezek a tanulók bevonják szüleiket, és ha, tehetik rendszeresen 
kimozdulnak hétvégeken családi sportolás céljából. 
A városi DSE-ben 72 tanuló az igazolt versenyző.
Az iskolai élet zavartalan működését segítve, és a legoptimálisabb kihasználást biztosítva a 
verseny és a szabadidősportnak az év elején összesítem az iskolák tornatermeinek és a 
tornacsarnok órabeosztását, délutáni és esti leterheltségét.
Amennyiben átfedés van, úgy az edzőkkel egyeztetem az esetleges helyszínváltást. 
Természetesen az utánpótlást biztosító sportcsoportok ingyen használják a tornatermeket.
A jelenlegi helyzet: lurkó labdarúgói – Arany , Gimnázium és Tornacsarnok heti  2 alkalom. 
Fiú és leány labdarúgás: Arany, Gimnázium és Tornacsarnok. Szivacskézilabda: Arany és 
Gimnázium. Fiú és leány kézilabda 4. kcs. Gimnázium és Tornacsarnok. Ingyenes használó 
még az NB II-es kézilabdázók felnőtt és ifjúsági csapata.
Ezzel párhuzamosan minden évben elkészítem a SZOI egészség és sportnevelést tanító 
nevelőinek órabeosztását külön-külön helyszínre és időre, de egy táblázatba. Munkájukat 
segítve óralátogatásokon veszek részt. Az ott készült videókat kielemezzük.
Az év folyamán rendszeresen, de a fontosabb sportesemények előtt, akár hetente többször is 
egyeztetek az érintett testnevelővel, edzővel.
Az elmúlt másfél tanév során 3 országos, 2 nemzetközi és 4 regionális konferencián vetem 
részt. Ebből három alkalommal előadóként.
A szlovén sportminisztériumtól felkérést kaptam előadóként a szlovéniai sporttanár 
továbbképzésre.
Ugyancsak ismertettem a Szentgotthárdon elkezdett munkánkat a Vas megyei Testnevelő 
Tanárok Egyesülete és a NYME által szervezett regionális testnevelő tanári továbbképzésen.
A tanulók motiválása érdekében a szülőkkel karöltve osztályok közötti pontversenyt 
hirdettünk tanulmányi munka, versenyeredményesség és részvételi aktivitás alapján.(lásd:4 sz. 
mell.)
Meggyőződésem, hogy egy egészségesen élő lakósság nem csak az egészségmegőrzés 
területén, de városmarketing szempontból is jó befektetésnek bizonyul.

Az MDSZ hivatalos versenyei júniusban zárultak, ezért a beszámoló kiegészítését most tudom 
a Tisztelt testület elé terjeszteni.
A csoportágak eredményeinél (kivétel  torna) érdemes tudni,  hogy a  Diákolimpiai  felmenő 
rendszerű  versenyek  mellett  egyesületi  szintű  (szervezésű)  versenyeken  is  részt  vesznek 
tanulóink.
Természetesen igaz ez az egyéni sportágakra is, csak ott lényegesen kevesebb tanuló érintett. 
Az MDSZ által  kiírt  diákolimpiai  versenyeken  az  alábbiak  szerint  neveztünk,  és  vettünk 
részt.( lásd 5. sz. melléklet)
 Fontos kritérium, hogy a szeptember 15-ig leadott nevezések érvényesek egész évben. Ha 
egy intézmény besorolást  nyert  és  kellő  indok nélkül   visszalép az automatikusan kizárja 
magát a következő évi versenyzésből !
Érdekes információ az is, hogy összevont intézményen belül a következő tanévtől – egyelőre 
még csak labdarúgásban - csak intézmény egységenkénti csapat versenyezhet.
Közös indítás nem lehetséges.
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Egyesületi szintű versenyek, amelyen tanulóink részt vettek:

- fiú és leány kézilabdában: Adidas bajnokság (részben felmenő)
- fiú  és  leány  labdarúgásban:  MGYLSZ és  a   „lurkó  bajnokság”  (nem felmenő 

rendszerben!),  ahol a Sztg-i kölyök FC U 13 alatti  korosztálya kötelezően vesz 
részt  a NUSI-NUPI programban. Az egyesület kiemelten támogatott  utánpótlást 
nevelő egyesület.
Edzői bért az MLSZ fizeti

- Egyéni  nevezéses,  illetve  meghívásos  versenyek  elsősorban  küzdősportágban 
(kick-boksz) és atlétikában (futás).

Leány  kézilabda  és  leány  labdarúgó  klub  jelenleg  nem működik  a  városban,  ezért  az  itt 
sportoló gyermekeknek az MDSZ versenyei  mellett  (felmenő rendszerben)  ez az egyetlen 
versenyzési lehetősége.
Elgondolkodtató a város jelentősebb szerepvállalása legalább ezen a szinten.

A 2009/2010-es tanévben Diákolimpiai nevezések( 1sz mell.) és eredmények:
Eredmények  :  

Atlétika – mezei futóbajnokság:
                                   Németh Kevin: Megyei bajnok

Országos döntő   2. helyezett !
       

Kézilabda lányok: III. kcs.  Megyei:   1. hely
Országos elődöntő  2.hely

        IV. kcs. Megyei:   2. hely
Országos elődöntő: 2. hely

          V. kcs. Megyei:  1. hely
Országos elődöntő: 2. hely

         VI. kcs. Megyei:   3. hely

Kézilabda fiúk:       III. kcs.  Megyei:  2. hely
         IV. kcs. Megyei:  1. hely
  Országos elődöntő:  3. hely

V.kcs. Megyei:    1. hely
 Országos elődöntő:   2. hely

          VI. kcs. Megyei:   1. hely
 Országos elődöntő:  2. hely

Labdarúgás fiú: III. kcs. Megyei elődöntő:     2. hely
V. kcs.           „            3. hely Szakk.
V.-VI.kcs.: Megyei                4. hely
   „ „        2. hely  Szakk:

Labdarúgás leány: III-IV. kcs.  Megyei                 1. hely
      Országos döntő   2. hely

          V-VI. kcs.: Megyei                2. hely
Szak:       Megyei                 5. hely

Kosárlabda fiú: V-VI. kcs.: Megyei elődöntő  3. hely Szakk.
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Torna „B” kat.: III.kcs. fiúk: Megyei              1. hely
   Országos elődöntő 5. hely

- Szellemi diákolimpia: Területi döntőre a hóakadályok miatt nem tudott a csapat elutazni.

- Kick-box:  IV. kcs: Császár Levente
Országos döntő:     2. ill.  3. hely

           Ugrókötél VI.kcs.: Megyei:                            5. hely Szakk.

Egyesületi illetve Szakszövetségek által részben támogatott versenyek:

- Kézilabda:  

Összesítés ADIDAS 2009-10 /SZOI/
       
 csapat megyei helyezés régió helyezés orsz. elődöntő
1. U12 fiú 97-es X III. -  -
2. U11 fiú 98-as X I. X V. -
3. U10 fiú 99-es X II. X IV. -
4. U9 fiú 2000-es X V. -  -
5. U8 fiú 2001-es X II. -  -
6. U9 leány 2000-es X X. -  -
7. U13 fiú X I. X VI:  

8. U14 fiú  X  I.  X  V.  

9. U15 fiú X I. X V.  

- Labdarúgás U 13 alatti korosztály:

Az 2009-2010 év eredményei:
 
2009. december Körmend nemzetközi torna
-1997-es korosztály I. hely
-2000-es korosztály IV. hely
-2001-es korosztály V. hely
 
2010. január Auszria
 
-2003. korosztály I. helyezés
 
2010. február Kőszeg
- 1997-es korosztály I. helyezés
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- 2000-es korosztály IV. helyezés
- 2001-es V. helyezés
 
2010. február Szombathely
-2003-as korosztály IV. hely
-2001-es korosztály V. hely
 
2010. április Lenti
-2000-es korosztály IV. hely
 
2010. június Auszria
-2002-es korosztály I. helyezés
 
2010. június Hunyadi kupa
-1997-es korosztály III. hely
-1999-es korosztály IV. hely
-2001-es korosztály X. hely 
-2003-as korosztály IV. hely
 
Megyei bajnokság 1997-es korosztály I. helyezés
Bajnokok tornája 1997-es korosztály II. helyezés
.

Kick-box: A Belgrádi VB indulásra jogosító utánpótlás győzelmek

Első helyezett lett és ezzel válogatottságot szerzett:
Nagy Gergő  Cad II. korosztály 69 kg Semi contact küzdelem
Nagy Gergő  Cad II. korosztály 69 kg Light contact küzdelem
Császár Levente  Cad. I. korosztály  42 kg Semi contact küzdelem
További helyezések:
Nemes Tamás Cad II. 63 kg Light Contact (LC)  2. helyezés
                        Cad II. 63 kg Semi Contact (SC)   3. helyezés
Galambos Kira Cad.1 37 kg  SC  3. helyezés
Kozár Kevin  Cad II. +69 kg SC 3. helyezés
Balogh Dominik CadII. +69 LC   3. helyezés,  SC  3. helyezés 

Versenyekre való utazások és utazási költségek:

Tanulóink az MDSz és az iskolai szervezésű versenyekre összesen kb: 6200 km-t utaztak, 
amely 537.127 Ft költséget tartalmaz. (kb: 87 Ft/km)
A lurkó, a kick-boksz és részben az Adidas bajnokság költségeit a számítás nem tartalmazza! 
Összesen kb:3000km az az el nem számolt utazási tétel amit a szülők, egyesületek vagy néha 
a kisérő nevelő saját költségén viselt.
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1 sz. melléklet

Az egy időben tartott órák vastagon szedve.

2 sz. melléklet:
Antropometriai mérés és labdás program
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3 sz. melléklet:
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Genodisc program szentgotthárdi felmérés (2009. 11.30-12.01) első 
eredményei

- 7 osztály, 110 gyerek -

Fizikális vizsgálat

Szegycsont alakja tölcsérmellkas: 1
tyúkmell: 0 Törzs-kar háromszög asszimetria: 4 

Nyaki görbület

Háti görbület

Ágyéki görbület

kisimult: 0
fokozott: 1
 
kisimult: 8
fokozott: 25
 
kisimult: 3
fokozott: 3

Lapockák szimmetriája 

és helyzete

asszimetria: 14

Medence szimmetrikus 

állása
asszimetria: 0

Gerincferdülés:
Háti gerinc és bordaívek scoliosis: 19 enyhe: 19

    funkcionális: 8 közepes:
    bordapúp: 2 súlyos:

Lumbális gerinc scoliosis: 11 enyhe: 10
    funkcionális: 3 közepes: 1

súlyos:

SZUMMA: tartáshiba a gyerekek felénél (55 fő a 110-ből) fordult elő, 90%-ban enyhe, a 
tartásjavító tornával korrigálható forma.

Izomerő vizsgálat

Átlag pontszám: 8,71 / 12 pont

1 21 11 0987654I Z O M _ T O T A L2 52 01 51 050F r e q u e n c yI Z O M _ T O T A L

A tartásjavító izomtesztek végeredménye szignifikánsan függ:
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a.) Nem (p=0,003)
21N e m1 21 086420M e a n  I Z O M _ T O T A LE r r o r  b a r s :  + / -  1 , 0 0  S D

b.) Osztály (p=0,000003)

5 c5 b5 a4 d4 c4 b4 aF i z C l a s s1 21 086420M e a n  I Z O M _ T O T A LE r r o r  b a r s :  + / -  1 , 0 0  S D

c.) Testsúly (p=0,003)
8 07 06 05 04 03 02 0F i z W e i g h t1 21 0864I Z O M _ T O T A LR  S q  L i n e a r  =  0 , 0 9 7

Az izomtesztek eredménye nem függ össze: kézszorító erő, életkor, testmagasság

4 sz. melléklet:
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Tanulmányi és egészség és sportnevelés verseny jelenlegi állása

5. számú melléklet

Huszár Gábor
sport szakmai vezető
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. június 30-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményből (SZOI) elszállított radiátorok 
értékesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 102/2010. sz. határozatában döntött a SZOI Arany János utcai épületében 
megvalósult infrastrukturális fejlesztés során leszerelt radiátorok értékesítése tárgyában.
102/2010. számú Képviselő-testületi határozat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZOI kérelmét támogatja: 
a.) hozzájárul az Intézményben folyó felújítás keretében az Arany János utcai épületben  
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:  az  Arany  J.  utcai  
épületben  villany-bojler és álló kéményes vízmelegítő beszerzéséhez.
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.

Az áprilisi ülésen előterjesztett anyagban előzetes, becsült adat alapján 120.000,- Ft bevételt 
jeleztünk.  Időközben  az  összes  radiátor  elszállításra  került,  és  a  Nyugat  MÉH Kft.  által 
kibocsátott Bevételi jegy alapján látható, hogy a bevétel ennél jóval magasabb 710.000,- Ft 
lesz a SZKOI esetében.
Mivel a fent említett összeg közel hatszorosa az eredetileg számolt, és döntés alapját képező 
összegnek,  ismételten  a  Képviselő-testület  elé  terjesztjük  az  anyagot,  hogy  fentiek 
ismeretében lehetőleg módosítsa  korábbi döntését.

A vonatkozó helyi szabályozás emlékeztetőül:
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001.(II.1.) sz. rendelet 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 a befolyó bevételt az Intézménynél meghibásodott villany-bojler és 
álló  kéményes  vízmelegítő  cseréjére  szeretné  fordítani,  ami  előzetes  árajánlat  alapján 
munkadíjjal együtt kb. 350.000,- Ft.
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Mivel  a  tényleges  bevétel  a  felmerülő  költségek  több,  mint  kétszerese  a  vízmelegítő  és 
villanybojler költségeinek, a vagyonrendeletünk szerinti 50 % is fedezetet biztosít a felmerülő 
kiadásokra. 
Tekintettel  szűkös költségvetésünkre a bevétel  50 %-át  jelentő 355.000,-  Ft-t  a  vízkészlet 
járulék költségeinek fedezetére  kérjük  biztosítani.  (Jogszabály (2009.  évi  CXLIV. tv.  5.§) 
változás következtében vízkészlet járulék fizetési kötelezettségünk 2009. évhez képest több, 
mint négyszeresére emelkedett; 417.420,- Ft-ról 1.786.305,- Ft-ra.) 

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

Határozati javaslat:

1.Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 102/2010. sz.  határozatának 
b.) és c.) pontját a következők szerint módosítja:

b.) a Képviselő-testület 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 nem tekint el. 
c.) A bevétel 50 %-a az SZOI költségvetését illeti meg, melyet villanybojler és vízmelegítő 
beszerzésére  fordíthat  az  intézmény.  A  Képviselő-testület  a  bevétel  további  50%-át  az 
Önkormányzat költségvetésében a szabadidőpark, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladatra - 
vízkészlet járulék kiadásainak fedezetére rendeli.

Határidő: azonnal
Felelős:  Dr. Gábor László Irodavezető

   Jakabné Palkó Edina Irodavezető
   Pénzes Tibor Intézményvezető

Szentgotthárd, 2010. június 18.

Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. június 30-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy. A Kossuth Filmszínház üzemeltetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Közművelődési Koncepciója tartalmazza, hogy az Önkormányzatnak 
eltökélt szándéka, hogy filmszínház működjön a városban, fontosnak tartja a filmkultúra 
terjesztését és egy olyan működő egység létrehozását, ami a kultúrának ezt az ágát 
továbbra is élteti, sőt fejleszti. 

A  Kossuth  Filmszínház  üzemeltetésével  legutóbb  2005.  nyarán  foglalkozott  a 
Képviselő-testület:  az  üzemeltetésre  pályázatot  írt  ki,  amelynek  egyetlen 
ajánlattevője és nyertese Talabér Ernő helyi vállalkozó lett. Az Önkormányzat és a 
Vállalkozó között létrejött megállapodás alapján az Önkormányzat 2005. szeptember 
01. időponttól határozott időre, 2010. augusztus 31. időpontig adta át a működtetést 
a Vállalkozó számára.

A  megállapodásban  az  Önkormányzat  különböző  feltételeket  szabott  az 
üzemeltetéssel kapcsolatban, így a Vállalkozó többek között:

 a vetítésszámot nem csökkenthette,
 a  jegyárakat  a  jelenlegi  árszinthez  képest  az  inflációs  mértéken  túl  nem 

emelhette,
 filmvetítéseket kellett szervezzen a tanulóifjúság, illetve az óvodák gyermekei 

számára,  ennek  érdekében  együttműködési  megállapodásokat 
kezdeményezhetett az intézményekkel, 

 filmklub működtetéséről gondoskodott,
 az épületet és a műszaki berendezéseket folyamatosan karbantartotta.

A Vállalkozó a megállapodásban foglalt feltételeket teljesítette (a megállapodásokat 
nemcsak a szentgotthárdi intézményekkel / a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel 
kötötte meg, de a térség oktatási intézményeivel is felvette a kapcsolatot, filmklubot 
működtetett, stb.)

Az  Önkormányzat  az  üzemeltetés  fejében  biztosította  a  Mozi  épületének  és  a 
Mozihoz tartozó vagyontárgyak ingyenes használatát, továbbá a rezsiköltségekhez 
évi  850.000,-  Ft  támogatást  biztosított  a  Vállalkozó  számára  azzal,  hogy  ez  az 
összeg  az  energia  árak  emelkedésének  arányában  növelhető  –  a  támogatás 
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összegének ilyen irányú növelésére azonban nem került sor az elmúlt 5 évben. Ha 
az inflálódás összegét kiszámoljuk, az elmúlt 5 évben ez a szerződésben leírtakhoz 
képest  hozzávetőlegesen  és  összesen  (a  Pénzügyi  Iroda  számításai  szerint) 
204.487,-  Ft „elmaradást”  jelentett  a  Vállalkozó  számára.  Az  5  évvel  ezelőtt 
meghatározott önkormányzati támogatás összege ma 1.054.487,- Ft lenne, ha 
az inflálódást követte volna a támogatás. Ugyanitt figyelembe kell venni, hogy a 
tűz-  és  munkavédelmi  feladatok  ellátásának  a  költségeit  is  az  Önkormányzat 
biztosítja. 

Mivel  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanról  van  szó,  az  esetleges  felújítások 
költségeinek  biztosítására  –  a  kisebb  költségigényű,  illetve  a  meghatározott 
karbantartási  munkák kivételével  – az Önkormányzat  vállalt  kötelezettséget.  Több 
felújítás is történt az elmúlt 5 évben az épületben, a legfontosabb a székek cseréje 
volt a 2006. évben, amelynek során az új székek vételárát – a szerződésben vállalt 
kötelezettségének megfelelően - az Önkormányzat biztosította. Ugyanakkor a régi 
székek  kiszereléséről,  az  új  székek  beszereléséről,  a  nagyterem  kifestéséről,  a 
parketta felújításról stb. a Vállalkozó már saját forrásból gondoskodott.

Öt  évvel  ezelőtt  az  üzemeltetés  átadásakor  illetve  2006-ban,  a  Közművelődési 
Koncepció elfogadásakor tehát a Képviselő-testület határozottan kiállt a filmkultúra 
helyi  terjesztése  mellett.  A helyi  önkormányzatokról  szóló  törvény  is  a  települési 
önkormányzatok  feladatai  között  sorolja  fel  a  közösségi  tér  biztosítását  és  a 
közművelődési  tevékenységet  is,  igaz,  hogy  maga  határozza  meg  -  a  lakosság 
igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, hogy ezek között mely feladatokat, 
milyen mértékben és módon lát el. Bár Vas megyében a megyeszékhelyen kívül az 
egyetlen  működő  mozi  a  szentgotthárdi,  a  helyi  közvélemény  alapján  a  helyi 
lakosság részéről igény van a működtetésére. 

Talabér  Ernő  és  az  általa  alkalmazott  gépész  nemcsak  rendelkezik  OKJ-s 
képesítéssel, külön üzemvezetői és külön mozigépkezelői végzettséggel, de idestova 
negyed  évszázada  dolgoznak  a  szentgotthárdi  filmszínházban:  aligha 
megkérdőjelezhető, hogy náluk jobban senki nem ért,  senki nem ismeri  jobban a 
helyi mozit és annak minden (helyi közönség igényei, gépészeti teendők) vonzatát. 
Elhivatottságuk  nem  vitatható,  egy  ilyen  kisvárosi  filmszínház  működtetése  a 
jelenlegi helyzetben máskülönben nem is lenne vállalható. Miközben a multiplexek 
szinte kizárólagossá váltak szerte az országban (különösen igaz ez a megyére), a 
Vállalkozó nemcsak életben tartotta a szentgotthárdi mozit, de mindezt a színvonal 
csökkenés  nélkül  tette  –  ritka  kivétel  ez  manapság.  Mindezekre  tekintettel  az 
előterjesztő  megelőlegezi  a  Képviselő-testület  minden  bizonnyal  egyetértő 
szándékát,  és  a  határozati  javaslatban  nem  kerül  megfogalmazásra  a 
megpályáztatás lehetősége – tekintettel arra a körülményre is, hogy már legutóbb 
sem akadt más pályázó.

Álláspontunk szerint a város tulajdonát képező Mozi, mint közösségi tér biztosítása 
az  Önkormányzat  törvényben  írt  kötelezettsége.  A  filmekhez  való  hozzáférés 
biztosítása a koncepciónkban is megfogalmazott önkormányzati feladat – annak, aki 
ezt  a  feladatot  ellátja,  az  Önkormányzat  ezért  támogatást  biztosít,  és  ez  lehet  a 
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szándék a következő öt évben is. 

Mindezekre az előzményekre tekintettel a Vállalkozót megkerestük, aki a következő 
5 évre az alábbiak szerint vállalja a működtetést:

 340 előadás
 heti 5 nap (hétfő, kedd, péntek, szombat, vasárnap)
 20 filmklub előadás
 az összes előadásból 120 ART előadás. 

A fentiek szerinti üzemeltetés biztosításához – tekintettel a rezsiköltségek elmúlt 5 
évben  történt  jelentős  emelkedésére  -  1.080.000,-  Ft  /  év  önkormányzati 
támogatást kér  a  Vállalkozó.  (Mindez  havi  szinten  19  ezer  forinttal  jelent  több 
támogatást,  mint  az  5  évvel  ezelőtt  meghatározott,  és  azóta  is  biztosított 
önkormányzati támogatás esetében.)

Az előterjesztés mellékletét képező megállapodás-tervezetet (1. számú melléklet) 
a Vállalkozóval történt előzetes egyeztetések alapján készítettük el.

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
kizárólagos  tulajdonában  álló  Szentgotthárd,  Hunyadi  u.  1.  szám  alatti  Kossuth 
Filmszínház üzemeltetésével - 2010. szeptember 01. időpontot követően - Talabér 
Ernő  vállalkozót  bízza  meg  az  előterjesztés  1.  számú  mellékletét  képező 
megállapodás alapján. A szerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert.

Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester
               Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2010. június 17.
                                                                                                          Dr. Gábor László
                                                                                                              irodavezető

Ellenjegyezte:
                      Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. számú melléklet

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely  létrejött  egyrészről  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata (9970 
Szentgotthárd,  Széll  Kálmán  tér  11.  –  képviseletében  eljár:  Viniczay  Tibor 
polgármester), mint tulajdonos – a továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről  Talabér  Ernő (9970  Szentgotthárd,  Pável  Ágoston  ltp.  6.),  mint 
üzemeltető – a továbbiakban: Üzemeltető

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  …./2010.  számú 
határozata  alapján  a  Kossuth  Filmszínházat  (  a  továbbiakban:  Mozi)  2010. 
szeptember  01.  időponttól  határozott  időre:  2015.  augusztus  31.  időpontig 
működtetésre átadja, az Üzemeltető pedig átveszi a Mozit.

1.) Az Üzemeltető feladatai:

1.1. Az  Üzemeltető  2011.  január  01-től  az  éves  előadásszámot  összesen 
legkevesebb 340 előadásban, heti 5 vetítési napon biztosítja.

1.2. A jegyárakat  a  jelenlegi  árszinthez  képest  az  inflációs  mértéken  túl  nem 
emelheti.

1.3. A  Moziban  –  az  intézményekkel  megkötött  megállapodások  alapján  - 
filmvetítéseket  szervez  a  tanulóifjúság,  illetve  a  városban,  kistérségben 
működő  óvodák  gyermekei  számára.  Az  Üzemeltető  az  éves  iskolamozi 
vetítések  számát  6  előadásban,  az  éves  óvodamozi  vetítések  számát  1 
előadásban vállalja. Az iskolai, óvodai előadás közt a tananyaghoz szorosan 
kötődő  alkotásokat,  megtekintésre  ajánlott  egyéb  alkotásokat  és  könnyű, 
szórakoztató  filmeket  vetít,  minden  esetben  a  korosztály  igényeinek 
megfelelően. 

1.4. Filmklubot tart fenn és működtet, amelynek éves előadás számát legkevesebb 
20 előadásban biztosítja.

1.5. Az Üzemeltető évente 120 kifejezetten ART minősítésű film vetítését vállalja.
1.6. Az  Üzemeltető  különféle  korosztályok  és  rétegek  számára  hirdet  meg 

előadássorozatokat  -  a  szervezendő  előadások  az  alábbi  rétegeket, 
csoportokat, közösségeket célozzák meg:

- a kistérségben lévő óvodásokat, általános iskolákat, középiskolákat,
- a Nyugdíjasok civil szerveződéseit
- a Fővárosi Szociális Otthon lakóit,
- a Filmklub jelenlegi és jövőbeni tagjait, szimpatizánsait.

Nyugdíjasok részére havi 1, azaz 12 filmet évente, a Szociális Otthon részére 
havi 1, azaz 12 filmet évente, a Szlovén Szövetség részére évente 2 filmet 
biztosít az Üzemeltető.

1.7. Az Üzemeltető a Mozi működtetést 5 évre biztosítja.
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1.8. Az Üzemeltető a Savaria Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft-től  szerzi  be a 
filmeket.

1.9. Az Üzemeltető a Moziban büfét üzemeltet.
1.10. A Mozi  műszaki  berendezéseit  folyamatosan karbantartja,  javítja,  az épület 

fűtési-,  víz-,  szennyvíz-  és  elektromos  hálózatát  rendszeresen,  illetve 
folyamatosan  karbantartja,  az  épület  nyílászáróit  javítja,  karbantartja,  az 
épület csapadékvíz elvezető rendszerét karbantartja, javítja.

2.) Az Önkormányzat vállalásai:

2.1. Biztosítja a Mozi épületének ingyenes használatát az Üzemeltető részére.
2.2. Biztosítja  a  Mozihoz  tartozó,  leltár  szerinti  vagyontárgyak  ingyenes 

használatát.
2.3. A mérhető  elektromos  áram  és  a  fűtési  rezsiköltségét  viseli  úgy,  hogy  a 

rezsiköltségekhez  2011.  január  01.  időpontot  követően  évi  1.080.000,-  Ft 
támogatást  biztosít  az  Üzemeltető  részére,  amely  összeg  a  gáz-  és 
elektromos  energia  árak  emelkedésének  arányában  növelendő.  2010.  év 
hátralévő részére a 2005. szeptember 01-től 2010. augusztus 31-ig érvényben 
lévő megállapodás szerinti,  az Önkormányzat költségvetésben erre az évre 
meghatározott  összeg  arányos  része  a  támogatás  mértéke. A támogatás 
fizetése havi egyenlő részletekben, a tárgyhó 20. napjáig átutalással történik.

2.4. Az  önkormányzati  tulajdonú  ingatlan  felújítási  költségeit  –  a  kisebb 
költségigényű, azaz 50.000,- Ft érték alatti, illetve az 1.11. pontban felsorolt 
karbantartási munkák kivételével – az Önkormányzat viseli azzal, hogy ezekre 
a forrást az Üzemeltető is szerezhet.

3.) A jogviszony megszűnése:

3.1. Jelen  megállapodás  2010.  szeptember  01.  időponttól  2015.  augusztus  31. 
időpontig  jön  létre,  amelyet  rendes  felmondással  írásban  3  hónapos 
felmondási idővel mondhatnak fel a Felek.

3.2. Azonnali hatállyal írásban az Önkormányzat abban az esetben mondhatja fel 
a  megállapodást,  ha  az  Üzemeltető  a  jelen  megállapodásban  foglalt 
kötelezettségei  közül  bármelyiket  súlyosan  megszegi  vagy  fizetési 
kötelezettségeit  rendszeresen  nem  teljesíti.  Az  Üzemeltető  akkor  jogosult 
azonnali  hatályú  felmondásra,  ha  az  Önkormányzat  a  2.)  pontokban 
rögzítetteket nem teljesíti.

3.3. A jogviszony megszűnése napján az Üzemeltető köteles az általa használt 
ingatlant az Önkormányzatnak átadni, az ingóságokat, berendezési tárgyakat 
leltár szerint visszaadni.

4.). Együttműködés, ellenőrzés:

4.1. A Szerződő Felek folyamatosan együttműködnek egymással. Az Üzemeltető 
évente benyújtja éves programtervét és ezzel egyidejűleg a szerződés előző 
évi teljesítéséről szóló beszámolót.
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4.2. Az  Önkormányzat  tájékoztatja  az  Üzemeltetőt  a  Mozit  érintő  döntésekről, 
előterjesztésekről.

4.3. Az  Üzemeltető  rendelkezik  azokkal  a  belső  szabályzatokkal,  amelyeket  a 
jogszabályok  a  biztonságos,  zavartalan  működés  érdekében  előírnak.  Az 
Üzemeltető  feladata  és  kizárólagos  felelőssége  a  munka-  baleset-  és 
egészségvédelemre vonatkozó előírások betartása és betartatása. 

5.) Záró rendelkezések:

5.1. A Szerződő Felek mindvégig szorosan együttműködnek egymással. A szoros 
együttműködést mindketten e jogviszony alapjának tekintik. 

5.2. A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződésből keletkező vitás 
ügyeiket mindenek előtt peren kívül, tárgyalásos úton próbálják rendezni és 
csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.

5.3. A Szerződő Felek valamennyi olyan kérdésben, amit ebben a szerződésben 
külön nem említettek, a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak.

Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasták, a tartalmát megértették, majd azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Szentgotthárd, 2010. július ……. 

……………………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata

Képv.: Viniczay Tibor polgármester
ÖNKORMÁNYZAT 

……………………………………
Talabér Ernő 

Vállalkozó
ÜZEMELTETŐ

Jogi ellenjegyzés:

………………………………………….
Dr. Dancsecs Zsolt

Jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

…………………………………...
Jakabné Palkó Edina

Pénzügyi Iroda irodavezető
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Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. június 30-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A Történelmi Napok és az Augusztus 20-i rendezvény 2010.

Tisztelt Képviselő-testület!

TÖRTÉNELMI NAPOK 2010:

Minden év júliusának utolsó / augusztusának első hétvégéjén kerül megrendezésre 
Szentgotthárdon  a  Történelmi  Napok  rendezvénysorozat  -  az  idei  évben  ez  az 
időpont július 30. - augusztus 01. közé esik. A rendezvény részletes programtervét 
a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elkészítette és eljutatta az Önkormányzathoz, ez 
az előterjesztés mellékletét képezi (1. számú melléklet). 

A már ismert, hagyományosnak mondható programok mellett az idei év újdonsága a 
szentgotthárdi  csata  mozzanatainak  megelevenítése  lesz  a  Főtéren.  A 
rendezvénysorozat  folyamán  részt  vehetünk  majd  Gotthárd  Barát  lakomáján, 
megcsodálhatjuk a történelmi felvonulók színes forgatagát, bepillantást nyerhetünk a 
reneszánsz  és  barokk  kor  világába.  A legkisebbek  kipróbálhatják  a  középkorkor 
játékeszközeit,  de részt  vehetünk Gotthárd Barát  vásárában is,  ahol  kézművesek 
árulják  portékáikat.  Nemcsak  fúvószenekari  találkozónak,  de  számos 
sporteseménynek is helyet ad a rendezvény.

Kiemelendő,  hogy  a  Történelmi  Napok  során  a  város  civil  szervezeti  is  aktív 
közreműködést  vállaltak  magukra  (Szentgotthárdi  Civil  Fórum,  Szent  Sebestyén 
Íjászkör).  

A  program  költségvetése szintén  az  előterjesztés  mellékletét  képezi,  amely 
összesen  3.164.988,-  Ft  kiadással   számol.  Az  Egyesület  a  2010.  évi 
költségvetésében  2  millió  forintot  különített  el  az  eseményre,  165  ezer  forintot 
szponzori támogatásból terveznek fedezni. 

Az  Egyesület  elnöke  kérelmében  (2.  számú  melléklet)  azzal  a  kéréssel  fordul  a 
Tisztelt  Képviselő-testülethez,  hogy  a  város  költségvetésében  elkülönítetten 
nevesített városi rendezvénykeret 1 millió forintos összegének augusztus eleji 
folyósítását  az  augusztusban  esedékes  költségvetési  támogatásával  együtt 
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engedélyezze,  hiszen a városi  nagyrendezvények elkülönített  kerete valójában a 
Szentgotthárdi Történelmi Napok kerete. 

A  rendezvény  finanszírozására  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  különböző 
pályázatokat (LEADER, NKA, Városok Szövetsége) is benyújtott, amelyek elbírálása 
folyamatban van.  A pályázati  támogatásokkal,  illetve azok esetleges kifizetésének 
időpontjával  jelen  pillanatban  az  Egyesület  tehát  nem  számolhat  biztosan. 
Amennyiben ezen pályázatok elbírálása olyan kedvezően alakulna, hogy önmagában 
vagy nagyrészt lefedik a rendezvénnyel járó kiadásokat, a későbbiek során – egy 
előterjesztés keretében – visszakerülhet megfontolásra az a gondolat, hogy a most 
átutalt 1 M Ft összeget vagy annak egy részét az éppen esedékes önkormányzati 
támogatásból visszatartja a Képviselő-testület. 

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE - AUGUSZTUS 20.: 

A Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  az  államalapítás  kapcsán  is  tájékoztatja  a 
Képviselő-testületet a tervezett programokról (3. számú melléklet).

Augusztus 18-án kerül sor a Városházi Esték sorozat záró koncertjére, amely egy 
magyar nóta est lesz. Ezzel párhuzamosan több városi vendéglátó egység speciális 
menüsorokat kínál az ünnepre is, a városházi esték sorozatra belépőjegyet váltók 
számára, de akadnak szállásadók is, akik - a termálfürdőhöz hasonlóan – különböző 
kedvezményekkel kapcsolódnak a programhoz. 

Augusztus 20-án egész napos programsor várja majd az érdeklődőket, ekkor kerül 
sor a városi kitüntetések – Szentgotthárd Városért, Szentgotthárd Város Testnevelési 
és Sport Díja - átadására is.

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

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Történelmi Napok 
2010. rendezvénysorozat program- és költségtervezetét megismerte és elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szalainé Kiss Edina elnök

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
2010.  évi  költségvetésében  található  városi  rendezvénykeret  1  millió  forintos 
összegét  átutalja  a  Pannon Kapu Kulturális  Egyesület  részére  azzal,  hogy az 
Egyesület  azt  a Történelmi Napok 2010.  évi  megrendezésére használhatja fel 
úgy,  hogy az összeg felhasználásról  az Egyesület  elszámol az Önkormányzat 
felé.

Határidő: utalásra: 2010. augusztus 8., elszámolásra: 2010. szeptember 30.
Felelős:  Szalainé Kiss Edina elnök
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              Jakabné Palkó Edina irodavezető

3. Amennyiben a Pannon Kapu Kulturális Egyesület  által,  a 2010. évi  Történelmi 
Napok  megrendezésre  benyújtott  pályázatok  olyan  kedvező  elbírálásban 
részesülnek,  hogy  a  pályázati  támogatások  teljesen  vagy  nagyrészt  lefedik  a 
rendezvénnyel  járó  költségeket,  a  2.)  pont  szerint  átutalt  rendezvénykeret 
kapcsán,  a  soron következő Képviselő-testületi  ülésre újabb előterjesztést  kell 
készíteni. 

Határidő: a pályázatok elbírálásától függően
Felelős: Szalainé Kiss Edina elnök
             Dr. Gábor László irodavezető

 
4. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  az  augusztus  20-i 

rendezvények programtervezetét megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:   Szalainé Kiss Edina elnök

Szentgotthárd, 2010. június 15.

                                                                                                        Dr. Gábor László
                                                                                                             irodavezető

Ellenjegyezte: 
                      Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

95



1. számú melléklet

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 
Tel: 94/554-106
e-mail: muvhaz@sztgnet.hu

Szentgotthárdi Történelmi Napok
2010. július 30 - augusztus 1

A 2010.  július  30  -  augusztus  1  között  immár hetedik alkalommal  megrendezésre  kerülő 
Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozat fő célja,  hogy 1664-es Szentgotthárdi 
Csata  évfordulója  alkalmából  rendezendő  eseménysorozat  keretében  megmozgassa  a 
kulturális  és a  sportélet  területén,  a hármashatár valamennyi oldalán,  valamint a  régióban 
meglévő  szereplőket.  A Szentgotthárdi  Történelmi  Napokat  minden  év  júliusának  utolsó, 
augusztusának  első  hétvégéjén,  az  1664.  augusztus  1-jei  évfordulóhoz  legközelebb  eső 
időpontban rendezzük meg. 
A város  nevének hallatán  elsőként  az  1664-es  törökök feletti  győztes  csata  jut  eszébe  az 
idelátogató  turistáknak,  így  nem titkolt  célunk,  hogy  a  Szentgotthárdi  Történelmi  Napok 
évről-évre nagyobb érdeklődésre tartson számot a városlakó és a turisták körében. Hiszen 
városunk és térsége számos kínálati palettát nyújt a test felüdülésére. Ez mellé érdekes és 
értékes  kulturális  programokat  kívánunk szervezni.   A rendezvény során városunk barokk 
templom  és  kolostor  épületegyüttesének,  a  barokk  térnek  szépségét  is  bemutatjuk, 
felelevenítjük  a  múlt  hagyományait.   A  Történelmi  Napokra  egész  országból  érkeznek 
turisták, és akik csak átutazóba, vagy vízitúrára érkeznének, azok is itt maradnak több napot, 
hogy esetleg résztvevői legyenek a Csatafutásnak vagy élvezzék a középkori, illetve magyar 
kultúrát. A rendezvény időtartama nő a szálláshelyek kihasználtsága és a vendéglátó egységek 
forgalma is.
Szentgotthárdi Történelmi Napok 3 napja a korábban kialakított forgatókönyv szerint zajlik. A 
város Főtere, a Színház és barokk templom körüli terület lesz a rendezvények központi része. 
Az idén is tervezzük Gotthard Barát lakomáját, a történelmi felvonulást. A legkisebbek pedig 
kipróbálhatják a középkor játékeszközeit, de részt vehetünk Gotthárd Barát vásárában is, ahol 
kézművesek  árulják  portékáikat.  A  rendezvény  a  3.  napon  fúvószenekari  találkozóval, 
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valamint  egy  fergeteges  koncerttel  zárul,  melyen  a  Ocho  Macho  zenekar  zenél.   
A sportolni  vágyókat  is  számos  program  várja:  a  8.  Szentgotthárdi  Csata  emlékfutás,  a 
IV.Borhotel  –  Kupa  Homokfoci  Labdarúgó  Torna,  Kangoo  Jumps  bemutató,  a  vízitúra 
kedvelőit pedig a VI. Hunyadi-kenutúra. 
Az idei év újdonsága a csata mozzanatainak megelevenítése lesz.  Eredetileg a  Rába partjára 
terveztük ezt a bemutatót, de technikai  okok miatt a Főtéren fogjuk megrendezni. Reméljük, 
hogy  a  jövőben  ebből  is  hagyományt  tudunk  teremteni  és  évről  évre  többen  fognak 
résztvevőként  csatlakozni.  Ez  fontos  lenne,  hiszen  ahhoz,  hogy  látványosan,  a  történelmi 
valósághoz  hűen  tudjunk  emlékezni  a  település  lakosságának,  civil  szervezeteinek  széles 
összefogása  szükséges.  A történelmi  hűséget  a  város  Gimnáziumának  történelem  tanára 
garantálja,  aki  felkérésünkre  elvállalta  a  kutatást  és  a  narráció  szövegének  megírását. 
Előkészítésként már tárgyalásokat folytattunk a település meghatározó civil  szervezeteivel, 
azokkal,  akik  az  elmúlt  évek  folyamán  eddig  is  bekapcsolódtak  a  rendezvénysorozat 
megvalósításába:  pl. Szentgotthárdi Civil Fórum, Szent Sebestyén Íjászkör.
Felhívással  fordultunk  a  város  lakossága  és  egyéb  civil  szervezetei  felé  a  csata 
megjelenítésében való részvételre. 

 Részletes programok tervezet: 
 
2010. július 30. péntek

Helyszín:  Szentgotthárd  Színház  és  barokk  műemléktemplom  között  felállított  és  fedett 
szabadtéri színpad
17.00 Történelmi Felvonulás Szentgotthárd utcáin
17.30 Ünnepélyes megnyitó
17.45 Jelmezverseny
18.00  Károly  Róbert  Középkori  Történelmi  és  Kulturális  Hagyományőrző  Egyesület 
tagozatainak bemutatói (Táborukba, a Színház melletti füves területen, a pénteki és szombati 
napon folyamatosan várják az apród és udvarhölgy -„ képzőbe”  a jelentkezőket) 

• katonai
• udvarhölgy
• kulturális

19.00 Szentgotthárd VSE Szent  Sebestyén Íjászkör  Íjászbemutatója  a  Szentgotthárd lezárt 
főterén, a IV. Borhotel Kupa Homokfoci Labdarúgó torna helyszínén
20.00  A szombathelyi  Ungaresca  Néptáncegyüttes  műsora  táncházzal  a  Boglya  Népzenei 
Együttes közreműködésével

2010. július 31. szombat

Helyszínek: Barokk műemléktemplom előtti tér
Színház és a templom közötti tér a felállított, fedett szabadtéri színpaddal

10.00 – 19.00 Gotthárd Barát vására 
10.00 MAKÁM együttes gyermekkoncertje
11.30 Baksa Eszter mesemondó műsora

15.00 MAKÁM Együttes műsora
16.30 A celldömölki Soltis Lajos Színház vásári komédiái 
14.00 – 18.00 Játszóházak
Reneszánsz történelmi játszóház
Az Őriszentpéteri Kézműves Műhely korabeli kézműves játszóháza
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A  szentgotthárdi  Nyugdíjas  Pedagógusok  és  Barátaik  Egyesület  kézműves  játszóháza 
kicsiknek

20.00 A szentgotthárdi Csata élőben
Helyszín: Főtér 
Jelenetei:
Felvonulás
Béke jelenet
Vezérek tárgyalása
Bajvívás
Induljunk csatába!
Csata jelenet
„Itt élned s halnod kell…” a csata vége
Tisztelet a halottakért
Tűzijáték

2010. augusztus 1. vasárnap

Játszóházak gyermekeknek:
14 - 18  Németh Zita kézműves, korabeli játszóház 

Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó

A szentgotthárdi Fúvószenekar 1906-ban alakult meg, mint Tűzoltózenekar és működött 
folyamatosan  1944-ig.  Az  együttest  Marót  (Mathiász)  Artúr  gimnáziumi  igazgató  és 
tűzrendészeti  felügyelő hozta  létre.  1997-től  az  együttes  vezetője  Rápli  Róbert.   2000. 
április  8-án  került  sor  első  alkalommal  szakmai  megmérettetésre.  A  minősítést  két 
kategóriában kérte az együttes.  A szakmai zsűri  koncertfúvós kategóriában ezüst,  show 
kategóriában arany minősítést adományozott a zenekarnak. Szinte napra pontosan 5 évre 
követte  az újabb megmérettetés,  melynek eredményeként  a  szakmai zsűri  koncertfúvós 
kategóriában  arany,  show kategóriában pedig  kiemelt  arany  minősítéssel  jutalmazta  az 
együttes  szakmai  munkáját.  Az  együttes  1998-óta  rendezi  meg  minden  év  nyarán  a 
nemzetközi fúvószenekari találkozót. Az elmúlt 12 év alatt számos együttes szórakoztatta a 
város  lakóit,  valamint  az  ide  látogató  turistákat  a  megyéből,  a  kistérségből,  valamint 
Ausztriából és Szlovéniából. 
A zenekar  története  eddigi  legnagyobb sikerét  2008-ban érte  el.  A 2008.  június  28-án 
Sárváron megrendezett I. Sárvári Fúvószenekari Versenyen saját kategóriájában országos 
első helyezett lett. 

Tervezett program:
14.00-14.30 Együttesek érkezése Szentgotthárdra
14.45 Zenés felvonulás Szentgotthárd utcáin 
15.00 Ünnepélyes megnyitó a Barokk Templom előtti téren

Köszöntők
Közös számok: Teike: Alte Kameraden Marsch

Gréts: Ünnepi induló
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16.00  -  19.00  Szórakoztató  műsorok  a  résztvevő  együttesekkel  színház  és  a  templom 
között felállított szabadtéri színpadon
Meghívandó együttesek:
Kőszeg Város Fúvószenekara 
Körmend Város Fúvószenekara 
Letenye Fúvószenekara 
Szentgotthárd Város Fúvószenekara 
 A találkozón 4 együttes részvételére számítunk.A várható összlétszám a csoportkísérőkkel 
együtt: 200 fő

A résztvevők  tiszteletdíjban  nem részesülnek,  útiköltségüket  is  saját 
maguk fedezik, ezért étkezést  kell biztosítani számukra

20.00 Ocho Macho koncert a szabadtéri színpadon

Kiegészítő programok

2010. július 31. 16.00 
8. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás
Az 1664. augusztus 1-i Szentgotthárdi Csata emlékére, több korosztályban

- gyermekfutamok
- Főfutam Szentgotthárd – Mogersdorf emlékkereszt –Szentgotthárd útvonalon,

 táv 9000 méter
- Hobbifutam (1664 méter)

Rajt és cél: valamennyi futamnál a barokk templom előtti kapu
Kangoo Jumps bemutató

 VI. Hunyadi-kenutúra. 

2010. július 30 - augusztus 1.
IV. Borhotel Kupa Homokfoci Labdarúgó Torna
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Szentgotthárdi Történelmi Napok
2010. július 30 – augusztus 1.

Tervezett költségek

Megnevezés összköltség

Propagandaköltség:

1. Plakát
méret: A2, nyomás: color, mennyiség: 1000 db

87.500.-Ft

Fellépő együttesek számlás költsége:

             - Ungaresca Néptáncegyüttes 

200.000.-Ft

- Szent Sebestyén Íjászkör                                     150.000.-
Ft

- Soltis Lajos Színház                                            130.000.-
Ft

- MAKÁM együttes                                               312.500.-
Ft

- Ocho Macho                                                        225.000.-
Ft

- Károly Róbert Hagyományőrző Egyesület          150.000.-
Ft

- Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik E. játszóh.    30.000.-
Ft

- Németh Zita játszóház 
15.000.-Ft

- Tűzijáték költsége                                                197.500.-
Ft

1.410.000.-Ft

Csoportos étkeztetés és italfogyasztás

(Fúvószenekari találkozó résztvevői)

200 fő x 1.500.-Ft

300.000.-Ft

Bérleti díj

Színpadfedés + hangosítás: 675.000.-Ft

675.000.-Ft
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Szakmai anyagok (csatajelenet szereplői ruháinak varratása, 

csatajelenet szereplői fegyvereinek és zászlórudainak anyagköltsége, 

és a speciális gyertyák költsége)

300.000.-Ft

útlezárás, takarítás 32.488.-Ft

Rendezvénybiztosítás 30.000.-Ft

Ajándékok + jelmezverseny díjazása 40.000.-Ft

Szerzői jogdíj 290.000.-Ft

Összesen:

3.164.988.- Ft

A tervezett költségvetéshez a következő kiegészítést tenném: 

A Szentgotthárdi Történelmi Napok 3 napjára különböző pályázatokat nyújtottunk be. Ezen 
pályázatok ,  elvileg nyertes pályázatok,   de jelen pillanatban úgy látjuk, hogy a pályázati 
összegek  folyósítása  egyáltalán  nem,  vagy  csak  kisebb  mértékben  a  későbbiekben  fog 
megtörténi. Ezért a 
költségvetés  tervezetet  átdolgoztuk   a  takarékosság  jegyében.  Az  eredeti   tervezet  közel 
6.000.000.- Ft volt. 
A Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  költségvetésében  elkülönítetten  2.000.000.-  Ft  áll 
rendelkezésre, az Önkormányzat költségvetésében pedig elkülönítetten, nevesítve 1.000.000.- 
Ft. A hiányzó 164.988.- Ft-ot szponzori támogatásból kívánjuk fedezni. 

Szentgotthárd, 2010-06-03

                                                          Tisztelettel:
                      

                                                                              Szalainé Kiss Edina 
                                                                            elnök 
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2. számú melléklet

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  elnökeként  azzal  a  kéréssel  fordulok  a  Tisztelt 
Képviselő-testülethez,  hogy  a  város  költségvetésében  elkülönítetten  nevesített  városi 
rendezvénykeret 1.000.000.-Ft-os összegének folyósítását  az egyesületnek az augusztusban 
esedékes költségvetési támogatásával együtt engedélyezni szíveskedjenek.

Indoklás:
A városi nagyrendezvények elkülönített kerete valójában a Szentgotthárdi Történelmi Napok 
kerete. Az egyesület a rendezvényhez kapcsolódó fizetési kötelezettségeinek csak akkor tud 
maradéktalanul  eleget  tenni  majd,  ha  ez  az  összeg  augusztus  elején  az  egyesület 
rendelkezésére áll.
A keret felhasználásáról természetesen elszámolást küldünk a hivatal részére.

Szentgotthárd, 2010. június 2.

Tisztelettel:

Szalainé Kiss Edina 
elnök
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3. számú melléklet

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete Tárgy: Augusztus 20-ai programok
9970 Szentgotthárd
Széll K. tér 11.

Tisztelt Képviselő-testület!

Május  elsején  a  színház  és  a  templom  körüli  területen  zajlott  a  vásár,  a  kulturális  és 
szórakoztató  programok.  Örömünkre  nagyon  sok  városlakó  és  turista  látogatott  ki  a 
rendezvényre. Hasonló tematika szerint tervezzük az augusztus 20-ai rendezvényt, tisztelegve 
az államalapítás  előtt, előtérbe helyezve a magyarság tudatot.

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület a következő programokat tervezi az ünnep kapcsán:  

Augusztus 18. 20.00 Városházi Esték sorozat záró koncertje – magyarnóta est
A Városházi  esték sorozat  kapcsán csatlakozásra  hívtuk a város éttermeit,  szállásadóit,  az 
idegenforgalom aktív  szereplőit.  Megkeresésünk viszonzásra  talált,  melynek nyomán több 
vendéglátó egység speciális menüsorokat kínál az ünnepre is,   a városházi esték sorozatra 
belépőjegyet  váltók  számára.  A  szállásadók  a  rendezvények  propagálásának  fejében 
vendégeik részére kedvezménnyel válthatják meg a belépőjegyeket. A fürdőnk szintén magyar 
napokkal és kedvezménnyel csatlakozik a programhoz.

Augusztus 20.
Délelőtt: Szentgotthárd Város Fúvószenekarának zenés ébresztője
Délután:
Szórakoztató műsorok a Színház melletti szabadtéri színpadon
Tervezett fellépők: Béri Balogh Ádám táncegyüttes és a Partium Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói
Gotthárdi Mazsorettek
Magyaros jellegű ünnepi műsor - jelenleg egyeztetés alatt

A protokolláris  rendezvény -  városi  kitüntetések átadása  -  jelenleg egyeztetés  alatt  van a 
Polgármesteri Hivatallal. 
Az augusztus 20. Vásár bevételét a programok finanszírozására kívánjuk fordítani

Szentgotthárd, 2010. június 9.

Szalainé Kiss Edina
elnök
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Előterjesztés

a Képviselő-testület 2010. június 30.-i ülésére

Tárgy: A Városi Televízió Kft. 2009. évi mérlege

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentgotthárd  Városi  Televízió  és  Kábelüzemeltető  Non  profit   Kft-nek  Szentgotthárd 
Város Önkormányzata a  kizárólagos  (100%-os) tulajdonosa, így a Társaság mérlegét évente 
jóvá kell hagyni.

A  városi televízió a korábbi kht formából tavaly alakult át nonprofit kft-vé, így ez az első 
olyan év, amikor az eredményt részben már a nonprofit kft szervezeti formában működve érte 
el. A nonprofit kft  2009. évi eredményét  az 1. számú melléklet szerinti mérleg tartalmazza.  
A nonprofit kft  most is nyereséggel zárt, jó gazdasági mutatókkal rendelkezik, 

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Városi  Televízió-  és 
Kábelüzemeltető  nonprofit  korlátolt  felelősségű  Társaság  2009.  évi  mérlegét  az 
Előterjesztéshez csatolt 1. számú melléklet szerinti dokumentumok alapján elfogadja. 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd 2010. június 9.

                                                                            
                                                                                                     Viniczay Tibor
                                                                                                     polgármester 

Ellenjegyzés:
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. június 30-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat átalakítása közüzemmé

Tisztelt Képviselő-testület!

Januári ülésünkön határoztuk el a 18/2010. számú határozat elfogadásával  az Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalat  mint  önkormányzati  vállalat  átalakítását.  Az  akkor  meghatározott 
forma az akkor részletesen felsoroltak szerint a közüzem.
A döntés  még  arról  szólt,  hogy  lehetőség  szerint  július  1-jével  kellene  megcsinálni  az 
átalakítást,  de  erre  végül  nem  kerülhetett  sor,  miután  a  2010-től  érvényes  előírásoknak 
megfelelő dokumentumok – melyek nélkül az átalakítás és az új szerveztet működése nem 
lehetséges – nem kerültek fel a minisztérium honlapjára. Az év közbeni váltás egyébként is 
több  nehézséget  vetett  fel,  hiszen  teljes  zárást  kellett  volna  év  közben  megcsinálni  a 
vállalatnál,  majd egy teljesen új  rendszer,  a  közüzemi forma megnyitását,  ami év közben 
biztosan bonyolultabb, mint év elején.  A lényeg, hogy a változásra ezek után majd 2011. 
január 1-jével kerülhet sor.
Az első konkrét lépés ebben a folyamatban a Közüzem Alapító Okiratának az előterjesztése és 
megtárgyalása. 

-  A költségvetési  szervvé  átalakítás  jogi  háttere: A  jelenlegi  szervezeti  forma 
önkormányzati vállalat, melyet a Ptk. szabályoz. Az átalakulás jogi alapját a „státusztörvény” 
(2008. évi CV. tv.) adja meg. Ennek alapján az államháztartásról szóló törvény (1992. évi 
XXXVIII. tv. 100/P. §) határozza meg a részletszabályokat.

- A közüzem: az alaptevékenysége szerint más költségvetési szerv, illetve lakosság részére 
fizikai  (technikai)  jellegű  szolgáltatást,  településgazdálkodási,  -  üzemeltetési,  műszaki 
szolgáltatást, vagy a fogvatartottak foglalkoztatását végző költségvetési szerv.

-- Tervezett szervezeti egységek: 
-  cégvezetés, titkárság, jogi terület, kontrolling, marketing,
-  pénzügy – számvitel - munkaügy,
-  ingatlankezelési szervezeti egység,
-  városgazdálkodási szervezeti egység,
-  városfejlesztési szervezeti egység.

- A kialakítását követően az elvégzendő feladatok:
-             személyi változtatások
-             SZMSZ aktualizálása
-            szervezetfejlesztés továbbvitele: egységeken belüli folyamatok, 

csoportokon belüli munkamegosztás
-             szabályzatok, belső utasítások elkészítése

- Az egyik első lépés a jelenleg az ÖKV mint gazdálkodó szervezet által ellátott közfeladat 
költségvetési szervnek történő átadása. Ennek törvényi szabályozása a következő:
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- - Ha a közfeladatot ellátó önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet megszüntetésére 
úgy kerül sor, hogy az adott közfeladat ellátására költségvetési szervet hoznak létre, akkor 
aszerint  kell  a  megszüntetést  (végelszámolást)  és  a  költségvetési  szerv  létrehozását 
összehangolni, hogy 
---  az új  költségvetési szerv nyilvántartásba vételét olyan nappal kell kérelmezni, illetve a 
nyilvántartásba vétel  iránti  kérelem benyújtásának annyival  kell  megelőznie  a  gazdálkodó 
szervezet  megszüntetésére  (végelszámolására)  irányuló  eljárás  megindítását,  hogy  a 
közfeladat  folyamatos  ellátása  biztosított  legyen,  és  legkésőbb  a  gazdálkodó  szervezet 
tevékenysége befejezését követő naptól az új költségvetési szerv megkezdhesse a működését,
--- a foglalkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos intézkedések kellő időben megtörténjenek. 

- A gazdálkodó szervezet jogutódjának az ugyanazon közfeladatot ellátó költségvetési szerv 
tekintendő, ilyen esetben a jogerős határozatban megállapított kötelezettség vagy jogosultság 
a költségvetési szervet terheli, illetve illeti meg. 
-  A gazdálkodó szervezet megszüntetése (végelszámolása) során külön törvényben foglaltak 
szerint  kell  a  számviteli  jogszabályok  szerinti  beszámolót  és  egyéb  dokumentumokat 
elkészíteni. 
- Azon vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében, amelyeknél kizárt, hogy a költségvetési 
szerv jogosulttá, illetve kötelezetté váljon, a végelszámolási vagy a felszámolási eljárás során 
kell rendelkezni.
- a közüzemnek - megvalósítási tervet és teljesítménytervet is kötelező készítenie

Munkajogi helyzet:
--  Közüzemmé  átalakítás  esetén  a  Közszolgáltató  Vállalat  dolgozóiból  nem  válik 
automatikusan és azonnal közalkalmazott. 
--  Ugyanakkor  az  sem  kizárt,  hogy  legyenek  közöttük  akár  közalkalmazottak  is.  A 
közszolgáltató  költségvetési  szerv  saját  hatáskörben  módosítható  létszám-előirányzattal 
(létszámkerettel) rendelkezik.
--  A közüzem a foglalkoztatottjai számára - a tervezettet meghaladó tartós (többlet)bevétele 
terhére, meghatározott munkateljesítmény eléréséért, többletfeladat ellátásáért meghatározott 
időre keresetkiegészítést állapíthat meg. 
--  a közüzem személyi ösztönzésre eredményéből, illetve eredménytartalékából az irányító 
szerv által meghatározott mértéket fordíthat. 

Mivel  a  közüzem önállóan működő és  gazdálkodó költségvetési  szerv  lesz,  ezért kell  egy 
gazdasági vezető is, vagy a vezetőnek kell, hogy legyen ennek is megfelelő végzettsége.

Mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, saját költségvetéssel rendelkezik, 
önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.  Alaptevékenységét önállóan látja el  azzal, 
hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő 
feladatai ellátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.
 
.

Tevékenységi köre az alábbi tevékenységeket öleli fel:
 helyi  közutak  és  közterületek  fenntartása,  bérlakás-gazdálkodás,  takarítás-karbantartás, 
szálloda-  és  kemping  üzemeltetése,  fizetőparkolás  üzemeltetése,  sportpályafenntartás, 
társasházi ingatlankezelés, lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, önkormányzati 
vagyongazdálkodás, határátkelő rendben tartása, ipari park közterület-fenntartás, köztisztaság, 
településtisztaság  biztosítása  (hulladékszállítás,  -kezelés),  pályázatírás,  pályázatkezelés, 
projektmenedzselés, lakossági szolgáltatás (villany-, fűtés- és  vízszerelés, festés, szállítás-
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fuvarozás a szabad kapacitások erejéig), temetkezési szolgáltatás, intézményi vagyonkezelés, 
távhőszolgáltatás,  építőipari  tevékenység  folytatása,  kiegészítő,  kisegítő  és  vállalkozási 
tevékenységek ellátása.

Az  alaptevékenységén  (alaptevékenységein)  túl  kiegészítő,  kisegítő  és  vállalkozási 
tevékenységet is végezhet . Az egyes tevékenységi fajták pontos elhatárolása rendkívül fontos 
feladat.
 
-  kiegészítő  tevékenység:  alaptevékenységgel  megegyező,  annak  ellátására  létrehozott 
kapacitás  kihasználását  célzó,  a  költségvetésében  az  alaptevékenységre  meghatározott 
mértéken felül,  támogatáson kívüli  forrásból,  más jogi  személy vagy természetes személy 
számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység;
 
-  kisegítő  tevékenység:  alaptevékenységétől  eltérő,  de  az  alaptevékenység  ellátására 
létrehozott  kapacitás  kihasználását  célzó,  államháztartás  körébe  tartozó  szervezet  vagy 
természetes  személy  számára  nem  kötelezően  és  nem  haszonszerzés  céljából végzett 
tevékenység;
 
-  vállalkozási  tevékenység:  alaptevékenységétől  eltérő,  rendszeres haszonszerzés  céljából, 
támogatáson  kívüli  forrásból,  más  jogi  személy  vagy  természetes  személy  számára  nem 
kötelezően végzett termelő-, szolgáltató, értékesítő tevékenység.
 
A  kisegítő  és  vállalkozási  tevékenység  a  tisztességtelen  piaci  magatartás  és  a 
versenykorlátozás  tilalmáról  szóló  törvény  hatálya  alá  tartozó  gazdasági  tevékenységnek 
minősül.

A költségvetési  szerv  nyilvántartásba  vételét  az  alapító  szerv  az  alapító  okirat  kiadásától 
számított 8 napon belül kérelmezi.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalat  Szentgotthárd  nevű  önkormányzati  vállalatot  2011.  január  1-jei 
hatállyal közüzemmé való átalakításához az 1. számú melléklet szerinti  Közüzem Alapító 
Okiratot  tárgyalási  alapként  elfogadja.  A  Képviselő-testület  2010.  augusztusi  ülésére  a 
végleges okiratot elő kell terjeszteni – addig pontosan tisztázni kell a még nyitott kérdéseket – 
különös tekintettel a szervezet tevékenységi körei között az alap- a kisegítő- a kiegészítő és a 
vállalkozási tevékenységekre továbbá az induló vagyon pontos meghatározására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
               Vass József igazgató

Viniczay Tibor
polgármester

Ellenjegyzés: 
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1. számú melléklet

Szentgotthárd Város Közüzeme
Alapító Okirata

A helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  9.  §  (4)  bekezdés,  10.  §  (1) 
bekezdés g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény 2. § (1) bekezdés b) pontja, 2. § (2) bekezdése és 8. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  …/2010.  számú  határozatával  szolgáltató 
szervezetet  (továbbiakban:  közüzem)  alapít  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat 
Szentgotthárd átalakításával.

1. A közüzem főbb azonosító adatai:

A közüzem neve: Szentgotthárd  Város  Közüzeme vagy:  Szentgotthárdi  Közszolgáltató 
Közüzem vagy: Közüzem Szentgotthárd (KÖSZ)

A közüzem rövid neve: Szentgotthárdi Közüzem

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.

Közvetlen  jogelődjének  neve,  székhelye:  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat 
Szentgotthárd (9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.)

Alapítás időpontja: 1991. 02. 25.

Alapítást  elrendelő  döntés:  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
21/1991. (II. 25.) ÖKT rendelete a Szentgotthárdi Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatról.

Alapító szerv neve, székhelye: Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, 
Széll K. tér 11.)

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

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

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

Működési köre: Szentgotthárd város közigazgatási területe.

A közüzem jogszabályban meghatározott közfeladata: …

Körbélyegzője: …

A költségvetési szerv 2008. évi CV. törvény 16. § szerinti besorolása: közüzem

A közüzem  besorolása  tevékenysége  jellege  szerint: közszolgáltató  költségvetési  szerv, 
szolgáltató közüzem.
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A  közüzem  besorolása  a  feladatellátáshoz  gyakorolt  funkciói  szerint: a  szakmai 
feladatellátás önállósága mellett önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A közüzem  típusa:  szolgáltató  intézmény;  település-üzemeltetési,  műszaki  ellátást  végző 
költségvetési szerv.

Fenntartó szerv neve, címe: Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll 
K. tér 11.)

A közüzem törzsszáma: …..

A közüzem statisztikai számjele: ….

A közüzem adóigazgatási száma: ….

Államháztartási szakágazati besorolása: …

2. A közüzem vezetője: A közüzem élén igazgató áll, aki a Közüzem egyszemélyi vezetője.

3. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási, választási rendje: A közüzem igazgatóját a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény,  valamint  annak 
végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 
költségvetési  intézményeknél  szóló  77/1993.  (V.  12.)  Kormányrendelet  alapján  nyilvános 
pályázat útján Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 5 évre, és 
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató megbízott magasabb vezető beosztású 
közalkalmazott. A képviselő-testület egyes munkáltatói jogokat a polgármesterre ruházhat.

4.  Az  igazgató  az  alkalmazottak  tekintetében  a  teljes  munkáltatói  jogokat  gyakorolja,  és 
irányítja a közüzem munkaszervezetét.

5. A közüzem képviseletére az igazgató jogosult, akinek képviseleti joga általános, teljeskörű 
és önálló. A közüzem jegyzése akként történik, hogy a közüzem körbélyegzője alá a közüzem 
jegyzésére jogosult (igazgató) írja alá a nevét a hiteles aláírási címpéldány szerint. A közüzem 
nevében aláírásra a közüzem képviselője (igazgató) jogosult. A közüzem ügyeinek intézését 
és  a  közüzem  képviseletét  az  igazgató  látja  el.  Az  igazgató  a  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatban szabályozottak szerint jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a 
közüzem dolgozóira átruházhatja.

6.  A közüzem Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete hagyja jóvá.

7. A közüzem foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A 
közüzem  alkalmazottainak  foglalkoztatására  közalkalmazotti  jogviszony  keretében  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény,  illetve  munkaviszony 
keretében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadók.

8. A közüzem szervezeti egysége nem jogi személy.

9.  A  közüzem  feladatellátási  megállapodást  köteles  kötni  valamennyi  közszolgáltatás 
ellátására a közszolgáltatás-ellátást finanszírozó szervvel.
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10. A közüzem a  vállalkozási  tevékenységéből  származó  -  vállalkozási  maradványának a 
társasági adó általános mértékével megegyező %-át köteles a tárgyévi beszámolás során az 
önkormányzat  költségvetésébe  befizetni  azzal,  hogy  a  vállalkozási  maradványból  az 
alaptevékenység  ellátására,  fejlesztésére  a  tárgyévtől  számított  két  éven  belül  felhasznált 
összegre vonatkozóan a költségvetési szervet befizetési kötelezettség nem terheli. 

12. A közüzem feladatai:
360000 Vízkitermelés, -kezelés, -ellátás
370000 Szennyvíz gyüjtése, kezelése 
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,

 szállítása, átrakása
381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

381103
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek
432100 Villanyszerelés
432200 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló-szerelés
432900 Egyéb épületgépészeti szerelés
433100 Vakolás
433200 Épületasztalos-szerkezet szerelése
433300 Padló- és falburkolás
433400 Festés, üvegezés
433900 Egyéb befejező építés m.n.s.
439900 Egyéb speciális szakképesítés m.n.s.
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
812100 Általános épülettakarítás
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás
812900 Egyéb takarítás
813000 Zöldterület-kezelés
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
952400 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

Kiegészítő tevékenység (hetedik számjegy: 2)
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka

Kisegítő tevékenység (hetedik számjegy: 3)
011900 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
013000 Növényi szaporítóanyag termesztése
021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
080000 Egyéb bányászat
250000 Fémfeldolgozási termék gyártása
331100 Fémfeldolgozási termék javítása 
331200 Ipari gép, berendezés javítása 
331400 Ipari villamos gép, berendezés javítása
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331700 Egyéb közlekedési eszköz javítása
331900 Egyéb ipari eszköz javítása
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
383100 Használt eszköz bontása
383201 Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása
409100 Vizi létesítmény építése
421100 Út, autópálya építése
429900 Egyéb m.n.s építés
431100 Bontás
431200 Építési terület előkészítése
452000 Gépjárműjavítás, -karbantartás
494100 Közúti áruszállítás 
494200 Költöztetés
521020 Raktározás, tárolás
522110 Közutak, hidak, alagutaküzemeltetése, fenntartása
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
701000 Üzletvezetés
711200 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
731200 Médiareklám                                       
772100 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
791100 Utazásközvetítés
822000 Telefoninformáció
829000 Egyéb kiegészítő tevékenység                       
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
889924 Családsegítés
910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése
952400 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

Vállalkozási tevékenység (hetedik számjegy: 4)
016100 Növénytermesztési szolgáltatás                                 
494100 Közúti áruszállítás
494200 Költöztetés
551000 Szállodai szolgáltatás
552001 Üdülési szálláshely-szolgáltatás
553000 Kempingszolgáltatás
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése                              
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
683200 Ingatlankezelés
813000 Zöldterület-kezelés

Alaptevékenység TEÁOR száma: …

Szakágazat száma és megnevezése: …

Szakfeladat száma és megnevezése:

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok száma és megnevezése:
…
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13.  Feladatellátást  szolgáló  vagyon:  A közüzem  alapfeladatainak  ellátására  a  fenntartó 
használatba adja …. helyrajzi számon nyilvántartott, Szentgotthárd, Füzesi utca 8. szám alatti 
ingatlant és a rajta álló épületeket.

14. A közüzem induló vagyona: … 

15. A közüzem bevételei:
- támogatás,
- támogatásértékű bevétel,
- közszolgáltatási és vállalkozási bevétel,
- közhatalmi bevétel, (a parkolóőrök által kiszabott bírság miatt)
- átvett pénzeszköz, 
- átvett maradvány,
- pénzügyi műveletekből
származik.

16. A közüzem 15. pontban felsorolt forrásának fedeznie kell az általa végzett tevékenységgel 
összefüggő közvetlen és közvetett kiadásokat, valamint az amortizációt is. 

17. A közüzem kiadásaiban a kisegítő és a vállalkozási tevékenység legfeljebb 50 % lehet.

18.  A közüzem jogosult  kiegészítő tevékenység,  valamint az előző pontban meghatározott 
arányban  kisegítő  és  vállalkozási  tevékenység  folytatására  oly  módon,  hogy  ez 
alaptevékenysége  ellátását  segítse,  illetve  ne  veszélyeztesse;  köteles  továbbá  állandó 
erőforrásait  folyamatos  értékelés  alapján  úgy meghatározni,  hogy az  az  alaptevékenysége 
ellátásához, fizetési kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mértékű legyen.

Záradék:
Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  jelen Alapító  Okiratot  a(z)  …
/2010. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta el 2010. …hó …-én, hatályba lépésének  
időpontja 2011. január 01.

Szentgotthárd, 2010. … …

Viniczay Tibor
  polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
   jegyző
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Előterjesztés 
a Képviselő – testület 2010. június 30-i ülésére

Tárgy: Hulladékégető elleni fellépés

Tisztelt Képviselő  Testület!

A Heiligenkreuzba tervezett hulladékégető megépítése elleni eljárás újabb fejleménye a bécsi 
Umweltsenat  döntése,  amely  másodfokon  is  megadta  az  engedélyt  a  hulladékégető 
megépítésére.
Az ügyben Szentgotthárd város Önkormányzata minden lehetséges fórumot megkeresett már.
Legutóbb Genfben az ENSZ illetékes bizottságának ülésén is részt vettem. Az ügy részletes 
összefoglalóját,  melyet  a  Genfben lezajlott   tárgyalást  követően  készítettünk az  1.  számú 
mellékletben olvasható. 
A  meghozott  másodfokú  osztrák  döntés  ellen  bírósági  felülvizsgálatra  van  lehetőség. 
Véleményem szerint ezzel mindenképpen élnünk kell. 
Egy második „ támadási irány” felvázolását a 2. számú melléklet szerinti levél  tartalmazza:
További jogi lépésként felvázolom egyúttal az alábbi lehetőséget. 

„Az osztrák jog ismeri az ún. megállapítási kereset intézményét, melyben valamely jogilag 
releváns tény kerülhet  megállapításra.  Feltételezve,  hogy az építési  engedély alapján,  az 
építtető fel  fogja építeni a tervezett szemétégetőt,  lehetne kérni előre az illetékes rendes 
osztrák  bíróságtól  annak  megállapítását,  hogy  amennyiben  az  üzem  kárt  okoz  a 
szomszédságban élők számára, akkor az üzemeltető felel ezekért a károkért (ABGB § 364a). 
Az eljárással  kapcsolatos  költségeket  a  bírósági  eljárások költségeinek finanszírozásával 
foglalkozó ‚AdvoFin’ vállalná, Mag. Salburg előzetes egyeztetése szerint.“

Erre tekintettel javaslom, hogy az említett megállapítási kereset benyújtását  támogassa a T. 
Képviselő – testület.

Határozati javaslat:

1.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  ezennel  határozatot  fogad  el  arról,  hogy  a 
Heiligenkreuz-i  Ipari  Parkba  tervezett,  veszélyesnek  nem  minősülő  hulladék-anyagok 
termikus  feldolgozását  szolgáló  létesítmény,  rövidítve  „RVH-Heiligenkreuz”  hatósági 
engedélyeztetése  ellen  az  Osztrák  Környezetvédelmi  Tanács  2010.  június  11-i  keltezésű, 
US 1A/2009/6-142 számú fellebbezési határozata alapján határozati panasszal él, melyet az 
osztrák Közigazgatási Bíróságnál kíván érvényesíteni.  

"Die Selbstverwaltung der Stadtgemeinde Szentgotthárd fasst den Beschluss, gegen 
die letztinstanzliche Genehmigung der Anlage zur thermischen Verwertung nicht gefährlicher 
Abfälle im Business-Park Heiligenkreuz, kurz: "RVH-Heiligenkreuz", durch 
Berufungsbescheid des Umweltsenats vom 11. Juni 2010, US 1A/2009/6-
142, Bescheidbeschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben".

2.)   Szentgotthárd  város  Önkormányzatának Képviselő  –  testülete  egyetért  azzal,  hogy a 
Heiligenkreuzi  hulladékmegsemmisítő  ügyében  az  Osztrák  Környezetvédelmi  Tanács 
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(Umweltsenat)  által  meghozott  engedélyező  döntése  következtében  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  az osztrák jog szerint  ismert  megállapítási  keresetet  indítson  az illetékes 
osztrák bíróságon. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor
Szentgotthárd, 2010. június 22.

                                                                                    Viniczay Tibor
                                                                                   Polgármester

Ellenjegyzés:
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1. számú melléklet
SZENTGOTTHÁRD avagy KÖZEL A TŰZHÖZ (?)

Összefoglaló a Szentgotthárd-Heiligenkreuz közelébe tervezett 
szemétégető építésével kapcsolatos eljárás jogi vonatkozásairól 

és az ügy jelenlegi állásáról 

Bevezetés [eljáró hatóság, előzmények]

A jelenleg 192 tagállamot tömörítő Egyesült Nemzetek Szövetsége - elsősorban hatásköri és  
illetékességi  kiterjedtsége következtében -  pontosan tagolt  bürokratikus szervezet,  annak  
minden pozitív  (és  negatív)  vonásával.  A hat  alapvető  szervezeti  egységen belül,  további  
alegységekre, és azon belül pedig bizottságokra oszlik e monumentális szervezet, és ennek 
köszönhetően a  lényeges  nemzetközi  egyezményekkel  kapcsolatban szeparált  bizottságok 
jogosultak vizsgálni a csatlakozott tagállamok adott egyezmények szerinti magatartását.   
Ennek nyomán adódik lehetőség - példának okáért és esetünkben konkrétan - arra, hogy az  
ENSZ Gazdasági  és  Szociális  Tanácsának Európai  Gazdasági  Bizottsága,  illetve  annak 
nemzetközi  jogi  alegysége,  az  Aarhusi  Egyezmény Jogkövetési  Bizottsága elé  benyújtott  
panasz  nyomán kivizsgálásra  kerülhessen azon kérdés,  hogy  a  Szentgotthárd  közvetlen  
közelébe, de ténylegesen Ausztria területére tervezett szemétégető építésének engedélyezési  
eljárása során az osztrák hatóságok, illetve Ausztria az Aarhusi Konvenció előírásainak 
megfelelően jártak-e el.

A jelen ügyben érintett államok, Ausztria és Magyarország által is ratifikált Egyezményt  
1998.  június  25.  napján  Aarhus-ban,  Dániában  fogadták  el  azzal  a  céllal,  hogy 
környezetvédelmi,  illetve  környezeti  ügyekben  biztosítsa  és  szabályozza  a  nyilvánosság  
számára az információhoz való hozzáférést, a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét,  
és az igazságszolgáltatáshoz való jogot.1

A Magyar Országgyűlés a 2001. évi LXXXI. törvénnyel iktatta be az Egyezményt és vált  
ezáltal Magyarország hivatalosan annak részes államává.  

A  szemétégető  építésével  kapcsolatos  hírek  2006  tavaszán  kaptak  szárnyra,  
Magyarországon elsősorban a  szentgotthárdiak  közvetítésével  -  különös tekintettel  arra,  
hogy  a  tervezett  szemétégető  a  magyar  határvárostól  mindössze  néhány  méterre,  
közvetlenül  a  határ  túloldalán  épülne  fel.  A felépíteni  kívánt  üzem jelen  állás  szerinti  
elhelyezkedése  szempontjából,  a  hozzá  földrajzilag  legközelebb  fekvő  település:  
Szentgotthárd. 
A szentgotthárdi  Önkormányzat  képviselő-testülete  legelőször  2006.  május  31.  napján 
hozott  határozatot  az  ügyben,  deklarálva  egyet  nem  értését  és  ellenkezését  a  tervezett  
szemégető  megépítésével  kapcsolatban,  arra  való  hivatkozással,  hogy  az  ellentétes  
Szentgotthárd  város  lakóinak  érdekeivel,  valamint  a  térség  fejlesztési  terveivel.2 Ezt  
követően számos eszközzel  és  fórumon állt  ki  ugyanennek okán,  a  mai  napig azonban 
kézzelfogható eredmény nélkül…

1. Az ENSZ előtt folyó eljárásban résztvevő felek és az eljárás „tárgya”

1 Ld.  Aarhus Convention on Access to  Information,  Public  Participation in  Decision-Making and Access to 
Justice in Environmental Matters
2 Ld. 126/2006. számú képviselő-testületi határozat
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Az  illetékes  ENSZ  Bizottsághoz  panaszt  benyújtó  Szentgotthárd  a  magyar-osztrák  határ 
mellett fekvő település, szomszédos a Burgenland tartományban található Heiligenkreuz-cal, 
és a magyar-szlovén határ melletti Felsőszölnökkel. 
Szentgotthárd Város Önkormányzata a magyar törvények értelmében közjogi jogi személy,  
mely  mint  települési  önkormányzat  „a  feladat-  és  hatáskörében  tartozó  helyi  érdekű 
közügyekben önállóan jár el”3, az Önkormányzatot a vonatkozó jogszabályok értelmében,  
így a tárgybani eljárásban is a polgármester képviseli.4 

A szentgotthárdi önkormányzat által előterjesztett beadvánnyal érintett másik fél Ausztria,  
tekintettel  arra,  hogy  a  kifogásolt  beruházás  ezen  állam  területén,  Burgenland 
tartományban, annak is  legkeletibb csücskében valósulna meg. A beruházás kivitelezője  
egyébiránt szintén egy osztrák társaság, a hulladékanyag feldolgozással foglalkozó RVH 
GmbH  (ReststoffverwertungsgmbH),  amelynek  egyszemélyi  tulajdonosa  a  BEGAS 
Kraftwerk GmbH, a burgenlandi földgáz-ellátó. 

A megépíteni  kívánt  szemétégető  építési  munkálatai  körülbelül  2  évig  tartanának,  és  
minimálisan 50 év lenne az üzem működési időtartama. A tervezett szemétégető kapacitása  
szerint  évi  kb.  325.000 tonna szemét  elégetésére lenne alkalmas,  holott  a  helye  szerinti  
tartomány  évi  hulladékmennyisége  mindösszesen  kb.  35.000  tonna.  Eme  számadatok 
előrevetítik  azt,  hogy  az  ún.  hulladékturizmus  aktívan  jelen  lesz  a  térségben,  hiszen  a 
szemétégető kapacitásának kihasználásához máshonnan lesz szükséges a megsemmisítendő 
hulladékot  ide  szállítani.  A  jelen  tanulmánynak  nem  célja  most  rávilágítani  arra  a  
nyilvánvaló tényre, hogy ez mennyiben növelné meg a szemétégető működésével amúgy is  
együtt járó környezeti kockázatokat. Azonban azt mindenképpen meg kell említenünk, hogy  
a térség kiemelt  környezetvédelmi terület,  a  tervezett  szemétégetővel  érintett  mindhárom 
országban  igen  közeli  nemzeti  parkok,  illetve  természetvédelmi  területek  találhatók.5 

Ráadásul  a  tervezett  építmény pontosan azon a  képzeletbeli  és  valóságos  „úton” lenne  
található,  ahol  az európai  környezetvédelmi szervezetek által  kialakítandó és támogatott  
„Zöld Öv” - „Green Belt” húzódna6, az egykori vasfüggöny helyén…

A  fent  említettek  alapján  mindenképpen  vizsgálatra  érdemes,  hogy  a  szemétégető  
megépítését  engedélyező  osztrák  hatósági  határozat,  illetve  az  azt  megelőző  eljárás  
lefolytatásának  módja  nem   sértette  vagy  sérti-e  az  Aarhusi  Konvenció  Ausztriára  is  
kötelező előírásait. 

2. Az engedélyt adó osztrák döntés és annak előzményei

Burgenland  osztrák  szövetségi  tartomány  kormányzata  2009.  február  5.  napján  hozott  
döntésével  engedélyezte  a  tervezett  szemétégető  megépítését.  Az  engedély  kiadására  a  
vonatkozó osztrák jogszabályoknak megfelelő módon került sor, így különösen az osztrák  
környezeti  hatásvizsgálatokról  szóló  törvény  (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz7),  
valamint a szennyezőanyag-kibocsátásról, a vizek védelemről, a természetvédelemről (stb.)  
szóló jogszabályok előírásainak figyelembe vétele mellett. 

Az engedélyezési eljárás az RVH GmbH kezdeményezésére indult 2007 áprilisában, majd az  
eljárás  folyamán,  a  hatóság  vélemenyézését  követően,  egy  átdolgozott  környezetvédelmi 
koncepciót nyújtott be a kezdeményező, mely koncepciót egyúttal a magyar és a szlovén 
3 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (a továbbiakban: Ötv.) 1.§ (1) bekezdés 
4 Ötv. 9. § (1) bek. 
5 Naturpark Raab (AUT), Őrségi Nemzeti Park (HU). Goričko (SLO)
6 Ld. http://europeangreenbelt.org/001.route_ce.html 
7 Rövidítve: UVP-G (a továbbiakban: UVP-G)
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kormánynak is megküldtek. Szlovénia vonatkozásában a koncepció azt hangsúlyozta, hogy 
a megépülő szemétégetőnek nem lesz Szlovéniára nézve semmilyen környezeti hatása, mely  
állítást  a  szlovén  hatóságok  elfogadták,  és  ennél  fogva  az  engedélyezési  eljárásban  a 
továbbiak során nem kívántak részt venni. 

A koncepció továbbá megtekinthető volt Burgenland tartományi kormányzati hivatalánál,  
Jennersdorf kerületi hivatalánál, valamint a heiligenkreuzi önkormányzatnál 2007. június 
1.  és  22.  napja  között.  A megtekintés  és  hozzáférés  lehetőségéről  a  nyilvánosságot  az  
interneten és az írott sajtón keresztül tájékoztatták. 
Minden fenti információ kizárólag német nyelven került közlésre. Ennek ellenére a magyar 
Kormány  megküldte  a  koncepcióhoz  fűzött  észrevételeit  az  illetékes  osztrák 
Környezetvédelmi Minisztériumnak. 

Végül 2007. október 19-én benyújtotta az RVH hivatalos kérelmét a tervezett szemétégető  
megépítésének  és  működtetésének  engedélyezése  iránt  Burgenland  tartományi  
kormányzatához. A kérelem benyújtásáról a hatóság tájékoztatta az érintetteket, köztük a  
heiligenkreuzi  önkormányzatot,  lehetővé  téve  azok  állásfoglalását.  Szentgotthárd  
Önkormányzatát az eljárásról azonban nem tájékoztatták és nem kérték véleményét sem. 

2008.  januárjában  három  osztrák  napilapban8 ismét  közzétételre  került  a  projekttel  
kapcsolatos dokumentumok megtekintésének lehetősége.  Erről a hírről azonban magyar 
nyelven és/vagy a magyar sajtóban semmiféle információ nem jelent meg. Ennek ellenére  
Magyarországról számos tiltakozás érkezett, állampolgárok és önkormányzatok emelték fel  
szavukat  a  tervezett  építkezés  ellen,  hangsúlyozva  elsősorban  az  alternatív  megoldás  
hiányát és a feltételezhető károsanyag-kibocsátás adatainak túl magas értékét, valamint azt,  
hogy az alkalmazandó technológia nem a lehető legkorszerűbb. 

Az  eljárást  lezáró  döntés  végül  is  engedélyt  adott  a  szemétégető  megépítésére  és  
működtetésére, indokolásában megemlítve azt, hogy a Fővárosi Önkormányzat, Vas Megye,  
valamint Szentgotthárd Önkormányzata által benyújtott véleményeket és állásfoglalásokat  
elutasították a következőkre tekintettel. 
Az UVP-G biztosítja az ügyfél jogállását a közigazgatási engedélyezési eljárásban minden  
szomszédos  személynek.  Az  Önkormányzat  benyújtott  beadványában  is  a  „szomszéd” 
jogállása alapján kérte az ügyféli státuszt  részére megállapítani,  miszerint9 szomszédnak 
minősülnek azok a személyek,  akik a projekt  létrehozása,  üzemeltetése,  vagy fennállása  
által veszélyeztetett helyzetbe kerülhetnek, vagy akiknek dologi jogaik bel- vagy külföldön  
veszélybe  kerülhetnek,  csakúgy  mint  olyan  intézmények  fenntartói,  akik  rendszeresen 
átmeneti  gondozásban  részesítenek  embereket,  ezen  emberek  védelme  érdekében.  Az  
Önkormányzat Szentgotthárd területén, vagyis a tervezett szemétégető közvetlen közelében 
fenntart  és  üzemeltet  két  általános  iskolát,  egy  gimnáziumot,  egy  középfokú  oktatási  
intézményt,  egy  gondozóházat,  és  egy  egészségügyi  kezelőközpontot.  Hivatkozással 
ugyanezen  törvényhely  meghatározására,  ügyfélnek  kell  tekinteni  azt,  aki  az  osztrák 

8 Wiener Zeitung, Kronenzeitung, Kurier – a közzététel napja: 2008. január 21.
9 „Nachbarn/Nachbarinnen: Als Nachbarn/Nachbarinnen gelten Personen, die durch die Errichtung, den 
Betrieb oder den Bestand des Vorhabens gefährdet oder belästigt oder deren dingliche Rechte im In- oder 
Ausland gefährdet werden könnten, sowie die Inhaber/Inhaberinnen von Einrichtungen, in denen sich 
regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen; als  
Nachbarn/Nachbarinnen gelten nicht Personen, die sich vorübergehend in der Nähe des Vorhabens aufhalten 
und nicht dinglich berechtigt sind; 
hinsichtlich Nachbarn/Nachbarinnen im Ausland gilt für Staaten, die nicht Vertragsparteien des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, der Grundsatz der Gegenseitigkeit;“ (UVP-G § 19 (1) 1)
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közigazgatási  szabályok értelmében annak minősül10.  Az  eljáró hatóság szerint  azonban 
csak osztrák szervek eshetnek ezen meghatározás alá, ugyanis az osztrák közigazgatási jog 
kizárólag osztrák szerveknek adja meg az ügyfél jogállását egy közigazgatási eljárásban.  
Ugyanezen  érvelést  alkalmazza  a  hatóság  a  jogszabály  többi  meghatározására,  ami  az  
eljárásban esetlegesen résztvevő feleket illeti.11

Az  engedélyt  kiállító  hatóság  tehát  csak  a  szomszédos  személyek,  vagy  magyarországi  
környezetvédelmi civil  szervezetek (NGO) jogaként ismeri el az eljárásban való részvétel  
jogát, vagyis az állásfoglalásokat benyújtó szervek jogaként nem. Az érvelésből és törvényi  
hivatkozások  sorából  meglepő  módon  kimarad  a  „közösségek”  (Gemeinden)  részvételi  
joga12. 

Tekintettel arra, hogy Szentgotthárd Önkormányzatának ügyféli jogállását a hatóság nem 
ismerte  el,  elutasította  annak  beadványait,  és  megtagadta  a  döntés  elleni  fellebbezés  
lehetőségét is. 

Az első fokú hatóság építést engedélyező határozata ellen Szentgotthárd Önkormányzata 
fellebbezett, és a másodfokon eljáró Környezetvédelmi Tanácstól13 kérte ismételten annak 
megállapítását, hogy az eljárásban megilleti az ügyfél jogállása, és ezáltal beadványaival  
érdemben köteles foglalkozni a hatóság. 
A másodfokú döntést a 2009. márciusi(!) beadvány tekintetében, 2010. június 11. napján 
hozta  meg  és  2010.  június  16.  napján  tette  közzé  az  illetékes  hatóság,  lényegében  
jóváhagyva az elsőfokú döntést és elutasítva az Önkormányzat fellebbezését. 

3. Az ENSZ által elbírálandó beadvány 
[a feltételezett jogsértés és megállapításának lehetséges indokai]

Az eljáró osztrák hatóságok a fentiekben részletezett közigazgatási eljárásban végső soron 
tehát megtagadták Szentgotthárd Város Önkormányzatának részvételi jogát, annak ellenére, 
hogy a város, amely számos intézményt üzemeltet, saját és lakói érdekeinek képviselete okán 
jogosult  lett  volna  részt  venni  a  közvetlen  közelébe  tervezett  szemétégető  építésének 
engedélyezési eljárásában, mint ügyfél. 

Az  Önkormányzat  álláspontunk  szerint,  alkotmányos  és  törvénybe  foglalt  jogát  és 
kötelezettségét teljesíti akkor, amikor lakóinak egészséghez, illetve egészséges környezethez 
való jogát14 próbálja érvényesíteni, és védi a település épített és természetes környezetét15.  

Ennek alapján a feltételezett jogsértés Ausztria részéről az Önkormányzat részvételi jogának 
megtagadása,  illetve  eljárásban  való  részvételének  elutasítása,  és  ezzel  az  Aarhusi  
Egyezmény 6. és 9. cikkének megsértése16, melyeknek értelmében a Konvenció e cikkében 
meghatározottak  szerinti  eljárásokban,  a  2.  cikk  5.  pontjában  definiált  „érintett  
nyilvánosság”17 részvételét köteles lett volna biztosítani. 
10 UVP-G 19. § (1) bek. 2. pont
11 A hatóság értelmezése szerint, sem a környezetvédelmi  hatóság („Umweltanwalt“), sem a vízgazdálkodási 
hatóság,  sem  az  állampolgári  kezdeményezés  („Bürgerinitiativen“)  meghatározás  nem  vonatkozik  külföldi 
szervekre, illetve személyekre. Vö. UVP-G 19. § 3-6.
12 UVP-G 19. § (1) bek. 5. pont
13 Umweltsenat
14 Ld. Alkotmány 18. és 70/D. §§, valamint a kapcsolódó alkotmánybírósági határozatok (pl. 28/1994. ABH etc.)
15 Ld. Ötv. 8. § és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. §
16 „A nyilvánosság részvétele egyes tevékenységekkel kapcsolatos döntéshozatalban“ ill. „Hozzáférés az 
igazságszolgáltatáshoz“

17 „Az  „érintett  nyilvánosság”  jelenti  a  nyilvánosság  azon  részét,  amelyet  a  környezeti  döntéshozatal  
befolyásol,  vagy  valószínűleg  befolyásol,  vagy  ahhoz  érdeke  fűződik;  jelen  meghatározásban  a  környezet  
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A beadványhoz csatlakozó okfejtésben későbbiek során az is kifejtettük, hogy Konvenció 2.  
cikk 4. pontjában meghatározott „nyilvánosság” fogalma18 is alkalmazható Szentgotthárd 
Város  Önkormányzatára,  ugyanis   az  Önkormányzat  a  magyar  jog szerint  jogi  személy; 
továbbá az Önkormányzat a magyar jog szerint az ott élők érdekeinek képviseletére jogosult 
és köteles, általában és jelen ügyben is,  különös tekintettel  a Képviselő-testület vonatkozó 
határozatára, valamint az üggyel kapcsolatos érvényes és eredményes helyi népszavazásra; 
valamint, hogy az Önkormányzat „hatóság” azon ügyekben, ahol hatásköre és jogköre van 
eljárni, de „nyilvánosság” azon ügyekben, ahol nem hatóságként jár el, hivatali jogkör híján, 
mint a tárgybani ügyben is.

Az  előzőekben  kifejtettek  alapján  hangsúlyozásra  kerül,  hogy  az  Önkormányzat  Ausztria 
területén,  illetve  az  osztrák  hatóságok  előtt  folyó  eljárásban  hatósági  jogkörrel  nem 
rendelkezik, ezért a helyi népszavazáson és a magyar jogon alapuló jogait és kötelezettségeit 
kizárólag a Konvenció alapján, mint „nyilvánosság” tudja gyakorolni és teljesíteni.
Megítélésünk szerint, a beadványban részletezett népszavazást és annak eredményét is úgy 
kell  tekinteni19,  mint  egyféle  felhatalmazást  az  Önkormányzat  részére,  hogy  minden 
lehetséges jogszerű lépést tegyen meg az ottlakók érdekeinek képviseletében, a szemétégető 
felépítése ellen.  

Véleményünk szerint, az engedélyt megadó osztrák döntés osztrák jog-beli hivatkozási alapját 
és az Önkormányzat részvételének elutasítását figyelembe véve, az osztrák eljárás és döntés 
diszkriminatív. Az UVP-G értelmében ugyanis20, az osztrák településeknek joga van félként  
részt venni az eljárásban, amennyiben a szomszédos településen kívánnak valamely olyan 
beruházást megvalósítani, amely jelentősen környezeti hatással lehet az érintett településre.  
A  magyarországi  Szentgotthárd  településtől  megtagadták  ezt  a  jogot  arra  való  
hivatkozással, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárásban külföldi települések félként való 
részvételéről  az  osztrák  jog  nem  rendelkezik,  holott  se  a  határ  Ausztria  felőli,  se  
magyarországi  felén  nincsen  olyan  település,  amely  földrajzilag  közelebb  feküdne  a  
szemétégető tervezett helyéhez. 
 
Fentiekre való  hivatkozással  feltételezzük,  hogy az  osztrák jog,  illetve annak alkalmazási 
gyakorlata ellentétes az Aarhusi Konvenció előírásaival, ugyanis az Önkormányzat számára 
mint az Aarhusi Konvenció szerinti „érintett nyilvánosság” vagy „nyilvánosság” számára  
mindenféleképpen biztosítani kellett volna az eljárásban való részvétel jogát. 

4. Az ENSZ Bizottság beadvánnyal kapcsolatos előzetes döntése és eddigi eljárása

Az ENSZ illetékes Aarhusi Egyezmény Jogkövetési Bizottsága a beadványt előzetes eljárás 
keretében  vizsgálja,  hogy  az  nem  esik-e  valamely  kizáró  rendelkezés  alá,  aminek  
következtében hivatalból el kellene utasítania. Amellett, hogy a Bizottság jelen állás szerint 
korainak  találja  a  beadvány  lényegi  értékelését,  megállapítja,  hogy  az  érinti  az  Aarhusi 

védelmét  elősegítő  és  a  nemzeti  jogban foglalt  követelményeknek  megfelelő,  nem kormányzati  szervezeteket  
érdekelt szervezeteknek kell tekinteni.“ (Ld. Aarhusi Konvenció 2. cikk 5. pont)

18 „A „nyilvánosság” jelentése egy vagy több természetes vagy jogi személy, továbbá a nemzeti joggal vagy 
gyakorlattal összhangban azok szövetségei, szervezetei és csoportjai.“ (Ld. Aarhusi Konvenció 2. cikk 4. pont)
19A véleménynyilvánító népszavazást 2008-ban tartották, az Önkormányzat kezdeményezésére és szervezésében. 
A népszavazás során négy kérdésben nyilvánított véleményt a lakosság. A népszavazás érvényes és eredményes 
volt, a részvételre jogosultak kb. 55%-a szavazott a feltett kérdésekben, a szavazatok kb. 90%-a egységes volt a 
tekintetben,  hogy elutasította  a  tervezett  szemétégető felépítését  és  valamennyi  olyan határmenti  építkezést, 
amely negatív környezeti hatással lehet Szentgotthárdra és ott élő emberekre. 
20 UVP-G 19. § (3) bek.
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Konvencióban  foglalt  eljárásokat  és  kötelezettségeket,  és  ezért  a  beadvány  tartalma  nem 
tekinthető irrelevánsnak.  Megállapítja  továbbá,  hogy  Ausztria  a  Konvenció ratifikálásának 
iratait 2005. január 17. napján letétbe helyezte, ami szerint, 90 nappal később, vagyis 2005. 
április 17. napján életbe lépett a Konvenció Ausztria számára, vagyis annak betartása kötelező 
Ausztriára  nézve. Mindezek  alapján  pedig,  a  Bizottság  előzetes  döntése  értelmében,  a 
beadvány elfogadható. 

Az  eljáró  Bizottság  a  továbbiakban  az  Osztrák  Köztársaságot,  illetve  annak  illetékes 
Mezőgazdasági, Erdészeti, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumát a beadvány 
elfogadása következményeként az ügyben való állásfoglalásra szólította fel.

Az  eljárásban  a  Bizottság  vizsgálja,  hogy  az  Osztrák  Köztársaság  megsértette-e  a  
nemzetközi  jogot  azáltal,  hogy  megtagadta a  Szentgotthárdi  Önkormányzat  félként  való 
részvételét az engedélyezési eljárásban. 

Az eljárás lényegi kérdése tehát elsősorban az, hogy az eljáró osztrák hatóságok, azáltal,  
hogy megtagadták az ügyféli  státuszt  Szentgotthárd Önkormányzatától,  megsértették-e a  
„nyilvánosságnak” az Aarhusi Egyezményben rögzített részvételi jogát, vagy sem. 
A szakmai,  vagyis  környezetvédelmi  és  egyéb kérdések  megítélése és  eldöntése  ugyanis,  
véleményünk szerint, csak azt  követően és azt  előfeltételezve lehetséges,  ha a hatóságok  
minden érintett félnek biztosították az eljárásban való érdemi részvétel jogát. 

Az  ENSZ  kompetens  Bizottsága  2010.  június  16.  napján  tartotta  első  tárgybani  
meghallgatását, a Felek személyes részvételének lehetősége mellett, bár tolmács biztosítása  
nélkül. 

A közel 5 órás meghallgatás során 9 bizottsági tag tett fel kérdéseket a felek képviseletében 
részt  vevő  személyeknek.  A  meghallgatás  befejezése  előtt  a  Bizottság  elnöke 
„magánbeszélgetés” keretében, a bizottsági tagok jelenléte nélkül, közölte, hogy javasolja a  
panaszos félnek a beadvány visszavonását, ugyanis a Bizottság jelen állás szerint nincsen  
meggyőződve arról, hogy az ügy során valódi jogsértés történt. 
Az Önkormányzat, mint panaszos jogi képviselője 2010. június 18. napján írásban hozta a  
Bizottság tudomására, hogy a panaszt visszavonni nem kívánja, és az eljárás folytatását  
kéri.  

A  Bizottság  döntése  érdemi  befolyással  lehet  az  osztrák  engedélyezési  eljárásra,  
amennyiben az ENSZ, illetve az Aarhusi Egyezmény Jogkövetési Bizottsága megállapítja a  
nemzetközi  jog  megsértését,  és  feltéve,  hogy  a  másodfokú  döntés  ellen  az  érintettek 
fellebbeznek és kérik az ügy harmadfokon való elbírálását.

A „helyi  érdekekért”  való  kiállás  ez  esetben azonban úgy  tűnik,  nem pusztán a  „helyi  
szervek” kötelessége volna...

Bécs, 2010. június 21. napján

Mag. Dr. Simonfay Géza
Mag. Ulrich Salburg
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Dr. Schmidt Beatrix
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2. számú melléklet

E - MAIL

FELADÓ: Mag. Dr. Simonfay Géza ügyvéd

CÍM: office@simonfay.at

CÍMZETT: Viniczay Tibor polgármester 
Szentgotthárd Város Önkormányzata

CÍM: renata@szentgotthard.hu

DÁTUM: Bécs, 2010. június 18.

JEL: 09061 / SB / 32.doc

TÁRGY: ENSZ előtt folyó eljárás

Tisztelt Polgármester úr!

Hivatkozással  az  ENSZ illetékes  Bizottsága  előtt,  a  heiligenkreuzi  szemétégető  építésével 
kapcsolatban,  Ausztria  ellen indított  eljárás során tartott  2010.  június 16-i  meghallgatáson 
történtekre, az alábbiakban foglalom össze az ügy jelen állását, és tájékoztatom Önt egyúttal a 
lehetséges további lépésekről. 

Amint az Ön előtt is ismert, az ENSZ Aarhusi Konvencióhoz rendelt Bizottságától kértük az 
ügy folytatását, és kértük a június 16-i meghallgatásról készült jegyzőkönyv megküldését. 
A Bizottság,  eljárási  rendjének  megfelelően,  tehet  fel  további  kérdéseket  a  feleknek  és 
dokumentumokat is kérhet be, de előbb vagy utóbb, döntést fog hozni. Döntését a Bizottság 
előzetes  tervezetként  megküldi  a  Feleknek,  ezért  akkor  még újabb lehetőség  van a  Felek 
számára, hogy érdemben reagáljanak esetleg olyan félreértésekre vagy tisztázatlan kérdésekre, 
melyek  a  Bizottság  döntésének  megindokolásában  szerepet  játszottak.  Ennek  az  előzetes 
döntésnek a megküldését mindenképpen javasolom megvárni, mielőtt bármilyen nemzetközi 
szintű lépést tennének az üggyel kapcsolatban. 

Természetesen a fentiek nem vontakoznak az Európai Unió illetékes fórumai előtti eljárásra, 
ugyanis annak, megítélésünk szerint, szintén komoly hatása lehet az ügy folytatására. 
Kolleganőm, Schmidt Beatrix részletes leírást fog készíteni az ügy kapcsán eddig történtekről, 
melyet  természetesen  az  Önök  rendelkezésére  bocsátunk,  hogy akár  a  sajtó  részére,  akár 
politikai téren tájékoztatást tudjanak adni az ügyről és annak állásáról. 

További jogi lépésként felvázolom egyúttal az alábbi lehetőséget. 

mailto:renata@szentgotthard.hu
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Az osztrák jog ismeri az ún. megállapítási  kereset intézményét, melyben valamely jogilag 
releváns  tény  kerülhet  megállapításra.  Feltételezve,  hogy  az  építési  engedély  alapján,  az 
építtető  fel  fogja  építeni  a  tervezett  szemétégetőt,  lehetne  kérni  előre  az  illetékes  rendes 
osztrák  bíróságtól  annak  megállapítását,  hogy  amennyiben  az  üzem  kárt  okoz  a 
szomszédságban élők számára, akkor az üzemeltető felel ezekért a károkért (ABGB § 364a). 
Az  eljárással  kapcsolatos  költségeket  a  bírósági  eljárások  költségeinek  finanszírozásával 
foglalkozó ‚AdvoFin’ vállalná, Mag. Salburg előzetes egyeztetése szerint. 
Amennyiben a bíróság által megállapítást nyerne a fenti tény, véleményünk szerint, az több 
irányban is hatást gyakorolhat az engedélyezési eljárásra (amennyiben a másodfokú határozat 
ellen fellebbezés történik), valamint magára az építkezésre. 

Egyéb javaslatunk a  Jövő Nemzedékek Országgyűlési  Biztosának,  dr.  Fülöp Sándornak a 
megkeresése, aki maga is két cikluson keresztül tagja volt az Aarhusi Konvenció Megfelelési 
Bizottságának,  és  környezetvédelemmel  foglalkozó  jogászként  vélhetően  megfelelő 
tapasztalata és rálátása van az ilyen és ehhez hasonló ügyekben. 
Az Ombudsman hivatalától előzetes elvi pozítiv válasz érkezett érdeklődésünkre, tudniillik, 
hogy segítségünkre lennének-e a jelen üggyel kapcsolatban. 

Kérem  Polgármester  urat,  hogy  a  fentiekkel  kapcsolatos  véleményéről  tájékoztatni 
szíveskedjen. 

Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre, 

Maradok tisztelettel, 

Mag. Dr. Simonfay Géza
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ELŐTERJESZTÉS
a képviselő – testület 2010. 06.30-i ülésére

Tárgy: Szándéknyilatkozat megadása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az elmúlt  hónapokban hosszas tárgyalásokat  folytattam a Get-  Energie Magyarország Kft 
képviselőivel,  melynek   célja  Szentgotthárd  távhőellátási  rendszerének  teljes  átgondolása, 
fejlesztési lehetősége volt. A vállalat felméréseket végzett, előkészítő tárgyalásokat folytatott, 
és a melléklet szerinti tanulmányt juttatta el az önkormányzatunkhoz. 
A tanulmány Szentgotthárd városában megvalósítandó korszerű, megújuló erőforrásokat
felhasználó  biomassza  fűtőmű  beruházás  rövid  bemutatását  tartalmazza.  Városunkban  a 
távhőellátás  kapcsán  többször  említettük,  hogy  túlságosan  ki  vagyunk  szolgáltatva  a 
szabadpiaci gázáraknak, és magas kockázatot jelent az a tény, hogy a távhőszolgáltatásunk 
kizárólag  földgázon alapul. 
A  városunk  ellátásáért  felelős  vállalat  a   Régióhő  kft  három  önkormányzatnál  végez 
szolgáltatást,  ezáltal  rálátásunk   van  szomszédos  települések  távhőköltségeire  .  Így 
megállapíthatjuk,  hogy   Körmenden és Vasváron is   alternatív megoldásokat  használnak, 
ezért  ott   a  költségeket  csökkenthetővé,  az  ellátást  biztonságosabbá tehetik.  Pillanatnyilag 
csak Szentgotthárd az, ahol nincsen alternatív megoldási lehetőség.

Szentgotthárd város 2004 – 2010-re elfogadott energetikai stratégiai tervében is szerepeltettük 
már azt,  hogy optimális és előrelátó energiagazdálkodási  rendszert kell kialakítani. Azt is 
leírtuk hat évvel ezelőtt, hogy különösen nagy figyelmet kell fordítanunk a távhőellátásra. 
A távhő esetében konkrétan is felmerült már  a földgázellátás helyett egy esetleges megújuló 
energiát felhasználó távhőrendszer kialakítása.  

A  tanulmányban  olvasható  folyamatok  sok  mindenben  megfelelnek  a  korábbi 
elképzeléseknek: 

• Biomassza  felhasználásával  működő  energiatermelő  egység  megépítése  az  Ipari 
Parkban, 

• Olyan rendszer  kialakítása,  amely  a  gyár,   energiaellátásán  túl  összekapcsolódik a 
távhőszolgáltatás  városi  hálózatával  és  új  felhasználókkal  kibővítve   biztosítja  a 
szolgáltatást .

•  A fűtéshez szükséges alapanyagokat a környezetünkben található  magyar erdészeti 
vállalatok biztosítani tudják.

•  A beruházáshoz pályázati pénzek uniós és országos szinten is rendelkezésre állnak. 

Get – Energie Magyarország kft ehhez a projekthez kér támogatást 

 A vállalkozás anyagát márciusban már tárgyalta a tisztelt Képviselőtestület. Akkor a vállalat 
egy  kötelező  erejű  szándéknyilatkozatot  kért,  Szentgotthárd  város  energetikai  helyzetének 
átvilágítására.  
Az előterjesztésben a következő megállapítás szerepelt:
„A Get-Energie Magyarország Kft ez év elején került megalapításra, törzstőkéje 500.000.- Ft.  
Tulajdonosa  egy  másik  kft,  melyet  egy  harmadik  kft  hozott  létre,  azt  egy  negyedik  kft  
alapította, míg ezt a negyediket egy Cipruson bejegyzett gazdasági társaság hozott létre.”
Ezen a területen nem változott semmi, az akkori megállapítások ma is állnak. 
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Miután azonban ennek a tanulmánynak a felvetései  konkrétak, egyértelműen mutatják, hogy 
annak elkészítője pontos felméréseket készített, valós adatok alapján próbál megoldást keresni 
a fennálló energiaellátással kapcsolatos problémákra,és választ adni a nyitott kérdésekre, úgy 
hogy  Önkormányzatunknak  előnyös  megoldás  születhet,  teljesen  azonossá  váltak  az 
érdekeink
Ezért  javaslom, hogy a megoldási lehetőségek mélyebb feltárása érdekében  támogassuk  a 
kérést.  Adjunk  lehetőséget  a  tanulmány  elkészítőjének  arra,  hogy  elvi  támogatásunk 
birtokában alaposabban kidolgozza és elénk terjessze a konkrétabb elképzeléseit. Kérjük fel , 
hogy pontosan tisztázza, mi lesz a elképzelt konstrukció megvalósulása esetén Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának a feladata és szerepe a projektben. 
Miután  tárgyalásunk elején kikötöttem,  hogy jelenlegi  helyzetünkben nem áll  módunkban 
anyagilag  a  projektet  támogatni,  azt  is  rögzítenünk  kell,  hogy  az  önkormányzat   anyagi 
segítséget a tanulmányhoz, és előre láthatólag  a megvalósításhoz sem tud adni. 

Határozati javaslat

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő  testülete a Get-Energie Magyarország 
Kft  által megadott, az 1. számú Melléklet szerinti  kötelező  erejű   szándéknyilatkozatot 
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: a közlésre és aláírásra azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő –testülete a Get-Energie Magyarország 
Kft  által  adott,  az  1.  számú Melléklet  szerinti,  „Szentgotthárdon szakmai befektetői tőke 
bevonásával megvalósítandó biomassza-tüzelésű fűtőmű, a város lakosainak, intézményeinek, 
illetve az ipari parkban működő GM üzem hőigényének kielégítésére” megjelölésű projektet 
tartalmazó tanulmányban foglaltakkal elvben egyetért. Kéri, hogy a projektben Szentgotthárd 
Város  Önkormányzatának  leendő  szerepét  alaposabban  mutassák  be.  A képviselőtestület 
kijelenti,  hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a költségvetés jelenlegi helyzete miatt 
anyagi segítséget nem tud biztosítani. 
Határidő: a közlésre  azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd 2010. június 14.
                                                                                         Viniczay Tibor 
                                                                                          polgármester
Ellenjegyzés

125



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. június 30-i  ülésére

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. évben a gazdaságfejlesztés 
terén irányváltást hajtott végre és  elsődleges célként az idegenforgalom fejlesztését  jelölte ki. 
Az új gazdaságfejlesztési prioritásnak megfelelően a 125/2005. számú határozatával elfogadta 
Szentgotthárd  Város  Idegenforgalmi  Fejlesztési  Koncepciója  és  Stratégiai  Programját, 
valamint  a  181/2005.  számú  határozatával  a  koncepció  alapján  készített  Idegenforgalom 
Fejlesztési  Operatív   Programja  és  Idegenforgalmi  Intézkedési  Terve  2005-2006. 
dokumentumot.  Ugyancsak  a  181/2005.  határozatában  írta  elő,  hogy  a  program 
végrehajtásáról évente kettő alkalommal  kell  beszámolni a Képviselő-testületnek.  Városunk 
Idegenforgalmi  Intézkedési  Terve  II.  2007  -  2008.  a  163/2007.  határozattal,  míg  a 
részmegvalósulásáról készített beszámoló a 181/2008. számú határozattal került elfogadásra.
A Terv végrehajtásáról  évente,  februárban és augusztusban, a „két ülés közötti” anyagban 
tájékoztatta a hivatal, illetve a Pannon Kapu Kulturális Egyesület a Tisztelt Testületet. 

Napjainkban  is   az  elfogadott  Idegenforgalmi  Intézkedési  Tervnek  megfelelően  történik 
városunk idegenforgalmának az irányítása, szervezése.
A  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesületnek,  mint  a  városi  idegenforgalomi  tevékenység 
koordinálásával,  fejlesztésével  megbízott   szervezetnek,   a  Programról  két  ülés  közötti 
beszámolókban  készített  jelentéseit  a   25/2009.  határozattal  elfogadásra  került,  továbbá  a 
192/2009. számú határozatával fogadta el Tisztelt Testület.

Az  Idegenforgalmi Fejlesztési Koncepció és Stratégiai Program, továbbá az Idegenforgalmi 
Intézkedési  Tervek  megteremtették  az   alapját  a  fenntartható  és  versenyképes  turizmus 
városunkban történő meghonosításának. Az Idegenforgalmi Intézkedési Tervek logikai vázát, 
alapját  az  idegenforgalom  szervezeti  hátterének  megteremtése,  a  szerződéses 
jogviszonyrendszer  kialakítása  az  idegenforgalomban  érdekelt  szervezetek  között,  a  helyi 
idegenforgalomi  projektek  megismertetése,  népszerűsítése  a  médiákban,  a  városi 
idegenforgalmi, turisztikai szolgáltatások   bővülésének, minősége javításának elősegítése és a 
lokálpatriotizmus elmélyítése intézkedés  csoportok alkották.

Az Intézkedési Tervek alapját adó intézkedés csoportokban megfogalmazott célok közül az 
alábbiak valósultak meg :

I. „Az idegenforgalom szervezeti hátterének megteremtése” intézkedés csoport

a.) A Pannon Kapu Kulturális Egyesület működésének biztosítása. 
Az idegenforgalom és turisztika szervezeti háttereként a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
tevékenysége  bővült  idegenforgalmi  és  turisztikai  tevékenységgel  2006  őszétől,  ezen 
feladatok ellátását jelenleg a meglévő munkaszervezetén keresztül látja el. Az Egyesület az 
„Idegenforgalmi Konzultációs Fórum” megszervezését, összehívását elvégezte és azt életben 
tartja.  Kapcsolatokat  ápol  a  településen  és  a  kistérségben  lévő  szállásadókkal, 
vendéglátósokkal,  turisztikai  szolgáltatást  biztosítókkal  (lovaglási  lehetőséget, 
kerékpárkölcsönzést  biztosítókkal,  vízi-túrát  szervezőkkel).  Az  Egyesület  folyamatos 
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kapcsolatot  tart  a  Gotthárd–Therm Kft-vel  is,  a  St.Gotthárd  Spa  & Wellness  termálfürdő 
népszerűsítése érdekében
Az Egyesület koordináló szervezetként felvette a kapcsolatot mindazon szervezetekkel, akik 
Szentgotthárdon  és  a  térségben  a  turizmussal  foglalkoznak,  folyamatos  kommunikációt 
alakított ki velük, kölcsönösen tájékoztatva egymást programjainkról, szolgáltatásainkról. 
b.) Látogató Központ kialakítása, működtetése:
A CHIRON -  Szentgotthárd  a  Magyarországi  barokk  út  kapuja  projekt  egyik  elemeként 
megvalósult  a  Színház  épületében  a  Turisztikai  Információs  Központ  (Visitorcenter) 
kialakítása,  valamint  a  hozzá  kapcsolódó  aula  részben  az  állmennyezet  cseréjével  és  a 
helyiség felújításával kialakításra került a VÁROSI GALÉRIA. A településünkre látogatók, 
turisták  térképeket,  prospektusokat,  képeslapokat,  szentgotthárdi  ajándéktárgyakat,  natúr 
termékeket vásárolhatnak, illetve ingyenes kiadványokat, információkat kaphatnak, biztosított 
az  Internethez  való  hozzájutás  is  (WIFI).  Kulturális  és  turisztikai  programokkal, 
csoportvezetéssel (a városnéző körséták, tematikus útvonalak), szállásajánlatokkal, különféle 
információkkal tud szolgálni a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által sikeresen működtetett 
látogatóközpont. A látogatóközpontot 2008. 01. 01. és 2008. 06. 30. közötti időszakban 1935 
fő kereste fel, ebből a csoportok száma 41 (kb. 1255 fő), a többiek egyénileg vették igénybe a 
szolgáltatásokat, 11 csoport előre bejelentkezett (kb. 360 fő). Az említett statisztikai létszám 
nem tartalmazza a kiállításra, színházba érkező és egyben a látogató központot is megtekintő 
vendégek  számát,  ami  további  kb.  1000  fő  vendéget  jelent.  A látogató  központ  sikeres 
működtetése érdekében további kapcsolatok kiépítésére került sor: a helytörténeti múzeummal 
és  az  idegen  nyelvi  tolmácsolást  biztosító  Nyelvhatár  Oktatási  Stúdió  Kft-vel,  a 
Nagyboldogasszony Plébániatemplommal.
A nyári turisztikai főszezonban a Pannon Kapu Egyesület tájékoztatása szerint napi átlag 15-
30 fő elsősorban egyéni, családi látogató van, zömében magyar, szlovén és osztrák turisták.
c.) Desztinációs Menedzsment létrehozása
A Desztinációs Menedzsment létrehozása megtörtént (jelenleg inkább formális még), melynek 
irányítása  szintén  a  Pannon  Kapu  Kulturális  egyesület  feladata.  Segítette  a  Szállásadók 
Szövetségének  megalakulását,  valamint  hozzájárult  a  közös  gondolkodás  egyik  kézzel 
fogható eredményéhez, a közösen kiadott szálláskatalógus létrehozásához. 
A Pannon  Kapu  folyamatosan  végzi  a  szállásadók  felkeresését:  felmérik  kapacitásukat, 
szolgáltatásaikat,  számítógépes  rendszerükben  rögzíti  az  adatokat,  adatbázis  létrehozása 
céllal, ez a pont illeszkedik egyben a IV. Idegenforgalmi szolgáltatások intézkedéscsoport a.) 
számítógépes szálláshely nyilvántartás ponttal.
d.) Civil szervezetekkel való együttműködés
A Civil  Fórum létrehozása  kezdeti  lépésként  elősegíti  a  turizmussal,  idegenforgalommal, 
aktív-sport  és  rekreációval-kikapcsolódással  kapcsolatban  felmerülő  feladatok  átvállalását, 
koordinációját.  Civil  szervezetekkel  elsősorban  kulturális  téren  (foltvarró,  fúvósok)  a 
kapcsolat már régi időkre visszamenőleg is jónak mondható, de nem elhanyagolható a sport 
kapcsán  felmerülő  civil  szervezetek  önszerveződő  település  arculatát,  programjait  bővítő 
tevékenységek folyamatos megjelenése sem (horgászat, íjászat, kerékpározás).

II. „Szerződéses jogviszonyrendszer kialakítása az idegenforgalomban” 
intézkedéscsoport

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

- Az  idegenforgalomban  tevékenykedőkkel  széles  szakmai  kapcsolat  kialakítása 
folyamatosan zajlik, mint pl. a Magyar Turizmus ZRT., turisztikai szakújságírók, turisztika 
területén  tevékenykedő  szervezetek  irányába.  A térségben  lévő  polgármesterek,  civil 
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szervezetek  felkeresése  megtörtént  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  által, 
együttműködési lehetőségek kialakítása feltérképezés alatt áll. A Turisztikai Információs 
Központ  egyelőre  szerződés  nélkül,  de  jó  kapcsolatot  ápol  az  őrségi  és  a  körmendi 
Tourinform Irodájával, valamint őrségi Teleházzal.

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

- Az IFA mértéke 2007. 01. 01.-től 340,-Ft/fő/éj. 2007. január 23.-i állapot szerint a befolyt 
összeg: 2.103.000.-Ft tett ki, a tendencia az alábbiak szerint alakult: 

Továbbra  is  fontos  szempont,  hogy  érdekeltté  kell  tenni  a  szállásadókat,  hogy  az 
Idegenforgalmi adót beszedjék, az ellenőrzések nem elég motiválóak.

- Légi  fotók készültek a  városközpontról  és  a  településrészekről,  amelyekből  különböző 
kiadványokban már szerepeltek is fotók.

III.       „A helyi  idegenforgalomi projektek megismertetése, népszerűsítése a médiában”
intézkedés csoport

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

- A  turisták  által  országszerte  közkedvelt,  egyik  legfőbb  tájékozódási  lehetőség,  a 
Vendégváró  Útikönyvek  sorozat,  amelybe  most  már  a  szentgotthárdi  és  őriszentpéteri 
kistérség is bekerült.  Az Őrségtől Göcsejig című útikönyv a legrészletesebb turisztikai 
kiadvány a  térségünkről,  amely  az  ország  bármely pontján  hozzáférhető,  interneten  is 
megjelenik a könyv a www.vendegvaroutikonyvek.hu weboldalon.

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

- A nyertes  CHIRON (Szentgotthárd  a  barokk  út  kapuja)  projekt  során  lehetőség  nyílt 
február  végén  az  UTAZÁS-2008  szakkiállításon  részt  venni,  szeptemberben  pedig 
ismételten  megjelenik  városunk  és  a  fürdő  a  Főszezon  Kiállításon  a  látogatóközpont 
kialakítása  mellett  marketingkiadványok  megjelentetésére,  turisztikai  vásárokon  való 
részvétre.

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

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

- 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben is a Virágos Magyarországért Programon Szentgotthárd 
városa eredményesen vett részt, 2005-ben Diplomával, 2006-ban Arany Diplomával lett 
jutalmazva a  településszépítő  munka.  2007-ben 30 db  nagyméretű fűz-  facsemetével, 
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2008,  2009.  évben  oklevéllel  ismerték  el  tevékenységünket.    A  diplomák  ugyan 
közvetlenül  anyagi elismeréssel  nem jártak,  de erkölcsi  elismerést  jelent és különböző 
fórumokon való megjelenést tett-tesz lehetővé számunkra. 

- Elérhető és működik a  http://chiron.szentgotthard.hu/ weboldal, amely angol és magyar 
nyelven  tájékoztat,  szintén  működik  a  Pannon  Kapu  Egyesület  honlapja  is  a 
www.pannonkapu.hu,  ahol  az  aktuális  programok,  kiállítások  rendezvényekről 
tájékozódhatunk,  kiegészítő  információk  a   www.szentgotthard.hu   honlapon  is 
megtalálhatóak  folyamatosan,  valamint  a  szálláshelyekről 
http://www.szentgotthard.hu/lpk/szallashelyek.php és  az  éttermekről  is  tájékozódhatunk 
http://www.szentgotthard.hu/lpk/ettermek.php.

IV. „A városi idegenforgalmi, turisztikai szolgáltatások   bővülésének, minősége 
javításának elősegítése” intézkedés csoport

- Számítógépes  szálláshely-nyilvántartást  kiajánlási  céllal,  a  tájékoztatás  érdekében  a 
Pannon Kapu Kulturális Egyesület folyamatosan végzi (szállásadók felkeresése: kapacitás 
és  szolgáltatás  felmérése,  számítógépes  rendszerben  az  adatok  rögzítése)  adatbázis 
létrehozása céllal

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

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

- A Hársas-tó  idegenforgalmi  komplex  fejlesztése  részben megvalósult,  a  szabad strand 
kulturált környezetben üzemel különböző szolgáltatások igénybevételi lehetősége mellett 
(lángossütő, fagylalt, mobil WC, tanösvény, padok). Sikeres pályázat keretében valósult 
meg a Hársas-tó keleti oldalán létrehozott tanösvény után 2009-ben a tó nyugati oldalát is 
bejárhatóvá, az egész tavat így körüljárhatóvá tevő fejlesztés („Járd körbe” név alatt)

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

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

- A szentgotthárdi  kistérség  valamennyi  településének,  továbbá  az  Őrség  településeinek 
bemutatását  és  az  aktuális  programjait  tartalmazta  a  Kistérségi  Társulás  által 
megjelentetett és finanszírozott ŐRSZEM kiadvány, amelynek megjelentetéséről évente 
gondoskodott  a  Társulás.  Az  idei  évben  némiképp  másképp,  módosított  (bővített) 
tartalommal, szállás- és gasztrotérképpel, kevésbé programajánló, mint inkább turisztikai 
kiadvány jelleggel jelent meg a füzet KILÁTÓ címmel. A kiadványra nagy szükség van, 
hiszen  ez  az  egyetlen  olyan  térségi  szintű  kiadvány,  amellyel  népszerűsíteni  lehet  a 
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környéket.  A  nagyobb  rendezvényeken,  lásd:  Utazás-kiállítás,  nagyon  komoly 
kelendőségnek örvend a kiadvány, amely - egységesen 250,- forintért – elérhető a térség 
valamennyi fontosabb turisztikai / kulturális szolgáltatójánál. 

- Szintén idegenforgalmi vonzatú projektet indított a Társulás akkor, amikor a KALAND & 
JÁTÉK  turisztikai programcsomag megvalósítása mellett  döntött.  A Kaland & Játék a 
város- illetve térségnézés olyan interaktív, játékos formája, amely lehetővé teszi, hogy az 
ideérkező turista ne csak a szállását jelentő várost / települést, hanem az egész térséget 
megismerje  itt  tartózkodása  alatt.  Alapgondolata,  hogy  a  vendég  úgy  fedezze  fel  a 
térséget,  hogy  közben  részesévé  válik  egy  történetnek,  amelyet  némi  nyomozással 
rekonstruálni  kell.  Mindeközben  olyan  útvonalon  mozog,  amellyel  bejárja  a  térséget, 
megismeri azok nevezetességeit, megmutatni kívánt értékeit. A rejtvények megfejtése, a 
nyomozás, siker elérése valamint az alapmotiváció, tehát a felfedezni, megismerni vágyás 
együttesen hat  minden résztvevőre,  így a  látogató valójában élményturistává válik:  az 
élmény hatására egyrészt nagyobb eséllyel lesz visszatérő vendég, másrészt az élménynek 
hírét viszi. A projekt tehát nem csupán egy játékos időtöltést jelent a turisták számára, 
hanem idegenforgalmat élénkítő hatással  is  bír:  mivel a program más,  (sokkal inkább) 
kiemelt  idegenforgalmú városokban került  /  kerül  kialakításra  (pl:  Eger,  Debrecen)  jó 
eséllyel  bízhatunk abban is,  hogy a  Kaland & Játék  révén olyan  turisták  is  érkeznek 
városunkba, akik máskülönben nem látogatnának el hozzánk. A játékcsomag - egységesen 
2500,-  forintért  -  a  térség  valamennyi  fontosabb  turisztikai  /  kulturális  pontján 
megvásárolható.

V.                              „A lokálpatriotizmus elmélyítése” intézkedés csoport

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

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

A következő évekre vonatkozó Idegenforgalmi Intézkedési Terv készítése során – figyelembe 
véve,  hogy  városunk  nagy  pénzügyi  kockázatot  vállalva  megépíttette  a  Termálfürdőt, 
szorgalmazta és elősegítette a Gotth’Art Hotel felépítését, a fürdő és a szálloda mellett utakat 
közműveket  építtetett,  továbbá  a  kényszerítő  gazdasági,  pénzügyi  körülményeket,  az 
idegenforgalmi piac beszűkülését – a rendelkezésünkre álló forrásokat a leghatékonyabban 
kell felhasználnunk. Ezekre tekintettel a feladatunk is több annál, hogy külső szemlélőként 
figyeljük az eseményeket. 

Felvetődő kérdések : Szükséges az önkormányzati beavatkozás vagy nem szükséges? Helytál-
ló-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 turizmusban érdekeltekkel való együttműködés új irányai jelentik a megoldást?  A 
jövőben  a meglévő intézmények,  infrastruktúra hatékony működtetésének milyen feltételeire 
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kell koncentrálni? És annak  érdekében  a szükséges humán és anyagi/pénzügyi forrásokat 
hogyan lehet biztosítani? 

Tisztelt Képviselő–testület!
A 2010-2012. évek  Idegenforgalmi Intézkedési Tervének elfogadásakor álláspontunk szerint 
ezekre  a  kérdésekre  is  választ  kell  adnunk.  Ezen  túlmenően  az  eddigi,  fentebb 
megfogalmazott irányok továbbra is irányadók és megtarthatók, de hatékony rendszer csak 
akkor lesz, ha az azóta felmerülő új kihívásokra is választ találunk.

A fentiek alapján, a Gotthard-Therm kft idegenforgalmi szakembereinek véleményét kikérve, 
a Pannon Kapu Kulturális Egyesület vezetőjének szakmai iránymutatásai alapján az 1. számú 
mellékletként csatolt intézkedési terv elfogadását javasoljuk  :

Határozati javaslat 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestület az előterjesztés 1. számú mellékle-
tében szereplő,  „Szentgotthárd város Idegenforgalmi Intézkedési Terve III. 2010-2011” című 
dokumentumot elfogadja.
A program végrehajtásáról,  a  Képviselő-testület  felé,  évente  két  alkalommal  kell  jelentést 
tenni.
Határidő: a közlésre azonnal. 
               A  beszámolókra minden év februári és augusztusi ülése
Felelős.   Fekete Tamás műszaki irodavezető
               Szalainé Kiss Edina

Szentgotthárd, 2010. június 15.

                                                                                                       Fekete Tamás 
Ellenjegyzem :                                                                          műszaki 
irodavezető                             

1. számú melléklet
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IDEGENFORGALMI INTÉZKEDÉSI TERV III

Az  Idegenforgalmi  Intézkedési  Terv  III.  az  idegenforgalmi  koncepció  végrehajtásához 
szükséges teendőket mutatja be 2012. december végéig bezárólag. 

Az idegenforgalom alapjainak  lerakása  nagyobb részt  megtörtént.  A jövőben elérendő cél 
továbbra  is  a  fenntartható  és  versenyképes  turizmus  megteremtése,  a  turisztikai  szezon 
széthúzásával a bevételek növelése, változatos kulturális programokkal és a környezetünkben 
levő „még érintetlen természet” adta lehetőségek kihasználásával. 

Ehhez  fejleszteni  szükséges  a  turisztikai  projektek  kínálatát,  minőségét,  a  marketing 
tevékenységünket  továbbá  biztosítani  szükséges  a  megvalósításukhoz  szükséges 
humán/pénzügyi  erőforrásokat.  Az  Intézkedési  Terv  a  megvalósítandó  cél  érdekében   őt 
intézkedés csoportba rendszerezve tartalmazza a teendőket. 

I. Komplexitás megteremtése: területi és kínálati szinten  

II. Termékfejlesztés:  

III. Termékfejlesztés:  

IV. Hatékonyság növelés  

V. Marketing fejlesztés  

I. Komplexitás megteremtése: területi és kínálati szinten

Szentgotthárd  és  térsége,  Őriszentpéter  és  térsége  földrajzilag  egy  terület,  nemcsak  a 
köztudatban,  hanem hasonló  adottságai  szempontjából  is,  de  a  legjelentősebb   összekötő 
kapocs  az  Őrségi  Nemzeti  Park.  Ezt  a  két  kistérséget  választják  a  vendégek  utazási 
célterületként,  hiszen  itt  találja  meg  azoknak  a  vonzerőknek  az  összességét,  amelyek 
kiegészítik egymást, és felejthetetlen élményt szerezhetnek az ideérkezőknek.  pl. A térségek 
szállásadói  közösen   tudják  a  szállásigényeket  kielégíteni,  főleg   nagyobb  rendezvények 
idején. A szezon széthúzás érdeke is az együttes kínálatot kívánja meg. Rossz idő esetén a 
szentgotthárdi  élményfürdő,  a  barokk  épületegyüttesek,  a  környék  vallási  emlékhelyei, 
kiegészítik az egész térségre jellemző aktív turisztikai ajánlatokat.
A város és térség turizmusát, szereplőit, kínálatát egészként kell tekinteni. 
Komplex feladat:  kiterjesztés:  pl. jó tervezés, források előteremtése, hatékony marketing,  
szemléletalakítás, szakmai képzések stb.
Jól működő koordinálás a cél érdekében: A FENNTARTHATÓ és VERSENYKÉPES 
TURIZMUS a térségben, a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és működtetése révén. 
 A változásokat irányítani kell, össze kell fognia nagyon sok szereplőt a siker érdekében. 

A menedzsmenteknek pontos tervezés alapján kell dolgozni:
fel kell kutatni a szereplőket (turista, lakosság, hatóság, vállalkozás), majd bevonni őket 

• igényeket kell felmérni
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• hogyan lehet együtt működni
• igényeket hogyan lehet kielégíteni  
• nyereséget hogyan lehet elérni
• hogyan lehet biztosítani a környezet védelmét, ápolását

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

II. Kínálat, minőség fejlesztése:  
• Meg kell fogalmazni azokat a tennivalókat, amelyek konkrét formában tudják 

Szentgotthárdot és térségét, Őriszentpétert és térségét potenciális úti céllá tenni, ahol a 
turista élményt szerez. 

• Tematikus attrakciók: lovas, kerékpáros, vízi stb. 

• Tematikus kiadványok összeállítása (idegen nyelven is) 

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

         Minőség javítása : SZOLGÁLTATÁSOK HIÁNYOSSÁGAINAK FOKOZATOS  
         FELSZÁMOLÁSA: 

• Képzési programok kidolgozása: pl. nyelvtanfolyam, kommunikációs tréning stb. 
• Garantált városnéző program: szakképzett csoportvezetés, a városi látnivalókhoz 

hozzá lehessen férni, városnéző kisvonat
• Aktív turizmus: túraútvonal hálózat, információs pontok, kerékpárutak, erre épülő 

szolgáltatások kialakítása-pl. sporteszköz bérlése, szerviz
• Testvérvárosi kapcsolatok turisztikai szemléletű felhasználása
• Helytörténeti vetélkedő: középiskolásoknak –élményszerű, turisztikai szemléletű 

legyen, helyi értékek megismerése, megismertetése, mindennapi életben is hasznos 
információt tartalmazzon

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

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

• Kommunikáció: naprakész információk, folyamatos áramlás, pontos visszacsatolás
További  infrastrukturális  fejlesztések  szükségesek  a  Színházban,  amivel  a  Turisztikai 
Információs Központot alkalmas válhat, hogy bővebb információs és szolgáltatási rendszert 
működtethessen,  illetve  több  feladatot  is  elláthasson.  Például  a  Színház  földszinti  részén, 
további átalakításokkal, eszközökkel lehetne az alábbiakat   megoldani:   Bemutató pultot, 
kiállító  pultot   felállítani,  ebben a  térség   kézműves  termékeit,  natúr  terményeit  tudnánk 
bemutatni.  Azt itt  fennmaradó térben asztalokat, székeket helyeznénk el, akkor akár itt  is 
lehetne kisebb összejöveteleket, ezeknek a termékeknek a bemutatóját megszervezni, a térség 
turisztikai értékeinek is a megjelenése pl.: a lovas- vízi és bakancsos turizmust, a kulturális- 
vallási turizmust, természeti- és épített örökségünket felvonultató attraktív képek, dekorációk, 
kiállított tárgyak. 
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III:  Termékfejlesztés:    

Ha  az  eddigi  szétszórt  erőfeszítéseket  a  térségben  sikerül  még  tudatosabb  fejlesztéssel, 
együttműködéssel  felváltani,  akkor  a  terület  turizmusa  megújulhat,  és  sok élményt  nyújtó 
népszerű üdülőkörzetté válhat. Ma ebben a térségben,  olyan termékkel tudunk megjelenni, 
amely  már  csak  kevés  helyen  lehetséges  Magyarországon,  és  még  kevesebb  helyen 
Európában:  az  érintetlen,  háborítatlan  természet  adottságával.  Ma  nyújtható  a 
természetességnek azon érzése,  ami  felbecsülhetetlen  érték:  itt  el  lehet  tölteni  napokat  az 
érintetlen  természet  közelében,  a  környéken  termelt  ökotermékeket  fogyasztva  aktív 
mozgással,  vagy  a  termálpark  szolgáltatásait  igénybe  véve  a  civilizáció  kellemetlen 
hatásainak kizárásával:  

• Egészségesen-természetesen!   Ez kell, hogy legyen a térség fő hívószava! 
• A szentgotthárdi  térség  emblémájaként  javasolnánk,  GODO mókus  figuráját,  mint 

olyan élőlényt, amely nagy számban található a környéken, főleg a Várkertben.  

• Ökoturizmus: A  térség  egyik nagy lehetősége ennek továbbfejlesztése. Lehetőséget 
nyújt  a  települési  együttműködésnek  is,  hiszen  a  vonzerők  változatosságát  és 
védelmét,  ugyanakkor  a  szolgáltatások  egységes  színvonalát  csak  együtt  tudják 
biztosítani.  A turisztikai  centrumok  részére  igény  lenne  megfelelő  mennyiségben 
előállított  ökotermékekre.  A  térség  adottságaira  alapozva  pl.  gyümölcs,  tökmag 
feldolgozása.  Ezen  termékek  előállításához  és  értékesítéséhez  szükséges 
szolgáltatásokat  végző vállalkozások  támogatása,  így  jellegzetes  tájtermék jelenhet 
meg  a  piacon.  Védjegyet  kell  kidolgozni,  amely  alkalmas  lehet  e  tájtermék 
megjelölésére és garantálja a minőségét.  

• Aktív turizmus: turizmus „élménydús” típusa, és egy termékcsoportot jelöl.  

• Viziturizmus  fejlesztése  érdekében  a  Rába  komplex  turisztikai  hasznosítása 
folyamatban van. Kikötőhely található kb. 10 kilométerenként, néhol már információs 
tábla is található, túrázókat segítő kiadvány is jelent meg. Ezeket az információs és 
infrastrukturális lehetőséget kell fejleszteni . A térség  vadban, halban gazdag, kitűnő 
feltételeket biztosít a vadász és horgászturizmus felvirágoztatásához. 

• Kerékpáros  turizmus  a  térség  jó  lehetőségeket  nyújt,  bár  jelenleg  nincs  megfelelő 
összefüggő  kerékpárút  hálózat,  amely  a  kapcsolódó  infrastuktúra  (  kerékpárbarát 
vendéglátóhelyek  és  szállások)   fejlesztésével  együtt  szintén  valamennyi  település 
bekapcsolódhatna.

• Bakancsos  turizmus,  azaz  a  természetjárásra  szintén  valamennyi  település 
környezetében  jó  lehetőség  van.  Elsősorban  a  túraútvonalak  megtervezése, 
kitáblázása, pihenőhelyek kialakítása szükséges marketing kiadványokkal és térképi 
megjelentetéssel együtt.

• Lovas turizmussal is egyre több vállalkozó foglalkozik,  de szintén nagyon komoly 
előrelépésekre lenne szükség ezen a téren is. Túraútvonalak, szálláshelyek a lovakkal 
érkezőknek, információs kiadványok, térképek.  

 Kulturális „ vonulat”: 

Továbbra is folytatni javasoljuk a tradíció –kultúra –művészet tekintetében :

• Szentgotthárd, mint KAPU:
• Kapu, mint motívum: 
• Európa nyugati országaira, az Őrségnek.
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• A magyar-osztrák-szlovén hármas határon fekvő településen és a térségében a ciszterci 
szerzetesek  történelmileg  meghatározó  tevékenysége  valamint  a  barokk 
megteremtésében játszott szerepe kínálta ehhez a kiindulóponthoz, így válik a KAPU 
–vá a dunántúli virtuális barokk útra, a nyugat európai térségben már meglévő barokk 
útról érkező kultúraszerető vándor számára. Szentgotthárdon a ma látható műemlékek 
döntő részét a XVII: századi barokk újjáépítés alkotta. 

• Szent  Gotthárd,  a  város  névadó  szentje,  alakjához  kultuszt  kell  teremteni. 
Megünnepelhető pl. halálának napja. stb. „ Gotthárd-barát” elnevezéssel egy jelképes 
ciszter szerzetes alakot teremtettünk meg, mint a kulturális turisztika védjegyét. . 

• Egyedi, sajátos és nemzetközi hatókörű programsorozatok indítása, a már meglévő 
programok bővítés stb.  

IV. Hatékonyság növelés: 

 IV/ 1. Turisztikai szemléletformálás

• A  lakosság  felkészítése  Önkormányzatok,  művelődési  ház,  szakmai  szervezetek, 
iskolák, sajtó

• Önkormányzatok felkészítése turisztikai szakmai szervezet segítségével 
• A vállalkozók felkészítése turisztikai szakmai szervezetek segítségével 
• Civil szervezetek felkészítése turisztikai szakmai szervezet segítségével 
• Intézmény-korszerűsítés 
• A  „Gazda”  szerepkör  betöltése  turisztikai  szakmai  szervezet,  települési 

önkormányzatok által 
• A turizmus gazdasági hozamának növelése
• Hatékony marketing megteremtése
• Vállalkozást fejlesztési szervezetek
• A tőkebevonás ösztönzése
• Projektek kidolgozása és menedzselése
• Ösztönző rendszer kialakítása önkormányzatok,  turisztikai  szakmai,  szervezet,  civil 

szervezetek részére 
• Fogyasztói érdekvédelem
• A szolgáltatások javítása 
• A természeti és lakott környezet védelme
• A humán erőforrások fejlesztése
• A turisztikai oktatás és szakképzés korszerűsítése
• Oktatási intézmények, turisztikai szakmai szervezetek együtt működésének fokozása
• Térségi és regionális együttműködés
• Önkormányzatok, szakmai szervezetek, NYD-RIB és RMI
• Döntéshozó szervezetek: Helyi/térségi szinten: önkormányzatok, civil szerveződések,
      kamarák

 IV:/ 2. Emberi erőforrás fejlesztés:

• A turizmusban dolgozók képzését biztosítani kell, hogy a térség specialitásait 
ismerjék, helyismerettel rendelkezzenek. 

• Falusi turizmus
• Turisztikai képzés
• Idegen nyelvi képzés 
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• Kommunikációs képzés 
• Ökoturizmussal kapcsolatos képzések
• A különböző szakmai érdekvédelmi képviseletek minél több konferenciát, képzést 

szervezni. A térségen belül is fontos a tanulmányutak szervezése, de más, távolabbi, 
sikeres térségek felkeresésével is tapasztalatokra lehet szert tenni.  

V. Marketing fejlesztés : 

• A marketing mind stratégiai, mind operatív szempontból nagyon fontos összetevője a 
sikernek. Szempontrendszerének érvényesülnie kell a stratégia megalkotásakor, illetve 
a  fejlesztések  és  az  együttműködés  konkrét  elemeinek  megtervezésénél  is. 
Ugyanakkor  elengedhetetlen,  hogy  az  alátámasztható,  megfelelő  formába  öntött, 
vonzó,  azonosítható  és  releváns  üzenetek  eljussanak  jól  megválasztott 
célcsoportjainkhoz,  sőt  hogy  a  tapasztalatok,  visszajelzések  kreatív  inputként 
folyamatosan segítsenek bennünket a stratégia, a taktika, eszközeink és módszereink 
értékelésében, fejlesztésében és igazításában.

• Az első és legfontosabb feladat a célok meghatározása és megfogalmazása,valamint a 
célok  eléréséhez  szükséges  feladat-,  felelősségi-  és  jogkörök  kialakítása.  Fontos 
szempont  ugyanakkor  az  egység  és  az  egységesség  megteremtése  is,  hiszen  a 
gyakorlatban megvalósuló együttműködésnek többek között  a  kommunikációban, a 
megjelenésben és az ügyfélmenedzsmentben is érdemi módon tükröződnie kell. Nem 
kevésbé  fontos  továbbá  a  megfelelő  szakmai,  iparági  és  helyismerettel  rendelkező 
munkatársak  vagy  együttműködő  partnerek  megtalálása  és  kijelölése,  valamint  a 
megfelelő  szervezeti  háttér  kialakítása  sem.  A  marketing  stratégia  feladatkörébe 
tartozik a marketing tevékenység elemzése, valamint a tartós és érdemi  meggyőzés 
kulcsfontosságú  fókuszpontjainak  azonosítása  és  kihasználásuk  leghatékonyabb 
módjának  megtervezése.  Mindehhez  rendkívül  fontos  a  piac  és  a  fogyasztók 
megismerése  és  megértése,  illetve  turisztikai  kínálat  és  a  turisták  kapcsolódási 
pontjának a tisztán látása (mi jelent számukra valódi élményt). Ezt követi a pontos 
célcsoport képzés és a célcsoport érdemi megismerése. 

• Kiemelkedő jelentőséggel bír a  márkaépítés, a  márkamenedzsment és az egységes 
arculat  megteremtése  is.  Fontos  az  egész  térséget,  a  pozícionálást  tükröző,  jól 
kommunikálható  név  kiválasztása  és  az  ezzel  összhangban  álló  egységes  arculat 
megteremtése is. Az arculat nem csupán a kommunikációra, hanem a térség turisztikai 
és  egyéb  kínálatának  megjelenési  formáira  is  vonatkozik.  Fontos  a  márkák 
rendszerének,  számának  és  tartalmának  megtervezése  és  menedzselése  is  (pl.  a 
termálfürdő és az apátsági együttes önálló, de központi mondanivalóhoz igazodó arcot 
is kaphatnak). Mindezekhez igazodva pedig ki kell alakítani egy kommunikációs és 
egy ügyfél menedzsment stratégiát is.

• Az operatív marketing feladatköre nem kevésbé fontos és munkaigényes. Ide tartozik 
a konkrét  kampányok tervezése, a marketing anyagok létrehozása, a  szervezés  és a 
kivitelezés  is.  Koordinálni  és  biztosítani  kell  a  megjelenést  nemzetközi  és  hazai 
vásárokon, a képviseleteken, és az Interneten. Ez utóbbi csatorna azért is fontos, mivel 
a tájékozódás a turisztikai szolgáltatásokat illetően egyre nagyobb méretekben kötődik 
az  Internethez.  Nem  elegendő  azonban  egy  egyszerű  honlap  létrehozása  és  az 
információk megjelenítése.  Ez esetben is  stratégiára,  méghozzá a  teljes  stratégiába 
illeszkedő stratégiára van szükség.
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• További rendkívül fontos, marketing szempontból is jelentős tényezők a  belépési és 
információs pontok.  A térség kapui biztosítják az első benyomást: szükség van az 
információk elérhetővé tételére és a kommunikálni kívánt tartalom, arculat és értékek 
megjelenítésére  is.  Nem  mellékes  továbbá  elhelyezkedésük  sem,  célszerű  a  fő 
megközelítési irányokba, nagyobb „válaszutak” közelébe belépési pontokat elhelyezni 
(pl.  határátkelőknél).  Ugyanez  igaz  a  belső  információs  pontok,  programszervező 
központok megjelenésére és elhelyezkedésére is.

• Fontos  a  közös  éves  eseménynaptár  kiadása  is,  mely  egyfelől  gazdagabb 
programkínálatot biztosít  az ide látogatóknak, másfelől segít  a különböző helyeken 
meglévő programok térbeli  és  időbeli  harmonizálását  is.  Egy teljes  eseménynaptár 
felhívja a figyelmet az esetlegesen meglévő üres, de potenciálisan jól hasznosítható 
időszakokra.  Mindezt  kiegészíti  a  költséghatékonyság,  mely  a  közös  szervezést  és 
megjelenést jellemezheti. Nagyon fontos elem még a turisták, a helyiek és a turizmus 
irányítói  közti  többirányú  kommunikáció  létrehozása,  mivel  a  sikeres 
marketingtevékenység  elengedhetetlen  összetevője  a  visszacsatolás.  Tudnunk  kell, 
vajon a turista tapasztalata és élménye hasonlít-e arra, ami szándékunk szerint történt. 
A leszűrt tapasztalatokat be kell építeni a kínálatba, fejleszteni, javítani, módosítani 
kell azok alapján. Másrészt tudnunk kell, milyen a helyiek viszonya a turizmushoz és a 
turistákhoz, hiszen a vendégszeretet központi és kommunikált érték.

• Fórumot és csatornát kell biztosítani az ilyen jellegű véleményeknek, tapasztalatoknak 
és ötleteknek is. A helyiek és a turisták közti kommunikáció elősegítése pedig szintén 
kedvező hatású lehet, amennyiben igény tapasztalható rá.

• Végül, de nem utolsó sorban, soha nem szabad elfelejtenünk, hogy egy jelenleg itt 
tartózkodó vendég maga egyben potenciális jövőbeni vendég és igen hatékony (vagy 
veszélyes)  marketing  csatorna  is.  Egyfelől  kevés  olyan  kedvező  alkalom  adódik 
meggyőzésére,  mint  mikor  nálunk  tartózkodik,  másfelől  hazatérvén  benyomásait 
megosztja  ismerőseivel  (ne  felejtsük  el,  hogy  a  negatív  élményt  kb.  tízszer  annyi 
ismerősnek mesélik el, mint a pozitívokat).

• A megfelelő  stratégiai  és  operatív  marketing  tehát  igen  fontos  feltétele  a  sikeres 
megvalósításnak.  Hiányában  még  a  legjobb  ötlet,  a  sok  és  jó  céllal  felhasznált 
fejlesztési  forrás  is  célt  téveszthet.  A turisztikai  térségek   között  egyre  élesebb  a 
verseny. A marketing eszköze az, amely e versenyben minőségi versenyelőnyt vagy az 
egyéb forrásból származó versenyelőnyök hatékony kihasználását képes biztosítani.

• A turizmus kommunikációjának eszközrendszerén, a reklámhordozókon belül 
elengedhetetlen a településeknek, annak attrakcióit, szolgáltatóit bemutató egységes 
kalauz kiadvány elkészítése.. Meggondolandó ugyanakkor a méret választás, hiszen 
az impozáns megjelenés és a megfelelő információtartalommal bíró tartalom mellett 
fontos, hogy a kiadványokat a turisták kényelmesen forgassák, bizonyos kiadványok 
esetén (szálláskatalógus, baedecker stb.) magukkal vihessék

• A fenti kiadványokon egységes szimbólumrendszer, logo, szlogen, szín és formavilág
• alkalmazása indokolt, amely a térség egységét, a turizmus fejlesztésének 

átgondoltságát és tudatosságát is szimbolizálja
• A modern reklámeszközök körében említést kell tennünk a térségeket bemutató videó 

(DVD), CD-rom és az Internetes megjelenés (home page) lehetőségeiről. 

• A külső kapcsolatok ápolása :.
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• A közvéleményt folyamatosan tájékoztatni kell a változásokról, a térség értékeiről, a 
turisztikai attrakciókról, a fejlesztési elképzelésekről pl. : road show-k, a különböző 
vásárokon, kiállításokon és workshopok-on való megjelenés.

Konkrét feladatok 
Az Idegenforgalmi Intézkedési Terv III.  kidolgozását, egyeztetését és elfogadását követő 
feladatok:

1. A program alapján a konkrét fejlesztési tervek (projektek) kidolgozása és a 
finanszírozási igények felmérése, a projektek menedzselése

2. Felelős szervezet részére feladatok átadása, meghatározása
3. Finanszírozási terv kidolgozása
4. A saját források felmérése és biztosítása
5. A külső forrásigény felmérése
6. Regionális és helyi ösztönzők kialakítása
7. Pályázati források, külső  finanszírozók  bevonása
8. A fejlesztések megvalósítása
9. Kivitelezés és a végrehajtás ellenőrzése
10. Monitoring

Várható eredmények

A további  tudatos  fejlesztés  révén  megvalósítható  a  fenntartható  és  versenyképes 
turizmus,  amely  kedvező  módon  egészíti  ki  az  ipari  termelést,  elősegíti  a  természeti  és 
kulturális  örökség  védelmével  egybekötött  hasznosítását,  városunk  és  kistérségünk 
lakosságmegtartó  képességét,  életminőségének  javítását.  További  várható  eredmény  a 
kisvállalkozások  számának  és  gazdasági  szerepének  növekedése,  amelyekkel  egyenes 
arányban csökken a munkanélküliség, így a turizmus gazdasági szerepe „fontos kiegészítő 
szektor” lehet. 

Kulcskérdés  az  idegenforgalmi  szervezet  hatékony  működése,  a  megfelelő  erőforrások 
biztosítása a már létrehozott szervezetek, így a Pannon Kapu Kulturális Egyesület részére. A 
fentiekre tekintettel a Pannon Kapu Kulturális Egyesületnél 2 fő szakmailag képzett,  főállású 
idegenforgalmi  referenst  kellene  alkalmazni.  Az  idegenforgalmi  turisztikai  célok  elérése 
érdekében  önkormányzatunk  költségvetésében  e  feladatellátás  támogatására  elkülönített 
összeget  a  feladatok  bővülésével  párhuzamosan  növelni  kellene.  Támogatást  jelent  a 
közvetlen  pénzbeli  juttatáson  túl  az  a  segítség  is,  ha  az  önkormányzat  koordinálásával 
közfoglalkoztatott  turisztikai  területen  való  foglalkoztatását  teszi  lehetővé  az 
önkormányzat,.Az  idegenforgalom  támogatása,  ha  idegenforgalmi  kiállításokra, 
rendezvényekre  önkormányzati  ingatlan  ingyenes  használatát  teszi  lehetővé,  vagy  ha  a 
szállításhoz  gépjármű  használatát  biztosítja.  Ide  tartozik  az  a  támogatás  is,  amit  az 
idegenforgalom területén  vezető  szerepet  játszó  fürdő  működtetésének segítése  érdekében 
biztosít,  a  kemping  és  csónakkikötő  fenntartásával  és  működtetésével,  szálláshelyek 
biztosítását  lehetővé  tevő  ingatlanok  (Alpokalja  motel,  Kollégium)  fenntartásával  és 
működtetésével segít. 
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ELŐTERJESZTÉS

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2010. június 30-i ülésére

Tárgy: „Szentgotthárd-Máriaújfalu  városrészen  szennyvízcsatorna-hálózat 
kiépítése” pályázat benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  114/2010.  számú 
határozatában biztosította a projekt akkori állása szerint szükséges önrész és ÁFA 
összegét:

- 1.687.500,- Ft önrészt projekt előkészítéshez a 2010. évi költségvetés 
pályázati alap és tervezési keret terhére

- 48.024.800,-  Ft  önrészt  projekt  megvalósításhoz  a  2011.  évi 
költségvetés terhére

- 2.200.000,- Ft pályázatban el nem számolható nettó összeget a 2011. 
évi költségvetés terhére

- 62.843.500,-  Ft  ÁFA  a  projekt  elszámolható  költségeihez 
(előkészítés+megvalósítás) a 2011. évi költségvetés terhére

- 550.000,- Ft ÁFA a projekt el nem számolható költségeihez a 2011. évi 
költségvetés terhére

A  pályázatot  az  NFÜ  hivatalos  honlapján  közzétett  programok  és  benyújtandó 
dokumentumok hibája miatt – más önkormányzatokhoz hasonlóan – benyújtani még 
nem tudtuk. A benyújtandó anyagok felülvizsgálata folyamatban van, információink 
szerint a pályázat 2010. július 16-i határidőig lesz ismételten benyújtható.

A  készülő  pályázat  műszaki  tartalma  és  költségvetése  időközben  ismételten 
átdolgozásra került. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megváltozott önerő 
igényhez és ÁFA kötelezettséghez szükséges forrást biztosítani szíveskedjék.

Mindezek  alapján  a  már  korábban  elfogadott  határozatunk  helyett  az  alábbi 
határozatot javasoljuk elfogadásra:

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Környezeti és 
Energetikai Operatív Program - Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció KEOP-
1.2.0/B  egyfordulós  alkomponensére „Szentgotthárd-Máriaújfalu  városrészen 
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése” címmel

2.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  KEOP  1.2.0/B 
pályázati konstrukcióban „Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen szennyvízcsatorna-
hálózat kiépítése” címmel benyújtandó pályázati projektjéhez a következő pénzügyi 
forrásokat biztosítja:
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• 1.515.000,- Ft önrészt projekt előkészítéshez a 2010. évi költségvetés 
pályázati alap és tervezési keret terhére

• 50.389.800,-  Ft  önrészt projekt  megvalósításhoz a  2011.  évi 
költségvetés terhére

• 2.200.000,- Ft pályázatban el nem számolható nettó összeget a 2011. 
évi költségvetés terhére

• 65.512.250,-  Ft ÁFA  összeget  a  projekt  elszámolható  költségeihez 
(előkészítés+megvalósítás) a 2011. évi költségvetés terhére

• 550.000,- Ft ÁFA összeget a projekt el nem számolható költségeihez a 
2011. évi költségvetés terhére

3.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  az  önkormányzati 
saját  forrás  tekintetében  pályázatot  tervez  benyújtani  az  EU  Önerő  Alapra. 
Amennyiben az Önkormányzat nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból azt 
saját forrásból biztosítani fogja.

4.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  támogatással 
létrejött  létesítmény  működtetésének  fedezetét  saját  forrásból  és  a fenntartó 
biztosítja.

5.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  megvalósuló 
elemek  üzembe  helyezésétől  számított  5  évig  az  új  elemekre  vonatkozóan 
csatornadíj támogatást nem igényel.

6.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 114/2010. számú 
határozatát egyúttal hatályon kívül helyezi. 

Határidő: 2010. július 16.
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

   Takáts József projektmenedzser

Szentgotthárd, 2010. június 16.

Viniczay Tibor
Polgármester

Ellenjegyzem:

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2010. június 30-i ülésére

Tárgy: „Szentgotthárd-Farkasfa  településrész  ivóvízminőség-javítása”  pályázat  II. 
fordulóra történő benyújtása

Tisztelt Képviselő–testület!

Előzmények:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  2009.  júniusában  pályázatot  nyújtott  be  a 
Környezet és Energia Operatív Program 7.1.3.0 Ivóvízminőség-javítása konstrukció 
keretében  Szentgotthárd-Farkasfa  településrész  ivóvízminőség-javításának 
megvalósítására. 

A kétfordulós eljárás első fordulója sikerrel zárult, az előkészítési, projektfejlesztési 
szakasz  lebonyolításához  nettó  1.374.450,-  Ft  (85  %)  támogatást  nyert  el  az 
Önkormányzat.

A projektfejlesztési időszakban történtek összefoglalása:
- a  vízkezelő  épület  engedélyes  terve  elkészült  és  engedélyeztetés  céljából 

benyújtásra került a Körmendi Építéshatósághoz;
- rekonstrukciós  terv  készült  a  meglévő  ivóvízhálózat  8  db  szakaszoló 

tolózár/elzárójának és 20 db vízbekötés felújításának vonatkozásában;
- elvi  vízjogi  engedélyes  tervvel  és  vízjogi  létesítési  engedéllyel  már 

rendelkezünk,
- költség-haszon elemzés (CBA),  tervezői  változatelemzés és költségbecslés 

készült az engedélyes tervekhez;
- 2010.  június  30-ig  elkészül  a  projekt  „köztes  RMT”-je  (részletes 

megvalósíthatósági tanulmánya), amely a Közreműködő Szervezethez (KvVM 
Fejlesztési  Igazgatóság)  minőségbiztosítás céljából  benyújtásra kerül.  Ha a 
KSZ a köztes RMT-t jóváhagyja, továbbtervezésre javasolja, akkor nyújtható 
be a pályázat a II. fordulóra.

Vízkezelési technológia:

A tervező által javasolt és felvázolt „A” változat értelmében a farkasfai I. számú kútvíz 
minőségének  javítása  történik vízkezeléssel.  A  vízbázisból  kitermelt  vízben  a 
vízkémiai vizsgálatok a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírt határértéknél 
magasabb arzén tartalmat és határértéket elérő, vagy megközelítő vas- és mangán 
tartalmat  mutattak  ki.  Az  arzén-,  vas-  és  mangán  tartalom  eltávolítása 
káliumpermanganátos  technológiával  lehetséges,  amelyhez  új  vízkezelő  épület 
építésére, szivattyúk és szűrőegység telepítésére van szükség.

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

A megvalósítás elszámolható költségeinek tervezett összege nettó 30.450.000,- Ft, 
a 90 %-os támogatási intenzitás esetében 27.405.000,- Ft támogatás igényelhető és 
10  %  3.045.000,-  Ft  önerő  biztosítása  szükséges.  Továbbá  az  Önkormányzatot 
terheli a 25 %-os ÁFA 7.612.500,- Ft összege is. A projekt költségvetése 1. számú 
mellékletként csatolásra kerül.

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

Finanszírozási formákat tekintetében az építés esetén szállítói finanszírozást kell 
alkalmazni,  a  többi  projektelemnél  fennáll  a  választás  lehetősége  (szállítói 
finanszírozás, utófinanszírozás). A szállítói finanszírozás azt jelenti, hogy az igazolt 
teljesítést követően kiállított számlát támogatás 90 % + önerő 10 % (egyenlő nettó) + 
ÁFA bontásban szükséges megadni.  Az Önkormányzat kiegyenlíti  az önerő és az 
ÁFA  összegét,  míg  a  támogatás  közvetlenül  a  Közreműködő  Szervezet 
(Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium  Fejlesztési  Igazgatósága)  által  kerül 
kifizetésre a kifizetési kérelem benyújtásától számított kb. 30 napon belül.
A finanszírozás kapcsán az önerő biztosítására két variáció is felvethető. 
       EU Önerő Alap:  Elvileg erre is pályázhatnánk, pályázható az önerő 60 %-a.   
       VASIVÍZ Zrt Korábban arról volt szó, hogy önerőt és az ÁFA-t a Vasivíz Zrt fogja 
fizetni. Egy idő óta erről konkrétabb információink nincsenek.  

A pályázat II. fordulóra való benyújtásának tervezett időpontja: 2010. augusztus 2.

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Környezeti és 
Energetikai Operatív Program KEOP-1.3.0 – Ivóvízminőség-javítása kétfordulós 
pályázati  felhívás  II.  fordulójára,  „Szentgotthárd-Farkasfa  településrész 
ivóvízminőség-javítása” címmel. 

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Szentgotthárd-
Farkasfa  településrész  ivóvízminőség-javítása”  pályázat  II.  fordulós 
benyújtásához  szükséges  önerőt  3.045.000,-  Ft  összegben,  a  2011.  évi 
költségvetés terhére biztosítja.

3. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a II. fordulóban el nem 
számolható költségként felmerülő ÁFA (25 %) összegét, azaz 7.612.500,- Ft-ot a 
2011. évi költségvetés terhére vállalja.

4. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  támogatással 
létrejött  létesítmény  működtetésének  fedezetét  saját  forrásból  és  a fenntartó 
biztosítja.

5. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  KEOP-1.3.0  – 
Ivóvízminőség-javítása kétfordulós pályázati felhívás II. fordulójára, Szentgotthárd 
-  Farkasfa  településrész  ivóvízminőség-javítása  pályázat  kapcsán   az  önerő 
biztosítása kérdésében  
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      a.) szükségesnek tartja a VASIVÍZ Zrt vezetőjével az önerő és az ÁFA biztosítása 
érdekében  a  szükséges  megállapodások  megkötését.  Erre  felkéri  a 
polgármestert. 

      b.) abban az esetben, ha az önerő másképp nem biztosítható, pályázatot kíván 
benyújtani az EU Önerő Alapra.

Határidő: 2010. augusztus 2.
Felelős:
                Viniczay Tibor polgármester
                Takáts József főmérnök

EU Integrációs és Gazdaságfejlesztő Csoport

Szentgotthárd, 2010.07.08.

Viniczay Tibor
polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

144/286



1. számú melléklet

Költségvetés:

I. Előkészítési szakasz II. Megvalósítási szakasz
 nettó (Ft)  nettó (Ft)
Kiviteli tervezés (tervell.-el) 1 400 000 Építés 26 690 000
Közbeszerzési tanácsadó 117 000 Rekonstrukció 2 100 000
Tájékoztatás és nyilvánosság 100 000 Mérnök felügyelet 1 000 000

  Közbeszerzési tanácsadó 
(FIDIC Sárga) 200 000

  Közbeszerzési eljárási díj 240 000
  Tájékoztatás és nyilvánosság 220 000
Összes elszámolható 
költség 1 617 000 Összes elszámolható 

költség 30 450 000

    

 (Ft)  (Ft)
Támogatás 85 % 1 374 450 Támogatás 90 % 27 405 000
Önerő 15 % 242 550 Önerő 10 % 3 045 000
El nem számolható ÁFA 25 % 404 250 El nem számolható ÁFA 25 % 7 612 500
Bruttó összköltség 2 021 250 Bruttó összköltség 38 062 500



E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület 2010. június 30.-i ülésére

Tárgy: 5/2010.(II.25) sz. ÖKT. Rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2010.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

1. A 2009.évi CXXX. tv.5.sz. mellékletében központosított előirányzat
    terhére biztosított pótelőirányzat

Kiadási pótelőirányzat
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
  támogatása a Prémium Évek Programhoz
- III. Béla Szakképző Iskola 543 e/Ft
  Ebből: személyi jutt. 427 e/Ft
             munkaa.terh.jár. 116 e/Ft
- Lakossági közműfejlesztés támogatása
- Szenyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése. /felhalm.c.spec.c.tám./ 36,9 e/Ft
- Könyvtári és közműv.árdekeltségnövelő támogatás
  Móra F. Városi Könyvtár /dologi k/ 703 e/Ft
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári diákétkeztetés
  Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
  Működési célú támogatásértékű kiadás
    SZOI 859,1 e/Ft
Fedezetük: Központosított előir. 2 142 

e/Ft

2. Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi feladatalapú támogatása
  Szlovén Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 244 e/Ft
  Német Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 375 e/Ft
  Cigány Kisebbségi Önkormányzat 98 e/Ft
  Ebből: dologi ki. 68 e/Ft
              Spec.c.tám. 30 e/Ft
Fedezetük: Tám.ért.műk.bev.fejezettől 717 e/Ft

3. Képviselő-testületi határozatok
- Kitüntetések
  37/2009.sz.határozat „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj „
  Önkorm.igazg.tev. 102 e/Ft
  Ebből : személyi jutt. 80 e/Ft
               munkaa.terh.jár. 22 e/Ft
  73/2010.sz.határozat Országos Kompetenciamérésen elért kimagasló
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  eredményért
  Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
  Működési célú támogatásértékű kiadás
    SZOI 127 e/Ft

  54/2010.sz.határozat Polgárőr Egyesület
  Önkorm.igazg.tev. 48 e/Ft
  Ebből : személyi jutt. 38 e/Ft
               munkaa.terh.jár. 10 e/Ft
  118/2010.sz. határozat Pedagógus díszoklevelek
  Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
  Működési célú támogatásértékű kiadás
    SZOI 316 e/Ft
  150/2009.sz. határozat „Szentgotthárd Közoktatásáért Díj”
  Önkorm.igazg.tev. 102 e/Ft
  Ebből : személyi jutt. 80 e/Ft
               munkaa.terh.jár. 22 e/Ft
  Fedezetük:Kitüntetési keret zárolás -  695 e/Ft
- 36/2010 sz, 91/2010sz..határozatok 
  Gotthárd-Therm Kft. Tagi kölcsön 38 938 e/Ft
  Fedezete: Működési céltartalék -  38 938 e/Ft
- 81/2010.sz, 82/2010.sz.. határozatok Civil szervezetek feladat átvállalása
  - Farkasfa Művelődési Ház állagmegóvás
    Közműv.tev. és tám. /spec.c.tám/ 100 e/Ft
    Fedezete Erdészet, egyéb erdőgazd.tev.Int.műk.bevétel 100 e/Ft
  - Közterületek karbantartása
    Német Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 44 e/Ft
    Zöldterület kezelés - 44 e/Ft
    Ebből: spec.c.tám. 6 e/Ft
                dologi k. - 50 e/Ft
  - Városrészi Klubok működtetése
    Közműv.tev. és tám.
    Ebből: spec.c.tám. 227 e/Ft
               dologi k. -  227 e/Ft
- 133/2010.sz. határoza „Kis és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik
   fejlesztése pályázat Arany J. úti épület fejlesztése
   Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
   Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás 7 600 e/Ft
   Fedezete: Pénzmaradványból képzett fejlesztési céltartalék zárolás -  5 092 e/Ft
                   Játékvár Óvoda infr.fejl., fejlesztési céltartalék zárolás -  2 508 e/Ft
- 135/2010.sz. határozat Hulladékégető elleni tiltakozás kapcsolódó költségek
   Város és községgazd. / dologi k./ 756 e/Ft
  Fedezete: Működési céltartalék környezetvédelmi alap -  728 e/Ft
                  Műk.c.átvett.p.eszk.non-profit szervtől 28 e/Ft

4. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás  
Kiadási pótelőirányzat
Önkorm.igazg.tev. /dologi k./ 13 e/Ft
Versenysport tev. és támogatása /spec.c.tám./ 20 e/Ft
Közműv.tev.és támogatás /dologi k./ 10 e/Ft
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III. Béla Szakképző Iskola /dologi k./ 20 e/Ft
Fedezetük: Általános tartalék zárolás -  63 e/Ft

5. Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság kerete terhére
előirányzat átcsoportosítás.
Kiadási pótelőirányzat
Versenysport tev. és támogatása /spec.c.tám./ 60 e/Ft
Közműv.tev.és támogatás /spec.c.tám./ -  60 e/Ft

6. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
Kiadási pótelőirányzat
- Intézményi karbantartások
  III. Béla Szakképző Iskola /dologi k./ 143 e/Ft
  Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
  Működési célú támogatásértékű kiadás
    Játékvár Óvoda 386 e/Ft
- Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműk.Program 102 e/Ft
  Ebből: dologi k. 102 e/Ft
  Fedezetük: Működési céltartalék zárolás -  631 e/Ft
- Városközpont funkció bővítés 8 513 e/Ft
   Ebből: Felhalm.k. 351 e/Ft
              Felújítási k. 8 162 e/Ft
  Fedezetük: Felhalm. céltartalék zárolás -  8 513 

e/Ft

7. Közcélú foglalkoztatás fedezetének előirányzat rendezése.
Kiadási pótelőirányzat
III. Béla Szakképző Iskola 909 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 802 e/Ft
             munkaa.terh.j. 107 e/Ft
Rendelőintézet 145 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 127 e/Ft
             munkaa.terh.j. 18 e/Ft
Móra F. Városi Könyvtár 692 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 608 e/Ft
             munkaa.terh.j. 84 e/Ft
Közcélú foglalkoztatás -  465 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 2 174 e/Ft
             munkaa.terh.j. 296 e/Ft
             dologi k. 1 281 e/Ft
             spec.c.tám.. 11 314 e/Ft
             szoc.pol.ell. -  15 530 e/Ft
Működési céltartalék zárolás -  1 160 e/Ft
Támogatásért.műk.bev.elkül.áll.alapoktól 121 e/Ft

8. Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának tám.48/2010.sz. határozat
Közmunka 210 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 165 e/Ft
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            munkaa.terh.j. 45 e/Ft
Fedezete: Műk.célú tám.ért.bev.elkül.áll.alapoktól 210 e/Ft

9. Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása
Kiadási pótelőirányzat
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. /szoc.pol.ell./ 470 e/Ft
Fedezete: Támogatásértékű műk.bev.fejezettől 470 e/Ft

10. Kisebbségi Képviselőválasztás költségei
Kiadási pótelőirányzat
Országos, települési és területi kisebbségi önkorm.vál. 316 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 254 e/Ft
             munkaa.terh.j. 62 e/Ft
Fedezete: Támogatásértékű műk.bev.közp.kvi.sz.-től 316 e/Ft

11. 11/2010.(IV.1) sz. ÖKT rendelettel jóváhagyott 2009 évi zárszámadás
 alapján pénzmaradvány rendezése.
a./ III. Béla Szakképző Iskola 3 825 

e/Ft
     Ebből: személyi jutt 1 404 e/Ft
                 Munkaa.terh.j. 379 e/Ft
                 Dologi k. 625 e/Ft
                 Beruházási k. 1 417 e/Ft
    Fedezete: Felhalm.pénzmar. 2008 évi 313 e/Ft
                    Felhalm.pénzmar. 2009 évi 1 104 e/Ft
                    Működési pénzmaradvány 2009 évi 2 408 e/Ft

b./ Rendelőintézet /dologi k/ 111 e/Ft
     Működési c pénzmaradvány átvétel 111 e/Ft

c./ Polgármesteri Hivatal
     Szlovén Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 53 e/Ft
     Német Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 46 e/Ft
     Cigány Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 11 e/Ft
     Központi költségvetési befizetések /dologi k./ 1 539 e/Ft
     Házi segítségnyújtás 237 e/Ft
     Ebből: személyi jutt 192 e/Ft
                Munkaa.terh.j. 45 e/Ft
    Önkorm.igazg.tev. /dologi k./ 2 561 

e/Ft
    Város és községgazd.szolg. /dologi.k./ 800 e/Ft
    Fejlesztési céltartalék 5 092 e/Ft
    Működési céltartalék 26 924 

e/Ft
    Fedezete: Felhalm.pénzmar. 5 092 

e/Ft
                    Működési pénzmaradvány 32 171 e/Ft
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  Gotthárd-Therm Kft. Tagi kölcsön 2009. évi maradvány 1 865 e/Ft
  Működési c. hitel zárolás -  25 059 

e/Ft
    Működési céltartalék -  26 924 

e/Ft
    Könyvtár TIOP pályázat 2 151 e/Ft
     Ebből: személyi jutt 477 e/Ft
                munkaa.terh.j. 153 e/Ft

,                 dologi k. 483 e/Ft
                tárgyi eszk.besz. 1 038 e/Ft
    Fedezete: Felhalm.pénzmar. 1 038 

e/Ft
                    Működési pénzmaradvány 1 113 

e/Ft
  Működési c. pénzmar.átadás /Rendelőintézet / 111 e/Ft
  Működési c pénzmaradvány 111 e/Ft

12. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat
    módosítása

a./ III. Béla Szakképző Iskola 1 105 
e/Ft

     Ebből: személyi jutt 146 e/Ft
                 Munkaa.terh.j. 39 e/Ft
                 Ellátottak jutt.. 920 e/Ft
    Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól 1 105 e/Ft

b./ Polgármesteri Hivatal
    - Önkorm.igazg.tev.
       Ebből: tárgyi eszk.besz. 160 e/Ft
                  dologi k. -  160 e/Ft
    Átcsoportosítás miatti fedezet rendezés
    Működési célú hitel zárolás -  160 e/Ft
    Felhalmozási célú hitel 160 e/Ft
    - Német Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 1 100 e/Ft
      Fedezete: Tám.é.műk.bev.fejezettől 1 000 e/Ft
                       Műk.c.pénzeszk.átvétel non-profit sz.-től 100 e/Ft
    - Városi jegyző által gondozási szükséglet megállapítására működtetett 
      szakértői bizottság támogatása
      Házi segítségnyújtás 305 e/Ft
      Ebből: személyi jutt 246 e/Ft
                 Munkaa.terh.j. 59 e/Ft
      Fedezete: Tám.ért.műk.bev.Többc.Kist.Társulástól 305 e/Ft
    - Tűzoltás, műszaki m., katasztrófa elh. /dologi k/ 132 e/Ft
      Fedezete: Intézményi műk.bevétel 132 e/Ft
    - TÁMOP pály. /Móra F.Városi Könyvtár/ 2 395 e/Ft
      Ebből: személyi jutt 188 e/Ft
                 munkaa.terh.j. 60 e/Ft

,                  dologi k. 1 832 e/Ft
                 tárgyi eszk.besz. 315 e/Ft
    Fedezete: Műk.c.tám.ért.bev.fej.k.EU 312 e/Ft
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                    Felh.c.tám.ért.bev.fej.k.EU 47 e/Ft
                    Műk.c.pénzeszk.átv. Eu-tól 1 768 e/Ft
                    Felh.c.pénzeszk.átv. Eu-tól 268 e/Ft

13. A Képviselő-testület 121/2010. számú határozata alapján a 2010.évi költségvetésről szóló 
5/2010.(II.25.) ÖKT rendelet 11 §-ával jóváhagyott költségvetési szervek létszámkerete a 
csatolt 6.sz. melléklet szerint módosul.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2010. évi költségvetés 
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Szentgotthárd, 2010. június 21

                                                                              Dr Dancsecs Zsolt 
                                                                                       jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
      ……/2010. sz. (….)  ÖKT. rendelete 

                    Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésről szóló
         5/2010. (II.25.) ÖKT. rendelet  módosításáról 

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében és az Önkormányzatokról 
szóló 1990. LV. Tv. 16 .§. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva 
az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  (továbbiakban  Áht.)  65.§-a  és  a 
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi  CXXX. törvényben foglaltak 
alapján  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  2010.  évi  költségvetéséről  és 
gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik:

1.§.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.25.) ÖKT. rendelete 
(továbbiakban: Rendelet) 2.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§.  /1/  A  Képviselő-testület  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata   2010.  évi 
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 2.318.092,7 e/Ft-ban, azaz Kétmilliárd-háromszáztizennyolcmillió-

kilencvenkettőezer-hétszáz forintban
b) bevételi  főösszegét  1.432.971,7 e/Ft-ban,  azaz  Egymilliárd-

négyszázharminckettőmillió-kilencszázhetvenegyezer-hétszáz forintban
c) hiányát  885.121 e/Ft-ban,  azaz  Nyolcszáznyolcvanötmillió-egyszázhuszonegyezer 

forintban állapítja meg.”

2.§.

A Rendelet 3.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásai és azok összege a 
rendelet 2.sz. és 4.sz. mellékleteiben részletezettek alapján az alábbi:
 I. Működési bevételek:           758.441 e/Ft
1. Intézményi működési bevételek           106.262 e/Ft

1.1. III. Béla Szakképző Iskola 25.651 e/Ft
1.2. Rendelőintézet 21.079 e/Ft
1.3. Móra Ferenc Városi Könyvtár   1.400 e/Ft
1.4. Polgármesteri Hivatal 51.532 e/Ft
1.5. Ingatlan eladás ÁFA      600 e/Ft
1.6. Lekötött betét kamata   6.000 e/Ft

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei           652.179 e/Ft
2.1. Helyi adók           525.000 e/Ft
2.2. Átengedett központi adók           125.679 e/Ft
2.3. Bírságok, pótlékok   1.500 e/Ft

II. Támogatások:           336.475,8 e/Ft
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása           336.475,8 e/Ft

1.1. Normatív támogatások           226.247 e/Ft
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1.2. Központosított előirányzatok             18.319,8 e/Ft

1.3. Normatív kötött felhaszn. tám.             91.909 e/Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétek:           26.450 e/Ft
1. Tárgyi eszk., immateriális javak ért.                600 e/Ft
2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei           25.800 e/Ft
3. Pénzügyi befektetések bevételei                  50 e/Ft

IV. Támogatásértékű bevétel:         221.718,9 e/Ft
1. Támogatásértékű működési bevétel         164.319,9 e/Ft

- ebből TB. alaptól átvett pénzeszköz         124.584,9 e/Ft
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel           57.399 e/Ft

V.Véglegesen átvett pénzeszközök           17.640 e/Ft
1. Működési célú pe. átvétel államh. kívülről             5.583 e/Ft
2. Felhalmozási célú pe. átvétel államh. kívülről           12.057 e/Ft
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.ig.b.v.:           72.135 e/Ft

Költségvetési bevételek összesen:      1.432.971,7 e/Ft

VII. Költségv.hiány   belső finansz  .sz.pénzf.nélk.bev.         342.458 e/Ft
1. Működési pénzmaradvány           38.025 e/Ft
2. Felhalmozási pénzmaradvány         304.433 e/Ft

X.Költségv.hiány   külső finansz  .sz.  bevételek         542.663 e/Ft
1.Működésicélú hitel         432.525 e/Ft
2.Felhalmozásicélú hitel         110.138 e/Ft

Összes finanszírozási bevétel:         885.121 e/Ft
Ebből Működési         470 550 e/Ft
           Fejlesztési         414.571 e/Ft

3. §

A Rendelet 5.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat kiadási főösszegén belül:
a.) Működési, fenntartási kiadási előirányzatra  1.502.358,8 e/Ft-ot
1. III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás     231.310,3 e/Ft
2. Rendelőintézet működési kiadás     168.453 e/Ft
3. Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       32.134 e/Ft
4. Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     323.664,1 e/Ft
5. Polgármesteri Hivatal működési kiadás     718.297,4 e/Ft
6. Folyószámla-hitel kamat       28.500 e/Ft
b.) Felhalmozási kiadási előirányzatra     455.016,9 e/Ft
c.) Felújításra       20.222 e/Ft
d). Tartalékra      94.876 e/Ft
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e). Hitel törlesztésre     245.619 e/F

4.§

A Rendelet 6.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)  Az  5.§  a)  pontban  szereplő  kiadási  előirányzaton  belül  a  kiemelt  előirányzatok  a 
következők:
- személyi juttatások előirányzata           432.039,6 e/Ft
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata           113.695,3 e/Ft
- dologi kiadások előirányzata           458.922,8 e/Ft
- ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata               2.034 e/Ft
- speciális célú támogatás előirányzata            495.667,1 e/Ft
Működési, fenntartási kiadás előirányzata összesen:  1.502.358,8 e/Ft.

(2)  Az  5.§  b)  pontjában  szereplő  kiadási  előirányzaton  belül  a  kiemelt  előirányzatok  a 
következők:
- Beruházások önkormányzati          377.006 e/Ft
- Felhalmozási c. pénzeszk. átadás            73.383,9 e/Ft
- Intézményi beruházás              1.577 e/Ft
- Dologi kiadás              3.050 e/Ft
Beruházási, fejlesztési kiadás:          455.016,9 e/Ft

(3) Felújítások            20.222 e/Ft

(4) Hitel törlesztés          245.619 e/Ft

(5)  Az  5.§  d)  pontjában  szereplő  kiadási  előirányzaton  belül  a  kiemelt  előirányzatok  a 
következők:
A Képviselő-testület az évközi – előre nem tervezett
kiadásokra általános tartalékot képez  3.437 e/Ft összegben,
melyből a Polgármester kerete    437 e/Ft
katasztrófa alap 1.000 e/Ft
általános tartalék 2.000 e/Ft

A Képviselő-testület céltartalékot képez            91.439 e/Ft  összegben,
az alábbiak szerint:

Működési céltartalék:           37.630 e/Ft
a.)Normatív hozzájárulás
- Kieg. tám.ingyenes tankönyvell.               1.400 e/Ft
- Általános hj. tankönyvell.    519 e/Ft
b.)Pannon Kapu K.E. rendezvénykeret             1.000 e/Ft
c.)Pedagógus, Semmelweis, köz-
tisztviselői nap    300 e/Ft
d.)Pályázati alap működési             1.000 e/Ft
e.)Intézményi karbantartások
(50 e/Ft feletti jav.)             1.871 e/Ft
f.)TISZK műk. ktg.             1.500 e/Ft
g.)Környezetvédelmi Alap                272 e/Ft
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h.)Közcélú fogl. dologi kiadásokra            0 e/Ft
i.)Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program 17.538 e/Ft
j.)Pannon K.K.E. idegenforg. marketink
költségek   1.000 e/Ft
k.)Gondozási szükséglet /Társ.kifiz./             168 e/Ft
l.)Gotthárd-Therm F és Iforg.Sz.Kft tám.  11.062 e/Ft

Fejlesztési céltartalék:          53.809 e/Ft
Pályázati alap 
m.) Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program               6.806 e/Ft
n.)Városi Gondozási Központ akadálymentesítés       2.647 e/Ft
o.)Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés               2.647 e/Ft
p.)Városközpont funkcióbővítés megújítás               18.300 e/Ft
q.)Eü. intézmények korszerűsítése     5.556 e/Ft
r.)Játszóterek szabványosítása    2.500 e/Ft
s.)Farkasfa kultúrház felúj. Áfa önrész       625 e/Ft
sz.)Út-, híd felújítási céltartalék              5.000 e/Ft
t.) Játékvár Óvoda infrstr.fejl. pályázat    2.492 e/Ft
u.) TISZK TÁMOP pályázat    7.236 e/Ft

 (6) A céltartalékban tervezett   91.439 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a)  központi támogatás finanszírozásakor,
b), c)  rendezvényt követően,
d) i) m) n) o) p) q) r) s) t) pályázat elnyerését követően,
e)  számla esedékességekor,
f), u)    TISZK Társulási Tanácsának döntését követően,
g) l)     Testületi döntést követően,
h)         költségvetésben tervezett előirányzat hiánya esetén
j) féléves elszámolás alapján június 30, december 30.
k) felülvizsgálatokat követően,
sz) felújítás esetén, számla esedékességekor.

5. §.

A Rendelet 8.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)Az  önkormányzat  önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szervei  működési 
kiadásainak  előirányzata   1.473.858,8  e/Ft.  A tervezett  előirányzatból  275.646  e/Ft-ot  az 
önkormányzati  igazgatási  feladatokhoz,  16.992  e/Ft-ot,  az  önkormányzati  jogalkotási 
feladatokhoz, míg 425.659,4 e/Ft-ot a Polgármesteri Hivatal által ellátott működési jellegű 
feladatokra,  431.897,3  e/Ft-ot  az  Önkormányzat  intézményeinek  működési  feladataira, 
323.664,1 e/Ft-ot Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szentgotthárdi 
intézményeinek finanszírozásához kell biztosítani.
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6. §.

A Rendelet 9.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A  helyi  kisebbségi  önkormányzatok  költségvetésének  bevételi  és  kiadási  főösszege  a 
kisebbségi önkormányzatok által hozott határozatok alapján az alábbi:
a) Német Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege: 2.131 e/Ft
a NKÖ 1/2010. sz. határozata alapján
b) Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:    863 e/Ft
a SZKÖ 1/2010. sz. határozata alapján
c) Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:    675 e/Ft
a CKÖ 2/2010. sz. határozata alapján
A kisebbségi önkormányzatok összevont mérleg adatait önkormányzatonként az 1/c melléklet 
tartalmazza.

7.§

A rendelet 11.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési szervek létszámkerete a 6.sz mellékletben 2010. június 16-tól 146 fő.
A létszámkeretből 45 fő pedagógus. 56 fő köztisztviselő munkakörben foglalkoztatott. 

8.§.
Záró rendelkezések

(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Viniczay Tibor                               Dr. Dancsecs Zsolt
         polgármester                                                    jegyző 

Kihirdetve: 2010. június

                                                              Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző                                                 
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ELŐTERJESZTÉS
A képviselőtestület 2010. június 30-i ülésére

Tárgy:  A  kitüntető  díjak  alapításáról  és  adományozásuk  rendjét  szabályozó,  többször 
módosított 18/2000. ( IV. 27. ) ÖKT rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
A kitüntető  díjak  alapításáról  és  adományozásuk  rendjét  szabályozó,  többször  módosított 
18/2000. ( IV. 27.) ÖKT rendelet módosítására két kezdeményezés érkezett.  
-  Az  elmúlt  években  többször  módosítottuk  a  rendeletet:  az  egyes  kitüntetések  átadási 
időpontjának  a  változtatása  történt  augusztus  20-ról  a  Történelmi  Napok  időpontjára  és 
helyszínére, aztán tavaly az átadásra ismételten nem a rendeletünkben előírtak szerint került 
sor. Jelenleg a Szentgotthárd Városért díj átadása a rendeletünk szerint a Történelmi Napok 
ünnepségei  során  történik.  Az  átadás  körülményei  e  cím esetében  nem mondhatók  méltó 
körülményeknek.  Az  elmúlt  évek  tapasztalatai  alapján  Viniczay  Tibor  Polgárrmester 
kezdeményezte,  hogy a  „Szentgotthárd  városért”  díj  és  a  „  Szentgotthárd  Testnevelési  és 
Sportdíja„ kitüntetések  a „Szentgotthárd város díszpolgára „ címmel egyidejűleg augusztus 
20-án kerüljön átadásra.

-  A Kitüntető  Címeket  Adományozó  Társadalmi  Bizottság  is  kezdeményezte  a  rendelet 
módosítását . A  bizottság a  2010. május 18-i ülésén az alábbi határozatot hozta:

A  bizottság  egyhangúlag  javasolja  a  18/2000.  (V.30.  )  ÖKT  rendelet  13.  §  -ának  
kiegészítését egy (13) bekezdéssel az alábbiak szerint:

(13) A Társadalmi Bizottságnak jogában áll az ajánlási listáról való törlés  indoklás nélkül 
abban az esetben is, ha az ajánlási listán szerepelő személy vagy közösség már legalább 8  
éve szerepel az ajánlási listán, de ezen időszak alatt a Társadalmi Bizottság a Szentgotthárd  
Városért címre  nem jelölte.

 A  rendeletünk  szerint  jelen  pillanatban  a  Szentgotthárd  városért  kitüntetésre  javasolt 
szentgotthárdi személyek és közösségek egy ajánlási listán találhatók meg, közülük választ a 
bizottság.  A  rendeletünk  a  listára  felvettek  közül  ma  is  lehetővé  teszi  az  időközben 
méltatlanná  válók  törlését.  A mostani  javaslat  azonban  azokról  szól,  akik  már  jelentősen 
hosszú idő - 8 év -  óta a listán szerepelnek, nem lettek érdemtelenek, de a bizottság nem 
terjesztette elő őket még ennyi év alatt sem a kitüntetésre a Képviselő – testület elé. Ezzel a 
javaslattal őket lehetne a várományosi (ajánlási) listáról letörölni.
Kérem  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  a  rendelet  1.  sz.  melléklet  szerinti  módosítását 
elfogadni szíveskedjen.

Szentgotthárd, 2010. június 7.

Dr. Dancsecs Zsolt
                                                                                                      jegyző
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1. sz. melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……./ 2010. ( . ….) önkormányzati  rendelete

A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjét szabályozó 
18/2000. ( IV. 27. ) ÖKT rendelet módosításáról

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében és az Önkormányzatokról 
szóló  1990.  LV.  Tv.  16  .§.  (1)  bekezdésben  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a 
következőket rendeli el:

1.§.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének A kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásuk  rendjét  szabályozó   18/2000.  (  IV.  27.  )  ÖKT rendelete   (továbbiakban: 
Rendelet)   3.§.  (4)  bekezdése (A Szentgotthárd Városért  kitüntet  címet  a  8  Szentgotthárdi  
Történelmi Napok rendezvény alkalmával a polgármester adja át.) 
az alábbiak szerint  módosul:  

(4)  A  Szentgotthárd  Városért  kitüntető  címet   augusztus  20.   alkalmával   a 
polgármester adja át.

2.§.
A Rendelet  8.§. (4) bekezdése (A Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíját a  Szentgotthárdi  
Történelmi Napok rendezvény alkalmával a polgármester adja át.) 
az alábbiak szerint  módosul:  

(4)  A Szentgotthárd  Testnevelési  és  Sportdíját   augusztus  20.   alkalmával   a 
polgármester adja át.

3. §.
A Rendelet 13. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(13) A Társadalmi Bizottságnak jogában áll az ajánlási listáról való  indoklás nélkül 
törlés abban az esetben is, ha az ajánlási listán szerepelő személy vagy közösség már 
legalább  8  éve  szerepel  az  ajánlási  listán,  de  ezen  időszak  alatt  a  Társadalmi 
Bizottság a Szentgotthárd Városért címre  nem jelölte.

3. §.
Záró rendelkezés

(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) Ezen rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
   polgármester             jegyző
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Előterjesztés
A Képviselő – testület 2010. június 30-i ülésére

Tárgy:  A Fiozetőparkolók működésének és  igénybevételének rendjéről szóló 
rendelkezések módosítása

Tisztelt Képviselő – testület!
Az Országgyűlés két törvénymódosítást fogadott el június folyamán a fizetőparkolás 
rendszerének szabályozásáról. Ez a szentgotthárd parkolási rendszert is érinti, emiatt a legelső 
alkalommal szükséges a mi szabályozásunk törvényekhez igazítása is. Az országosan 
kialakított új rendszer elsősorban az egyes nagyvárosokban különösképpen pedig a 
Budapesten mára kialakult állapotok rendezése érdekében jött létre nem különösebben 
törődve azzal, hogy a legtöbb településen – és meggyőződésünk, hogy Szentgotthárd is ezek 
közé tartozik – a jelenlegi helyzet teljes mértékben megfelel mind az önkormányzatok, mind a 
parkolórendszert üzemeltető szervezet, mind a közösség érdekeinek. Ettől függetlenül a 
törvénymódosításokat nálunk is le kell követni.
Szentgotthárdon a parkolás rendjét egy önkormányzati rendlet valamint a rendszerét egy, az 
önkormányzat és az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat között fennálló, még 2000-ben 
kötött megállapodás szabályozza. Ezeket kell most módosítani.

Rendeletmmódosítás
A törvénymódosítások okozta változások Szentgotthárdon is módosítást igénylő részei:

- Módosítani kell a várakozási idő túllépésének időtartamát, ami a törvény szerint most 15 
percnél rövidebb nem lehet. (Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső területen várakozik,  
és a kifizetett várakozási időt 15 perccel túllépi, a várakozás díjfizetés nélkülinek minősül. Ezt  
követően van lehetőség a R. szerinti eljárásra)

- Változik a minimális díjtétel összege.
A minimális díjtétel összege az “A” díjosztályban 100,- Ft, a “B” díjosztályban 300,-Ft. 
A minimális díjtétel összege az “A” díjosztályban 40,- Ft, a “B” díjosztályban 130,-Ft.
Járműszerelvény  a fizető parkolókat várakozás céljából nem veheti igénybe)
   - Módosítandó a fizetendő pótdíj mértéke, ami az eddigi szabályizás szerinti  
“20 napon belüli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 10-szerese; 20 napon túli fizetés esetén 
az 1 órai várakozási díj 30-szorosa.” helyett a jövőben így változik meg:
“- a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj  
12-szerese; a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon túli fizetés esetén az 1 órai  
várakozási díj 40-szerese”
     - Változtatni kell a pótdíjat illetve a várakozási díjat meg nem fizetőkkel szemben fellépés 
határidején is így: 

Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg, a parkolási közszolgáltatást végző szerv 
a díj- és pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának 
időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles a jármű üzemben tartója 
részére postai küldeményként, vagy más egyéb igazolható módon megküldeni.

  - A rendeletünkben jelenleg így megfogalmazott szövegrészt: “ Nemfizetés esetén a 
késedelmi pótlék mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese” törölni kell, ugyanis 
az új törvény így fogalmaz: 
“A várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető”
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- A parkolójegy legrövidebb ideje 15 percre csökken.
- A szolgáltatást végző Önkormányzati közszolgáltató Vállalat ezen túlmenően az egységes 

és követhető nyilvántartás érdekében azt javasolja, hogy a fizwtő parkolók üzmeeltetési ideje 
egységesen, hétfőtől szombatig  8-18 óra között legyen. 

A rendeletmódosítás szövege az 1. számú mellékletben olvasható.

A megállapodás felülvizsgálata
A fizető parkolási rendszerünk második szabályozási eleme az üzemeltetési megállapodás 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és az Önkormányzati Közszolgáltató között. Az új 
szabályozás központi kérdése, hogy fizető parkolási rerndszer üzemeltetője csak 100%-ban 
önkormányzati tulajdonú társaság vagy költségvetési szerv lehet. Az önkormányzat és az 
üzemeltető között e közszolgáltastás ellátására megállapodás köthető, melynek elemeit a 
törvény is előírja. Ennek kell megfelelnie tehát a nálunk fennálló szerződésnek is. 
Az egyébként 2001 óta nem módosított megállapodás és annak korábbi módosítása  a 2. 
számú mellékletben látható. 
A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésrõl szóló 
1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 
Törvény módosításáról rendelkező  2010. évi XLVII. Törvény 1. § (4) bek. Szerint 

“A helyi önkormányzat az Ötv. 9. § (5) bekezdésben meghatározott gazdasági társasággal a  
(2) bekezdés szerinti közszolgáltatás ellátására szerzõdést köthet. A szerzõdésnek 
tartalmaznia kell:
a) a szolgáltató által ellátandó közfeladatot és egyéb tevékenységet,
b) a várakozási területet, amely tekintetében a szolgáltató a közfeladat ellátására köteles,
c) a helyi önkormányzat és a szolgáltató közötti kapcsolattartás részletes szabályait,
d) a szolgáltató által ellátott feladatok ellenértékének meghatározását,
e) a nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségek teljesítésének módját és 
formáját,
f) a ráfordítások és nyereségek meghatározásának szempontjait,
g) a szerzõdés idõtartamát.
(5) A (4) bekezdés szerinti szerzõdést – annak módosításaival egységes szerkezetben – az 
önkormányzat és
a gazdasági társaság a hatálybalépését követõ 30. napon a honlapján közzéteszi”
Ennek megfelelően készült el a 3. számú melléklet szerinti szerződés-tervezet.

Javaslom a rendelettervezetnek és a határozati javaslatnak az elfogadását!

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a fizető parkolóhelyek 

üzemeltetéséről szólő Szentgotthárd város Önkormányzata és az Önkormányzati 
közszolgáltató Vállalat között fennálló szerződés 3.. számú melléklet szerinti módosítását 
elfogadja.

Határidő: a szerződés módosításának aláírására azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
              Vass József Igazgató
Szentgotthárd 2010. június 09.

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

a Képviselő-testület 2010. június 30-i ülésére

Tárgy: Rendeletmódosítás (Önkormányzat vagyona)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület  a  257/2009  és  a  285/2009.  sz.  határozatával  döntött  arról,  hogy  a 
szentgotthárdi 1417/11 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlanából a Pintér-Trans Bt. részére 
„kiméretésre  kerülő,  jóváhagyott  területrészt”  értékesíti.  Ezt  követően  az  ingatlant 
felértékeltük  és  a  Testület  a  285/2009.  sz.  határozatában  az  eladási  árat  1.200.-Ft/m2-ben 
határozta meg.
A telekhatár módosításhoz szükséges változási vázrajzokat elkészítettük, azokat a Körmendi 
Körzeti Földhivatal 800011/2010. számú határozatával jóvá is hagyta, de a szerződéskötésre 
csak akkor kerülhet sor, ha a Testület az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT 
rendelet  1.  sz.  mellékletének  módosításához  hozzájárul,  amely  melléklet  a  vagyonleltárt 
tartalmazza. 

A  vagyonrendelet  módosítására  azért  van  szükség,  mivel  az  1417/11  hrsz-ú  ingatlan 
„közútként”  van  nyilvántartva,  ami  alapján  a  forgalomképtelen  vagyonkörbe  tartozik.  A 
szerződéskötéshez  az  a  területrész,  ami  eladásra  kerül,  már  a  forgalomképes  vállalkozói 
vagyon körébe kell, hogy tartozzon. Ezzel a változással az ingatlan alapterülete 338 m2-ről 
180 m2-re csökken.
Ezt a változást kell a rendeleten átvezetni. 

Javaslom  az  Önkormányzat  vagyonáról  szóló  többször  módosított  4/2001.  (II.1.)  ÖKT 
rendelet  1.  számú  mellékletének  módosítását  a  szentgotthárdi  1417/11  hrsz-ú  ingatlan 
tekintetében.

Szentgotthárd, 2010. június 14.

Dr. Dancsecs Zsolt
                 jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének /2010. (..) ÖKT rendelete 
az Önkormányzat Vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT  r. 

módosításáról

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésben foglaltak alapján Szentgotthárd város 
önkormányzatának vagyonáról megalkotott rendelet módosítása érdekében a következő 
rendeletet alkotja

1.§

Az Önkormányzat Vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT  r. (továbbiakban Rendelet) 1. 
sz. melléklete a szentgotthárdi 1417/11 hrsz-ú ingatlan tekintetében a jelen rendelet 1. 
számú melléklete szerint módosul.

2.§
Záró rendelkezések

(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) A rendeletmódosítás 2010. július 01. napján lép hatályba.

Viniczay Tibor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt
Polgármester                                                              jegyző
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A …../2010. (…..) rendelet 1. számú melléklete
A  4/2001. (II.1.) ÖKT  rendelet 1. számú melléklete a szentgotthárdi 1417/11 hrsz-ú ingatlan 
tekintetében a következő:  

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

Önkorm. 
%

Önkorm. 
tul. (m2)

Bruttó ért. 
(eFt)

Becs. ért. 
(eFt)

1417/11 Közút 1417/11. 
HRSZ. ÚT

180 100 180 432.160 431.893

Kihirdetve:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. június 30-i ülésére

Tárgy: Településszerkezeti terv módosítása (autóbusz-végállomás áthelyezés)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzmények:
A GYSEV kezdeményezése nyomán 304/2008. számú határozatával rendelte el a Képviselő-
testület a 280/2004. számú határozattal elfogadott településszerkezeti terv felülvizsgálatát a 
Autóbusz-végállomás új helyének kijelölése vonatkozásában. (Az autóbusz végállomás helye 
jelenleg: a  Hunyadi  utca nyugati  végén, a vasútvonattól  délre.  1.sz.  melléklet  vonalkázott 
terület)  
 
A 304/2008. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd  város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  elrendeli  a  280/2004.  számú 
Képviselő-testületi  határozattal  elfogadott  településszerkezeti  terv  felülvizsgálatát  az  
autóbusz-végállomás áthelyezése vonatkozásában, a GySEV által  biztosított 1425/9. hrsz-ú  
területre.  A település-szerkezeti  terv felülvizsgálatához kapcsolódó költségeket  a  2009. évi  
költségvetésben biztosítja.  

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

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

A felülvizsgálathoz kapcsolódva -  amennyiben a tulajdonos közműterületként  nem kívánja  
fenntartani -  az 1412/1 hrsz-ú telek területét ipari-gardasági terület terület-felhasználásra  
jelöli ki.

A településszerkezeti terv felülvizsgálatának tervezési feladataira az eredeti terveket készítő  
ARCHIGRAF Bt-t  kell  felkérni,  a   módosítás  költségeit  a  2009.  évi  költségvetésben  kell  
megtervezni.  Ajánlatuk szerint a tervezési munka előirányzott bekerülési költsége: 630.000.-  
forint + 20 % ÁFA = bruttó 756.000.-forint.

A felülvizsgálat eredménye:
A képviselőtestületi  határozattal  elrendelt  felülvizsgálat  lefolytatására  az  épített  környezet 
alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVlll.  törvény  (továbbiakban:ÉTV)  9. 
paragrafusában rögzített szabályok szerint került sor. Az eljárásba bevonandó államigazgatási 
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szervek  körét  az  országos településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  253/1997. 
(Xll.20.) Korm. rendelet 3.sz. melléklete rögzíti. Az eljárás során az államigazgatási szerveket 
két alkalommal kerestük meg levélben, egy alkalommal egyeztető tárgyalásra is sor került. 
A véleményezési  eljárás  eredményét  a  záróvéleményezési  anyag  foglalja  össze,  mely  a 
Műszaki Irodán megtekinthető. [ A záróvéleményezési anyag kiemelt részei az előterjesztés 
2.sz. mellékletében.]         

A véleményezési  eljárás  során két  alkalommal:  a  felülvizsgálat  elrendelése  után,  illetve a 
véleményezési eljárás befejezése előtt a lakosságot, a társadalmi szerveket hirdetmény úton 
tájékoztattuk, a vélemény-nyilvánítás lehetőségére felhívtuk. Észrevétel nem érkezett. 

A  Nyugat-dunántúli  Regionális  Államigazgatási  Hivatal  Állami  Főépítészét  záró 
véleményének  kiadását  kérve  megkerestük.  Az  előterjesztés  lezárásának  időpontjáig 
véleménye nem érkezett meg. Véleményét a Képviselőtestületi ülésen fogjuk ismertetni.
 
Kérem a tervezet megtárgyalását és elfogadását.

 
Határozati javaslat

1. Szentgotthárd  város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  280/2004.  számú 
határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet az alábbiak szerint módosítja:

a.) A volt kertészet ( szentgotthárdi 1413/1. és 1414. hrsz-ú ingatlan), a vasútállomás 
épülettel keleti oldalon szomszédos telek (szentgotthárdi 1425/9.hrsz-ú terület) és az 
országhatár menti sáv szabályozása az Előterjesztés 1. számú melléklet 2.1. pontjában 
részletezettek szerint módosul. 

      b.) Egyebekben a Szerkezeti Terv nem változik.

       Határidő: a közlésre azonnal
       Felelős: Fekete Tamás irodavezető

2. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az autóbusz-végállomás 
áthelyezés  kapcsán  a  280/2004.  számú határozattal  jóváhagyott  településszerkezeti 
tervet nem módosítja. 

       Határidő: a közlésre azonnal
       Felelős: Fekete Tamás irodavezető

Szentgotthárd, 2010. június 17.

  Fekete Tamás
        műszaki irodavezető

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

2.sz. melléklet
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. június 30-i ülésére

Tárgy : Szentgotthárdi 2291/2.hrsz-ú ingatlan értékesítése 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 141/2010. számú határozata alapján elrendelte a szentgotthárdi 2291/2 
hrsz-ú,  1146 m2 alapterületű,  beépítetlen terület  művelési  ágú belterületi  ingatlan eladásra 
történő meghirdetését az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. 
(2) bekezdés szerint (helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi 
TV, helyi honlap). (térkép, 1. sz. melléklet).
A legfontosabb pályázati feltételek az alábbiak voltak:
Az eladási ár bruttó 3.112.375.- Ft, 
Ajánlatok beérkezési határideje: 2010. június 17.

A hirdetményt megjelentettük, a megadott határidőig ajánlat nem érkezett.

Határozati javaslat

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 2291/2 hrsz-ú, 
1146  m2 alapterületű,  beépítetlen  terület  művelési  ágú  belterületi  ingatlant  vételi  ajánlat 
hiányában nem értékesíti.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal
Szentgotthárd, 2010. június 18.

                                                                                       Fekete Tamás
műszaki irodavezető

Ellenjegyzés:    
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. június 30-i ülésére.

Tárgy : Eladási ár meghatározása: Szentgotthárd, Széll K.  tér 18. III/22. szám lakás

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 145/2010. számú Képviselő-
testületi  határozat  2.  pontja  alapján kezdeményezte  a  Szentgotthárd,  Széll  Kálmán tér  18. 
III/22.  sz.  alatti,  1359/2/A/23  hrsz-ú,  51  m2 alapterületű,  2  szobás  komfortos  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 6.528.000.- Ft-ban határozta meg, ami 128.000.- 
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 21.000.-Ft, 
amelyet az  eladási árban érvényesíteni kell!
Az  ingatlan  értékbecslő  által  megállapított  forgalmi  értéke  és  az  értékbecslés 
költségének összege összesen: 6.549.000.- Ft, 
A T. Testület a fenti összeget alapul véve  – akár attól eltérve – kell, hogy megállapítsa az 
eladási árat.

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
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1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd,  Széll 
Kálmán  tér  18.  III/22.  sz.  alatti,  1359/2/A/23  hrsz-ú,  51  m2 alapterületű,  2  szobás 
komfortos 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 mentes. 

Ajánlatok beérkezési határideje: 2010. augusztus 10.
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 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. augusztusi 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,  Széll  Kálmán  tér  18.  III/22.  sz.  alatti,  1359/2/A/23  hrsz-ú,  51  m2 

alapterületű, 2 szobás komfortos lakást.
A kikiáltási ár ……………………….- Ft. amely ÁFA mentes.
Az árverés ideje: 2010. augusztus 11.  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 
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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 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. június 17.

                                                                                       Fekete Tamás
műszaki irodavezető

Ellenjegyzés:    
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. június 30-i ülésére

Tárgy : Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. fszt. 4. szám alatti lakás értékesítése  

Tisztelt Képviselőtestület!

A  Képviselő-testület  144/2010.  számú  határozata  alapján  elrendelte  a  Szentgotthárd, 
Széchenyi  u.  21.  fszt.  4.  szám  alatti,  1162/A/4.  hrsz-ú,  56  m2 alapterületű,  1,5  szobás 
komfortos lakás eladásra történő meghirdetését az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. 
(II.1.)  ÖKT rendelet  15.  §.  (2)  bekezdés szerint  (helyben szokásos  módon (Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap). 

A pályázat feltételei az alábbiak voltak:
Az eladási ár 4.781.000.- Ft., mely ÁFA mentes. 
Ajánlatok beérkezési határideje: 2010. június 18.
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 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. júniusi testületi ülés.
Az  adásvételi  szerződés  a  legmagasabb  érvényes  vételi  ajánlatot  tevő  pályázóval  kerül  
megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 15  
napon belül.  Az  adás-vételi  szerződés  elkészíttetése  a  vevő  feladata  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.
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A hirdetményben magadott határidőig, az alábbi vételi ajánlat érkezett.
1. Fodor Ilona Szentgotthárd, Szabadság tér 4. IV./14. sz. alatti lakos által ajánlott vételár: 

4.781.000.-Ft  (ajánlat 1. sz. melléklet) a  239.050.-Ft bánatpénz befizetésre került.
Az ajánlott vételár megegyezik a pályázati kiírásban szereplő árral. pályázata érvényes. 

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Széchenyi u. 
21. fszt. 4. szám alatti, 1162/A/4. hrsz-ú, 56 m2 alapterületű, 1,5 szobás komfortos lakásra 
Fodor Ilona Szentgotthárd, Szabadság tér 4. IV./14. sz. alatti lakossal történő Adásvételi 
szerződés  megkötéséhez  járul  hozzá  a  144/2010.  sz.  testületi  határozattal  elfogadott 
pályázati kiírásban szereplő vételárért és feltételekkel.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal
Szentgotthárd, 2010. június 21.

Fekete Tamás
                műszaki irodavezető
Ellenjegyzés:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző 
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. június 30-i ülésére

Tárgy:  A Gotthárd-Therm Kft. kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Gotthárd-Therm  Kft.  Mb.  Fürdőigazgatója  a  mellékelt  levelet  juttatta  el  az 
önkormányzathoz. 
Az Igazgató Asszony levelében bemutatta a Fürdő közüzemi díj tartozásait, és egyéb lejárt 
határidejű, ill. befogadott számlái alapján teljesítendő fizetési kötelezettségeit.
Az  Igazgató  Asszony  által  leírtak  szerint  18.934.854,-  Ft  tekintetében  az  Önkormányzat 
részéről a szükséges pénzeszköz átadását kéri a Kft.

Tájékoztatjuk  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  kölcsönként  2010.  június  30-i  lejárattal 
81.000.000,-  Ft,  2011. március 31-i  lejárattal  további 31.938.600,-  Ft kölcsönt nyújtott  az 
Önkormányzat a Kft.-nek 2009. (74.000.000,- Ft) és 2010. évben (38.938.600,-). 
A mellékelt  kérelem tartalmát  látva azonban feltételezhető,  hogy a  június 30-án esedékes 
összeget  a  Kft.  nem fogja  tudni  visszafizetni  az  Önkormányzatnak,  ami  az  egyébként  is 
jelentős  működési  hiányunk mellett  komoly  finanszírozási  gondokat  fog  okozni.  Továbbá 
célszerűnek látszik, a kérelemre is tekintettel kezdeményezni a 81.000.000 e/Ft kölcsönről 
szóló  szerződést  a  visszafizetési  határidőre  tekintettel  módosítani.  Megjegyezzük,  hogy 
egyelőre mindenképpen 2010. évi lejáratot kellene megjelölni, ellenkező esetben működési 
hiányunkat növeli a szóban forgó összeg is, valamint az üzletrész értékesítés ügye is változást 
hozhat akár már az idei évben is.
Tájékoztatjuk  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy a  2010.  évi  költségvetésünkben 50.000 e/Ft 
került  elkülönítésre  a  Gotthárd-Therm  Kft.  működésének  támogatására,  amelyből  tehát 
38.938.600,- Ft már felhasználásra került.  Tehát az  előirányzat szinten rendelkezésre álló 
keretösszeg: 11.061.400,- Ft. 

Az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét akkor látja tisztán a T. Képviselő-testület, ha 
számol  azzal  a  ténnyel  is,  hogy  a  2010.  május  30-i  határidővel  beadott  helyi  iparűzési 
adóbevallások alapján, ha  csak a két jelentős adótúlfizetést vesszük figyelembe 133.000 
e/Ft visszafizetési kötelezettségünk van 2010. június 30-i határidővel (végleges számadattal 
még nem rendelkezünk, az adóbevallások feldolgozása folyamatban van).

Az  előterjesztés  készítésének  időpontjában  bankszámla  egyenlegünk  -  232.920.107,-  Ft, 
folyószámla-hitel keretünk 275.000.000,- Ft, amely lejár július 27-én (jelenleg bírálat alatt 
van hitelkérelmünk). Továbbá tartozásunk van Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulás felé közel 35.000.000,- Ft.

Fentiekre tekintettel a Képviselő-testületnek döntenie kell, hogy
• a június 30-i lejáratú kölcsönök esetén a visszafizetési határidőt módosítja-e, ill. ha 

igen milyen időpontra,
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• biztosít-e  pénzeszközt  a  Kft.  számára,  ill.  ha  igen  mekkora  összeget  és  milyen 
formában,.

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

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Gotthárd-Therm  Kft. 
részére 2010. június 30-i visszafizetéssel biztosított, összesen 81.000 e/Ft összegről szóló 
kölcsönszerződésben a kölcsön visszafizetés határidejének 2010. november 30. időpontra 
történő módosításával  egyetért,  és  felhatalmazza a Polgármestert  a szerződésmódosítás 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

  Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
  Dr. Gömbös Sándor Ügyvezető Igazgató

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Gotthárd-Therm  Kft. 
kérelmét  az  Önkormányzat   költségvetési  rendeletében  foglalt  nagyságig, 
maximum11.061.400 ft erejéig tudja támogatni.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Gotthárd-Therm  Kft. 
kérelmét az Önkormányzat költségvetési helyzetére tekintettel nem tudja támogatni.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor Polgármester

Szentgotthárd, 2010. június 18.
Viniczay Tibor 
 Polgármester

Ellenjegyzem: 
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Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. június 30-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy:  A  személyes  gondoskodást  nyújtó  intézmények  szakmai  tevékenységének 
áttekintése

Tisztelt Képviselő-testület!

A rászorult állampolgárok részére a települési önkormányzatok szociális ellátásokat kötelesek 
biztosítani,  amely  lehet  pénzbeli  ellátás,  illetve  lakosság  számtól  függő  formában 
megszervezett intézményi ellátás. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi  III.  törvény  (továbbiakban:  Szt.)  56.  §  (1)  alapján  a  szociálisan  rászorultak  részére 
személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A 
személyes  gondoskodás  magában  foglalja  a  szociális  alapszolgáltatásokat  és  a  szakosított 
ellátásokat. 

A  Sztv.  szabályozása-  86.§.  (1)  (2)  értelmében  –  a  települési  önkormányzat köteles 
biztosítani az  étkeztetést,  házi segítségnyújtást, állandó lakosainak számától függő szociális 
szolgáltatást. Ez alatt azt kell érteni, hogy a települési önkormányzat, amelyiknek területén 
kétezer főnél több állandó lakos él,  a  családsegítést,  ahol  háromezer főnél több állandó 
lakos él, az idősek nappali ellátását köteles biztosítani. 

Személyes gondoskodást nyújtó  intézményünk  a  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
valamint  a  Városi  Gondozási  Központ. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  mindkét 
intézmény fenntartását 2005. július 01. időponttal átadta a Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás számára. 

A Kistérségi  Társulás  –  az  Önkormányzat  javaslatára  -  2005.  december  31.  időponttal 
megszüntette  a  Városi  Gondozási  Központ  keretében  működő  Hajléktalanok  átmeneti 
szállását,  majd  2009.  június  30.  időponttal  az  átmeneti  ellátást  biztosító  Gondozóházat. 
Ugyanakkor  időközben  újabb  ellátásokat  is  bevezettet  a  Kistérségi  Társulás,  úgy  mint:  a 
Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást;  a  Támogató  Szolgáltatást, valamint  a  Közösségi 
pszichiátriai ellátást. 

Átszervezésre  került  2008.  december  31.  időponttal  a  Városi  Gondozási  Központ  Idősek 
Klubja,  melyben  módosult  az  ellátotti  létszám  70  ellátottról  60  ellátottra,  valamint 
módosításra került az Idősek Klubjának nyitvatartási rendje: 6 napról 7 napra. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a kihelyezett készülékek száma 40 db-ról 60 
db-ra változott 2009. 

A  Közösségi pszichiátria és a Támogató szolgálat állami  finanszírozási rendszere  2009. 
évtől,  míg  a  Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás finanszírozása  2010.  januárjától 
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megváltozott. A normatívák nem automatikusan járnak, hanem pályázatok benyújtása után, 
sikeres pályázatok esetén 3 éves finanszírozási szerződések megkötése alapján.

A jelen előterjesztés keretében kértük az érintett intézményvezetőktől, hogy mutassák be:
− a saját intézményeik valamennyi szolgáltatását (saját szakmai véleményükkel együtt);
− az utóbbi évek szakmai ellenőrzéseit;
− a szolgáltatások kistérségi kitekintését; 
− jövőbeni fejlesztési elképzeléseiket. 

Amíg  a  Városi  Gondozási  Központ  intézményvezetőjének  szakmai  beszámolóját  az 
előterjesztés  1.  számú  melléklete,  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
intézményvezető-helyettesének  szakmai  beszámolóját  pedig  az  előterjesztés  2.  számú 
melléklete tartalmazza.

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

Határozati javaslat:

1.) 
A. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Városi  Gondozási 

Központ szakmai tevékenységéről készített beszámolót megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:    Fábián Béláné intézményvezető 
                Dr. Gábor László irodavezető

B. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Városi  Gondozási 
Központ  szakmai  tevékenységéről  készített  beszámolót  megismerte  és  az  alábbi 
kiegészítéssel fogadja el: …………………………………………

Határidő: azonnal
Felelős:    Fábián Béláné intézményvezető 

Dr. Gábor László irodavezető
2.)

A. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálat  szakmai tevékenységéről készített beszámolót megismerte 
és elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:    Uhor Anita intézményvezető-helyettes 
                Dr. Gábor László irodavezető

B. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálta szakmai tevékenységéről készített beszámolót megismerte és 
az alábbi kiegészítéssel fogadja el: ………………………………………

Határidő: azonnal
Felelős:    Uhor Anita intézményvezető-helyettes 
                Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2010. június 14.

                                                                                                        Viniczay Tibor 
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                                                                                                          polgármester
Ellenjegyezte: 
                      Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Városi Gondozási Központ 1. számú melléklet
9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 
Tel.: 94/554-168, 554-169. 
E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu

Üsz: 128/2010. Tárgy: Városi Gondozási Központ
szakmai tevékenységének áttekintése

Dr. Gábor László
Irodavezető részére
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Tisztelt Irodavezető Úr!

2010. április 29-én kelt és E-mail-ben megküldött levelére hivatkozva a Városi Gondozási 
Központ tevékenységével kapcsolatban az alábbi szakmai beszámolót terjesztem elő.

1. A Városi Gondozási Központ, mint integrált szociális intézmény személyes gondoskodás 
keretében  az  1993.  évi  III.  törvény  57.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott  szociális 
alapszolgáltatások közül, 2010. január 01-től az alábbi szakfeladatokat működteti.
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás - otthonközeli ellátások
881011 Idősek nappali ellátása 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889926 Közösségi Pszichiátriai alapellátás 
889925 Támogató Szolgálat 

Az  intézmény  a  szociális  étkeztetés  és  az  idősek  nappali  ellátása  szakfeladatot  kizárólag 
Szentgotthárd Város közigazgatási  területén, a többi szakfeladatot viszont a Szentgotthárdi 
kistérség közigazgatási területén látja el.

Az  egyes  szolgáltatások  működtetésével  kapcsolatosan  jelentős  változás  történt  a 
finanszírozás módjában. A Támogató Szolgáltatás, a Közösségi Pszichiátriai alapellátás és a 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a korábbi normatív alapú finanszírozást 
a befogadást nyert pályázatok alapján 3 évre megkötött finanszírozási szerződés váltotta fel.

Körmend  Város  Jegyzője  –  Hatósági  Iroda  és  Gyámhivatal  –  által  a  HA-460-6/2009. 
ügyiratszámú határozatával a  Támogató Szolgálat, a Közösségi Pszichiátriai Ellátás és a 
Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  részére  határozatlan  időre  szóló,  míg  az  Idősek 
Klubja,  az  Étkeztetés  és  a  Házi  segítségnyújtás  részére a  tárgyi  feltételek,  a  Házi 
segítségnyújtás esetében a személyi feltételek teljesítése tekintetében – a fenntartó kérelmére 
110 fő ellátottra – 2010. január 01-jei  hatállyal  határozott időre,  2012. december 31-ig 
szóló működési engedélyt adott ki.
Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 4. §-ban szabályozott általános tárgyi feltételek közül a 
legfőbb hiányosság, hogy a Gondozási Központ, Szentgotthárd, Arany J. u. 1. sz. alatti 
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épületének  építészeti  megoldásai  jelenleg  nem  teszik  lehetővé  az  akadálymentes 
közlekedést.
Reményeink szerint  ez a probléma az idei évben talán megoldódik, a fenntartó a „Városi 
Gondozási  Központ  akadálymentesítése”  című  NYDOP-5.1.1/0-09-2009-0026  jelű  sikeres 
pályázata  révén.  A  megvalósításhoz  elnyert  összeg:  10.886.482  Ft.  A  projekt 
megvalósításának  össz  költségvetése:  12.807.627  Ft.  A program  megvalósításának  végső 
határideje:  2010.  november  30.  A  beszámoló  elkészítésének  időpontjáig  az 
akadálymenetesítéssel  kapcsolatos  munkálatok  még  nem  kezdődtek  meg.  Felhívom  a 
fenntartó  figyelmét  arra,  ha  az  akadálymentesítés  bármilyen  okból  kifolyólag  nem 
valósul  meg,  akkor  2012.  december  31-ét  követően  az  intézmény  által  működtetett 
valamennyi  szolgáltatás  működési  engedélye  veszélybe  kerül!  (Nem  igényelhető 
normatíva és finanszírozás!)

Személyi feltételek

A  78/2008.  számú  Társulási  Tanácsi  határozat  alapján  az  intézmény  engedélyezett 
álláshelyeinek száma: 33 fő.
Ebből 30 fő főfoglalkozású, 2 fő részfoglalkozású, 4 fő megbízási szerződéses foglalkoztatott.

1.számú táblázat 

Létszámkimutatás szakfeladatonkénti bontásban. 

Szakfeladat

Főfoglalkozású 

foglalkoztatott

Részfoglalkozású

Foglalkoztatott 

(4 órás)

Megbízási 
szerződéses 
foglalkoztatot
t (4 órás)

Idősek Klubja 9

Szociálisétkeztetés 1

Házi segítségnyújtás - Szentgotthárd 10

Házi segítségnyújtás - Kistérség 3 2

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2

Támogató Szolgálat 4

Közösségi Pszichiátriai alapellátás 1 4

Összesen 30 2 4

Az intézményben 4 fő kivételével valamennyi szakalkalmazott rendelkezik az 1/2000 SZCSM 
rendelet  3.  számú  mellékletében  szabályozott,  az  adott  munkakör  betöltéséhez  szükséges 
szakképesítéssel.  Hiányos szakképesítések:  Házi  segítségnyújtás szakfeladaton 1 fő  8 órás 
(szeptembertől képzésen vesz részt) és 2 fő 4 órás részfoglalkoztatott gondozónak, a Nappali 
Idősek Klubja szakfeladaton 1 fő 4 órás, helyettesítő gondozónak.
A Gondozási Központ valamennyi szakalkalmazottja – 25 fő főfoglalkozású és 4 fő megbízási 
szerződéses  –  rendelkezik  a  Nemzeti  Szakképzési  és  Felnőttképzési  Intézet  által  kiadott 
működési  nyilvántartási  számmal.  A szakalkalmazottak  az  éves  továbbképzési  terv  és  a 
9/2002. (VIII.4.)  SZCSM rendeletben meghatározottak szerint  folyamatosan vesznek részt 
szakmai továbbképzéseken.
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2.számú táblázat 
Szakmai létszámellátottság és  szakképzettségi  arány szakfeladatonkénti  kimutatása a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 2. sz. melléklete alapján.

Szakfeladat

Engedélyezett 
vagy  tervezett 
létszám, 
férőhely, 
készülék, 
szolgálat. 

Munkakör

1/2000.(I.7.) 
SzCsM.  rend. 
Által  előírt 
létszám (fő) 

Intézményi 
létszám (fő) 

Intézményi 
többletlétszám 
(fő) 

Intézményi 
hiánylétszám 
(fő) 

Szakképz
ettségi 
arány (%

Étkeztetés 150  Szociális  segítő  (100 
főre vetítve) 

1 1 0 0,5

Összesen: 1 0 0,5
100

Házi segítségnyújtás 110 Szociális  gondozó  (9 
ellátottra vetítve) 

1 Sztg: 9

Kistérség: 4

Össz.: 13

0 0

Vezető  gondozó  (10 
vagy  több  főállású 
gondozónő esetén) 

1 1 0 0

Összesen: 14 0 0

80

Jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás 

60 készülék Gondozó (40 
készülékenként 
legalább)

2 2 0 0

Összesen: 2 0 0

100

Támogató Szolgálat 1 szolgálat Vezető 1 1 0 0

Személyi segítő 2 2 0 0

Gépkocsivezető 1 1 0 0

Összesen: 4 0 0

100
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Közösségi 
Pszichiátriai 
Alapellátás 

1 szolgálat  Közösségi 
koordinátor 

0,5 fő ill. 1 fő 

4  közösségi 
gondozó esetén 

- - -

Integrált  ellátás 
keretén belül 

Közösségi gondozó 2 3 1 0

Összesen: 3 1 0

100

Idősek Klubja 60 férőhely Klubvezető 1 1 0 0

Gondozó  (30 
férőhelyre)

2 2 0 0

Gondozó 7 napos nyitva 
tartás  esetén  30 
férőhelyre vetítve 

2 2 0 0

Mentálhigiénés 
munkatárs 

Heti 4 óra 0 0 0,5 

80

Összesen: 5 0 0,5

Mindösszesen: 29 1 1

A 2.számú táblázat alapján a Közösségi Pszichiátriai Alapellátás 1 fő többletlétszáma lefedi az Idősek Klubja 0,5 fő és a Szociálisétkeztetés 0,5 
fő hiányát. 

Engedélyezett álláshelyek száma: 33 fő 
Rendelkezésre álló intézményi szakmai létszám:   29 fő 
Rendelkezésre álló intézményi nem szakmai létszám: 4 fő  → Összesen: 33 fő 
(1 fő intézményvezető, 2 fő gépkocsivezető, 1 takarító, 1 fő gondnok + gépkocsivezető. )

Figyelemre méltó az 1/2000. SzCsM. rendelet 2. számú mellékletében a kiegészítő szabályok 7. pontja, 
amely az alábbiakat tartalmazza: 
A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai az alapszolgáltatásokat 
nyújtó szociális intézmények esetén a következő: 
- gazdasági ügyintéző: 1 fő 
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- takarító: 1 fő 
- konyhai kisegítő (100 adagonként): 1 fő 
Intézményünkben nem áll rendelkezésre gazdasági ügyintéző és konyhai kisegítő státusz. 
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2. Biztosított alapszolgáltatások bemutatása

2.1. Ékeztetés

E  szolgáltatás  keretében  azoknak  a  szociálisan  rászorultaknak  a  legalább  napi  egyszeri  meleg 
étkeztetéséről gondoskodunk, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel  nem  képesek  biztosítani,  elsősorban  koruk,  egészségi  állapotuk,  fogyatékosságuk, 
pszichiátriai  és  szenvedélybetegségük valamint  hajléktalanságuk miatt.  A szociálisan rászorultak 
jogosultsági  körét  és  feltételeit  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
22/2003. (IV.30.) ÖKT rendelete szabályozza.

A szolgáltatás biztosítása
o A szociálisan rászorulók ebédjét az intézmény egyéb főzőhely keretében, az ELAMEN Zrt. 

által működtetett Széchenyi István Általános Iskola konyhájától vásárolja.
2010. január 01-től a normál ebéd ára 559 Ft, a diabetikus ebéd ára 587 Ft-ba kerül.

o A szolgáltatás keretében normál vagy szükség esetén az orvos előírása és igazolása alapján 
diétás étkezés is igényelhető. Diabetikus ebédet átlagosan 10 - 15 fő igényel.

Étkeztetés módja: Főétkezésként a csatolt településeken (Rábafüzes, Jakabháza, Zsida, Zsidahegy, 
Rábakethely, Máriaújfalu, Farkasfa, Rábatótfalu) hétköznaponként vagy a házi segítségnyújtásban 
részesülőknek minden nap igény szerint egyszeri meleg étel biztosítása szállítással.

o Az intézménybe vagy a központi megállóhelyre történő kiszállítást követően elvitellel vagy
o Lakásra szállítás lehetőségével történik.

A szolgáltató által a névre szóló éthordókba kiadagolt ebédeket egyrészt az igénylő saját maga viszi 
el a kiszállítást követően az intézményből, illetve a város területén a házi szociális gondozónők 
kerékpárral szállítják ki, másrészt az intézmény saját gépkocsija szállítja ki a csatolt településeken 
lévő központi megállóhelyekre, illetve szükség szerint lakásra.

2010. évre tervezett átlagos ellátotti létszám: 150 fő
Étkeztetés 2010. évre fenntartó által jóváhagyott intézmény térítési díja:

o ebéd szállítással: 480 Ft/fő/nap
o ebéd szállítás nélkül: 450 Ft/fő/nap

2009. december 31-én az ellátottak létszáma: 142 fő volt. A nemek aránya: 85 fő nő, 57 fő férfi. A 
tárgyév folyamán 32 fő került ellátásba és 34 fő került ki az ellátásból.

Étkeztetést igénybe vevők 2010. április 30-ai ellátotti létszáma: 144 fő. A 144 főből
o 85 fő nő (59,03 %) és 59 fő férfi (40,97 %)
o 88 fő egyedül él (61,1 %), 56 fő házastárssal/családtaggal él (38,9 %). Az egyedül élők 

közül 55 fő nő (62,5 %), 33 fő férfi (37,5 %).
o jogosultsági  szempontból  időskorú  nyugdíjas  115 fő  (79,86  %),  rokkantnyugdíjas  20  fő 

(13,89 %), munkanélküli 9 fő (6,25 %)
o a szolgáltatásért valamennyien fizetnek személyi térítési díjat

3. számú táblázat
Étkeztetést igénybe vevők adatai 2005-től 2009-ig az éves statisztikai jelentések alapján.
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Év

A tárgyév folyamán Ellátottak  száma  a  tárgyév 
XII. 31-én

Az  ellátásért 
térítési díjat

ellátásba 
vettek 
száma

ellátásból 
kikerülők 
száma

Összesen Férfi Nő fizetők 
száma

nem 
fizetők 
száma

2005 11 20 107 52 55 77 30
2006 12 20 99 45 54 73 26
2007 32 36 161 65 96 130 31
2008 32 49 144 57 87 144 0
2009 32 34 142 57 85 142 0

A 4. számú táblázat szemlélteti, hogy az étkeztetésben részesülők, az intézmény által biztosított 
milyen egyéb szolgáltatást vesznek igénybe.
4. számú táblázat

Település

Csak 
étkezés

Étkezés

+ 
Házigondo
zás 

Étkezés

+ 
támogató 
szolg. 

Étkezés

+

Jelző

Étkezés

+ Házi-
gond.

+

Jelző 

Étk

+Közös-
ségi

Összes

Fő

Rábatótfalu 12 1 0 0 1 0 14

Kethely 17 1 1 0 0 0 19

Zsida 14 1 0 0 2 1 18

Jakabháza 4 0 0 0 1 0 5

Farkasfa 3 4 0 0 0 0 7

Rábafüzes 16 1 0 1 0 0 18

Máriaujfalu 13 0 0 0 0 0 13

Sztg.étk. 16 0 1 1 0 0 18

Házig.étk. 0 22 0 0 10 0 32

Mindösszesen 95 30 2 2 14 1 144

2.2. Házi segítségnyújtás

Az intézmény a szolgáltatást az igénylő önálló életvitelének minél további fenntartása érdekében 
fizikai,  egészségügyi,  mentális,  szociális  szükségleteinek  megfelelően  az  igénybevevő  lakásán, 
lakókörnyezetében,  az  intézményvezető  által  megkért  és  Szentgotthárd  város  gondozási 
szükségletet  vizsgáló  szakértői  bizottsága  által  kiadott  gondozási  szükséglet  fennállásáról  szóló 
szakvélemény – kivéve a krízisállapotot – alapján biztosítja.
A  gondozási  szükséglet  fennállása és  mértéke  az  önellátási  képesség  hiányától  függ,  ennek 
megállapítása érdekében a bizottság vizsgálja az egészségi állapotot, az ápolásra való rászorultságot 
és az önkiszolgálási képességet.
A szolgáltatás biztosítása során a gondozási szükséglet a napi 4 órát nem haladhatja meg.

2008. január 01-től a szolgáltatás igénybevétele az alábbi két eljárás alapján biztosítható:
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o átmeneti vagy halaszhatatlan igény esetén az intézményvezető döntése alapján, legfeljebb 3 
hónapig,

o egyéb  esetekben,  illetve  3  hónapot  meghaladó  gondozási  igény  esetén  a  gondozási 
szükséglet megállapításáról kiadott szakvélemény alapján.

Szentgotthárd  Város  gondozási  szükségletet  vizsgáló  Szakértői  Bizottsága  által  kiadott 
szakvélemények kimutatását az 5. számú táblázat szemlélteti. A bizottság 2008-ban 16 fő, 2009-ben 
106 fő és 2010. április 30-ig 14 fő részére adott ki szakvéleményt. Ezidáig a Bizottság 26 főnél 4 
órában, 29 főnél 3 órában, 62 főnél 2 órában és 19 főnél 1 órában állapította meg a gondozási 
szükséglet mértékét.

5.számú táblázat
4 óra 3 óra 2 óra 1 óra Össz

2008. 6 5 4 1 16

2009. 18 19 53 16 106

2010. 2 5 5 2 14

Összesen 26 29 62 19 136

Gyakorlati tapasztalataink alapján megállapítható, hogy a szolgáltatást igénybevevők megromlott 
egészségi állapota az azonnali – krízis helyzetnek minősülő ellátást igényli. Így szinte valamennyi 
új  kérelmező esetében  a  fent  említett  intézményvezetői  döntés  alapján  kerül  sor  a  szolgáltatás 
elindítására. Megállapítható, hogy az igénybevevők körében emelkedik azon kliensek száma, akik 
az intézmény több szolgáltatását is igénybe veszik. Ami a normatív állami támogatás szempontjából 
kedvezőbb az intézmény számára.

Működési engedély szerinti éves ellátható személyek száma: 110 fő.
2010. április 30-i ellátotti létszám: 108 fő.
Ebből: Kistérségi ellátottak létszáma: 42 fő → 15 férfi + 27 nő

Szentgotthárdi ellátottak létszáma: 66 fő → 21 férfi + 45 nő
61 fő csak gondozást, 47 fő pedig a gondozás mellett étkeztetést is igényel.
Eddig 13 fő került ellátásba és 14 fő került ki az ellátásból.

6.számú táblázat
Házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2006-tól 2009-ig az éves statisztikai jelentések alapján.

Év Település

A tárgyév folyamán Ellátottak száma a tárgyév XII. 
31-én Az ellátásért térítési díjat

Ellátásba 
vettek 
száma

Ellátásból 
kikerülők 

száma
Összesen Férfi Nő Fizetők 

száma
Nem fizetők 

száma

2006
Kistérség összesen 53 8 45 18 27 38 7
Szentgotthárd 25 18 77 26 51 72 5
Mindösszesen 78 26 122 44 78 110 12

2007
Kistérség 
összesen 11 12 44 18 26 40 4

Szentgotthárd 20 23 74 23 51 69 5
Mindösszesen 31 35 118 41 77 109 9
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2008
Kistérség összesen 11 13 42 13 29 42 0
Szentgotthárd 11 20 65 18 47 65 0
Mindösszesen 22 33 107 31 76 107 0

2009
Kistérség összesen 14 12 44 15 29 44 0
Szentgotthárd 20 20 65 21 44 65 0
Mindösszesen 34 32 109 36 73 109 0

2010
Kistérség összesen 4 6 42 15 27 42 0
Szentgotthárd 9 8 66 21 45 66 0
Mindösszesen 13 14 108 36 72 108 0

Az adatok elemzése alapján megállapítható, hogy Szentgotthárd Városában az ellátottak létszáma 
60-70 fő között, míg a kistérségi településeken 40-45 fő között mozog.
A kistérségi  ellátottak létszáma a  vizsgált  időszakban viszonylag stagnál.  Változás a  gondozási 
szükséglet időintervallumában tapasztalható, amely néhány településen szinte már 1 fő gondozónő 
jelenlétét  igényelné,  ellentétben  a  jelenleg  rendelkezésre  álló  gondozási  létszámmal,  amely  3-4 
település ellátását jelenti 1 gondozónőre nézve.
A  napi  feladatellátást  nehezíti  az  egyes  települések  földrajzi,  domborzati  viszonyai, 
infrastruktúrájuk fejlettségi szintje, illetve adott településen lakók szubkultúrája. 
A házi segítségnyújtás 2010. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi terítése díja: 600 Ft/óra.
A szolgáltatást igénybevevők valamennyien fizetnek személyi térítési díjat.

A  gondozó  szolgálat  7  napos  munkarendben,  két  műszakba  (délelőtt,  délután)  dolgozik.  A 
szolgáltatást  hivatásos  szociális  gondozók  biztosítják.  Szentgotthárd  közigazgatási  területén  a 
gondozók feladataikat 5, a kistérségi településeken pedig 4 gondozási körzetben látják el.

2.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Ezt  a  szolgáltatást  a  saját  otthonukban  élő,  egészségi  állapotuk  és  szociális  helyzetük  miatt 
rászoruló,  a  segélyhívó  készülék  megfelelő  használatára  képes  időskorú  vagy  fogyatékos 
személyek, illetve pszichiátriai  betegek részére nyújtjuk, melynek célja, hogy az önálló életvitel 
fenntartása  mellett  kialakuló  krízishelyzeteket  elhárítsuk,  az  igénybe  vevők  biztonságérzetét 
erősítjük  és  a  szükséges,  szakszerű  segítségnyújtás  minél  gyorsabb  biztosításával  a  súlyosabb 
helyzetek kialakulását megelőzzük.
Valamennyi  felvételi  eljárás  során vizsgáljuk a  szociális  rászorultság  fennállásának jogosultsági 
feltételeit. 

Szociálisan rászorult az: 
• Aki egyedül él és életkora 65 év felett van, 
• Aki egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, 
•  Aki 2 személyes háztartásban él,  65 éven felüli  vagy súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai 
beteg, ha egészségi állapota indokolja a készülék folyamatos használatát. 

A szolgáltatásnak önálló diszpécserközpontja van, ami jelenleg még a Városi Gondozási Központ, 
Arany  J.  u.  3.szám  alatti  épületében  működik,  de  az  év  folyamán  fenntartói  döntés  alapján 
áthelyezésre kerül az Arany J.u.1. szám alatti épületbe. 
A diszpécserközpontban szolgálatot teljesítő gondozónő felügyeli a riasztást és a segélykérő jelzést 
követően,  értesíti  a  készenléti  ügyeletes  gondozónőt,  aki  gépkocsival  30  percen  belül  köteles 
megjelenni  a  riasztás  helyszínén,  hogy  kompetenciájának  megfelelőn  intézkedéseket 
kezdeményezzen. A segítségnyújtás végeztével az esetet jegyzőkönyvben, írásban rögzíti. Az esetek 
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kb 90 – 95 %-ban a kiérkezési határidő tartható. Határidő túllépést eredményezheti: téli időszakban 
az útviszonyok, a közlekedési forgalom, a település távolsága, stb.

A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  a  191/2008.  (VII.  30.)  Korm.  rendelet  alapján 
finanszírozási szerződéssel működik. 
Finanszírozási szerződés száma: JHS-SZ-003/0-2010. 
Finanszírozási időszak: 2010. január 01. – 2012. december 31. 
2010. évre vállalt feladatmutató: 60 db 
Kötelezően teljesítendő feladatmutató: 40 db 
2010. évi működési támogatás összege: 2.600000 Ft 
(500000 Ft alaptámogatás + 2.100000 Ft teljesítménytámogatás) 

Működési engedély szerint a kihelyezhető készülékek száma: 60 db 

2010. április 30-án kihelyezett készülékek száma: 60 db 
Ebből: 28 db a kistérségben 

32 db Szentgotthárdon van kihelyezve és valamennyien szociálisan rászorultak. 

2010.  április  30-án  ellátást  igénylők  szociális  rászorultság  szerinti  megoszlása  (az  egész 
kistérségre vonatkozó számadatok)
○ Egyedül élő 65 év feletti személy: 50 fő 
○ Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy: 5 fő 
○ Egyedül élő pszichiátriai beteg: 1 fő 
○ Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti: 4 fő 
○ Kétszemélyes háztartásban élő súlyosan fogyatékos: -
○ Kétszemélyes háztartásban élő pszichiátriai beteg: -
○ Az ellátottakból házi segítségnyújtást is igénylők száma: 40 fő
○ A 40 fő gondozási szükséglete: 

Napi 1 óra →1 fő
Napi 2 óra → 19 fő
Napi 3 óra → 12 fő
Napi 4 óra → 7 fő 
1 főnek a gondozási szükséglete még nincs megállapítva 

7. számú táblázat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2006-tól 2009-ig az éves statisztikai 
jelentések alapján

Év Település

A tárgyév folyamán Ellátottak száma a tárgyév XII. 
31-én

Az ellátásért térítési 
díjat

Ellátásba 
vettek 
száma

Ellátásból 
kikerülők 

száma
Összesen Férfi Nő Fizetők 

száma

Nem 
fizetők 
száma

2006
Kistérség összesen 17 3 14 3 11  - 14
Szentgotthárd 32 5 27 5 22  - 27
Mindösszesen 49 8 41* 8 33  - 41

2007
Kistérség összesen 5 4 15 5 10 15  - 
Szentgotthárd 4 6 25 4 21 25  - 
Mindösszesen 9 10 40 9 31 40  - 
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2008
Kistérség összesen 8 3 20 5 15 20  - 
Szentgotthárd 5 10 20 4 16 20  - 
Mindösszesen 13 13 40 9 31 40  - 

2009
Kistérség összesen 13 5 28 6 22 28  - 
Szentgotthárd 19 7 32 7 25 32  - 
Mindösszesen 32 12 60 13 47 60  - 

2009. december 31-én az ellátottak száma: 60 fő, ebből 13 férfi és 47 fő nő volt. Az év folyamán 32 
fő került ellátásba és 12 fő került ki az ellátásból. A szolgáltatásért valamennyien fizetnek személyi 
térítési díjat. 

Év Település

A tárgyév folyamán Ellátottak száma a tárgyév IV. 
30-án

Az ellátásért térítési 
díjat

Ellátásba 
vettek 
száma

Ellátásból 
kikerülők 

száma
Összesen Férfi Nő Fizetők 

száma

Nem 
fizetők 
száma

2010
Kistérség összesen 1 1 28 6 22 28  - 
Szentgotthárd 4 4 32 8 24 32  - 
Mindösszesen 5 5 60 14 46 60  - 

8. számú táblázat
Kimutatás a segélykérések számáról és azok okairól 2006-2010 között

év hónap

pszichés 
problém

a

szom
atikus 

problém
a

egészségügyi 
problém

a

higiénés 
szükséglet

téves 
riasztás

egyéb ok

krízishelyzet

Ö
sszesen 

segítségkérések 

szám
a

2006. 4  - 11  - 6 4 4 29

2007. 15 11 17  - 10 5 5 63

2008. 1 1 19  - 13 13 1 48

2009. 5  - 38 7 11 11 1 73

2010. április 30-ig 1  - 5 4 1 10 1 22

Összesen 26 12 90 11 41 43 12 235
A táblázatból megállapítható, hogy ez idáig 235 esetben került sor segítségkérésre. 
Ebből: 26 esetben pszichés probléma (11,06 %)

12 esetben szomatikus probléma, (5,1 %)
90 esetben egészségügyi probléma, (38,3 %)
11 esetben higiénés szükséglet, (4,7 %) miatt kérték a segítséget
43 esetben egyéb ok, (18,3 %)
12 esetben krízishelyzet (5,1 %)
41 esetben téves riasztás, (17,44 %)

A legtöbb esetben egészségügyi probléma miatt kérték a segítséget. 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. évre, fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési 
díja: 

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

209



2. 4. Támogató szolgálat

A Támogató  Szolgálat  Szentgotthárd  város  és  térsége  fogyatékossággal  élő  lakosságának 
szociális alapszolgáltatását hivatott biztosítani.
A  támogató  szolgáltatás  a  191/2008.  (VII.  30.)  Korm.  rendelet  alapján  finanszírozási 
szerződéssel működik.
Finanszírozási szerződés száma: TSZ-305/1-2008.
Finanszírozási időszak: 2009. január 01. – 2011. december 31.
Kötelezően teljesítendő feladatmutató: 3000
2010. évre vállalt feladatmutató: 3000
2010. évi működési támogatás összege: 7.500.000 Ft
(3.000.000 Ft alaptámogatás + 4.500.000 Ft teljesítménytámogatás)

A fenntartó 2009-ben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal 3300 feladategységre szerződött. A 
ténylegesen teljesített feladatmutató 2009. évben: 7074,21 feladategység. Ebből személyi segítésre 
fordított  idő  alapján  számított  feladatmutató:  2333,41,  szállítás  közben  megtett  kilométerből 
számított feladatmutató: 4740,8. A fenntartó 2010. február 28-ig elszámolást nyújtott be a támogató 
szolgáltatás  működési  támogatásáról,  amely  elfogadásra  került  a  Foglalkoztatási  és  Szociális 
Hivatal által.
A szolgáltatás  tárgyi  és  szakmai  feltételeinek  javításához  fejlesztési  pályázatot nyújtott  be  a 
fenntartó  a  Foglalkoztatási  és  Szociális  Hivatalhoz  2009.  október  21-ig.  A  pályázat  pozitív 
elbírálásának  eredményeként  500  ezer  Ft-ot  nyert  az  intézmény,  amely  összeget  a  gépkocsi 
akadálymentesítésére, korszerűsítésére, valamint informatikai eszköz beszerzésére használt fel. 

A szolgálat  azoknak a veleszületett  vagy szerzett  fogyatékosságban szenvedő embereknek nyújt 
segítséget,  akik  Szentgotthárd  és  kistérsége  területén  élnek  és  a  szolgáltatást  igénybe  kívánják 
venni. 
Célcsoportok  :   mozgásszervi-,  értelmi-,  hallási-,  látási-,  halmozottan fogyatékosok,  autisták. 
Fogyatékosságuk  jellegéből,  annak  mértékéből  adódóan  hátrányt  szenvednek  az  egészséges 
embertársaikhoz képest a társadalmi beilleszkedés tekintetében, valamint abban, ha a mindennapi 
életvitelük  csak  hiányzó  képességeik  pótlásával,  segítség  igénybevételével  lehetséges.  A 
szolgáltatás  kiterjed  a  korai  fejlesztésre  szoruló  kisgyermekre,  ezen  kívül  az  iskolás  tanulókra, 
valamint  a  felnőtt  és  az  idősebb  generációkra  egyaránt,  tehát  minden  korcsoportot  integrálva, 
komplexen  felkarol.  A támogató  szolgálat  a  fogyatékkal  élő  személyek  igényeinek  megfelelő 
szolgáltatás,  személyi  segítés  nyújtása  annak  érdekében,  hogy  társadalmi  integrációjuk  külső 
segítség igénybevétele mellett minél teljesebb mértékben, lakókörnyezetükben valósuljon meg. 

A támogató szolgálat határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik, a szolgálat 
alkalmazottai,  a  külön  jogszabályban  meghatározott,  a  Nemzeti  Szakképzési  és  Felnőttképzési 
Intézet  Salgótarjáni  Képzésszervezési  Központja  által  szervezett  Támogató  Szolgálati  képzést 
elvégezték. 
A támogató szolgálat  működtetéséhez a Társulás egy RENAULT gyártmányú Trafic PAHE 115 
típusú mikrobuszt vásárolt, melynek utasterét átalakíttatta. Így a gépjármű alkalmas kerekes székes 
személyek szállítására, rendelkezik mobil rámpával, valamint 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel. A 
fejlesztési  pályázattal  lehetőségünk  nyílt  a  busz  oldalajtajához  szerelhető  kazettás  lépcső 
beépítésére, amely a szolgáltatás igénybe vevői számára nagy könnyebbséget jelent, valamint GPS 
rendszerrel is ellátott a busz. A gépjármű érvényes kötelező és casco biztosítással rendelkezik, az 
előírás szerinti szerviz vizsgálatok folyamosan megtörténnek. 

Szolgáltatásunkat: 
- egyrészt  szociális  rászorultság alapján egyedül  vagy családban élő,  önmaguk ellátására 

nem képes súlyosan fogyatékos személyek igényelhetik. 
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Súlyosan fogyatékos személy az, aki: 
 fogyatékossági támogatásban 
 vakok személyi járadékában,
 illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

- másrészt szociálisan nem rászorultak is igénybe vehetik az ellátást, de mivel ők az előbbi 
ellátásokkal nem rendelkeznek, így piaci alapon vehetik igénybe a szolgáltatást. 

Támogató Szolgáltatás díjelőírásai 
1, Szociálisan rászorultak esetében: 

• Szállítási kilométer intézményi és személyi térítési díja: 70 Ft/km. 
a) heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 50 Ft/km,
b)  munkaidőn  túl,  illetve  hétvégén  és  ünnepnapokon  végzett  szállítás  esetén  a  szállítás 
kilométerdíja: 80 Ft/km. 

• Személyi segítés intézményi térítési díja: 460 Ft/óra 

2, Szociálisan nem rászorultak esetében
• Szállítási kilométer intézményi és személyi térítési díja: 80 Ft/km. 
• Személyi segítés intézményi térítési díja: 810 Ft/óra. 

9. számú táblázat
Támogató  szolgáltatást  igénybe  vevők  adatai  2007-  től  2009-ig  az  éves  statisztikai  jelentések 
alapján

Támogató szolgálat
Település 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.30 2010.04.30

Szentgotthárd 6 6 11 12
Csörötnek 1 2 2 2

Rönök 0 1 1 1
Magyarlak 0 1 2 2

Rábagyarmat 0 0 1 1
Összesen 7 11 17 18

10. számú táblázat
2010. április 30-ai ellátotti létszám megoszlása szociális rászorultság alapján

2010. április 30-i ellátotti létszám: 18 fő
 Szociálisan rászorult Szociálisan nem rászorult

Szentgotthárd 7 fő 5 fő
Magyarlak 2 fő 0 fő
Csörötnek 0 fő 2 fő

Rönök 1 fő 0 fő
Rábagyarmat 1 fő 0 fő

Összesen 11 fő 7 fő

Az ellátottak 66 %-a Szentgotthárdon él,  míg 34 %-uk a  kistérségben.  A fogyatékosság típusa 
szerint:  értelmi  fogyatékos  5  fő,  látássérült:  3  fő,  mozgássérült  2  fő,  egyéb  kategória:  1  fő. 
Magasabb összegű családi pótlékban 5 fő részesül, 6 fő fogyatékossági támogatásban. 

1. számú ábra 

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2010. április 30-án
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Ellátottak korcsoportonkénti megoszlása
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A diagram alapján elmondható, hogy a szolgáltatásokat leginkább a fogyatékkal élő gyermekek és 
az idős generáció veszi igénybe.
A szolgáltatások közül szállítást 13 fő vesz igénybe, személyi segítést 2 fő, mindkét szolgáltatást 
igénybe  veszi  3  fő.  Térítési  díjat  minden  ellátott  fizet.  A szolgáltatásokat  egyre  többen  veszik 
igénybe. A szállító szolgáltatással az ellátottak elérik a különböző közszolgáltatásokat. A szállító 
szolgáltatásra nagy igény mutatkozik, lassan teljes kapacitással működünk napi szinten.

Az ellátottak közül jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 4 fő vesz igénybe, nappali idősek klubja 
szolgáltatásait 2 fő, házi segítségnyújtást 2 fő, étkeztetést 1 fő vesz igénybe. A Városi Gondozási 
Központnak, mint alapszolgáltatásokat nyújtó integrált intézménynek abban van jelentősége, hogy 
minden korosztály számára, egy intézményen belül tud komplex, adekvát segítséget nyújtani. Egy 
intézményen  belül  válnak  segíthetővé,  kezelhetővé,  megoldhatóvá  a  különböző  szociális, 
egészségügyi és mentális problémák.

A feladatellátás szakmai tartalma magába foglalja a  személyi segítő szolgálatot, az  információs 
szolgáltatást, a szállító szolgálatot. 
A személyi segítő szolgálat → személyre szabott tervszerű, a fejleszteni kívánt területre fókuszált 
segítségnyújtás. 
Az információs szolgáltatás → a fogyatékkal élő személyeket érintő szolgáltatásokról, juttatásokról, 
jogokról információnyújtás, szükség szerint tanácsadás, ügyintézés. 
A  szállító  szolgálat →  az  alapvető  szükségletek  kielégítését  segítő  szolgáltatásokhoz  való 
hozzájutás biztosítása speciálisan átalakított mikrobusszal. 
Véleményem  szerint  a  támogató  szolgálat  olyan  szolgáltatásokat  nyújt,  amely  megnöveli  a 
családban történő gondozás hatékonyságát és lehetőséget nyújt a gondozó családtagok valamilyen 
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mértékű  tehermentesítésére,  regenerálódására.  Ehhez  elengedhetetlenül  fontos,  hogy  a  személyi 
segítők, a gépkocsivezető és a szolgálatvezető bizalomteljes, személyes kapcsolatot alakítsanak ki 
az ellátottakkal. 
A súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülők részéről elsősorban a szállítás iránt volt és van 
igény,  mivel  Szentgotthárd  városától  60  km-re  Szombathelyen  található  a  legközelebbi  korai 
fejlesztő centrum. 
Hétköznapokon  5  főt  szállítunk  rendszeresen  a  szombathelyi  Aranyhíd  Nevelési  és  Oktatási 
Integrációs  Központba  és  Micimackó  Óvodába.  Az  óvodában  a  0-7  éves  életkorú  testi-, 
érzékszervei-,  értelmi-, beszéd-,  és halmozottan sérült  gyermekek fejlesztését  végzik.  Az iskolai 
tagozaton  a  sajátos  nevelési  igényű,  tanköteles  korú  tanulók  nappali  rendszerű,  általános 
műveltséget megalapozó iskolai oktatása folyik.
A szülők részéről nagyon pozitív a visszajelzés, hiszen a gyerekek szállítása nagyban elősegíti a 
családok  időbeli  és  anyagi  tehermentesítését,  illetve  a  sérült  gyermekek  rendszeres  terápiás 
programokban  vehetnek  részt.  A szülők  azért  is  fogadták  nagy  örömmel  és  elégedettséggel  a 
szolgáltatás bevezetését, mivel helyi szinten nem biztosított a sérült gyermekek speciális ellátása. A 
gyermekekkel  a  speciálisan képzett  szakemberek személyre szabott  módszerekkel  foglalkoznak. 
Ugyanakkor a szülőknek lehetőségük nyílt az újbóli munkavállalásra, és némi pihenésre.

Annak érdekében, hogy minél több rászoruló súlyosan fogyatékos személyt felkutassunk, szorosan 
együttműködünk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a háziorvosokkal, a védőnőkkel, a 
Nevelési  Tanácsadó  munkatársaival,  az  iskolák  gyermekvédelmi  felelőseivel.  A  szolgálat  a 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  által  szervezett  éves  családsegítős  tanácskozáson 
tájékoztatást  adott  a  szolgáltatásairól  a  kistérség  valamennyi  körjegyzőségén  2010.  február  – 
március hónapban.
A támogató szolgálat felelőssége többek között az is, hogy szolgáltatásának lehetősége eljusson az 
érintettekhez,  hogy  az  azokhoz  történő  hozzáférés  megvalósulhasson.  Ennek  érdekében  a 
településen  élő  lakosság  széleskörű  tájékoztatása  folyamatos  →  szórólapok,  tájékoztatók 
kihelyezésével a közforgalmi helyen, orvosi rendelőkben, stb. A helyi televízióban, írott sajtóban, az 
Interneten is többször jelentek meg információk a szolgáltatással kapcsolatosan. 
Véleményem szerint a támogató szolgálat az egyik legfontosabb szociális alapszolgáltatás, amely a 
fogyatékkal élő emberek hátrányait csökkentheti, esélyegyenlőségüket megalapozhatja. 

2.5. Közösségi pszichiátriai alapellátás

A  közösségi  pszichiátriai  alapellátás  a  191/2008.  (VIII.  30.)  Korm.  rendelet  alapján 
finanszírozási szerződéssel működik.
Finanszírozási szerződés száma: PSZ-015/1-2008.
Finanszírozási időszak: 2009. január 01. – 2011. december 31.
Kötelezően teljesítendő feladatmutató: 40 fő
2010. évi működési támogatás összege: 8.000.000 Ft
(2.000.000 Ft alaptámogatás + 6.000.000 Ft teljesítménytámogatás)

A fenntartó  2009-ben a  Foglalkoztatási  és  Szociális  Hivatallal  40 feladatmutatóra szerződött.  A 
ténylegesen  teljesített  feladatmutató  2009.  évben:  42,1324  fő.  A fenntartó  2010.  február  28-ig 
elszámolást nyújtott be a támogató szolgáltatás működési támogatásáról, amely szintén elfogadásra 
került a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által.
A szolgáltatás  tárgyi  és  szakmai  feltételeinek  javításához  fejlesztési  pályázatot nyújtott  be  a 
fenntartó  a  Foglalkoztatási  és  Szociális  Hivatalhoz  2009.  október  21-ig.  A  pályázat  pozitív 
elbírálásának eredményeként 250 ezer Ft-ot nyert az intézmény, amely összeget informatikai eszköz 
beszerzésére (fénymásoló) használt fel. 

213



A szolgálat munkatársai sikeresen elvégezték a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által 
indított közösségi pszichiátriai gondozó és koordinátor képzést, így már a szakmai munkájukat a 
megszerzett  elméleti  tudásukkal  is  kamatoztatni  tudják.  Sikerült  a  szakmát  elsajátítaniuk  oly 
módon,  hogy  a  városban  és  a  kistérségben  élő  pszichiátriai  betegek  számára  szakmai  támaszt 
nyújtsanak. 

A szolgáltatások  igénybevétele  önkéntes.  A szolgáltatás  az  ellátást  igénylő  írásbeli  kérelmére 
történik, amelyhez szükséges a pszichiáter szakorvos szakvéleménye is. Az ellátás térítésmentesen 
vehető igénybe, az ellátás biztosítását a szolgáltató megállapodás alapján végzi. 

A közösségi pszichiátriai alapellátás célja, hogy az általa gondozott pszichiátriai betegek integrált 
és teljes jogú tagjai  maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek 
érdekében segítséget nyújtunk a pszichiátriai betegek számára problémáik megoldásában, meglévő 
képességeik  és  készségeik  megtartásában,  illetve  fejlesztésében,  a  mindennapi  életükben  adódó 
konfliktusok feloldásában,  a  szociális  és mentális  gondozásukban és az egészségügyi  ellátáshoz 
való hozzájutásukban, az ellátott céljainak megfogalmazásában és megvalósításában. 

Az ellátottak köre: 

Elsősorban  a  saját  otthonukban  élő,  nem  veszélyeztető  állapotú  pszichiátriai  betegek,  akiknek 
betegsége  ambuláns  szakellátás  mellett  egyensúlyban  tartható,  és  akik  életvitelükben  valamint 
szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. 
Továbbá a tüneteket mutató, de eddig pszichiátriai kezelés alatt nem álló, illetve a pszichés zavar 
kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek, valamint a szociális intézményben élő, vagy 
hosszabb  kórházi  kezelés  alatt  álló  pszichiátriai  betegek,  akik  lakóhelyükön  stabil  háttért  és 
kontrollt igényelnek. 

11. számú táblázat
A szolgáltatás ellátotti létszámának alakulása kistérségi szinten 2007-től 2009-ig, az éves statisztikai 
jelentések alapján

Közösségi pszichiátriai alapellátás
Település 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.30 2010.04.30

Szentgotthárd 6 29 31 31
Csörötnek 0 3 8 8

Rönök 1 2 3 3
Kétvölgy 0 2 2 2

Alsószölnök 0 1 1 1
Szakonyfalu 1 1 0 0

Apátistvánfalva 0 1 1 1
Összesen 8 39 46 46

A táblából is kitűnik, hogy a szolgáltatás iránt egyre nagyobb az igény. 2010. április 30-án összesen 
46  ellátottunk  van.  Ebből  63  %  a  nők  aránya  (29  fő)  és  37  %  a  férfiak  aránya  (17  fő).  A 
finanszírozási szerződés által támogatott ellátotti létszám 43 fő, nem támogatott: 3 fő. Az ellátottak 
közül 8 fő veszi igénybe a Városi Gondozási Központon belül az idősek klubja szolgáltatásait, 1 fő 
pedig az étkeztetést.

A közösségi pszichiátriai alapellátásban előforduló mentális betegségek – 2010. április 30-án.
• BNO F 20-29: 28 fő
• BNO F 31-32: 13 fő
• BNO F 40-42: 2 fő
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Egyéb kategória – finanszírozási szerződés által nem támogatott:
• BNO F 10-20: 3 fő

2. számú ábra
Ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2010. április 30-án

Korcsoportonkénti megoszlás - 2010.04.30.
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A demográfiai adatokból az ellátást igénybevevők életkorát tekintve a 40-59 éves életkorúak teszik 
ki  az  ellátottaink  nagyobb  arányát,  54,4  %-ot  a  korban  aktív  korosztályból.  Jelentősebb 
létszámadattal, 23,9 %-kal találkozunk a fiatalabb, ugyancsak még aktív életkorú korcsoportban. 
Inaktív, időskori nyugdíjban részesülő ellátotti létszám 21,7 %. 17 éves és annál fiatalabb, illetve 75 
év feletti igénybevevőink jelenleg nincsenek az ellátásban. Az ellátottak közül 28 fő rokkantsági 
nyugdíjban részesül, közülük csak 3 fő dolgozik. Ez annak is tudható be, hogy klienseink többsége 
alacsony  iskolázottságú,  védett  munkahely  kevés  van  és  munkaerőt  befogadó  kapacitásuk 
korlátozott. Közhasznú programba 3 fő került be.

A közösségi pszichiátriai alapellátás szolgáltatásai:
• állapot- és életvitel felmérés (problémafeltárás, személyes célok felmérése)
• problémaelemzés, problémamegoldás (a személyes célokat akadályozó problémák feltárása, 

a változtatásra motiváló tényezők és a jelenlegi probléma megoldó stratégiák feltárása)
• készségfejlesztés (életviteli készségek, önellátási képességek, szociális készségek, alapvető 

társalgási készségek, kommunikációs tréningek megszervezése, a munkára felkészítő tréning 
megszervezése)
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• szociális ügyintézés
• speciális  stratégiák  (szorongás  kezelése,  a  napi  tevékenység  megszervezése,  az  alvás 

szabályozása, az agresszió kezelése, a gyógyszer-compliance segítése stb.)
• egyéni esetkezelés
• csoportokkal végzett munka
• természetes támogató háló szervezése

A szolgálat munkatársai a fenti szolgáltatásokat az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében 
személyesen  biztosítják  vagy  közvetítéssel,  szervezéssel,  tanácsadással  segítik  az  azokhoz  való 
hozzájutást.

2. 6. Nappali Idősek Klubja 

A nappali idősek klubja a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött egészségi állapotuk vagy 
idős  koruk  miatt  szociális  és  mentális  támogatásra  szoruló,  önmaguk  ellátására  részben  képes 
személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvető  higiéniai  szükségletük  kielégítésére.  A klub  az  ellátást  igénybe  vevők részére  szervez 
szociális,  egészségi,  mentális  állapotuknak megfelelő  a  napi  élettevékenységet  segítő  közösségi 
szolgáltatásokat.  Továbbá  lehetőséget  biztosít  arra,  hogy  más  idős  személyek  is  információt, 
tanácsadást, segítséget kérjenek. 
A klub azokat az időseket integrálja, akik napközben egyedül vannak, de társaságra, közösségre, 
hasznos értelmes időtöltésre vágynak, testi és szellemi aktivitásuk megőrzését fontosnak tartják. 
Az Idősek Klubja az Arany J.u.1.sz. alatti épületben működik. 
Működési engedély szerinti férőhelyek száma: 60 fő
Hétnapos nyitva tartással üzemel, 7 óra 45 perctől 15 óra 45 percig. 

A klub által biztosított szolgáltatások

•Lebonyolítja az étkeztetés keretében megrendelt időskornak megfelelő 
kétszeri étkezést (reggelit és ebédet), helyben történő fogyasztással. 55 fő 
napi rendszerességgel étkezik, 1 fő ellátott csak a klub tagságot veszi igénybe. 
A reggelit naponta 15-20 fő igényli. Az ellátottak 95 %- a normál, 4% 
diabétes, 1% epekímélő étkezést igényelt.

•Szervezi a kulturált  klubéletet,  biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését  (kirándulás,  tévénézés, 
zenehallgatás, könyv, napi és hetilapok olvasása, videózás, társasjátékozás, stb.) 
•Egészségügyi  alapellátás  megszervezése,  szakellátáshoz  való  hozzájutás  segítése  (vércukor, 
vérnyomás, testsúlymérés, stb.) Napi kapcsolatban vagyunk valamennyi háziorvossal, szakorvossal, 
segítségükre mindig számíthatnak klubtagjaink.
A klubtagok egészségi állapota a legtöbb esetben nem megfelelő.

Egészségi  állapot  jelentős  mértékű csökkenése  esetén  lehetőség  nyílik  a  házi  segítségnyújtás  a 
jelzőrendszeres házi  segítségnyújtás,  illetve támogató szolgáltatás igénybevételére.  Jelenleg 3 fő 
részesül jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, 1fő pedig támogató szolgáltatásban.
2 fő gondnokság alatt áll.

•A klub  rendelkezik  automata  mosógéppel  és  vasalóval,  így  a  személyes  holmik  mosása  és 
mosatása és vasalása biztosított. 
•A személyi higiéné fenntartásához zuhanyzási lehetőség biztosított. 
•Hivatalos ügyek intézésének segítése 
•Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése 
•Önszerveződő csoportok tevékenységének támogatása 
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•Mentálhigiénés gondozás, támogatás
•Rendezvények, programok szervezése. 
•A klubban az együttélés szabályait belső rendelkezés, a házirend szabályozza. 

2010. április 30-án az ellátottak létszáma: 56 fő 

A szolgáltatást, 26 fő férfi és 30 fő nő vette igénybe. A kliensek többsége 3 korcsoportból - 40-59, 
60-69, 70-79 év közötti - kerül ki.
A korösszetételt  vizsgálva nagyobb eltéréseket  találunk,  de örvendetes,  hogy többen vannak az 
igénybevevők között 80 éven felüliek is. Az átlag életkor a nőknél és a férfiaknál egyaránt 67 év. A 
klubtagok  közül  54  fő  fizetett  személyi  térítési  díjat  és  2  fő  térítésmentesen  vette  igénybe  a 
szolgáltatást
A tagok 80%-a aktívan, napi rendszerességgel látogatja a klubot. Az ellátást igénybe vevők 89%-a 
egyedül él, ebből 41%-uk özvegy, többségüknek azonban vannak hozzátartozói, de kevesen élnek 
együtt a családjukkal.

Az 56 fő  jogosultsági feltételek szerinti megoszlása:
Időskorú:                             39fő    (69.6 %)
Rokkantnyugdíjas:             13 fő    (23.2 %)
Munkanélküli ellátásban részesülő:    2  fő  (3.6 %)
Közfoglalkoztatott:               2 fő      (3.6 %)
Összesen:                         56 fő     (100 %)

Az ellátottak köre főként az időskorúak köréből tevődik össze.  A klub szolgáltatásait az utóbbi 
években egyre több szenvedélybeteg (6 fő), és  pszichiátriai ellátott (7 fő) is igénybe veszi, ebből 
kifolyólag a mindennapokból adódnak konfliktusok 
A szolgáltatást olyan  idősek veszik igénybe akik megőrizték járó és tájékozódó képességüket, el 
tudnak járni a klubba és onnan haza. Természetesen vannak kivételek és szükség van arra, hogy a 
nehezen mozgó, vagy nehezen tájékozódó idős embert, ha a család nem tudja megoldani az ellátott 
klubba való eljutását, akkor gondozónői kíséretet vehet igénybe.
Napi rendszerességgel: - 2 fő ellátott gondozónői kísérettel, 

 - 2 főt hozzátartozók szállítanak személyautóval
 - 2 fő kerekes székkel
 - 3 fő speciális kerékpárral érkezik a klubba.

2010. évre az Idősek Klubja fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díja. 
1) Étkeztetés intézményi térítési díj 

ebéd: 450 Ft/fő/nap
reggeli: 230 Ft/fő/nap

2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj: 150 Ft/fő/nap 

12. számú táblázat 
Az idősek klubja szolgáltatását igénybevevők létszámának alakulása 2005-től – 2009-ig. 

Év

A tárgyév folyamán Ellátottak száma a tárgyév XII. 
31-én

Az ellátásért térítési 
díjat

ellátásba 
vettek 
száma

ellátásból 
kikerülők 

száma
Összesen Férfi Nő fizetők 

száma
nem 

fizetők 
száma

2005 18 17 64 35 29 54 10
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2006 15 11 67 36 31 55 12

2007 5 15 57 31 26 45 12

2008 9 6 60 32 28 59 1

2009 9 11 58 28 30 56 2

A táblázatból megfigyelhető, hogy a nők és a férfiak aránya közel azonos. 2008-ban és 2009-ben 
jelentősen csökkent a térítési díjat nem fizetők aránya.

3. Szakmai ellenőrzések és azok megállapításai

2008-ban a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Vas 
Megyei Területi kirendeltsége ellenőrizte a Gondozóház, az Idősek Klubja, az étkeztetés és a házi 
segítségnyújtás működését. 

Az  ellenőrzés  megállapította:  hogy  az  Időskorúak  Gondozóházának  működése  megfelel  a 
jogszabályi előírásoknak, a szakmai követelmények magas színvonalon érvényesülnek. 
Az  Idősek  Klubjában  dolgozók  lelkiismeretesen  végzik  munkájukat,  magas  színvonalú  ellátást 
biztosítanak az igénybevevőknek.

A Foglalkoztatási és Szociális  Hivatal  pedig a Támogató Szolgálat  és a Közösségi Pszichiátriai 
alapellátás vonatkozásában végzett ellenőrzést.
Az ellenőrzés során készített feljegyzések „felhívták a fenntartó figyelmét, hogy az ellátottak 
számára nyitva  álló  helyiség  akadálymentesítését  meg kell  oldani  az 1/2000.  (I.7.)  SZCSM 
rendelet 4. §. alapján és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998.  évi  XXVI.  tv.  4.  §  (f)-(h)  pontjai  szerint,  e  törvény  7/B.  §  (1),  (3)  bekezdésében 
meghatározott határidőig. 

2009-ben a  Nyugat-Dunántúli  Regionális  Államigazgatási  Hivatal  Szociális  Gyámhivatal 
szombathelyi  kirendeltsége  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Szociális  Módszertani  Központ 
bevonásával  szakmai  ellenőrzést  tartott.  Az  ellenőrzött  szolgáltatások:  Támogató  Szolgálat, 
Közösségi Pszichiátriai Alapellátás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
A  helyszíni  ellenőrzés  során  megállapították,  hogy  az  ellenőrzött  szolgáltatások  a  működési 
engedélyekben foglaltaknak megfelelően működnek.
Az összegző megállapítás tartalma:
A fenntartó a szakmai szabályoknak megfelelő színvonalú ellátást  biztosít,  a szakmai munka jó 
színvonalú, a gondozók lelkiismeretesen, az ellátottak érdekeit szem előtt tartva végzik munkájukat, 
a segélyhívásokra azonnal intézkednek, az igénybevevők megfelelő ellátásban részesülnek. A feltárt 
hiányosságok a szolgáltatás ellátását nem veszélyeztetik.

Mint ismeretes a Gondozási Központ valamennyi szakfeladata az Arany János út 1.szám alatti 
épületben van elhelyezve,  így  a  működtetéssel  kapcsolatosan gondot  és  problémát  okoz  a 
zsúfoltság, az egyes szolgáltatások tárgyi feltételinek hiánya (irodahelyiségek, számítógépek 
hiánya,  stb.)  ami  jelentős  mértékben  akadályozza  és  befolyásolja  a  pontos  és  hatékony 
munkavégzés feltételit. Ez a probléma megoldódhatna azzal, ha az intézmény használhatná a 
funkcióját  vesztett  volt  Gondozóház  épületét.  Továbbá  a  Gondozóház  három  műszakos 
munkarendjének megszűnésével nem kis gondot okoz a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
diszpécserközpontjának folyamatos szakmai felügyeletének a megszervezése és fenntartása a 
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jelenleg rendelkezésre álló minimális szakmai létszámból. (A nehézségek elsősorban táppénzes 
állomány, szabadságolás, továbbképzések szabadnapok, stb. esetén fordulnak elő.)

4. Jövőbeni célok 

●  Valamennyi  alapszolgáltatás  vonatkozásában  a  határozatlan  időre  szóló,  végleges  működési 
engedélyek megszerzése. Akadálymentesítés megvalósítása a pályázati határidő betartásával. 

● A finanszírozási  szerződéssel működtetett alapszolgáltatások esetében a finanszírozási időszak 
leteltét követően, újabb sikeres pályázatok elkészítése, benyújtása és befogadásának elnyerése.

●  Pályázati  forrás  segítségével  olyan  szállító  jármű  beszerzése,  amely  alkalmas  a  földrajzi 
viszonyok miatt nehezen megközelíthető kistérségi településeken élő ellátottak elérésére. 

● A fokozatosan emelkedő és egyre több gondozást  igénylő létszámhoz viszonyítva,  a  jelenleg 
rendelkezésre álló minimális szakmai létszámkeret 1-2 fővel történő növelése, fejlesztése, hogy a 
távollétek idején se jelentsen gondot a folyamatos munkaszervezés. 

●  A területi  ellátást  végző  szociális  és  közösségi  gondozók  valamint  személyi  segítők  adható 
munkahelyi  pótlékának  (jelenleg  6400  Ft)  a  jogszabály  által  meghatározott  maximális  szintre 
történő növelése. 

Szentgotthárd, 2010. június 9.

Tisztelettel 

Fábián Béláné 
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2. számú melléklet

                                                                                
                                                                                                    
Ikt:  926 /2010                                                                                          Tárgy: Tájékoztatás.

Üi: Uhor Anita
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Dr. Gábor László – irodavezető
részére
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Szentgotthárd város Önkormányzata
H – 9970 Szentgotthárd, 
Széll Kálmán tér 11. 

Tisztelt Cím!

Ezúton küldöm a Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálat  szakmai tevékenységével kapcsolatos 
tájékoztatásomat, szíves felhasználásra.   

Szentgotthárd, 2010. június 10.
 
                                                                                   

                                                                                               
                                                                                               
                                                                                                             
                                                                      Tisztelettel:…………………….
                                                                                               Uhor Anita
                                                                              intézményvezető helyettes
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   A szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat

Szakmai tevékenységének bemutatása

Készítette: Uhor Anita 
Intézményvezető h. 

2010.

221



A szolgáltatást igénybevevők száma családsegítő szolgáltatás 
tekintetében (összesítő)

  
Kliens szám 2007. év / fő 2008. év / fő 2009. év / fő
 389 426 344
Ebből új kliens 164 161 105
Éves forgalom 
(halmozott adat) 2421 2850 1645
Probléma típusa 
szerinti megoszlás 
(nem halmozott)

2007. év / fő 2008. év / fő 2009. év / fő

Életviteli 14 19 93
Családi - kapcsolati 24 26 87
Családon belüli 
bántalmazás 0 2 1
Lelki - mentális 7 15 87
Gyermeknevelési 2 0 11
Anyagi 64 67 172
Foglalkoztatási 197 205 179
Egészségkárosodás 28 29 115
Ügyintézés 27 33 149
Információkérés 26 26 94
Egyéb 0 4 0
Összesen: 389 426 988

A Családsegítő Szolgáltatást igénybe vevők 2009. évben
- SZENTGOTTHÁRD VÁROS

(A táblázat csak Szentgotthárd város vonatkozásában tartalmaz adatokat, de a Szolgálat a  
kistérség többi 14 településén is ellátja a családsegítést.)
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Kor és nem szerinti megoszlás Szentgotthárd

 18 - 61 
éves 62 év feletti

Férfi 56 7
Nő 66 16
Összesen 122 23

Gazdasági aktivitás szerinti megoszlás   
   
Aktív kereső 23  
Álláskereső 71  
Inaktív kereső 41  
              ebből nyugdíjas 35  
Eltartott 10  
    ebből gyermek 0-17 éves 0  
Összesen 145  

Családi összetétel szerint   

  
  

Házastársi kapcsolatban élők gyermekkel 32  

Házastársi kapcsolatban élők gyermek nélkül 19  
Egy szülő gyermekkel 15  
Egyedül élő 56  
Egyéb 23  
Összesen 145  

Iskolai végzettség szerint   
  

 

Ált. isk.8 osztályánál kevesebb 2  
Ált.isk. 8 osztály 45  
Ált.isk. 10 osztály 0  
Szakmunkás képző ill. szakiskola 72  
Szakközépiskola 10  
Gimnázium 9  
Felsőfokú iskola 7  
Összesen 145  

A Családsegítés célja, feladata
(A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény, és a 
végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabályok alapján) 

- életvezetési nehézségek elhárításának, feloldásának elősegítése,
- segítségnyújtás szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő 
  személyeknek, családoknak, személyeknek, gyermekeknek,
- segítségnyújtás az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához,
- családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásra javaslat készítése és segítség-
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  nyújtás,
- a szociális szolgáltatások koordinálása a kliensek problémájának megoldása érdekében,
- a lakosság szociális helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy gyakorisággal előforduló    
  problémák jelzése az illetékes szervek felé,
- együttműködés intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal, szakemberekkel,
- nem foglalkoztatott személyek beilleszkedését segítő szolgáltatás,
- minden év nyarán nyári gyermek tábor megszervezése a hátrányos helyzetű gyermekek számára, 
kistérségi szinten. 
-  Minden évben megszervezi a családsegítős tanácskozás a jelző rendszeri  tagok bevonásával a 
1993. évi III. tv. értelmében.
A fenti célok megvalósulása érdekében családgondozóink:
- szociális, mentálhigiénés ellátás,
- természetbeni segítségnyújtás,
- érdekképviselet,
- ügyintézés,
- tanácsadás,
- információnyújtás,
- felvilágosítás… stb. formájában nyújtanak segítséget.
Ezen  tevékenységek  komplexitása  a  családgondozás  folyamata,  melynek  során  –  segítjük, 
irányítjuk a klienst azon az úton, amely a nehézség megoldásához vezet - alapvető feladat, hogy:
1. A kliens felismerje, megfogalmazza problémáját, annak hátterében álló okokat.
2.  Ezen okok csökkentésére,  megszüntetésére  törekedjen,  s  eljusson valamilyen  megoldáshoz a 
problémájában.

A  kliens  természetes  támaszai  (családtag,  rokon,  ismerős,  munkatárs,  munkahely  stb.), 
szakemberek, intézmények is részesei lehetnek a megoldási folyamatnak

A  családsegítő  szolgálat  által  megvalósítani  kívánt  program  a  nem  foglalkoztatott  személyek  
beilleszkedését segítő szolgáltatás konkrét bemutatása 
A  nem  foglalkoztatott  személy  a  rendszeres  szociális  segély  folyósításának  feltételeként 
együttműködésre kötelezett, un. beilleszkedést segítő programban köteles részt venni. 
A rendszeres  szociális  segély  a  megélhetést  biztosító  jövedelemmel  nem rendelkező,  hátrányos 
munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek részére nyújtott támogatás. 
A  beilleszkedési  program  időben  behatárolt,  szerződéses  keretek  között  működő,  strukturált 
cselekvési modell. Esetnapló alapján kidolgozott cselekvési tervet, annak megvalósítását is jelenti, 
mely a szolgáltatást igénybe vevő bevonásával - egyénre szabottan – készítendő el,  s amelynek 
megvalósítási feltételeit szerződéses keretek között az együttműködési megállapodás tartalmazza. 
A program időbeli határai: a nyilvántartásba vételtől kezdődik, végpontja azonban csak tervezhető. 
Időben elhúzódó folyamat, amely a kitűzött cél elérésével ér véget. 
A beilleszkedési program két nagy szakaszra tagolható: 
Az  első  szakasz: a  nyilvántartásba  vételtől  a  beilleszkedési  terv  és  a  végrehajtásra  vonatkozó 
megállapodás megkötéséig tart. 
A második szakasz: a beilleszkedési terv végrehajtását, ill. értékelését, a szükséges módosításokat 
foglalja magába. 

A beilleszkedési program célja: 
- a nem foglalkoztatott személy munkaerőpiacra történő visszatérése,
- a nem foglalkoztatott személynek a megváltozott helyzethez való alkalmazkodása,
- a tartós munkanélküliség okozta pszichés traumák kezelése,
- a hátrányos helyzetből adódó nehézségek kezelése.

A beilleszkedési program gyakorlata
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A rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a 
kliens köteles Szolgálatunkat felkeresni. A regisztráció után 60 napon belül többszöri találkozást 
követően a családgondozó és a kliens közösen kidolgozza a beilleszkedési programot.
   Az első találkozás  alkalmával  a  családgondozó tájékoztatja  a  klienst  a  program céljáról,  az 
együttműködés feltételeiről, a kapcsolattartás formájáról és az általunk nyújtott szolgáltatásokról. 
Felhívjuk  a  figyelmét  arra,  hogy  az  együttműködés  nem  vállalása,  illetve  megszegése  milyen 
következményekkel  jár.  A  találkozás  zárásaként,  együttműködési  megállapodást  írunk  alá  a 
klienssel.
   A beilleszkedési program elkészítését megelőző találkozások azt a célt szolgálják, hogy minél 
több információt kapjunk a kliensről, s így a legeredményesebb egyéni programot dolgozzuk ki. A 
program típusát egyénre szabottan a prioritások figyelembe vételével, a kardinálisabb problémára 
fókuszálva fogalmazzuk meg.

Ezen kívül a családsegítő szolgálat több prevenciós jellegű csoport szociális munkával foglalkozik, 
ilyenek pl.: 

- Házhoz Megy a Mikulás
- Játszóház
- Keres – Kínál Szolgáltatás
- Iskolakezdési akció
- Tartós élelmiszer gyűjtés
- Menő – Manó nyári napközbeni gyermek tábor
- Ingyenes ruhaosztás. 

Adósságkezelési Szolgáltatás célja, feladata:
                          (a 22/2003. (IV. 30.) sz. ÖKT. Rendelet alapján)  

Szentgotthárd városban a lakosság adósságállományának csökkentése.
Az adósságkezelési programba bevont egyének, családok adósság problémájának rendezése.
Az adósok lakhatással kapcsolatos kiadásainak rendszeres fizetése, az adósság visszatörlesztése. 
Az  adósságkezelési  tanácsadó  segíti  a  klienst  abban,  hogy  problémamegoldó  és  „coping”  – 
kapacitását fejlessze, hatékonyabbá tegye. Tevékenységét annak érdekében fejti ki, hogy a kliens 
motivált  és képes legyen ügyei önálló ügyvitelére,  problémái megoldására.  Segíti  az adóst és a 
forrásrendszerek közötti kapcsolat kiépítését.

Adósságkezelési szolgáltatás által megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása
-  a  sikeres  hátralékkezelés  érdekében  elsősorban  a  kiváltó  tényezőket  próbálja  megszüntetni, 
komplex problémakezelést végez,
-  támogatást  és  segítséget  nyújt  a  klienseknek,  hogy  képesek  legyenek  a  krízis  állapotból 
mesterséges erőforrások segítségével kilábalni, életvezetésükben minőségi változást elérni,
-  felismertetni  a  kliensekkel  saját  felelősségük  fontosságát  és  lakhatásuk  megőrzésének 
szükségességét,
- családokkal történő reális, teljesíthető szerződések megkötése és megvalósítása,
-  együttműködés  az  adós  háztartással,  alaposan  feltérképezi  az  ügyfél  családi,  anyagi, 
egzisztenciális hátterét és közösen feltárják a probléma megoldásának lehetőségeit,
- javaslatot tesz az önkormányzatnak a szükséges támogatásra,
- előkészíti az adósságkezelési támogatás iránti kérelmet és továbbítja a döntéshozónak,
-  az  ügyféllel  folyamatos  kapcsolatot  tart,  és  figyelemmel  kíséri  az  adósságkezelési 
megállapodásban foglaltak betartását.

A Szolgáltatást igénybe vehetik a fenti önkormányzati rendelet szerint, akik az alábbi feltételeknek 
megfelelnek:

- akinek az adósságok maximális összege nem haladja meg a 800.000 Ft
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- akinek az adóssága meghaladja az 50.000 Ft
- akinek fennálló tartozása legalább 6 havi, és amely adósság a kérelem benyújtását megelőző 

18 hónapban keletkezett, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták
- akinek a háztatásában az egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 2009. évben 57.000 Ft)
- aki  a  településen elismert  lakásnagyságot  meg nem haladó lakásban lakik  feltéve,  hogy 

vállalja  az  adósság  és  a  települési  önkormányzat  által  megállapított  adósságcsökkentési 
támogatás  25%-os  különbözetének  (önrész)  a  megfizetését  és  az  adósságkezelési 
tanácsadáson való részvételt. 

A családgondozók dokumentációit  az intézményvezető háromhavonta ellenőrzi.  Az ellenőrzésről 
jegyzőkönyv  készül,  melyben  az  esetleges  hibák,  annak  korrigálása,  határideje,  és  a  szociális 
szakember szakmai értékelése is megtörténik. 

Gyermekjóléti Szolgáltatás célja, feladata:
(A gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  Törvény,  és  a  
végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabályok alapján)

- a 18 év alatti korosztály testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, családban történő  
  nevelésének elősegítése,
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,
- a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése a gyermek családból történő kiemelésének 
  elkerülése érdekében,
- a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozás,
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző hatékony információs rendszer működtetése,
- helyettes szülői feladatok segítése, koordinálása,
- a 18 év alatti korosztály, illetve az őket nevelő családok tájékoztatása jogokról,
  támogatásokról, ellátásokról, a családban történő nevelés elősegítése érdekében,

- Minden év március 31-ig megszervezi az Éves Gyermekvédelmi Tanácskozás a 15/1998. 
(IV.30.) NM rendelet 15.§. (7.) bekezdése szerint.

Az  Éves  Gyermekvédelmi  Tanácskozás  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  határidőre  a 
családsegítő szolgálattal összevonva valósult meg, körjegyzőségi szinten. A tanácskozások fő témái: 
a jelzőrendszer működése, hatékonysága, esetkezelések áttekintése, távoltartás jogintézményének 
bemutatása, felmerülő nehézségek, problémák megbeszélése, megoldási alternatívák kialakítása.  
 A tanácskozásokról elkészültek a jegyzőkönyvek, melyeket a felügyeleti szervhez megküldtünk. 

A fenti célok megvalósulásához szükséges feladatok meghatározása

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében családgondozóink: 
- tájékoztatják a családokat az igényelhető szociális támogatásokról, óvodáztatási támogatásról, 
- segítik a családokat a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, azok célszerű 
  felhasználásában,
-  javaslatot  tesznek  gyermekek  közétkeztetésben,  napköziben,  nyári  étkeztetésben  történő 
részvételére,
- információkat közvetítenek egészségügyi, mentálhigiénés, nevelési, családtervezési 
  kérdésekben,
- tájékoztatják a családokat a városban szervezett szabadidős programokról,
- szabadidős programokat szerveznek a 0-18 éves korosztály számára,
-  minden év decemberében a  „házhoz megy a mikulás” című program keretében felkeressük a 
fogyatékkal élő, ill. hátrányos helyzetű gyermekeket otthonukban. 
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A veszélyeztetettség megelőzése érdekében családgondozóink:
- működtetik az észlelő-jelzőrendszert, amelynek tagjai a Gyermekvédelmi törvény 17.§-ban   
  meghatározott intézmények, szakemberek,
- fogadják a jelzőrendszer tagjaitól, illetve a lakosságtól érkező jelzéseket a gyermekek 
  veszélyeztetettségével kapcsolatban, megteszik a szükséges intézkedéseket,
- lebonyolítják a havi esetmegbeszéléseket (résztvevői az észlelő-jelzőrendszer tagjai), 
- egy-egy konkrét eset kapcsán – amennyiben a felmerülő nehézségek indokolttá teszik -  
  esetkonferenciát szerveznek az érintettek bevonásával.

A  veszélyeztetettség  megszüntetése  érdekében  családgondozóink  családgondozást  végeznek, 
melynek során:
- segítik a gyermekek megfelelő fejlődését, veszélyeztető körülmények elhárítását,
- segítik a családokat problémáik megoldásában, funkciójuk ellátásában,
- szolgáltatásokat közvetítenek az érintett gyermekek-szülők felé (szakvizsgálatok, 
  családterápia, szaktanácsadás stb…),
- a család és a gyermek gondozását az egyéni gondozási-nevelési terv alapján végzik, 
  a gondozás eredményességét félévente értékelik,
- a családgondozást alapellátásban végzik, amennyiben pozitív változás nem történik 
–  a  Jegyzői  Gyámhatóság  határozata  alapján  –  a  védelembe  vett  gyermek  és  családjának 
gondozására kerül sor,
- szükség esetén hatósági eljárásra tesznek javaslatot (védelembe vétel, családba fogadás,
  ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel). 
    

A családjából  kiemelt  gyermek visszahelyezésének elősegítése,  az  utógondozás eredményessége 
érdekében családgondozóink
-  együttműködnek  a  Vas  Megyei  Területi  Gyermekvédelmi  Szakszolgálattal,  a  Gyámmal,  a 
gyermekotthon gondozójával,
- segítik a szülőket abban, hogy életvitelük, szociális körülményeik, a gyermekkel való 
  kapcsolatuk alapján a gyermek a családba visszahelyezhető legyen.

Örökbefogadással kapcsolatban családgondozóink a Gyámhivatal felkérésére
- környezettanulmányt készítenek,
- figyelemmel kísérik a gondozásra kihelyezett gyermek ellátását, családba történő 
  beilleszkedését,
- javaslatot készítenek az örökbefogadásra vonatkozóan.
  
A helyettes szülői hálózat működtetésével kapcsolatban családgondozóink
- közreműködnek a helyettes szülői feladatot vállaló személyek, családok felkutatásában,
- tájékoztatást adnak a helyettes szülő feladatairól, jogviszonyáról,
- segítik, ellenőrzik a helyettes szülő munkáját.

A gyermekjóléti szolgálat által megvalósítani kívánt programok konkrét bemutatása

Baba – Mama Klub

A Szolgálat  2000 óta  szervezi,  és  megvalósítja  ezen  programját,  ahova  a  várandós  anyákat  és 
gyermekes családokat fogadunk. A tevékenységet a Védőnői Szolgálattal közösen szervezzük, mely 
korábban hetente,  jelenleg  havonta  valósul  meg.  A témákban különböző szakembereket  hívunk 
előadásokat tartani, mint pl.: gyermekorvos, védőnő stb…. A témák megbeszélése a „kismamák” 
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igényei  szerint  történnek.  A tevékenységet  egy  fő  gyermekjólétben  dolgozó  kolléga  végzi,  aki 
szorosan együttműködik a Védőnői Szolgálat kollégájával. 

Csoport foglalkozás gyermekközösségben jelentkező agresszió visszaszorítása érdekében

2009-ben elindult kísérleti jelleggel az iskolai szociális munka, a gyermekkorúak mentálhigiénés 
ellátása csoport foglalkozások keretében. Ebben a kísérleti programban részt vett a szolgálat egyik 
gyermekjóléti  szolgáltatásban  tevékenykedő  szakembere,  a  városban  található  két  középiskola 
iskolavédőnője,  és  természetesen  az  intézmények  vezetői,  ill.  a  diákok.  Felmérés  történt  a 
középiskolások körében, hogy milyen jellegű lelki – mentális eredetű problémákkal küzdenek a 
fiatalok. A felmérésre és a program elindítására azért volt szükség mivel, több suicid jellegű kísérlet 
történt  a  középiskolások  körében.  Az  öngyilkossági  kísérletek  természetesen  az  agresszió 
témaköréhez  tartozik,  azon  belül  is  az  önagressziós  késztetések  felerősödése  a  jellemző.  Ezen 
mentális problémát az elkövetők negatív önértékelése, önképe, feszültsége, szorongása stb… idézi 
elő. 
Ezen problémák felismerése után és a fent említett szakemberek bevonását követően,  agresszió 
kezeléssel,  és  a  közösség  fejlesztéssel  kapcsolatos  csoport  foglalkozások  megszervezése  vált 
aktuálissá a III. Béla Szakképző Iskola, és a Vörösmarty Mihály Gimnázium bevonásával. 
A csoportfoglalkozások folyamatosan megtörténtek, a résztvevők motiváltak lettek.

A kísérleti programot 2010-ben általános iskolákban is megvalósítjuk. Jelenleg a SZOI Arany János 
Általános  Iskola  négy alsó  osztályában történik az iskolai  szociális  munka a  gyermekagresszió 
visszaszorítása,  és  kezelése  érdekében.  A 2010.  márciusi  képviselőtestületi  ülésen  a  képviselők 
határoztak arról,  hogy az agressziókezelést  minden oktatási intézményben el kell kezdeni, és az 
iskolák vezetőinek fel kell venni a kapcsolatot a témában a Szolgálattal.   A SZOI Arany János 
Általános Iskolában a fent megfogalmazott problémával, és tevékenységgel kapcsolatban felvettük 
a  kapcsolatot  a  pedagógusokkal,  a  szülőkkel,  és  a  diákokkal.  A tematikus csoportfoglalkozások 
szociálpedagógus és mentálhigiénikus szakember (Szolgálat munkatársai) képviseletével valósulnak 
meg.  Tervezzük  a  folyamatos  kapcsolattartást  a  csoport  foglalkozások  célcsoportjaival.  Az 
osztályfőnökökkel folyamatosan konzultálunk a csoportban megvalósult munka tapasztalatairól. 

Tevékenységünk során, többnyire súlyos, halmozottan jelentkező problémákat 
kezelünk családgondozásaink során. A kezelt problémák száma többszöröse a 
gondozásba vont gyermekek számának. 

A kezelt problémák leggyakoribb típusa az anyagi, a gyermeknevelési, a szülők vagy a 
család életvitele miatti, valamint a családi konfliktusok, magatartás- és 
teljesítményzavar. különféle devianciák: alkohol okozta függőség, játékfüggőség, 
gyógyszerfüggőség stb…

Szolgálatnál megvalósult ellenőrzések 

2006. évben megvalósult a Gyermekjóléti Szolgálat ellenőrzése.  Az ellenőrzést a Vas Megyei 
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala és a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Módszertani intézménye végezte. 
A jegyzőkönyv gyámhivatali összegzése: Siposné Barna Mária –gyermekvédelmi szakreferens a 
Gyermekjóléti  Szolgálat  munkatársainak  tevékenységét  jónak  értékelte.  A  családgondozók 
szakmailag  felkészültek,  elkötelezettek,  kiskorúak  érdekeit  figyelembe  veszik,  óvják  azokat.  A 
kötelező feladatokon túl sok más tevékenységgel is foglalkoznak, segítve ezzel a hátrányos helyzetű 
gyermekeket. A társulási településeken a napi szakmai munkát jól megszervezték a dolgozók, és a 
vezető is. A településeken a kliensek elfogadják a dolgozókat. 
Az említett személy (Siposné Barna Mária) 2006-ban a helyettes szülői ellátást is ellenőrizte: Az 
ellenőrzést  végző  személy  környezettanulmányt  készített  a  helyettes  szülő  otthonában. 
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Megállapította,  hogy  a  lakhatási  feltételek  2  kiskorú  fogadására  alkalmas.  A  helyettes  szülő 
személyisége gyermekszerető. 2006-ban kihelyezés helyettes szülőhöz nem történt. Helyettes szülő 
2004. július 15-től lát el helyettes szülői feladatokat. 
A módszertani intézmény részéről a jegyzőkönyvi összegzés tartalmazza: A Szolgálat vezetője 
és a dolgozók - családgondozók mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ellátási területen a 
gyermekek megkapják a  gyermekvédelmi törvényben előírtakat.  A Szolgálat  részére a  fenntartó 
jobb tárgyi feltételeket biztosított. Komoly probléma, hogy az épület nem akadálymentesített. Javult 
a korábbi évekhez képest a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai dokumentációja. A napi tevékenység 
során azonban érezhető a családgondozók és a  jelzőrendszeri  tagok feszültsége.  A szolgálat  azt 
képviseli,  hogy  a  gyermekvédelmi  törvényben  meghatározott  jelzőrendszeri  tagok  azonnal 
jelezzenek, ha kiskorú veszélyeztetettséget tapasztalnak. Ezen tevékenységet a jelzőrendszeri tagok 
több esetben nem teszik meg. 

2008-ban  belső  vizsgálat  történt  személyi  juttatások  előirányzat  tervezésének  és 
felhasználásának ellenőrzése tárgyában: 
Az ellenőrzést Doncsecz Gábor belső ellenőr végezte. 
Az ellenőrzés időszaka: 2005-2006 év
Helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: 2007. 12. 03.  – 2007. 12. 07. 

Az ellenőrzési jegyzőkönyv összegzése: A Szolgálatnál a személyi juttatások tervezése megfelelő 
volt. Kisebb zavar keletkezett a személyi juttatások tervezésénél, mivel az intézménynél kistérségi 
ellátás indult 2005-től, ez létszámbővítést is igényelt. 2006-ban a személyi juttatások már rendben 
voltak. Kisebb hiba a munkaköri leírások frissítése volt. 
A fenti ellenőrzéssel kapcsolatos iratanyagból kiderült, hogy az intézményvezetője (Horváth Csaba 
Zoltánné) a munkaköri leírások frissítését elvégezte. 

2008-ban megtörtént az Állami Számvevőszék ellenőrzése: Az ellenőrzés tárgya: A Magyar 
Köztársaság  2007.  évi  költségvetéséről  szóló  2006.  évi  CXXVII.  törvény  3.  számú melléklete 
alapján  a  2007.  évi  igénybe  vett  normatív  hozzájárulás  elszámolása  alapjául  szolgáló 
adatszolgáltatás megalapozottságának ellenőrzése. 

2009. évben  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálatnál  belső  ellenőrzés  indult  fluktuáció 
témában.  Az ellenőrzést végző szerv: Szentgotthárd Város Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Belső ellenőrzési egysége.  Az ellenőrzött időszak 2006 – 2008 év. A helyszíni ellenőrzés 2009. 
március 9-től – 2009. március 20-ig tartott. A vizsgálat vezetője Doncsecz Gábor belső ellenőr volt. 

Az ellenőrzési  jegyzőkönyv javaslatai szerint  a  Szolgálatnak  szüksége  van  csapatépítésre.  Az 
intézményvezetőnek gyakrabban be kellene számolnia a fenntartó felé, ha problémákat tapasztal. 
Szolgálat kerüljön bele a kontrollrendszerbe, a jövőben beiskolázott munkavállalókkal a tanulmányi 
szerződést meg kell kötni, ami rögzíti a dolgozó és a vezető kötelességeit. 

2009-ben ismét  sorra  került  a  Gyermekjóléti  Szolgálat  ellenőrzése.  Az ellenőrzést  a  Nyugat-
dunántúli Regionális Államháztartási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (Horváth Anita – szakmai 
tanácsadó)  és  a  Pálos  Károly Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Módszertani  Intézménye 
(Kránitzné Réthy Anna – módszertani munkatárs) végezte el.  

A jegyzőkönyv  összegzése:  A Gyermekjóléti  Szolgálat  a  kistérség  területén  a  tevékenységét 
kiemelkedően végzi, a családgondozók szakmailag felkészültek, elkötelezettek. A családgondozókat 
a  kliensek,  családok  elfogadták.  Kötelező  feladatokon  túl  más  tevékenységet  is  végeznek  a 
családgondozók, segítve ezzel a hátrányos helyzetű gyermekeket. A Szolgálatnál a kliensek érdekeit 
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figyelembe vevő napi szakmai munka, színvonala jó. A gyermekjóléti szolgáltatás jelentős részét 
teszi ki az adminisztráció, melynél kisebb hiányosságok tapasztalhatóak a Szolgálatnál. 
A jegyzőkönyvben  szereplő  javaslat:  -  nagyobb  közösségi  helység  biztosítása,  az  intézmény 
akadálymentesítése, Városi vagy kistérségű szintű KEF (Kábítószer Egyeztető Fórum) létre hozása.

2010-ben a Családsegítő Szolgálat szakmai ellenőrzése is megtörtént. A vizsgálatot a fent említett 
Módszertani Intézmény végezte, Horváth Adrienn – szakértő közreműködésével.
Az ellenőrzésnél figyelembe vett jogszabályok jegyzéke: 1993. évi tv. a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról,  1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények  szakmai  faladataikról  és  működésük  feltételeiről, 63/2006.  (III.27.) 
Kormányrendelet a  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  igénylésének  és 
megállapításának,  valamint  folyósításának  részletes  szabályairól.  Az  ellenőrzési  jegyzőkönyv 
alapadatokat  tartalmaz,  mint  pl.:  a  szolgálat  elérhetősége,  kliensek  fogadásának  rendje, 
családsegítés személyi feltétele.

Az  ellenőrzési  jegyzőkönyv  összegzése  szerint: A  szakmai  munka  ellátása,  dokumentálása 
(forgalmi napló, esetnapló, munkanapló, feljegyzések, kliensnyilvántartó, kliensek nyilatkozatai az 
együttműködési feltételekről, együttműködési megállapodás, beilleszkedési program, jelző lapok, 
adatfelvételi  lapok)  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelnek.  A családsegítő  szolgáltatásban  az 
adminisztráció  részletes,  pontos,  jól  nyomon  követhető  az  esetkezelés.   A  családgondozók 
felkészültek a szakmai munkára, képzettségük, szakmai tapasztalatuk lehetővé teszi a kliensekkel 
való szociális munka megfelelő szintű biztosítását. A szakértő javaslatára kiegészítettük, bővítettük 
a fent említett dokumentációnkat.

2010-ben működési engedélyeztetés folyamata vált szükségessé, mivel 2010. 04. 01-én iktatott 
végzés szerint  Körmend Város Jegyzője a Szolgálat  működési engedélyeztetésének ügyintézését 
illetékesség miatt  áthelyezte a Nyugat-dunántúli  Regionális Államháztartási  Hivatal Szociális és 
Gyámhivatalához. Egyidejűleg Körmend Város Jegyzője a Szolgálat működési engedélyéről szóló 
határozatot, és az ágazati azonosítót visszavonta. 
Ezek  után  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Államháztartási  Hivatal  Szociális  és  Gyámhivatala  a 
Szolgálat  működési  engedélyét  2010.  május  15-ig  meghosszabbította.  Majd  2010.  05.  05-én 
ügyintézése miatt a Nyugat-dunántúli Regionális Államháztartási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
az Intézmény összes szolgáltatásait (családsegítés, nem foglalkoztatott személyek beilleszkedését 
segítő  szolgáltatás,  gyermekjóléti  szolgáltatás,  helyettes  szülői  ellátás)  ellenőrzés  alá  vonta.  Az 
ellenőrzést  végző  személy  az  Intézmény  alapdokumentumait,  a  munkavállalók  személyes 
dokumentációit, a jogszabály által előírt szakképzettségek meglétét, a tárgyi feltételeket tekintette 
át.  Az  ellenőrzés  után  a  Szolgálat  2010.  május  13.  kelt  határozattal,  határozatlan  időre  szóló 
működési engedélyt kapott, a családsegítő, a gyermekjóléti szolgáltatás, és a helyettes szülői ellátás 
vonatkozásában.  2010.  06.  10-én  tájékoztatta  az  Intézményt  a  Nyugat-dunántúli  Regionális 
Államháztartási Hivatal Szociális és Gyámhivatala, hogy a  SZGY/211-10/2010 számú működési 
engedély határozta, 2010. 06. 02-án jogerőre emelkedett. 

A Szolgálat szervezésében megvalósult tanácskozások       
A Gyermekjóléti  Szolgálat  minden  év  március  31-ig  Gyermekvédelmi  Tanácskozást  szervez  a 
15/1998.  évi  (IV.30.)  NM  rendelet  15.  §  (7)  szerint.  Az  éves  tanácskozásokat,  2010-ben  a 
Gyermekjóléti  Szolgálat  a  Családsegítő  Szolgálattal  összevonva  valósította  meg,  körjegyzőségi 
szinten.

A  jogszabályi  előírásnak  megfelelően,  a  tanácskozások  szervezése  során  Szolgálatunk  a 
gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagjaitól beszerzi írásos véleményüket, a korábbi évben tapasztalt 
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gyermekvédelmi  ügyintézéseikkel  kapcsolatban.  Ennek  értelmében  átfogóan  értékeljük  a 
jelzőrendszer  éves  működését.  Áttekintjük  a  települések  gyermekjóléti  alapellátásait,  esetleges 
gyermekvédelmi  hatósági  intézkedés  alá  vont  esetek  folyamatát.  Megbeszéljük  a  felmerült 
problémákat, nehézségeket, kidolgozunk megoldási alternatívákat.  
2010-ben  minden  települést  tájékoztattunk  a  Szentgotthárdi  Rendőrőrs  közreműködésével  a 
távoltartás  jogintézményének  megismertetésével  kapcsolatban.  Előadásokkal  színesítettük  a 
megbeszéléseket, melyek témái a családsegítő szolgáltatás jelzőrendszeri tagjainak informálása, a 
tagok  munkájának  összehangolása.  Ehhez  Szolgálatunk  a  Pálos  Károly  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálat szakértőjének közreműködését kérte. 

Az intézmény tevékenységi köre

-  Családsegítés,  ezen  belül  rendszeres  szociális  segélyezettek  beilleszkedését  segítő  programja, 
adósságkezelés, 
- Gyermekjóléti Szolgáltatás,
-  Gyermekek átmeneti  gondozását  önállóan  ellátó  helyettes  szülői  szolgáltatás,  a  gyermekjóléti 
szolgáltatáson belül,
- Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységi területén belül iskolai szociális munka, 
  mentálhigiénés ellátás csoport foglalkozások keretében, 

Szakmai egységek létszáma, szakképzettség szerinti megoszlása

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárdon 1998. december 17-én kezdte
meg működését.

Az intézmény feladatait 7 fő családgondozó, 1 fő családgondozó-intézményvezető látja el. 

Családsegítő szolgáltatásban a szakmai egységek, és szakképzettségi előírásokat a 1/2000. évi 
(I.7.) SZCSM rendelet szabályozza. 

A családsegítés szakfeladat szakmai egységét 4 fő családgondozó alkotja. 1 fő szociális munkás 
(felsőfokú  szociális  alapvégzettségét  megszerezte,  családsegítő  szolgálatsásban  koordinátori 
feladatokat lát el), 2 fő szociálpedagógus (ebből 1 fő adósságkezelési tanácsadással is foglalkozik), 
1 fő szociális asszisztens. 

Gyermekjóléti szolgáltatásban a szakmai egységek, és szakképzettségi előírásokat a 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet szabályozza. 

A gyermekjóléti  szolgáltatás  szakfeladat  szakmai  egységét  4  fő  családgondozó  alkotja.  2  fő 
általános  szociális  munkás  (ebből  1  fő  gyermekjóléti  szolgáltatásban  koordinátori  és 
intézményvezető  helyettesi  feladatokat  lát  el),  1  fő  szociálpedagógus,  1  fő  mentálhigiénikus 
szakember – intézményvezető helyettes.

Családsegítés  és  gyermekjóléti  szolgáltatás  tekintetében  is,  szakképzettségi  előírásoknak  az 
intézmény megfelel. 

Az alapszolgáltatás esetén a szolgáltató és az igénybevevő közötti 
kapcsolattartás

Családgondozók az ellátottakkal és a jelzőrendszeri tagokkal személyesen (családlátogatás, 
kliens fogadás, intézményi látogatások), levelezés formájában, telefonon, e-mailben stb… 
formájában tartják a kapcsolatot. 
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A Szolgáltatást végző szakember – családgondozó – a tevékenységét a szakmai irányítójának – az 
intézmény vezetőjének - irányításával végzi.
A családgondozó és a szolgáltatást igénybevevő kapcsolattartásának módja a családgondozás, mely 
a rendszerességen alapul. 
A szolgáltatást  igénybevevő problémái,  nehézségei  alapján határozza meg a szolgáltatást  végző 
szakember a családgondozás folyamatában a rendszeres találkozások, együttműködés gyakoriságát, 
amely az egyes családgondozási folyamatokban egyedi meghatározást jelent.
A családgondozó tájékoztatja a klienst a rendelkezésre álló lehetőségekről. Közösen végiggondolják 
a segítségnyújtás, az együttműködés menetét, formáit, várható következményeit annak érdekében, 
hogy a kliens autonóm döntést hozhasson.

A Szolgálat filozófiája

A  szakmai  tevékenységünk  megvalósítása  előre  láthatóan,  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat működési területén, az alapszolgáltatások tekintetében, a kliensek számára elérhető lesz. A 
településekkel kialakított fogadórák megtartása minden esetben a hozzánk fordulók érdekeit fogja 
szolgálni. A tavalyi évekhez hasonlóan a szakfeladatok megszervezése, kivitelezése a fenntartó által 
elvárt,  meghatározott,  a  szakmai  módszertani  intézmények  javaslatai,  és  az  Intézményben  már 
kialakított  munkamódszerek  szerint  fog  történni.  A Szolgálat  által  használt  kapcsolati  rendszer, 
munkaformák, bevezetett programok, a kollégák szakértelme, alkalmas a szociális, mentálhigiénés 
tevékenység megvalósítására. Ezáltal a hozzánk forduló kliensek segítséget, támogatást kaphatnak a 
problémáik rendezésében. 
A  kliensek  érdekképviseletének  megvalósítása  érdekében,  továbbra  is  szoros  együttműködést 
valósítunk meg más szociális ellátókkal, hatóságokkal, intézményekkel stb…
A Szolgálat megléte nélkül, a hátrányos és veszélyeztetett helyzetben lévő személyek problémái 
súlyosbodnának,  gyakrabban  alakulnának  ki  krízis  helyzetek.  Az  ellátási  terület  ellátottainak 
hátrányait a jelenleg működő alapszolgáltatásokkal korrigálni, segíteni lehet. 

Jövőbeni célok, feladatok

A  tárgyi  feltételek  tekintetében  szükséges  egy  nagyobb  közösségi  helyiség  a  csoportos 
foglalkozásokhoz, a közösségi programokhoz, a klubok működéséhez. Kiemelt cél, hogy minden 
intézményben elkezdődjön a közösségfejlesztés, és az iskolai szociális munka a gyermekagresszió 
visszaszorítása érdekében. Ehhez azonban más intézmények aktivitása, kezdeményező képessége is 
szükséges. 

Megvalósítandó  feladat  pszichológus,  mentálhigiénikus  szakember  alkalmazása  a  városban, 
intézményekben. Ezen szakemberek a problémamegoldás folyamatának pszichés vonatkozásában 
jelent kompetens segítőt. 

Fontos faladat a 2009-ben elindult iskolai szociális munka, és mentálhigiénés ellátás az iskoláskorú 
fiatalok körében. Aktívabban szeretnénk bevonni a jelzőrendszeri tagokat, és a szülőket egyaránt. 
Tervezzük, hogy a középiskolai csoport munkát új alapokra helyezzük. A csoport foglalkozásokkal 
kapcsolatban a médiumok bevonása,  az  eredmények,  a   tapasztalatok folyamatos  publikálása is 
fontos feladat. 2010. nyarán szintén kísérleti jelleggel kamaszoknak tartunk mentálhigiénés csoport 
foglalkozásokat, havi rendszerességgel. A foglalkozásokon fejleszteni kívánjuk pl.: a tagok ön, társ, 
és környezet ismeretét.  

Intézményvezetői vélemény
A Fluktuáció vizsgálata meglátásom szerint, indokolt volt. 
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A  tájékoztatómban  megfogalmazott  szakmai  ellenőrzésekkel  kapcsolatban  kiemelném  a 
gyermekjóléti  szolgálat  és  a  családsegítő  szolgálat  ellenőrzését.  Az  ellenőrzések  eredményeire 
büszkék  lehetünk,  bár  kollégáimmal  együtt  nagyon  sok  plusz  munka,  pozitív  hozzáállás  volt 
szükséges ahhoz, hogy az eredményeinket is pozitívan értékeljék a vizsgálatot végzők.  

A Szolgálat  vezetésével  2009.  január  5-től  vagyok  megbízva.  A megbízásom  és  a  fluktuáció 
vizsgálata  óta  elmondhatom,  hogy  a  kezdeti  nehézségek  elmúltak.   A megüresedett  státuszok 
azonnal betöltésre kerültek, szakképzett személyekkel. Egyik településről sem kaptam olyan jellegű 
visszajelzést,  hogy  a  személycserékkel  kapcsolatban  a  kliensek  ellátása  nehézségekbe  ütközött 
volna. A kollégák munkájukat nagy felelősséggel, és a szociális munka szabályai, követelményei 
szerint látják el. 

A tavalyi évben megvalósított szupervíziós csoport munka, a klienseinkkel folytatott tevékenység 
szempontjából eredményes volt,  ezáltal  jobban meglehet érteni a gondozott személyek esetleges 
„hibás”  működését.  A  szupervíziós  munkára  a  következő  években  is  szükséges  lenne.  A 
megvalósításnak komoly financiális háttere van. 

A  kistérség  minden  intézményével,  az  intézmények  munkatársaival  (iskolák,  polgármesteri 
hivatalok, egészségügyi szervek stb…) megfelelő, a kapcsolatunk, ezáltal a gyermekek, kliensek 
érdekében tudunk eljárni. Az Intézmény és a Fenntartó kapcsolata is kiegyensúlyozott, kölcsönös az 
információáramlás. 

A korábbiakhoz képest, új a gyermekjóléti szolgáltatáson belüli program indult, a gyermekagresszió 
kezelése  terén.  Ezen  tevékenység  megvalósítása  komoly  szervezési  feladatokat,  szakmai  hozzá 
állást  kívánt  meg a  szakemberek  részéről.  A program bevezetésével  kapcsolatban folyamatosan 
tájékozattam a  jegyző urat,  és  az  aljegyző asszonyt  is,  a  program médiumokon keresztül,  és  a 
Családvédelmi Egészségnevelő és Koordinációs Bizottsági ülésen megbeszélésre, értékelésre került. 
Szintén a korábbiakhoz képest lényeges szakmai előbbre lépés, hogy a SZOI Arany János Általános 
Iskolában elindult az iskolai szociális, és mentálhigiénés ellátás az említett csoport foglalkozások 
tekintetében. 
A  fogadóórákkal  kapcsolatban  nem  minden  település  használja  ki  ezt  a  lehetőséget.  A 
családondózok  szerint,  Apátistvánfalva,  Orfalu,  Kétvölgy,  Nemesmedves,  Vasszentmihály 
településeken nem jellemző, hogy a kliensek megkeresnék a családgondozókat. Hátrányos helyzetű, 
vagy veszélyeztetett  személyekkel  a  jelzőrendszer  általi  jelzések után  találkozunk.  Elmondható, 
hogy  a  települések  vezetői  figyelnek,  és  érzékenyek  a  lakosság  problémáira.  A  jelzés  után 
megkezdődik a jelzett személy megkeresése, és a jelző személlyel a közös esetkezelés. Amennyiben 
a  fogadóórákat  a  kliensek  nem keresik,  a  családgondozók  az  adminisztrációs  feladataikkal,  és 
családok  látogatásával  foglalkoznak.  Ezzel  kapcsolatban  minden  település  vezetőt,  jegyzőt 
megkerestem 2009-ben, kérdésemre elmondták, hogy nem szükséges a fogadóórákat változtatni. A 
családgondozók beszámolói szerint Csörötnek, Magyarlak, Rábagyarmat tekintetében a korábbihoz 
képest  egyre  több  családgondozás  alakul  ki  a  családsegítő  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatás 
tekintetében is.  Több feladat  hárul  még a családgondozókra Rönök, Gasztony, Szentgotthárd és 
közigazgatási  területén.  A többi  településen  stagnálnak  az  esetszámok,  de  problémás  esetben 
jelzéseket  kapunk.  Meglátásom  szerint  továbbra  is  szükség  van  a  Szolgálat  jelenlegi  létszám 
felállására, mivel előre nem lehet meghatározni az esetszámokat. Véleményem szerint, nem az a 
fontos hogy hány eset van, hanem az, hogy az esetek milyen mélységű kezelést igényelnek, ez 
viszont a problémák jellegétől függ.   
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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2010. június 30.-i ülésére

Tárgy: Lakáskoncepció felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

I.
Az elfogadott lakáskoncepció megvalósulása

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 291/2005. sz. határozatával új 
lakáskoncepciót fogadott el, amely megvalósulásáról évente kell beszámolni 
(lakáskoncepció 1. sz. melléklet).

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  lakáskoncepciója  a  legnagyobb  figyelmet  az 
önkormányzati tulajdonú bérlakásokra fordítja. Szükségesnek látta az önkormányzati bérlakásokra 
vonatkozó szabályozás  átalakítását.  Az előterjesztésben  áttekintjük  a  koncepció  előírásait,  majd 
pedig azok teljesüléséről számolunk be.

A koncepció teljesüléséről:

1.) Az önkormányzati  bérlakások szociális  alapon csak az  arra  ténylegesen  rászorulók számára 
utalhatók ki.

Jelenleg szociális alapon 46 lakásigénylőt tarunk nyilván, akik közül 8 nem szentgotthárdi lakos. 
Szociális  szintet  meghaladó  jövedelem  miatt  4  db.,  munkakörhöz  kapcsolódóan  pedig  4  db. 
lakásigénylést tartunk nyilván.
Megüresedő lakás kiutalásakor továbbra is nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy lehetőleg a 
régebb  óta  lakásigényléssel  rendelkező  személyek  részére  történjen  meg  a  lakás  kiutalása 
(természetesen a lakásigénylővel együttköltöző családtagok számához, a rendelkezésre álló szobák 
számához igazodóan és a rászorultság figyelembe vételével). 

A 9/2010. (II.25.)  ÖKT rendelet  módosítása alapján a  szociális  alapon,  költség elven és piaci 
alapon  bérbe adott  lakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni – 
ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata.
A bérlők  jövedelmi  helyzete  a  lakások  bérletéről  szóló  rendeletünk  alapján  az  idei  évben  is 
felmérésre került. Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, mint ingatlankezelő által a kitöltendő 
űrlap a februári hónapban a Lakások Bérletéről szóló rendeletben leírtak alapján kiküldésre került, 
amelyet a bérlőknek március hó 31-ig kellett a Műszaki iroda részére visszajuttatniuk.
A 2006. évi jövedelmi viszony felmérésekor a nyilatkozatok és igazolások leadásakor tapasztalt 
hiányosságok és késedelmek szankcionálása végett meghozott rendeletmódosítás következtében - 
ahogy a tavalyi évben is - a bérlők jelentős része a megadott határidőn belül teljesítette ezirányú 
kötelezettségét. „Csupán” 13 bérlőnek kellett 2010. április 1-től - a lakások bérletéről szóló rendelet 
szerint a lakbér mértékét 100%-kal megemelni - ez a létszám a tavalyi évhez viszonyítva nőtt annak 
ellenére, hogy aki határidőre nem nyújtotta be a nyilatkozatát, azoknak ismételten kiküldésre került 
a felhívás.

Néhány  esetben  a  beérkezett  igazolások  alapján  ebben  az  évben  is  vannak  ellentmondások  az 
igazolt jövedelmek és „rezsiszámlák” összege között, aminek következtében beidézzük az érintett 
bérlőket a körülmények tisztázása érdekében. Többeknél is fel kell tennünk a tavaly is oly sokszor 
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feltett  kérdést:   mutassák  be,  hogy lehet  a  becsatolt  számlákból  kiolvashatóan  többet  költeni  a 
rezsire, mint amennyi jövedelmet igazoltak felénk? 

A jövedelmi  viszony felmérését  követően megállapított  lakbérek  módosítását  –a  Műszaki  iroda 
tájékoztatása alapján – az Önkormányzati Közszolg. Vállalat, mint ingatlankezelő közli a bérlőkkel. 

2.) A lakások bérletéről szóló rendeletünk tartalmazza, hogy a bérlő a lakását 
felújíthatja, korszerűsítheti. Ebben az esetben az ingatlankezelő és a bérlő 
külön megállapodást köt. 

Az ilyen megállapodás megkötésére nem volt igény az elmúlt évben.

 

3.)A lakáskoncepcióban  megfogalmazottakkal  ellentétben  idén  sem  valósult  meg  a  megfelelő 
anyagi fedezet biztosítása a bérlakás felújításokra:
A költségvetés tervezésénél a Testület egyedül a lakások felújítására 5.000.000. Ft, határozott meg, 
igaz ez több, mint a tavalyi 3.000.000.-Ft, viszont ismét törlésre került az egyéb önk-i tulajdonú 
ingatlan (pl.  garázs,  üzlet,  stb.  összefoglaló nevén nem lakáscélú helyiség) felújítására  tervezett 
keret  és  így  az  ezen  helyiségek  felújítását  is  kénytelenek  vagyunk  az  5.000.000.-Ft  terhére 
elszámolni.. 
Ez a 5.000.000.-Ft felújítási alap a 247 db. önkormányzati lakáshoz viszonyítva éves szinten kb. 
bruttó  20.240.-Ft/lakás  –  akkor,  amikor  az  évek  óta  elmaradó  felújítások  következtében  a 
lakásállomány állapota folyamatosan romlik.
A VÉ-KO terv Bt-vel 2008-ban felmérési- felújítási tervet készíttettünk 4 tisztán Önkormányzati 
tulajdonban lévő társasházra: Széll K. tér 15., Széchenyi u. 5., Széchenyi u. 18., és a József A. u. 1.. 
Ez teljes körű, külső-belső felújítást foglal magába (szigetelés, villany-, víz-, és gázszerelés, ajtók 
ablakok  cseréje,  tetőfedés  vakolatjavítás,  burkolatok,  parketta  cseréje  stb),  Mindez  az  általuk 
elvégzett kalkuláció szerint a Széll K. tér 15. (3 épületrészből tevődik össze) ingatlan tekintetében 
27 millió, a Széchenyi u. 5. 48 millió, a Széchenyi u. 18.  21 millió, a József A. u. 1.  17 millió 
forintba kerülne.  
Természetesen  ezeken  az  ingatlanokon  kívül  vannak  további  előbb  –  utóbb  felújításra  szoruló 
lakóházaink, pl. Alkotmány u. 57., Ady E. u. 6., József A. u. 29., Május 1. u. 2., Széll K. tér 19
A  József  A  u.  33.  szám  alatti  „romos”  állapotú  ingatlanra  korábban  vételi,  csere  igények 
jelentkeztek, így ennek az ingatlannak a sorsa a jövőben megoldódhat, vagyis létezhet megoldás. 
Jelenleg az érintett tömbterületre vonatkozóan a szabályozási terv elkészült és értékbecslővel fel is 
értékeltettük a csereigénnyel érintett József u. 33. sz. alatti 1327 hrsz-ú és a közelében lévő 1325 
hrsz-ú  ingatlanokat,  melyek  együttes  forgalmi  értéke:  16.241.000.-Ft.  A vételi/csere  ajánlatot 
benyújtó vállalkozások képviselőivel történő egyeztetések megkezdődtek, ill. folyamatban vannak. 
Amint a szabályozási tervben írtak és az egyeztetések alapján megállapított következtetések, tények 
rendelkezésre  állnak,  úgy  előterjesztés  készül  T.  Testület  részére,  hogy  a  cseréhez/eladáshoz 
szükséges konkrét feltételek meghatározásra, ill. elfogadásra kerüljenek. 
Az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottságnak megüresedett és kiutalható lakás esetén a 77/2008. 
sz. testületi-határozatban foglaltak szerint lehetőségekhez mérten gondoskodni kell a József A. u. 
33.  sz.  alatt  lakók elhelyezéséről,  viszont  ez  mielőbb sürgetővé válik  az  ingatlan nagyon rossz 
állapotára tekintettel.  

A lakások  felújításához  szükséges  fedezet  előteremtésének  egyik  lehetősége  –ha  már  az  éves 
költségvetésben a Testület továbbra sem tud erre a célra megfelelő összeget biztosítani – a lakások 
értékesítése,  illetve  az  ebből  származó  bevételekkel  azonos  felújítási  alap  létrehozása.  További 
lehetőségek is adódhatnak természetesen a fedezet megteremtésére pl. pályázat útján, vagy építési 
vállalkozó, befektető bevonásával. 
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A  Képviselő-testület  2010.  évi  költségvetésben  10.400.000.-Ft  összegben  tervezett  lakások 
értékesítését,  de  a  költségvetés  többletbevételi  lehetőségeinek  felülvizsgálata  következtében 
márciusi ülésén hozott 69/2010. sz. határozatával ezen összeget 30.000.000.-Ft-ra felemelte.

A  69/2010.  sz.  határozatban  elfogadott  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  a  2010.  évi 
önkormányzati lakásértékesítési cselekvési tervben megfogalmazottak teljesítése folyamatos, ami 
alapján:
-  a  megüresedő,  legalább  komfortos  fokozatú  lakásokat  értékesítés  végett  a  T.  Testület  elé 
terjesztjük (Eddig 3 db. ilyen lakás üresedett meg, melyből 2 lakás értékesítéséről döntött a testület, 
eddig az egyik lakásra érkezett vételi ajánlat, továbbá egy lakás eladási árának meghatározása a 
júniusi ülésen történik.).
- Azon bérlőknek akik a 2009. évben jelezték, hogy megvásárolnák az általuk bérelt lakást, azoknak 
ismételten felajánlottuk a lakást megvételre. Mivel a döntés értelmében a meghatározott forgalmi 
érték 100%-án vásárolhatók meg ezek a lakások, ezért a tavaly már közölt és ezáltal ismert vételár 
alapján nem éltek a vásárlás lehetőségével
-   Az  önkormányzati  bérlakásokban  élők  jövedelmi  viszonyának  felmérése  és  kiértékelése 
megtörtént  a  lakásvételi  lehetőség  közlése  folyamatban  van,  továbbá  akik  érdeklődtek  a  lakás 
megvétele felől, azok a vásárlás feltételeiről tájékoztatva lettek. (ezen érdeklődők közül egyetlen 
érintett, a Szentgotthárd, Kilián u. 1. sz. alatti lakos unokája kezdeményezte a nagyapja által bérelt 
lakás megvásárlását, aki az eladási ajánlat közlését követően jelezte, hogy a megadott feltételek és 
vételár alapján nem él a vételi jogával.)   

-  A vagyongazdálkodási  irányelvek  felülvizsgálatában  már  tavaly  is  foglalkoztunk  a  lakások 
értékesítésével,  valamint  az  értékesítésből  befolyt  összegek  felhasználhatóságával.  Bizonyos 
lakások esetében csak meghatározott célokra lehetne fordítani a befolyt összeget, amit a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII.  Törvény  (Továbbiakban  LTV.)  62.  §-nak   rendelkezése  ír  elő  az  állami  tulajdonból 
önkormányzati tulajdonba került lakások esetében..
Az előbbiekben említett rendelkezés a lakások elidegenítésének szabályairól szóló 16/2000. (III.30.) 
rendelet átdolgozásakor, 2008. decemberében beépítésre került.

Az 1993. évi LXXVIII. Törvény kimondja, hogy lakásértékesítés esetén az abból befolyt összeget 
elkülönített  számlán  kell  kezelni  és  csak  meghatározott  célokra  lehet  felhasználni,  amelyek  az 
alábbiak:
a) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására, 
b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére, 
c) város rehabilitációra, 
d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására, 
e) önkormányzati helyi támogatás nyújtására, 
f) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére, 
g)  a  lakáscélú  állami  támogatásokról  szóló  külön  jogszabály  szerinti  pályázati  önrész 
finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt önrészt is, 
h) a 34. § (3) bekezdésében említett önkormányzati lakbértámogatás nyújtására, továbbá 
i) az állampolgár tulajdonában álló lakásra - ideértve az államosított lakást is - 1953. április 1. napja 
előtt  bármilyen  jogcímen,  illetőleg  azt  követően  a  lakásügyi  hatóság  kiutaló  határozata  alapján 
létrejött lakásbérlet (a továbbiakban: kényszerbérlet) felszámolására használhatja fel. A felhasználás 
részletes szabályait önkormányzati rendeletben kell meghatározni.” 

4.)A  szociális  alapon  bérbe  adott  lakás  kiutalásakor,  a  lakásbérleti  szerződés  megkötésének 
előfeltétele a szociális helyzet felmérése, amely minden esetben megtörténik, nemcsak az igénylés 
benyújtásakor. 
Az együttműködés a Műszaki iroda és a Hatósági és Okmányiroda között folyamatos.
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5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2008. (XII. 18.) ÖKT rendelete 
alapján  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  lakások  elidegenítésének 
szabályairól szóló 16/2000. (III. 30.) ÖKT rendelet módosításra került amely alapján megszűnt az el 
nem adható lakások jegyzéke, így a Koncepció I. fejezet 7.). pontjának korrigálása szükséges. 
Továbbá  a  korábbi  elv  alapján,  hogy  „lakáseladások  kapcsán  az  1.  pontban  említett  piaci  
lakbérekért bérbe adott lakásokat értékesíteni csak teljes forgalmi áron, a bérlakások eladására 
vonatkozó kedvezmények nélkül lehetséges”  szövegrész is módosítandó, mivel a LTV alapján az 
állami  tulajdonból  önkormányzati  tulajdonba  került  lakás  bérlőjének  kedvezményeket  ír  elő, 
függetlenül  attól,  hogy  az  szociális,  vagy  piaci  alapon  lett  kiutalva.  Ezért  az  I.  fejezet   7.) 
bekezdését az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

„7.)  A  lakáseladások  kapcsán  az  1.  pontban  említett  piaci  lakbérekért  bérbe  adott  lakások 
értékesítése esetén a lakás ellenértékeként ténylegesen kifizetendő összeg  a lakás teljes piaci 
forgalmi értékénél kevesebb összeg nem lehet.”

Törlendő: A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott lakásokat 
értékesíteni  csak  teljes  forgalmi  áron,  a  bérlakások  eladására  vonatkozó  kedvezmények  nélkül 
lehetséges. Amennyiben  erre  a  hatályos  jogszabályok  nem  adnak  lehetőséget,  úgy  ezeket  a 
lakásokat automatikusan az el nem adható lakások jegyzékére kell venni.

  
II.

Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra 
is fenn kell tartani. 

A T. Testület a 2008. márciusi ülésen gyökeresen módosította a lakáscélú 
támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) ÖKT. rendeletet, amely alapján végső 
soron –a rendszer felfutását követően - évente 30 első lakáshoz jutót tudunk 
támogatni, így évente erre a célra 3.000.000.-Ft-ot kell elkülöníteni, 
amennyiben minden évben lesz 10 igénylő.

(Természetesen a támogatottak létszámának bővítése-, vagy a támogatási 
összeg növelése céljából ezen összeg növelhető.)

A lakáskoncepcióban megfogalmazottak szerint módosításra került a lakáscélú 
támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) ÖKT. rendelet, ezért a II. fejezet 2.) 
pontjának ezen rendelkezése törölhető.

III.

1.) Sajnos az elmúlt időszakban sem valósult meg az újabb bérlakások 
építése. A volt Farkasfai iskola lakásokká történő átalakítási tervei készen 
állnak, továbbá a Vas Megyei Önkormányzat  ajánlotta fel térítésmentesen 
átadásra a Sztg. Baross G. u. 8. sz. alatti lakóházat (melyben 5 lakás 
található), amennyiben az Önkormányzat vállalja annak felújítását és 2 lakás 
felett kizárólagos kiutalási jog biztosítását, valamint a többi lakásban is 
lehetőleg egészségügyi dolgozók elhelyezését. Viszont ezen épületek felújítása 
előzetes vállalkozói tájékoztatás alapján jelentős 20 -30 milliós összegeket 
emésztene fel, mely összeg jelenleg nem áll rendelkezésre.
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A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás bevonásával kell 
megvalósítani. Továbbra is elsődleges cél kell, hogy legyen az önkormányzati 
bérlakáspiac mobilizálása.

IV.

Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása a Szentgotthárd – Máriaújfalu közötti részen a 
Kis u. északi oldalán, azonban ez csupán önkormányzati forrásból nem oldható meg.
 A területekre  vonatkozó  út-  és  közműterveket  elkészíttettük,  a  kivitelezésükre  jogerős  építési 
engedéllyel rendelkezünk. 
Építési  telkek kialakítása  esetén  előnyt  élveznek továbbra  is  azok,  akik az  építkezést  követően 
önkormányzati bérlakást adnak le.
Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén 

V. 
Lakásfelújítási programterv

Tavalyi lakáskoncepció felülvizsgálatakor a Testület lakásfelújítási programtervet is meghatározott 
az önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan, amely megvalósulásához a 
T. Testületnek – akár lakáseladásokból is -  a megfelelő anyagi forrást biztosítania kellene.
Jelenleg  anyagi  forrás  hiányában  a  felújítást  nem  tudunk  megvalósítani,  holott  ismételten 
hangsúlyozzuk,  ezen  munkálatok  elmaradása  egyre  súlyosabb/veszélyesebb  állapot  kialakulását 
fogja eredményezni (vakolat-, stukkók omlása, tetőszerkezet megrogyása, stb…). 
 
Továbbá a felújítási programtervben nem szereplő Rábafüzesi, Alkotmány u .57. szám alatti lakóház 
is nagyon rossz állapotban van ( két lakás található itt).  Valamint a Sztg.,  Május 1. u. 2. alatti 
társasház sorsa is végiggondolandó.  

Természetesen a T. Testülettől is várhatók konkrét javaslatok felújítandó társasházakra is, illetve a 
felújítás mértékére is.

A Lakásfelújítási programtervet, mely tavaly az előterjesztés mellékletét képezte, új, V.  fejezetként 
a Lakáskoncepcióba beemelni szándékozzuk. 

VI.
Bérlakások karbantartására, felújítására fordítható összegek növelésének lehetősége:

1.)  A  bérlakások  karbantartására  fordítható  összegek  növelése  érdekében  az  Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalat  felől  egyre  többször  felmerül  annak  igénye,  hogy  a  Társasházaknál 
befizetendő üzemeltetési és felújítási költségek („közös költségek”) közül az üzemeltetési költség 
ne a beszedett bérleti díjból kerüljön a Társasházak felé kifizetésre, hanem a bérleti díjon felül a 
bérlőknek kellene megfizetni. Az üzemeltetési költségek közé sorolható: pl. a társasház biztosítási 
díja, kéményseprési  díj,  lépcsőház takaríttatása, közös lépcsőházi villany díja, kukák mosásához 
használt  „közös”  víz,  rágcsálóírtás,  stb,  a  felújítási  költség  pedig  a  társasház  felújítására, 
karbantartására fordítható összeget tartalmazza.
Véleményünk szerint az üzemeltetési költségek „haszonélvezői” az adott társasházban lakó bérlők 
is. A magántulajdonosok is befizetik ugyanezen költségeket, viszont az Önk-i lakások esetében ezen 
költségeket a befolyt bérleti  díjból az ÖKV fizeti  ki.  Előfordul olyan lakás is,  hogy a szociális 
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alapon beszedett bérleti díj nem fedezi az adott pl. egy félkomfortos, vagy komfort nélküli lakásra 
eső „közös költséget”. 
- Lakógyűlésen tapasztalt vélemények alapján több esetben előfordult már az, hogy az önk-i lakás 
bérlője, vagy hozzátartozója a lépcsőház villanykapcsolóját kitámasztotta annak érdekében, hogy a 
világítás  folyamatosan  égjen,  vagy  a  közös  falak  tisztaságának  megőrzésével,  épségével  nem 
törődnek mert nem ők fizetik annak karbantartását, stb. Ezért ezen költségek áthárítása esetén talán 
nagyobb felelősséggel lesznek környezetükért.
Az üzemeltetési  költségek áthárítása  esetén  (ez  a  költség  kb.  30  -  60  Ft/m2/hó között  mozog, 
társasházaktól  függ)  nyilvánvalóan  sokan  felháborodnak,  mert  sok  bérlő  (pl.  kisnyugdíjasok, 
nagycsaládosok) számára valamikor a bérleti díj kifizetése is elég problémás és megterhelő.
De  az  is  nyilvánvaló,  hogy  a  szociális  és  költségelven  bérbe  adott  lakások  bérleti  díjai  a 
magántulajdonban lévő lakásoktól  jóval elmaradnak, és ezeknél a lakásoknál is a bérlő viseli az 
összes  rezsiköltséget.  (ha  egy  piaci  és  a  szociális  bérleti  díjat  figyelembe  vesszük  akkor 
elmondható, hogy az Önkormányzat havi szinten a szociális alapon bérbe adott lakások bérlőit kb. 
20-30.000.-Ft-tal támogatja ) 
Ezen költségek bérlőkre történő áthárítása esetén a bérleti szerződések módosítása szükséges.
Továbbá  megemlítjük,  hogy az  így  megspórolt  kiadások eredményeképpen  az  Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalat  nagyobb  összeget  tud  fordítani  a  lakások  felújítására, 
karbantartására.   (Lakáskoncepció I. fejezetében javasoljuk új,  8.) pont beemelését) 

2.) Meggondolandó az az álláspont is, hogyha a jövőben összkomfortos lakás üresedik meg, azt 
először  piaci  alapon  kellene  meghirdetni  bérbe  adásra  (A rendeletünk  szerint  a  piaci  lakbér  a 
Szociális alapon bérbe adott lakás bérleti díjának 3-5-szöröse.) Amennyiben nincs rá jelentkező, 
akkor azt követően ki lehet utalni szociális bérlakásigénylő részére.
Ezen  szempont  pozitív  oldala  az,  hogy  ebben  az  esetben  is  bevétel  növekedést  lehet  elérni. 
Összkomfortos lakás szociális bérlakásként nem utalható ki. A vészesen emelkedő rezsiköltségek, 
gáz- és távhőárak egyértelműen előrevetítik, hogy a szociális bérlakásra jogot biztosító jövedelmi 
határ alatt élők nem fogják tudni a költségeket fizetni. Ennek lesz eredménye pl. a fogyasztásból 
való kizárás  (villany vagy gázóra leszerelése)  aminek később a  tulajdonos  önkormányzat  általi 
helyreállítása  sokszorosan  meghaladja  a  szociális  lakbérként  elérhető  bevételünket. 
(Lakáskoncepció I. fejezetében javasoljuk új,  9.) pont beemelését)

VII.
Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházak társasházzá történő átalakítása

Az  önkormányzat  tulajdonában  több  olyan  többlakásos  lakóház  is  van,  ami  nincs  társasházzá 
alakítva (Pl. Ady E. u. 6., Széchenyi u. 5., József A. u. 1., József A. u. 29.) . Ez azért probléma, mert 
ezekre a házakra nem lehet Társasház biztosítást kötni, valamint lakások értékesítése se lehetséges 
addig, míg nincs Társasházzá alakítva. Ezért felmerül annak igénye, hogy ahol ez lehetséges és 
szükséges, ott az ilyen lakóházakat társasházzá kell alakítani. Ezen átvezetés várhatóan ügyvédi és 
földhivatali (6.600.-Ft/ lakás) költségekkel fog járni. 
(Lakáskoncepció új VI. fejezet 1.) pont)

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció felülvizsgálatáról 
szóló beszámolót elfogadja.

2./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Lakáskoncepcióját a 2 sz. mellékletben található módosításokkal elfogadja. 
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1.sz. melléklet:

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAKÁSKONCEPCIÓJA
(Elfogadva 2005. október, módosította a 259/2007. sz.,  237/2008. sz. és a 155/2009. Testületi határozat)

I.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  lakáskoncepciója  a  legnagyobb  figyelmet  az  önkormányzati 
tulajdonú bérlakásokra fordítja. Szükségesnek látja az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó szabályozás 
átalakítását.

1.) Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók számára utalhatók 
ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét képezik. Ennek megfelelően a szociális lakás a 
szociálisan  rászorultak  segítését  szolgálja.  Erre  tekintettel  a  szociális  alapon  kiutalt  bérlakások 
bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – 
és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata.

A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői:
Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak azt tartjuk, ha 
a   jövedelmi  határokat  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum  2,1–szeresében  határozzuk  meg.   A 
jövedelmi határoknál a megfelelő feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó nettó jövedelmi határ 
egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és nyugdíjasok esetében a 
jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan erre most is van lehetőség).

A nem szociális alapon létrejött lakásbérletek:
Célszerű  bevezetni  a  nem szociális  alapon létrejövő lakásbérletet.  Itt  a  jövedelmi  helyzetük  alapján  a 
szociális  bérlői  körbe  bele  nem  férők  lakáshelyzetét  lehetne  megoldani.  A  szociális  alapon  kiutalt 
bérlakásokban élők jövedelmi – anyagi helyzetének megváltozása esetén a bérlő a bérlakásból kiköltözik 
vagy nem szociális bérlakások bérleti díját fizeti meg a továbbiakban.
Ezt  azok  számára  tartanánk  fenn,  akik  szociális  bérlők  voltak,  időközben  a  jövedelmi  helyzetük 
megváltozott (javult) de a lakást nem kívánják visszaadni. Itt a lakbérek jelentősebb emelésével lehetne a 
problémát megoldani. Az is lehetséges, hogy a nem szociális bérlakásban élők valamennyien potenciális 
minőségi lakáscsere - igénylők lehetnének, tehát megürülő lakások esetén lakásuk leadása után a magasabb 
komfortfokozatú (minőségű) lakásra elsősorban ők tarthatnának igényt. 

Piaci alapon létrejött lakásbérletek:
A  szociális  bérlakásigények  kielégítésén   kívül  lehetőség  van  lakások  piaci  bérleti  díjakért  való 
bérbeadására is. Erre csak összkomfortos, komfortos gázkonvektoros fűtésű és elsősorban 1994. január 01. 
után épült lakások esetében  van lehetőség. A lakbérük teljesen piaci alapú vagy ahhoz nagyon közeli.

2.) A lakbér a bérlakások felújításának a fedezésére szolgál.  Abban az esetben, ha a bérlakásban lakó 
vállalja a lakásnak az 1993. évi LXXVIII. Tv. 2. számú mellékletében az értelmező rendelkezések 
közötti 17. pontban meghatározott felújítások elvégzését (a központi  berendezések felújítása – pl. 
központos  fűtés  berendezései,  víz-  csatorna-  és  gázvezeték,  elektromos  vezetékek.  Stb.),  akkor  a 
felújítás  fejében a költségeket „lelakhatja”.  További feltétel:  a felújításhoz előzetes hozzájárulás 
kérése az önkormányzattól; a munkálatok megkezdésekor és befejezésekor a megtekintés-ellenőrzés 
lehetővé  tétele,  a  munkálatok  értékének  számlával  való  igazolása;  a  befejezést   követően  a 
„lelakásról” külön megállapodás kötése.

3.) Forrást kellene képezni az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek bérbeadásából befolyó 
bérleti  díj  egy  részéből  is.  Elképzelhető  egy  olyan  rendszer  kidolgozása,  mely  szerint  az  olyan 
társasházak  esetében,  melyekben  önkormányzati  tulajdonú  bérlemény  van  a  bérlemény  egy  éves 
teljes bérleti díját  az adott társasház felújítására (különösen a homlokzati  felújításra, tetőjavításra, 
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szigetelésre,  stb.)  lehetne  fordítani.  Erre  lehetne  éves  ütemtervet  készíteni  és  elfogadni.  Ennek 
rendszerét külön ki kell dolgozni.

4.) A jövedelmi-vagyoni helyzet  vizsgálata során a jövedelemigazolásokon túl a lakásigénylő/bérlő havi 
rezsi számláit is ellenőrizni kell. Amennyiben a rezsiköltség magasabb a kimutatott jövedelemnél, 
úgy elsősorban a rezsiköltség alapján kell megállapítani (vélelmezni) a jövedelmet. 

5.) A szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal  Hatósági és Okmányirodája és a 
lakásügyeket  intéző Műszaki  Iroda folyamatosan egyeztetni  köteles.  A hivatal  a  szociális  lakásra 
jogosultak és szociális lakásra nem jogosultak lakásigényléseit nyilvántartja. A kérelem beadásakor az 
igénylő szociális helyzetét közösen fel kell tárni. Ugyancsak közösen kell megvizsgálni a szociális 
helyzetet a lakás kiutalása előtt. 

6.) A jelenleg szociális alapon lakást bérlők, de szociális bérlakásra nem jogosultak esetén  az átmenetre 
(a magasabb, nem szociális alapon megállapítandó bérleti díj megállapításáig) hosszabb átállási  időt 
kell biztosítani abban az esetben, ha a bérlő nyugdíjas.

7.) A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott lakásokat értékesíteni 
csak  teljes  forgalmi  áron,  a  bérlakások  eladására  vonatkozó  kedvezmények  nélkül  lehetséges. 
Amennyiben  erre  a  hatályos  jogszabályok  nem  adnak  lehetőséget,  úgy  ezeket  a  lakásokat 
automatikusan az el nem adható lakások jegyzékére kell venni.

II.
1.) Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell tartani.

a.) Megemelt támogatásra jogosultságot célszerű biztosítani annak, aki önkormányzati bérlakást 
ad le a lakástulajdonába való beköltözésekor.

b.) Tovább kell szigorítani a támogatásra jogosultság igazolását – ld. I/3.)

2.) Az első lakáshoz jutók támogatásának nyújtása esetén ellentételezésképpen a támogatott ingatlan sorsát 
az eddiginél  alaposabban kell  figyelemmel kísérni.  Elő kell  írni  az  eddigieken felül  azt  is,  hogy a 
támogatottak legyenek kötelesek a támogatással megszerzett  ingatlanban lakni, ott  állandó lakcímet 
fenntartani. A lakáscélú támogatásáról szóló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

III.
1.) A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás   bevonásával kell megvalósítani.

2.) Ki kell dolgozni az új bérlakásokra vonatkozó hasznosítási tervet. 
Elsődleges cél kell, hogy legyen az önkormányzati bérlakáspiac mobilizálása. A lakások elkészülte után 
az önkormányzati  bérlakásban élők közül a minőségi lakáscserét  igénylők részére,  másodsorban az 
önkormányzati bérlakásban élők közül azoknak, akik szociális alapon már nem jogosultak bérlakásra, 
harmadsorban a szociális bérlakásigénylők részére célszerű a lakásokat  kiutalni.

3.)  Az  Ifjúsági  koncepcióban  tett  javaslattal  is  összhangban  a  35  éves  életkorig  terjedően  egy  külön 
lakáshoz juttatási rendszert kell kidolgozni. Itt számításba jöhet a korosztályba tartozó fiatal házasok 
szociális  bérlakához  juttatása  a  meglévő  lakásállomány  egyes  –  komfortos  és  összkomfortos  - 
lakásainak  felhasználásával,  vagy külön felépítendő Fiatal  Házasok Otthonának kialakításával.  Egy 
olyan  rendszert  kell  létrehozni,  melyben  a  rászoruló  fiatalok  úgy  kapnak  alacsony  lakbérrel 
önkormányzati bérlakást, hogy vállalják:  meghatározott időn- célszerűen öt éven – belül saját lakást 
vásárolnak  vagy  építenek  és  az  önkormányzati  lakásból  kiköltöznek.  Ennek  érdekében  az 
előtakarékoskodást igazoltan el kell kezdeni és folyamatosan folytatni kell – ennek tényét folyamatosan 
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kell igazolni. Amennyiben a meghatározott idő letelte után a kiköltözésre nem kerül sor, akkor a lakbér 
a szentgotthárdi piaci lakbér fölé emelkedik. A lakások bérletéről, valamint a lakbérek megállapításáról 
szóló rendeletet ennek megfelelően módosítani szükséges. 

4.) I. Fiatal Házasok Otthona (FHO)

- Olyan lakásbérlet ez fogalmilag, melybe elsősorban azok a szentgotthárdi fiatal párok és fiatalok 
kerülhetnek  be,  akik  saját  lakáshoz  kívánnak  jutni  adásvétellel  vagy  építkezéssel  és 
előtakarékoskodást vállalnak: bankkal erről szerződést kötnek és legfeljebb öt éven át havonta be is 
fizetik  az  előtakarékossági  szerződésben  vállalt  összeget,  ennek  folyamatos  ellenőrzését  az 
önkormányzat számára lehetővé is teszik. Vállalják, hogy a lakást Szentgotthárdon veszik meg v. 
építik fel. Az FHO-ban legfeljebb 5 évig lehet lenni. Erre az időpontra meg kell szerezni a saját 
ingatlant (venni kell vagy építeni és ki kell költözni vagy ha erre nem kerül sor, akkor az 5. év 
végétől  a piaci lakbér 150%-ára emelkedik a lakbér.

- A fiatalok ebben a rendszerben önálló bérlakáshoz jutnak, aminek a lakbére a piaci lakbér ¼-e – 
számoljunk az egyszerűség kedvéért 10e Ft/hó összeggel - és így az életüket önállóan kezdhetik 
meg. Nem kell a szülőkkel maradni, de nem is kell piaci bérleti díjat fizetni egy „albérletben”, így a 
fiatalok tudnak félretenni. Nem feltétele az FHO-ba kerülésnek  a szociális rászorultság. Előny, ha 
gyermek(ek) van(nak). Szentgotthárdi állandó lakosok jöhetnek csak szóba. 

- Kidolgozandó:   az  életkor;  az  az  előtakarékossági   fajta,  amit  bankkal  meg  kell  kötni  és  ami 
megfelelő garanciát hordoz arra, hogy ténylegesen ki is tudjanak költözni a lakásból; az a lakás, 
ahol ezt a FHO-t ki lehet alakítani.

- A  kikerülők lakásába újabb fiatalok érkezhetnek.
- Az FHO-bérleti díjakból az önkormányzat forrást képez a II. kategória támogatására. Egy FHO-

lakás bérleti díja egy év alatt a példánál maradva 120e Ft, 5 FHO lakás bérleti díja egy év alatt 600 
e Ft. Ha van 5 FHO-lakásunk, akkor ez öt év alatt 3 millió Ft-ot jelent. Ez már szóra érdemes forrás 
az Első lakáshoz jutók előtakarékosságának támogatásához, vagyis az itt következő II. fejezetbe 
tartozók segítésére.

II. Első lakáshoz jutók előtakarékosságának támogatása

- Aki  nem  kap  FHO-  lakást  az  önkormányzattól,  de  saját  lakás  vétele  vagy  építése  érdekében 
előtakarékoskodik,  erről  szerződést  köt  bankkal  és  az  önkormányzattal  és  meghatározott  időn 
keresztül – célszerűen legalább 5 éven át - folyamatosan takarékoskodik, az önkormányzat az FHO-
lakások egy évi bérleti díját – továbbra is a példa számainál maradva -  600e Ft-ot elkülönít és a 
fiatal  által  összetakarékoskodott  összeghez hozzárakja  –  célszerűen  akkor,  amikor  a  megvenni 
szándékozott lakás már megvan vagy az építkezés már befejeződött.  Maga a támogatás kifizetése 
mint az első lakáshoz jutók támogatása viselkedik. 

- Az önkormányzat által beszedett FHO-s bérleti díjakat elkülönítve kell tartani, akár kamatoztatni 
lehet) így a forrását saját maga kitermeli a rendszer. Mindig csak maximum annyian férnek bele 
ebbe a formába, ahány FHO-s lakás van.

- Az ilyen támogatás a fiatal szociális helyzetétől független, viszont a támogatás az első lakáshoz 
jutók  támogatásához  hasonlóan  viselkedik  abban  az  értelemben,  hogy  csak  a  rendeletben 
meghatározott lakásmértékig támogatható. Hosszabb folyamatos együttműködést vár el a város és a 
fiatal között; az előzetes takarékoskodást támogatja; ha a fiatal életkörülményei megváltoznak, nem 
tud lakást szerezni vagy elköltözik, az önkormányzatnál megmarad a beígért pénz; az első lakáshoz 
jutók szokásos támogatásának a dupláját jelenti

- Kidolgozandó  : az életkor; az az előtakarékossági  fajta, amit bankkal meg kell kötni és ami 
megfelelő garanciát hordoz arra, hogy abból ténylegesen bele is lehessen kezdeni egy önálló 
szentgotthárdi ingatlan megszerzésébe); az a módszer, ahogyan az FHO-ból befolyó bérleti díjat 
külön tartjuk és felhasználjuk
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IV.
1.) Építési  telkek  kialakítása  esetén  előnyt  élveznek azok,  akik  az  építkezést  követően  önkormányzati 

bérlakást adnak le.
Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata építési telket csak családi házzal való 
beépítési kötelezettséggel értékesít, a beépítési kötelezettség teljesítéséig 
elidegenítési tilalom kikötésével (4 évre) és a visszavásárlási jog feltüntetésével. 
További feltétel, hogy nemcsak a felépítés, hanem a lakásba való tényleges 
bejelentkezést és bentlakást is vállalniuk kell az önkormányzati építési telekhez 
jutóknak.”
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2. sz. melléklet:

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAKÁSKONCEPCIÓJÁNAK 
MÓDOSÍTÁSA

(A könnyebb átláthatóság érdekében a törlendő szövegrészeket piros betűszínnel,  a módosítás szövbegét 
kékkel jelöltük)
1. A lakáskoncepció I. fejezet 2.), 6.) és 7.) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

I.
„2.)  A lakbért  a  lakás  használatának ellenértékeként  kell  fizetni,  a  befolyó  lakbér  pedig  elsősorban  a 

bérlakások felújításának a  fedezésére szolgál.   Abban az esetben,  ha a  bérlakásban lakó vállalja  a 
lakásnak az 1993. évi LXXVIII. Tv. 2. számú mellékletében az értelmező rendelkezések közötti 17. 
pontban meghatározott felújítások elvégzését (a központi berendezések felújítása – pl. központos fűtés 
berendezései, víz- csatorna- és gázvezeték, elektromos vezetékek. Stb.), akkor a felújítás  fejében a 
költségeket  „lelakhatja”.   További  feltétel:   a  felújításhoz  előzetes  hozzájárulás  kérése  az 
önkormányzattól;  a  munkálatok  megkezdésekor  és  befejezésekor  a  megtekintés-ellenőrzés  lehetővé 
tétele, a munkálatok értékének számlával való igazolása; a befejezést  követően a „lelakásról” külön 
megállapodás kötése.”

„6.) A jelenleg szociális alapon lakást bérlők, de szociális bérlakásra nem jogosultak esetén  az átmenetre 
(a magasabb, nem szociális alapon megállapítandó bérleti díj megállapításáig) hosszabb átállási  időt 
kell biztosítani abban az esetben, ha a bérlő öregségi nyugdíjas.”

7.)  Törlendő:  A lakáseladások kapcsán az 1.  pontban említett  piaci  lakbérekért  bérbe  adott  lakásokat 
értékesíteni csak teljes forgalmi áron, a bérlakások eladására vonatkozó kedvezmények nélkül lehetséges. 
Amennyiben erre a hatályos jogszabályok nem adnak lehetőséget, úgy ezeket a lakásokat automatikusan az 
el nem adható lakások jegyzékére kell venni.

7.) A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott lakások értékesítése esetén 
a lakás ellenértékeként ténylegesen kifizetendő összeg  a lakás teljes piaci forgalmi értékénél kevesebb 
összeg nem lehet. 

2. A lakáskoncepció I. fejezete új, 8.) és 9.) bekezdéssel egészül ki:

8.)  A lakbérek  megállapításáról  szóló  rendeletben  meghatározott  bérleti  díjon  felül  a  bérlőnek ki  kell 
fizetnie az általa bérelt lakásra eső üzemeltetési költséget, mely kötelezettséget a bérleti szerződésben is 
szerepeltetni kell. 
Az ÖKV a többletbevételekre tekintettel köteles a lakások karbantartására és felújítására a jelenleginél 
nagyobb összeget fordítani. Ennek tervezett nagyságát és a felhasználás helyét az éves lakásfelújítási és 
karbantartási tervben külön soron kell szerepeltetni „bérlői többletbefizetésekre tekintettel végzendő 
karbantartások, felújítások” címén. 

9.)  Megüresedett  összkomfortos  Önk-i  bérlakást  a  2010.  évben  értékesítésre  kell  kijelölni.  Ennek 
sikertelensége esetén a lakást elsősorban piaci alapon kell bérbeadásra meghirdetni, amennyiben nincs 
az adott lakásra jelentkező, úgy azt minőségi lakáscsereként kell felhasználni.  

3. A lakáskoncepció II. fejezet 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:

II.
2.) Az első lakáshoz jutók támogatásának nyújtása esetén ellentételezésképpen a támogatott ingatlan sorsát 

az eddiginél alaposabban kell figyelemmel kísérni.  Törlendő: Elő kell írni az eddigieken felül azt is, 
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hogy  a  támogatottak  legyenek kötelesek  a  támogatással  megszerzett  ingatlanban  lakni,  ott  állandó 
lakcímet fenntartani. A lakáscélú támogatásáról szóló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell. –
megtörtént 

4. A lakáskoncepció új, V. fejezettel egészül ki:

V. 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAKÁSFELÚJÍTÁSI PROGRAMTERVE

A lakásfelújítási programterv  elsősorban azon társasházak felújítására tartozik, melyeknél a lakások 100 
%-ban  önkormányzati  tulajdonban  vannak,  másodsorban azon  társasházak  felújítása,  melyekben  a 
bérlakások többségének Szentgotthárd Város Önkormányzat a tulajdonosa.  
Ezen programtervbe a megfelelő anyagi forrás rendelkezésre állása esetén az alábbi felújítási feladatok 
elvégzése tartozik:
talajvíz  elleni  szigetelés,  tető/tetőfedés  cseréje,  homlokzat  vakolása  -  vakolatomlás  megelőzése,  épület 
hőszigetelése, épület színezése, a társasházban lévő lakásokban a nyílászárók -ablakok és bejárati ajtók - 
cseréje.

Szentgotthárd Város Önkormányzata  az ingatlanok felújítására a következő sorrendet határozza meg:  

1. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (7 lakásból és 1 üzletből álló társasház)
2. Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház)
3. Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház)
4. Szentgotthárd, Széll K. tér 19. (4 lakásból és egy üzletből álló társasház) –az üzlet nem 

miénk, de nagyon kicsi a rá eső hányad,  a tulajdonos a rá eső részt vállalhatná)
5. Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház)
6. Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház)
7. Szentgotthárd, Ady E. u. 6. (8 lakásos társasház)

Ezen ingatlanok felújítása  a  bennük lévő  lakások belső  felújítását  (belső  ajtók-,  burkolatok-,  villamos 
hálózat cseréjét, stb.) nem tartalmazza. 

A felújítási programtervtől a fenti, illetve még egyéb Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanokban 
esetlegesen bekövetkező súlyos káresemény, élet-, és balesetveszély elkerülése végett el lehet térni.

5. A lakáskoncepció új, VI. fejezettel egészül ki:

VI.

1.)  Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező jelenleg nem társasházként bejegyzett  lakóházakat 
fokozatosan Társasházzá kell alakítani. 
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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2010. június 30. ülésére.

Tárgy : I., Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös 
             tekintettel  a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokra.
             II., Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programjának (2010-2014) 

elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület !

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

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 22/2001. (VI.28.) számú 
ÖKT rendelete (továbbiakban: rendelet) foglalkozik a helyi környezetvédelem szabályozásával, amellyel 
kapcsolatban az alábbi beszámolót terjesszük elő:

1./ Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban:

- A települési  szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését 1993. 
január  01-től  a  Müllex-Körmend  Kft.  végzi.  A hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII. 
törvény és  a  végrehajtására  kiadott  kormányrendelet  alapján  kiírt  nyílt  szilárd  hulladékkezelési 
pályázat nyerteseként 2002. november 12-től 10 évre szóló szerződés alapján végzi tevékenységét. 
A szolgáltatás keretén belül biztosítja ingatlanonként a heti egyszeri (tömbházaknál heti kétszeri) 
vegyes  hulladék,  valamint  áprilistól-novemberig  a  kijelölt  utcákban  heti  egy  alkalommal  – 
egyébként  kéthetente  –  szerves  (bio)  hulladék  összegyűjtését,  elszállítását  és  ártalommentes 
elhelyezését. A szolgáltatás magában foglalja az évi egyszeri (tavaszi) lomtalanítási akciót a város 
teljes közigazgatási területén. Ebben az évben 2010. május 08-án Szentgotthárdon nyugatra eső 
utcában,  illetve  Rábatótfalu,  Rábafüzes,  Jakabháza,  Máriaújfalu,  Farkasfa,  Zsida  és  Zsidahegy 
városrészeken,  valamint  2010.  május  15-én  a  város  többi  utcájában,  illetve  a  Rábakethelyi 
városrészen szerveztünk lomtalanítási akciót. 

- Az év  hátralévő részében  a háztartási  lomok elhelyezésére az  Önkormányzati  Közszolgáltató 
Vállalat telephelyén kihelyezett 30.0 m3-es lomgyűjtő konténerben van lehetőség, ahol a lakosság 
ingyenesen elhelyezheti hulladékát.   A tavalyi  évben 8  alkalommal,  idén  eddig  5 alakalommal 
kellett ezt a konténert üríttetnünk.

- A településen 17 db gyűjtősziget kialakításával lehetőség nyílt a lakosság számára a papír, a PET 
palackok és az üveg hulladékok szelektált formában történő gyűjtésére. A begyűjtés körjáratokkal 
frakciónként  történik,  az  így  begyűjtött  hulladékok  előkezelés  után  kerülnek  elszállításra  az 
újrahasznosítókhoz. A városban kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kihelyezett szelektív 
konténerek ürítése a Müllex-Körmend Kft. feladata a szelektív gyűjtő körjáratai során (általában 
kéthetente) történik, de a nyári időszakban akár hetente is (PET-palackok). E szolgáltatás ingyenes, 
sem  az  önkormányzatnak,  sem  a  lakosságnak  nem  kell  fizetnie  érte.  A szigeteken  elhelyezett 
konténerek  környezetében  elszórt  hulladék  összegyűjtését  megállapodásunk  alapján  az 
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat végzi heti rendszerességgel hétfő, illetve keddi napokon. 
Rendeletünk  előírásai  szerint  a  hulladékgyűjtő  szigeteken  a  megfelelő  konténerekben  kell 
elhelyezni  a  képződő  papír  –  üveg  -  PET-palack  (műanyag  palack)  -  hulladékot.  Az  egyes 
hulladékfajták csak az arra rendszeresített konténerekbe rakhatók. A konténerekbe más hulladék, 
egyéb  dolog  bedobása,  beöntése  TILOS!  Ha  a  bedobni  kívánt  hulladék  a  konténer  nyílásán 
bármilyen okból nem fér be, azt  a hulladékgyűjtő szigeten hagyni tilos, azt  tulajdonosa köteles 
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visszaszállítani. Nem minősül szelektív gyűjtésnek a műanyag zsákban összegyűjtött papírhulladék 
a konténerek mellé kihelyezve sem. A Képviselő-testület 2009. augusztusi  ülésén foglalkozott a 
hulladék-gyűjtő szigetek lévő konténerek áthelyezésével, illetve megszüntetésével, mivel néhány 
hulladékgyűjtő  szigeten  már  nem  lehetett  fenntartani  a  rendet.  Ennek  a  döntésnek  az 
eredményeként történt meg a József A. úti volt tekéző területén lévő szelektív hulladákgyűjtő 
sziget áthelyezése a Széchenyi úti tömbbelsőbe a járda és Széchenyi út 8. számú ingatlan hátsó 
oldala (volt halraktár bejárata) közé. A helyszíni ellenőrzéseink során szerzett tapasztalataink 
azt mutatták, hogy az áthelyezés elérte a célját, mivel ezen a helyen már a hulladékgyűjtő 
sziget környezete rendben volt. Ezzel az áthelyezéssel kapcsolatban azonban a hulladékgyűjtő 
sziget melletti társasház képviselőjétől lakossági panasz  érkezett. A Széchenyi úti 8. számú 
társasház  nevében  a  közös  képviselő  kéri,  hogy  a  Képviselő-testület  vizsgálja  felül  ezt  a 
döntését, mivel állításuk szerint most csak azért van rend a sziget körül, mert az ott lakók 
folyamatosan  rendben  tartják,  a  szigeten  továbbra  is  szabálytalanul  helyezik  el  ott  a 
hulladékot, szemétlerakónak használják azt. Továbbá túl közel vannak az ingatlanuk falához, 
ezért a konténer tetejének felnyitásakor a ház homlokzata megsérül és véleményük szerint 
részben  a  társasház  területén  vannak  most  ezek  a  konténerek,  amelyhez  ők,  mint 
tulajdonosok  nem  járultak  hozzá.  A konténerek  áthelyezésekor  figyelembe  vettük,  hogy 
közterületen legyenek a konténerek (kb. 1,00 m széles terület tartozik az épülethez), azonban 
a  konténerek ürítésekor előfordulhat,  hogy ürítés  után nem pontosan az  eredeti  helyükre 
kerülnek vissza a kpntánerek. Továbbá ezek a konténereket elvileg csak speciális szerszámmal 
nyithatók fel,  mivel értékesíthető hulladék van bennük csábító is egyben, hogy felfeszítsék 
őket. 

- Közterület-felügyelők és az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat illetékesei is jelezték, hogy a 
sporttelep mellett utólag kialakított hulladékgyűjtő szigeten áldatlan és kezelhetetlen állapot alakult 
ki a szabálytalan hulladékelhelyezés miatt. Pillanatnyilag ez a legkevésbé szem előtt lévő sziget a 
város központi  területén – a  hulladék viszonylag könnyen elhelyezhető a  konténerek mögött,  a 
Zsida  – patak  növbényzettel  borított  partján.  Megfontolandónak tartjuk a  hulladékgyűjtő  sziget 
áthelyezését a Kossuth L. u. szemközti oldalára, a Kossuth L. u. és a Kisfaludy utca találkozásánál 
lévő kaszált zöld önkormányzati tulajdonú gyepterületre vagy amennyiben ez nem lehetséges, még 
a sziget megszüntetését sem tartjuk kizárhatónak.  

- Működik  az  ingatlanonkénti  „sárga  zsákos”  szelektív  gyűjtés is.  A gyűjtésbe  bekapcsolódó 
lakosság,  ingatlanonként  zsákba  tudja  gyűjteni  a  papír-,  a  fém-,  és  a  műanyag  csomagolási 
hulladékot,  illetve  az  italos  kartondobozokat,  amelyet  gyűjtési  napokon  kell  az  ingatlanuk  elé 
kihelyezniük. 2010-ben a következő napokon történt,  illetve történik a „sárga zsákos” hulladék-
gyűjtés:  2010. január 07., február 04., március 04., április 01., április 29., május 27., június 24., 
július 22.,  augusztus 19.,  szeptember 16.,  október 14.,  november 11.,  december 09. A gyűjtésre 
szolgáló zsákok a Közszolgáltató Vállalatnál (Szentgotthárd, Füzesi u. 8. tel: 94/554-459), illetve az 
idei évtől a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál is díjmentesen átvehetők. 

- A hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető kisebb utcákban zsákos gyűjtés folyik. Az így 
összegyűjtött  hulladék  elszállítását  egy  kisebb  autóval  végzik  heti  egyszeri  alkalommal. 
Rábatótfalu, Zsida városrészeken a Müllex Kft-vel kötött megállapodás alapján az Önkormányzati 
Közszolgáltató  Vállalat  gépjárművével,  Rábafüzes,  Farkasfa,  Máriaújfalu  városrészeken  pedig 
Müllex Kft. saját gépjárművével. 

- A  szilárd  hulladékkezelési  közszolgáltatás  fejlesztése  céljából  tervezzük  a  városban  egy 
hulladékgyűjtő  udvar kialakítását,  ahol  a  szelektív  hulladék  (fém-,  papír-,  műanyag-,  üveg-, 
textilhulladékok,  építési  törmelék,  stb.)  befogadása  mellett  lehetőség  nyílna  a  lakossági  körben 
keletkező veszélyes hulladékok (elem, akkumulátor, gyógyszer, festékes doboz, elektronikai, állati 
eredetű hulladékok stb.) befogadására is. A hulladékudvar tervezett helye a Szentgotthárd Ipari Park 
Nyárfa út 0284/32. hrsz-ú ingatlan. Az udvar megépítésére vonatkozó terveket felülvizsgáltattuk, 
mivel időközben változtak a kialakítására vonatkozó jogszabályi előírások (néhány hulladéktípus 
gyűjtését  csak  fedett  részen  lehet  megtenni,  illetve  a  gyakorlati  tapasztalatok  alapján  a 
gyűjtőkonténerek  egy  rámpa  körül  lennének  elhelyezve  és  ezáltal  a  lakosság  könnyen  tudná 
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behelyezni a hulladékot. A tervekre a jogerős építési engedélyt is megkaptuk. Az itt összegyűjtött 
hulladék átmeneti és szakszerű tárolás után átadásra kerülne a megfelelő hatósági engedélyekkel 
rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezet részére.  Egy FVM rendelet előírása alapján az állati 
eredetű hulladékok kezelését szolgáló dögkutakat is be kell zárni és fel kell számolni. A tervezett 
hulladékudvarban  az  állati  eredetű  hulladékok  befogadására  is  lehetőség  nyílhatna 
(hűtőkonténerben,  majd  átadása  kezelő  szervezet  részére).  A Képviselő-testület  2008.  októberi 
ülésén  döntött  a  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Projkthez  történő 
csatlakozásról.  Ennek  a  projektnek  része  többek  között  egy  hulladékudvar  megépítése 
Szentgotthárdon.  A Társulás 2009. december 01-én benyújtott, a „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási  rendszerek  fejlesztése”  című KEOP –7.1.1.1/09-2009-0009  számú 1.  fordulós 
pályázatát  a  Környezetvédelmi és  Vízügyi  Minisztérium támogatásra érdemesnek ítélte.  A 
Támogatási Szerződés ünnepélyes aláírására 2010. április 08-án került sor. 

- A  kormány  109/2005  (VI.  23.)  rendeletével  bevezette  a  hordozható  elemek  visszavételi, 
visszagyűjtési  és  hasznosítási  kötelezettségét.  Ezzel  a  visszavételt  és  a  begyűjtést  -  annak 
megszervezését és finanszírozását is - a gyártók felelősségi körébe utalta. A fogyasztóknak a 9/2001 
(IV. 9.) KöM rendelet megtiltotta, hogy a kimerült elemeket és elhasználódott akkumulátorokat más 
hulladékba keverje,  tehát pl.  a lakossági hulladékgyűjtőbe (kukába) dobja. A fenti  jogszabályok 
tették  szükségessé,  hogy  kiépüljön  egy,  a  fogyasztók  számára  kényelmesen  igénybe  vehető 
visszagyűjtő  rendszer.   A  hordozható  elemek  visszavételi,  visszagyűjtési  kötelezettségét 
Magyarországon a  RE'LEM Kht.  végzi.  Ennek érdekében az  önkormányzat  szerződést  kötött  a 
CELLA HUNGARICA Forego Kft.-vel és a lakosság számára nyilvános gyűjtőpontot létesített a 
Polgármesteri  Hivatalban.  A  használt  elemek  begyűjtésére  szolgáló  speciális  gyűjtőedény  a 
Polgármesteri  Hivatal  I.  emeleti  lépcsőfordulójában  került  elhelyezésre.  Továbbá  a  Képviselő-
testület 26/2006.  (VI.26.) számú rendeletében  a  környezettudatos  nevelés  érdekében  az  oktatási 
intézményekben  is  előírta  a  lakossági  körben  keletkező  hulladékká  vált  elemek  begyűjtésének 
megszervezését, ezért az önkormányzattal szerződött szervezet ezen intézményekben is kihelyezte a 
használt elem gyűjtőkonténereket. 

- Az Ökohydro Kft.  a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a Környezet- és Vízügyi 
Főfelügyelőség  14/111-4/2004.  számú  határozatával  megváltoztatott  9870/1/2003.  számú 
határozatban  előírt,  a  Szentgotthárd  0146/3.  hrsz-ú  területen  lévő  törmeléklerakóra  vonatkozó 
teljes  körű  környezetvédelmi  felülvizsgálati  dokumentációt  elkészítette,  amely  alapján  a 
felügyelőség engedélyt adott a lerakó lezárására és elrendelte a lerakóra vonatkozó rekultivációs 
terv, illetve egy figyelőkút megépítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítését 
és benyújtását. A tervek elkészültek, amelyek alapján a felügyelőség elrendelte a hulladék-lerakó 
lezárását  és  a  területen  további  hulladék  lerakását  megtiltotta.  A hulladéklerakó mellé  tervezett 
felszíni vízelvezető rendszerrel kapcsolatos vízjogi létesítési engedély határozat 2008. június 11-én 
jogerőssé vált.  A Képviselő-testület  2008. októberi  ülésén döntött  a Nyugat-dunántúli  regionális 
Hulladékgazdálkodási Projkthez történő csatlakozásról. Ennek a projektnek része többek között a 
már bezárt hulladéklerakók rekultivációja, így a szentgotthárdi volt törmelék-lerakóhelyé is.

- Az  ingatlanoknál  keletkező  építési  és  bontási  törmelékek  átmeneti  gyűjtése jelenleg  az 
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat telephelyére kihelyezett 8 m3-es konténerben történik, 
amelyet  a  Müllex-Körmend  Kft.  ürít.  Amennyiben  az  építési  törmelék  ennek  a  konténernek  a 
befogadó  képességét  meghaladja,  úgy  annak  elszállítása  a  Müllex  -  Körmend  Kft.-től  történő 
konténer megrendelésével és elszállíttatásával történhet.  

• Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálását kiemelt ingatlanok esetén megállapodás alapján 
a  Közszolgáltató  Vállalat  végzi,  egyéb  önkormányzati  ingatlanok  kaszálása  pedig  időjárástól 
függően eseti megbízások alapján történik (Közszolgáltató Vállalat, városrészi egyesületek). 
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• A Jakabházi Városszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel kötött megállapodás alapján 
a  8-as  számú  főútvonal  megállapodással  érintett  szakaszán  (Kodály  Z.  utca  – 
Jakabháza közigazgatási határ közötti  szakasza) az egyesület tagjai 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. Sajnos az érintett szakaszra kihelyezett 6 
db hulladékgyűjtőből 1 db-ot már elloptak.

• A  2010.  április  22-én  lezajlott  hulladékgyűjtési  akció  keretén  belül  a 
közfoglalkoztatottak  67  zsák  hulladékot  gyűjtöttek  össze  (elsősorban  bevezető 
szakaszok mentén, beleértve a városrészeket is). A SZOI felső tagozatos tanulói pedig 
elsősorban a belső területeken (pl.: parkokban) 57 zsák hulladékot gyűjtöttek össze. 

• Idén lett  volna aktuális  a helyi  hulladékgazdálkodási  tervünk (2004-2010)  felülvizsgálata,  a 
második tervezési ciklus szerinti terv elkészítése. A helyi hulladékgazdálkodási tervet a területi 
tervek kihirdetésétől számított 270. napig kell elfogadni és közzétennie az önkormányzatnak.  A 
helyi hulladékgazdálkodási tervnek a település legfontosabb hulladékgazdálkodási problémáit úgy 
kell megoldani, hogy teljesüljenek a jogszabályokban, az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben 
(OHT II) és a területi tervben (THT II) meghatározott mindazon célok, amelyeket önkormányzati 
szinten  kell  végrehajtani.  Szentgotthárd  esetében  a  területi  terv  a  Nyugat-Dunántúli  statisztikai 
régió hulladékgazdálkodási terve, amelyet még nem fogadtak el. 2010. februárjában kaptunk egy 
értesítést  a  felügyelőségtől,  hogy  a  Nyugat-dunántúli  Statisztikai  Régióra  vonatkozó  Területi 
Hulladékgazdálkodási  Terv  második  tervezési  ciklusának  (THT II)  előkészítése  megkezdődött. 
Ennek  a  területi  tervnek  a  kihirdetését  követően  tudjuk  megkezdeni  a  második  helyi 
hulladékgazdálkodási tervünk elkészítését, amelyet az előírások szerint a területi terv kihirdetésétől 
számított 270. napig kell kihirdetnünk.

2./ Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatban: 

Nemcsak helyi problémát jelent a nem megfelelően gondozott, már több éve le nem kaszált, így általában 
allergén növényekkel szennyezett ingatlanok rendbetétele (kaszálása). Szentgotthárd közigazgatási 
területén első fokon eljáró növényvédelmi hatóság külterületi ingatlanoknál a Vas Megyei Növény és 
Talajvédelmi Szolgálat, belterületi ingatlanoknál a város jegyzője. 2009-ben  30 db ezzel kapcsolatos 
bejelentést (lakossági, hatósági, saját észlelés) vizsgáltunk ki. A bejelentések, illetve a hivatalból indult 
eljárások közül huszonkilenc esetben kellett intézkednünk. A kaszálatlan ingatlanok rendbetételére 28 db 
felszólítást küldtünk ki, valamint 4 db  közérdekű védekezést rendeltünk el a parlagfűvel szennyezett 
ingatlanok esetében. Állandó problémát okoznak a különböző vállalkozások nevén lévő ingatlanok, 
amelyek a bejelentett címükön általában nem veszik át a felszólításokat, ilyenkor az ügyvezető címérére 
kiküldött felszólítások többnyire eredményre vezettek. 
Idén eddig 5 db elhanyagolt ingatlan esetében küldtünk felhívást az ingatlan tulajdonosának / 
használójának, amelyben tájékoztattuk a jogszabályi előírásokra és ezek be nem tartása esetén a 
következményekre, mivel a jogszabály által előírt határidőig – június 30-ig –, (amely idén az 
előterrjesztés készíytésének pillanatában még nem telt le) önként teljesíthetik ezen kötelezettségüket. 

3./ A vizek védelmével kapcsolatban:     
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- A vizek védelmével kapcsolatban a legnagyobb veszélyforrást az élő vízfolyásokba kerülő szennyvíz 
jelenti. A Képviselő-testület 26/2004. (VIII. 27.) számú rendelete alapján 2004. október 01-től az 
önkormányzat adóhatóságához talajterhelési díjat kell fizetni azoknak a kibocsátóknak, akik a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés 
alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak. A 2009. évi adatok alapján 106 db olyan ingatlan van, ahol 
műszakilag rendelkezésre állt közcsatorna, de az ingatlantulajdonos nem kötött rá a hálózatra. Ebben az 
adatban Zsida, Zsidahegy és Rábatótfalu II. ütem szennyvízcsatornázása utáni ingatlanok is szerepelnek 
már. 
A közelmúltban több kampányt is folytattunk a szenyvízcsatorna-hálózatra történő rákötések előmozdítása 
érdekében. A Vasivíz Zrt. kimutatása alapján 2009-ben 47-en csatlakoztak a hálózatra. Az elmúlt évek 
kapányainak tapasztalatai azt mutatták, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosainak csaknem 30 %-a 
különböző indokok alapján nem vállalja a rákötést (szociális indokok, üres lakóház, nincs bevezetve a 
lakóházba az ívóvíz stb.). 

- Szentgotthárd közigazgatási területén Máriaújfalu, Farkasfa és Jakabháza városrészek szennyvízcsatorna-
hálózata még nem került kiépítésre.
2010. február 23-án ismételten kiírásra került a Környezet és Energia Operatív Program 
Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció ezúttal egyfordulós KEOP-1.2.0/B alkomponense. 
A benyújtani tervezett pályázat célja Máriaújfalu városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése és a 
szennyvíz végátemelő kisebb mértékű (5 %-os rekonstrukciós határon belüli) felújítása. A pályázat címe: 
„Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése” 
Máriaújfalu szennyvízelvezetésére a Mélyépterv Infrastruktúra Kft. által készített tervekkel (Szentgotthárd-
Rábatótfalu II. ütem, Máriaújfalu, Zsida) és jogerős vízjogi létesítési engedéllyel (2011. február 28-ig) 
rendelkezünk.
Farkasfa és Jakabháza szennyvízhálózatának kiépítését a most benyújtandó projektben nem tervezzük 
szerepeltetni. Farkasfa esetében a máriaújfalui végpontra csatlakozás fajlagos költségei nagyon magasak, 
rendkívüli mértékben rontják a pályázat eredményességét. A városrész szennyvízkezelését egyedi 
szennyvíztisztító berendezéssel lehetne megoldani – ebben a szakmai vélemények nem egybehangzóak - 
,ezért további egyeztetés szükséges a VASIVÍZ Zrt-vel. 
Jakabháza tekintetében is rendelkezünk a Mélyépterv Infrastruktúra Kft. által készített engedélyes 
tervdokumentációval, amelynek 2009. augusztus 31-ig érvényes vízjogi létesítési engedélyének 
meghosszabbítását kezdeményeztük. A meglévő tervek a városrész szennyvizét a regionális hálózatra 
vezetik rá. A 2008-ban kialakított projekt koncepció szerint a meglévő tervek átdolgozása azért lenne 
szükséges, hogy a regionális rendszer kihagyásával közvetlenül a szentgotthárd-rábafüzesi hálózatra 
csatlakozzon a jakabházi hálózat.

- A közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz elszállításáról az 
önkormányzat jelenleg a Drain -Team ÖKO Környezetgazdálkodási Kft.-vel kötött megbízási szerződés 
alapján gondoskodik. A Kft. az összegyűjtött szennyvizet megállapodásunk alapján a kapacitással 
rendelkező szennyvíztisztítókban helyezi el (Körmend, Szombathely).
A volt zsidahegyi leürítőtelep felszámolására a tulajdonosnak 2007. október 31-ig kellett a rekultivációs 
tervet elkészíttetnie, amely alapján a környezetvédelmi hatóság határozatában előírt határidőkben kell a 
szükséges munkálatokat elvégeztetnie. A terület tulajdonosa a Florasca Kft. ismételten benyújtotta 
pályázatát a terület engedélyzett terv szerinti rekultivációja érdekében.

4./ Zöldterületek fenntartása és kezelése:

• A város területén lévő parkok fenntartásáról, a növényzet ápolásáról és az idényszerű 
növényvédelmi  munkálatok  elvégzéséről  az  önkormányzattal  kötött  parkfenntartási 
megállapodás alapján a Közszolgáltató Vállalat gondoskodik. A zöldterületek megfelelő 
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fenntartását elsősorban a nem megfelelő használatuk (rongálások, lopások, szemét 
elszórása stb.) akadályozza.

• Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  Szentgotthárd  -  Máriaújfalui  Hársas-tó 
fenntartási  feladatait  tovébbra  is  a  Horgászegyesület  látja  el  az 
önkormányzat anyagi és egyéb támogatásával. A Hársas-tó  környezetében 
sajnos  évek  óta  visszatérően  komoly  problémákat  okoznak  az  éjszakai 
rongálások. Idén a fürdési idény kezdete előtt, illetve az elmúlt években is jelentős 
összegeket  kell,  illetve kellett  fordítanunk a rongálások helyreállítására,  amelyet  a 
fürdési  idény  közben  –  ahogy  a  közelmúltban  is  történt  –  meg  kell  ismételni  a 
folyamatos rongálások következtében. A strand megnyitásához és üzemeltetéséhez 
előírt minimum feltételek nem teljesítése esetén az ÁNTSZ nem járul hozzá a strand 
megnyitásához, üzemeltetéséhez, illetve a tavalyi évben már pénzbírság kiszabását is 
kilátásába  helyezett  a  minimum  feltételek  nem  teljesítése  esetén.   A  legtöbb 
problémát  a  fából  készült  építmények,  berendezések  éjszakai  órákban  történő 
rongálása  (elbontása)  és  az  elbontott  elemeknek  a  kialakított  tűzgyújtó  helyeken 
történő eltüzelése okozza.  Legutóbbi  rongálásoknál a  közelmúltban felújított  öltöző 
egyik ajtaját leszerelték és eltüzelték, valamint az egyik padot is megbontották és 
lebontott elemeket eltüzelték. A megfelelő állapotban lévő, zárható öltöző a strand 
működtetésének egyik feltétele. Az elmúlt évekhez hasonlón kihelyezett kézmosóval 
ellátott mobil  illemhelyek is a rongálások közkedvelt  célpontjai  (  pl.:  egészségügyi 
papírt letekerik, eltüzelik, a vizet kiengedik stb.). A kézmosóval ellátott, szükséges 
kellékekkel  feltöltött  illemhelyek  biztosítása  is  a  strand  működtetésének  egyik 
feltétele. A helyi rendőrség vezetője már egyszer kezdeményezte (2008.) az éjszakai 
órákban ideiglenes tűzgyújtási tilalom elrendelését, mivel a rendőrség tájékoztatása 
szerint a tettenérés kivételével nem tudnak mit kezdeni a feltételezett elkövetőkkel 
szemben.  A  javaslatot  a  Képviselő-testület  akkor  nem  fogadta  el.  Most  a  tó 
üzemeltetésével  megbízott  Horgász  Egyesület  kéri  a  T.  Képviselő-testülettől,  hogy 
ismételten tárgyalja  és  fontolja meg az éjszakai órákban az ideiglenes tűzgyújtási 
tilalom  elrendelését,  mivel  a  hatóságok  csak  így  tudnának  hatékonyan  fellépni  a 
rongálókkal szemben.  A fentiek alapján javasoljuk a helyi  környezetvédelem 
szabályairól szóló 22/2001. számú ÖKT rendelet mellékelt rendelettervezet 
szerinti  kiegészítését  azzal,  hogy   22:00  –  6:00  között  csak  engedéllyel 
lehessen tüzet gyújtani a Hársas-tó környezetében (1. számú melléklet). 

• Folyamatos  problémaként  jelentkezik  a  zöldterületek  fenntartásával  kapcsolatban, 
hogy  az  eb  tulajdonosok  nem mindig  tartják  be  a  kutyatartásra  vonatkozó 
szabályokat. A kutyáikat tiltott területeken futtatják (pl.: Barokk Kert, Liget, Hársas-
tó strand területe stb.), illetve az ebek által okozott szennyeződéseket nem távolítják 
el.   Ez  különösen  ott  veszélyes,  ahol  kisgyerekek  is  tartózkodnak  (parkok, 
játszóterek),  mivel  például  a  kutyaürülékben  található  kórokozók  akár  súlyos 
betegségek kialakulásához is vezethetnek. Az ezzel kapcsolatos szabályokat az ebek 
tartásáról  és  tartós  megjelöléséről  szóló  többször  módosított  29/2000.  (III.  31.) 
számú  ÖKT  rendeletünk  szabályozza.  Helyi  rendeletünket  felülvizsgálva 
javaslunk új szabályozást. Ezek: A Szabadság téri Liget, a Hársas-tó strand 
területe nincs nevesítve azon területek között,  ahol  nem lehet sétáltani  a 
kutyákat. Kutya futtatásra kijelölt területek közé javasoljuk bevenni a vápa 
csatorna területét is. Továbbá jelenleg nincs szabálysértésnek minősítve és 
bírsággal  fenyegetve  az,  aki  a  kutyája  által  közterületen  okozott 
szennyeződést – a kutyaürüléket -  nem távolítja el. Javaslatunk szerint a 
továbbiakban ez az elkövető  legyen  30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.  A  rendeletünk  szabályait  megszegőkkel  szemben  az  érintett 
hatóságok  hatékonyabb  fellépése  érdekében  javasoljuk  a  helyszíni 
bírságolási lehetőségét biztosítását abban az esetekben, akik közterületen, 
vagy  lakóingatlan  közös  használatú  helyiségeiben,  udvarán  póráz  nélkül 
vezeti  kutyáját,  illetve  nem  a  futtatásra  kijelölt  helyszíneken  futtatják 
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kutyájukat. Javasoljuk  a  mellékelt  rendeletmódosítás  alapján a  fentiekkel 
kiegészíteni, illetve módosítani helyi rendeletünket (2. számú melléklet).

• A  regionális  hulladékgazdálkodási  terv  előírása  szerint  települési  hulladék 
biológiailag  lebontható szervesanyag-tartalmát  2007-ig  az  1995-ben  képződött 
mennyiség  50  %-át  kell  hasznosítani,  a  helyi  hulladékgazdálkodási  terv  ennél 
szigorúbb előírást határozott meg, amely szerint a jelenlegi hasznosítási arányt kell 
tartani (a képződött mennyiség 88 %-a kerül hasznosításra). A biológiai úton lebomló 
szerves anyagú hulladék közül a települési hulladékban nagy mennyiségben jelenik 
meg  a városi parkok, közterületek fenntartása során keletkező növényi hulladék. A 
parkfenntartási  feladatokkal  megbízott  Közszolgáltató Vállalat  ezt  a hulladékot (fű, 
levél, faág) a heiligenkreuzi komposztáló telepre szállítja, ahol ingyenesen elvégzik a 
kiszállított  hulladék  komposztálását.  Így  a  helyi  tervben  előírt  hasznosítási  arányt 
tovább tudjuk növelni. 

5./ Zajvédelem: 

- Folyamatosan  érkeznek  hivatalunkba  bejelentések  a  vendéglátóhelyek  környezeti  hatásaival 
kapcsolatban (hangos  zene,  illetve  az  érkező  és  távozó  vendégek  zavaró  hangoskodása).  A 
bejelentések után különböző intézkedésekre is sor került. (pl.: a tavalyi évben pl.: hétvégi éjszakai 
nyitvatartás  korlátozása,  terasz  használatának  korlátozása).  Az  előforduló  ügyek  többségében  a 
működési  engedély  kiadásával  kapcsolatban  látókörbe  kerülő  vendéglátóegységek  részére 
kérelemre állapítunk meg zajkibocsátási határértékeket. Továbbra is sok problémát okoz a 2008-ban 
megjelent  Korm.  Rendelet  alkalmazása,  mivel  számos  esetben  a  hatáskör  megállapítása  sem 
egyértelmű. 2009. szeptembere óta egy vállalkozóval szemben, az általa folytatott  kereskedelmi 
tevékenység  kapcsán  indult  csendháborítás  miatt  szabálysértési  eljárás,  azonban  az  eljárást 
szabálysértés  hiányában  megszüntettük.  A  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  irányelvnek 
megfelelően a Képviselő-testület 2009. októberi ülésén a zajvédelemmel kapcsolatos szabályokat a 
környezetvédelmi rendeletben hatályon kívül helyezte, mivel ezt a kérdéskört csak törvény, vagy 
eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormány rendelet szabályozhatja.

II.   Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programjának (2010-2014) elfogadása:  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46 – 47. §-nak 
figyelembevételével elkészült Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja (2010 – 2014). 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évi munkaterve alapján a 2010. júniusi 
ülésére kellett a város környezetvédelmi programját előterjesztenünk.
 
A Program elkészítésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal az önkormányzat közbeszerzési 
törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó szabályzata alapján az árajánlatkérések közvetlen 
megküldésével indított beszerzési eljárást folytatott le. A eljárás eredményeként a Beszerzési Munkacsoport 
18/2010. (III. 23.) számú határozatával a Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás-t, Petrovics Zsolt 
okl. környezetgazdálkodási mérnököt, hulladékgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelmi, illetve igazságügyi 
szakértőt (szakértői engedély száma: OKVF-Sz-001/2004.) az eljárás nyertesének nyílvánította. 

A fenti döntés értelmében megkötött szerződés alapján a megbízott vállalkozó elkészítette a város 
környezetvédelmi programját, amely 2010. április 29–től a honlapon is olvasható és véleményezhető, 
előszőr az I. számú egyeztetési változata, majd ezt követően 2010. május 17-től az átdolgozott a 
szakhatósági véleményezésre megküldött változata. A honlapon megadott elérhetőségeinkre eddig nem 
kaptunk írásos véleményt, kiegészítést a lakosságtól, vagy egyéb helyi szervezetektől. A program 
szakahtósági véleményeztetésre történő megküldése előtt a program készítőjének részvételével egy 
egyeztető megbeszélést hívtunk össze 2010. május 04-én a Polgármesteri Hivatalba, amelyre az összes 
képviselő-testületi tag is meghívót kapott. Az egyeztető megbeszélés eredményeként a program készítője 
az ott elhangzott javaslatok, észrevételek alapján átdolgozta az anyagot és a szerződésünk alapján 
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megküldte szakhatósági véleményeztetésre. A szerződésben előírtuk, hogy a képviselő-testületi jóváhagyás 
előtt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának is véleményeznie 
kell a programot. A bizottság 2010. május 25-én megtartott ülésén foglalkozott a készülő környezetvédelmi 
programmal és vele kapcsolatban kiegészítést, javaslatot nem tett. 
 

A fentiek alapján terjesztjük elő most a T. Képviselő-testület elé a környezetvédelmi programot, melynek 
hossza 140 oldal, így külön nem mellékeljük, hanem az  teljes terjedelmében a honlapunkon az alábbi 
linkre kattintva érhető el:
http://www.szentgotthard.hu/hirek/reszletesen.php?id=1365  

Néhány szót a program készítéséről: 

A környezetvédelmi programot az 1995. évi LIII. törvényben megfogalmazott tartalmi és szerkezeti 
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni, a témához kapcsolódó programok (Nemzeti 
Környezetvédelmi Program, Megyei Környezetvédelmi Program, Nyugat-dunántúli Regionális 
Területfejlesztési Program, az Európai Unió környezeti politikája, helyi önkormányzat programjai, 
koncepciói), tervek (helyi településrendezési terv, építési szabályzat, helyi hulladékgazdálkodási terv stb.) 
és egyéb előírások (helyi önkormányzat rendeletei stb.), útmutatók figyelembevételével.
Továbbá a legutóbbi „Szentgotthárd Város Önkormányzatánál a települési önkormányzatok tulajdonában 
lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzésével” kapcsolatos ÁSZ ellenőrzés alapján a 
128/2009. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott intézkedési tervben szerepelt, hogy a 
Környezetvédelmi Program felülvizsgálata során biztosítani kell a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 48/E.§-ban (települési környezetvédelmi program tartalmi 
követelményei) foglaltak érvényesülését.
A leegyeztetett programot jóváhagyásra, véleményezésre meg kell küldeni a jogszabályban előírt 
szervezeteknek (környezetvédelmi felügyelőség, földhivatal, növény- és talajvédelmi hatóság, ÁNTSZ, 
megyei önkormányzat).
Eddig a növény- és talajvédelmi hatóság (4. számú melléklet) és az ÁNTSZ (5. számú melléklet) küldte 
meg az előterjesztéshez csatolt szakhatósági véleményét. A megküldött szakhatósági véleményükben tett 
javaslataikat, pontosításaikat a program készítője beépítette a programba.A testületi ülés időpontjáig még 
beérkező véleményeket utólag csatoljuk.

A program tartalma, célkitűzései: (kivonat Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programjából 
(véleményeztetésre megküldött változata) 1. A Program tervezésének alapelvei, célja és felépítése 7. 
oldaltól – 10. oldalig):

„A  2008.  évben  módosított  környezetvédelmi  törvény  előírásainak  megfelelően  a  Környezetvédelmi 
Programnak a  település  adottságaival,  sajátosságaival  és  gazdasági  lehetőségeivel  összhangban  
tartalmaznia kell:

• a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel,
• a zaj és rezgés elleni védelemmel,
• a zöldfelület-gazdálkodással,
• a települési környezet és a közterületek tisztaságával,
• az ivóvízellátással,
• a települési csapadékvíz-gazdálkodással,
• a kommunális szennyvízkezeléssel,
• a településihulladék-gazdálkodással,
• az energiagazdálkodással,
• a közlekedés- és szállításszervezéssel,
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• a  feltételezhető  rendkívüli  környezetveszélyeztetés  elhárításával  és  a  környezetkárosodás 
csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat.

A törvény alapján a települési környezetvédelmi program - a település adottságaival, sajátosságaival  
és gazdasági lehetőségeivel összhangban - tartalmazhatja továbbá: A települési környezet minőségének,  
környezetbiztonságának,  környezet-egészségügyi  állapotának  javítása,  valamint  a  természeti  értékek 
védelme és fenntartható használata érdekében különösen,

• a területhasználattal,
•  a földtani képződmények védelmével,
• a talaj, illetve termőföld védelmével,
•  a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével,
•  a rekultivációval és rehabilitációval,
•  a természet- és tájvédelemmel,
•  az épített környezet védelmével,
•  az ár- és belvízgazdálkodással,
•  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátásának  csökkentésével,  az  éghajlatváltozás  várható  helyi  

hatásaihoz való alkalmazkodással,
• a  környezeti  neveléssel,  tájékoztatással  és  a  társadalmi  részvétellel  kapcsolatos  feladatokat  és  

előírásokat.

Ahhoz,  hogy  az  önkormányzat  át  tudja  tekinteni  a  település  területén  jelentkező  környezetvédelmi 
problémákat,  kötelezettségük  szerint  priorálni  és  kezelni  tudja  azokat,  megfelelő  környezetvédelmi  
helyzetértékeléssel és szakmai stratégiai elképzelésekkel kell rendelkeznie. Ezek biztosításának egyik 
korszerű eszköze a Települési Környezetvédelmi Program.
A Program  célja,  a  környezeti  jellemzők  meghatározása,  a  meglévő  környezeti  értékek  megóvása,  a  
problémák feltárása, rangsorolása és javaslat készítése a prioritások megjelölésével a további feladatok 
meghatározására.  Célja  továbbá a  környezetkárosító  tevékenységek  megelőzése  illetve  felszámolása,  a  
környezeti állapot helyreállítása, a település lakossága, a környezet és a településen működő gazdasági  
szervezetek közötti harmonikus kapcsolat megteremtése, a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása.

A III. NKP-al és a Megyei Környezetvédelmi Programmal összefüggésben, a környezeti célkitűzések a 
következők: 

• a települések légszennyezésének csökkentése, 
• a települések csatornázottságának fejlesztése, 
• a szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése,
• a környezeti zaj- és rezgésterhelés egészséget, közérzetet és környezetet veszélyeztető szint alá történő 

csökkentése,
• a zöldfelületek fejlesztése mind minőségi, mind mennyiségi vonatkozásban, 
•  környezetkímélő mezőgazdasági technológiák támogatása az agráriumban,
• a  települési  rendezési  tervek  és  minden  egyéb,  természetes  élőhelyeket  esetlegesen  érintő  tervek  

környezet-szempontú összehangolása.
• az agglomerációs elhelyezkedéssel járó, ipari fejlődésből adódó környezeti veszélyeztetések korlátozása.

A Környezetvédelmi Program a következőképpen épül fel: A 2. fejezet a település bemutatásából áll,  
általános jellegű tájékoztatásként szolgál. A terület környezeti jellemzőit bemutató részt a 3. fejezet  
részletezi. Bemutatja a település környezetében elfoglalt helyét, rávilágít azokra a tényezőkre,  
folyamatokra és emberi tevékenységekre, amelyek a környezet helyzetét alakítják. A 4. fejezet tartalmazza a 
helyzetértékelést, az 5. pedig a SWOT analízist, mely két fejezet előkészíti a tervezési feladatok 
stratégiaalkotását, a tervezési döntések megalapozását. A 6. fejezet magában foglalja az átfogó célokat, a 
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7. fejezet pedig a tematikus akcióprogramokat. A 8. fejezet a megvalósítás eszközeivel foglalkozik, mely 
tartalmazza a tervezési, szabályozási és finanszírozási feladatokat, és javaslatokat ad a finanszírozás  
lehetséges forrásaira. A Program elkészítésének első fázisát a település környezet állapotfelmérése képezte.  
A felmérésre azért volt szükség, hogy reális képet alkothassunk a jelenlegi környezeti állapotokról, az azt  
befolyásoló tényezőkről. A megszerzett információk, és azok elemzése alapját képezik az átgondolt  
programalkotásnak. A célkitűzések megvalósítása érdekében meghatározott időközönként (évente)  
Beszámolót kell kidolgozni. A tervben foglaltak megvalósulásának fontos részét kell, hogy képezze, a  
helyi viszonylatban történő tájékoztatás. 

Egyik kiemelt célkitűzés   a lakosság környezettudatos magatartásának alakítása,   kedvező irányba történő 
befolyásolása. Környezetünk védelme mindannyiunk érdeke, hiszen természeti és épített környezetünk 
degradálódása, saját életminőségünk romlásához vezet. A természeti tényezők túlzott leterhelésének, és 
kizsákmányolásának következményei a mai nemzedék számára kézzelfogható: Elszennyezett felszíni  
vizek, nem megfelelően kezelt hulladék-hegyek, vagy - akár globális szinten - a klímaváltozás hatásai.  
Ezek a problémák egy-két generációt megelőzően, az emberiség több ezer éves történelmébe 
visszatekintve nem jelentkeztek ilyen aktuális módon, mint manapság. Elmondhatjuk sajnos, hogy a mai 
emberiség legnagyobb problémáját – az éhezés, betegségek, térségi konfliktusok mellett –a környezeti  
elemekben bekövetkezett kedvezőtlen irányú változások adják. De mit tehetünk mi ennek 
megváltoztatására? A legfontosabb az, hogy helyi települési szinten próbáljuk meg a konfliktusokat 
megfelelően kezelni. Települési környezetünkben is számos olyan tényezőt lehet befolyásolni, amelyek 
kedvező irányba hatnak a környezeti elemek állapotára. A környezeti elemek megőrzése a jövő nemzedékek 
számára mindannyiunk alapvető kötelessége!

A Települési Környezetvédelmi Program - a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezési  
intervallumát is figyelembe véve- középtávú (5 év) program. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének 
- a források rendelkezésre állásának függvényében - hosszú-, vagy nagytávú feladat meghatározásai. A 
programkészítés során figyelembe vettük az országos és megyei szintű kapcsolódási pontokat, amiket a  
települési Környezetvédelmi Program kidolgozásakor, és végrehajtásakor is figyelembe kell venni.”

III. Meghozandó döntések

Tisztelt Képviselő-testület !

I.,  Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a környezetvédelmi rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
beszámoló elfogadását. 
II. Kérem a csatolt rendeletmódosítás - tervezetek alapján az előterjesztésben részletezett 
problémafelvetésekkel kapcsolatos döntések meghozatalát az alábbiakról:

- A Széchenyi út 8. számú épület melletti szelektív hulladékgyűjtő sziget kérdése (előterjesztés 1., 
pontja (2. oldal), 1. számú melléklet szerinti rendelet módosítás);

- A sporttelepnél lévő hulladékgyújtő sziget áthelyezése a Kossuth L. u. másik oldalára (előterjesztés 
1., pontja (2. oldal), 1. számú melléklet szerinti rendelet módosítás)

- A Hársas-tónál  ideiglenes  tűzgyújtási  tilalom elrendelésének kérdése (előterjesztés 4.  pontja  (6. 
oldal), 1. számú melléklet szerinti rendelet módosítás);

- Az ebek tartásával kapcsolatos szabályok módosításának kérdése (előterjesztés 4. pontja (7. oldal), 
2. számú melléklet szerinti rendelet módosítás); 
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III. Kérem  Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programjának mellékelt rendelet tervezet szerinti 
elfogadását (3. számú melléklet). 

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd város környezetvédelmi 
rendeletének végrehajtásáról, továbbá a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokról 
szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: fekete Tamás irodavezető
Szentgotthárd, 2010. június 14.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
...../2010. /…….../ ÖKT. rendelet

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

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésben foglaltak alapján az 1995. évi LIII. tv. 46.§. (1)c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján Szentgotthárd város környezet rendjének és tisztaságának 
kialakítása,fenntartása és védelme érdekében -a helyi körülményeket figyelembe véve -  megalkotott 
rendelet módosítása érdekében a következő rendeletet alkotja

1.§.

A helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. /VI.28./ ÖKT. Rendelet (továbbiakban: R.) “III. 
Fejezet Levegő védelme Szentgotthárd város területén” című fejezete az alábbi 11 /A §-val egészül ki:

11/A. § Hársas-tónál a tűzgyújtás szabályai

(1) A Szentgothárd  –  Máriaújfalui  Hársas-tó  környezetében  az  önkormányzat  és  intézményei 
kivételével engedély nélkül kizárólag a kijelölt tűzrakó helyeken 6.00 óra és 22.00 óra között 
lehet tüzet rakni az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a. A tűzrakás csak a Hársas-tó strand területén lévő kijelölt tűzrakó helyeken történhet; 
b. A tűzrakás egyéb jogszabályi előírásokat (pl.: tűzgyújtási tilalom) nem sérthet;
c. A tűzrakást  végző(k)  folyamatosan  fenntartják  a  tűzrakó  helyek  környezetében  a 

rendet,  a  tűz  esetleges  tovább  terjedését  kötelesek  folyamatosan  és  a  tűzrakás 
befejezésével megakadályozni;

d. A tűzrakáshoz  csak  a  tó  üzemeltetője  által  a  tűzrakó  helyeknél  biztosított,  vagy 
tűzrakó által hozott veszélyesnek nem minősülő papír-, illetve fahulladék használható.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt időszakon kívül tűzrakás szándékát annak megkezdése előtt írásban 
be kell jelenteni a tógondnoki feladatot ellátó szervezet képviselőjének. A bejelentésben meg adni 
a bejelentő vagy a tűzrakásért felelős személy nevét, címét és elérhetőségeit. A tűzrakásnál az (1) 
bekezdés a) – d) pontjaiban foglaltakat ekkor is be kell tartani. 

(3) A tógondnoki  feladatot  ellátó  szervezet  köteles  legalább  a  Hársas  tónál  jól  látható  helyen 
elhelyezni a tűzgyújtásra vonatkozó előírásokat továbbá annak annak az elérhetőségét, akihez a 
bejelentést meg kell tenni.

 
(4) Aki a 11/A. § (1) – (2) bekezdésben foglalt szabályokat megszegi – amennyiben az magasabb 

szintű jogszabályban szabálysértésnek nem minősül -, szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.

(5) A (4) bekezdés szerinti szabálysértés tetten ért elkövetőjét a közterület-felügyelők 2.000,- Ft -tól - 
10.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatják.

2. §.

 A R. 30. §. (1) bekezdése (VII. Fejezet Környezetvédelmi ellenőrzés) az alábbiak szerint módosul (a 
módosítás félkövér betűvel):

30. § (1) A települési önkormányzat gondoskodik a külön helyi rendelettel elfogadott települési 
környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt 
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feladatok megoldását és a programot szükség szerint-de legalább 2 évente felülvizsgálja. Az 
állampolgároknak joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés 
esetén az önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság figyelmét erre felhívja.
Az állampolgári részvétel gyakorolható:
–személyesen vagy képviselő útján,
–társadalmi szervezetek révén,
–önkormányzat útján.

3. §.

A R. 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete szerinti  3. számú melléklet lép (a 
lakossági panasszal érintett hulladékgyűjtő sziget félkövér betűvel)

4. §.
Záró rendelkezések

(1) A R. többi részei változatlanul maradnak.

(2) A rendelet 2010. július 15-én lép hatályba.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
  polgármester              jegyző
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...../2010. /…….../ ÖKT. rendelet 1. számú melléklete

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

1. az 1069/4.hrsz-ú terület (Smatch – Club 3-as közötti terület)
2. az 1067/2. hrsz-ú terület (Széchenyi úti tömbbelső) / ….
3. az 1092. hrsz-ú terület (Arany J. utca - Széchenyi utca kereszteződése)
4. az 50. hrsz-ú terület (Kossuth L. utca parkoló eleje)
5. az 1400/17 hrsz-ú terület (Pável Á. ltp.)
6. az 1478.hrsz-ú terület (Gárdonyi G. utca vasútállomás előtt)
7. a 0115 hrsz-ú terület (Zsidahegyi beköt út mentén )
8. a 955/1 hrsz.-ú terület (Árpád út vége, parkoló)
9. a 310.hrsz-ú terület (Kethelyi út Nyírfa vendéglő előtt)
10. 11.a 2240.hrsz-ú terület (Rábafüzes Déryné utcai park)
11. a 2523. hrsz-ú terület (Jakabháza bolt parkoló)
12. 13.a 4070. hrsz-ú terület (Rábatótfalu Kulturház mellett)
13. 14.a 2968.hrsz-ú terület (Máriaújfalu bolt előtti parkoló)
14. 15.a 3218/4. hrsz-ú terület (Farkasfa autóbusz-forduló melletti terület)
15. a 862. hrsz-ú terület (Zsida bolt melletti terület)
16. az 1066.hrsz-ú terület (Ifjúsági Park előtti terület)” a 1064. hrsz-ú terület (sportteleppel szemben)

Kihirdetés napja:
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2. számú melléklet
...../2010. /………………./ ÖKT. rendelet

Szentgotthárd Város Önkormányzatának az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről 29/2000. 
/III.31./ ÖKT rendelet módosításáról.

Szentgotthárd Önkormányzatának  Város Képviselő -testülete az 1990. évi LXV. sz. tv. 16.§.(1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a település közegészségügyi és
állategészségügyi feltételeinek javítása, az emberi együttélés szabályainak megfelelő
betartása érdekében az alábbi rendeletmódosítást fogadja el:  

1.§.

(1) Az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 29/2000. /III.31./ ÖKT. Rendelet (továbbiakban: 
Ebrendelet) (Ebtartási szabályok)  3. § (1) bekezdése (Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve ott tartani): 
az alábbi i) és j) pontokkal egészíti ki:
i) Szabadság téri Liget területére.
j) Hársas-tó strand területére.

(2) Az Ebrendelet 3.§ (1) bekezdését követő szövegrész: (Az a-h) pontig felsoroltak nem 
vonatkoznak a vakvezető, az a-g) pontig felsoroltak pedig az őrző-, illetve munkakutya feladatot  
ellátó ebekre.) így módosul:

Az a-j) pontig felsoroltak nem vonatkoznak a vakvezető, az őrző-, illetve munkakutya feladatot 
ellátó ebekre.

2. §. 

Az Ebrendelet. 4. § (3) bekezdése (Ebet futtatni csak felügyelet mellett az Akasztódomb és a Rába 
part e célra kijelölt területén lehet. Kutyát csak olyan személy vezethet pórázon, aki képes azt féken 
tartani, fizikailag kontrollálni). az alábbiak szerint módosul: (változtatás félkövér betűtípussal):

(3) Ebet futtatni csak felügyelet mellett az Akasztódomb, a vápa csatorna és a Rába part e célra kijelölt 
területén lehet. Kutyát csak olyan személy vezethet pórázon, aki képes azt féken tartani, fizikailag 
kontrollálni.

3. §.
Az Ebrendelet 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosítja (változtatás félkövér betűtípussal):
(1) Amennyiben magasabb szintű jogszabály nem nyilvánította már szabálysértésnek, úgy a jelen rendelet 
szerint szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az az ebtulajdonos (ebtartó), 
aki e rendelet 2. §., 3. §. (1) bekezdésének a) – j) pontjaiban, (2)-(4) bekezdéseiben, 4. §. (1) -(4) 
bekezdéseiben, 5. §. (2) - (3) bekezdéseiben, 6. §. (7) - (8) bekezdéseiben, (4) bekezdésében és 7. §. (1) 
bekezdésében foglalt előírásokat megszegi.

4. §.

Az Ebrendelet. 8. § - a az alábbi (3) bekezdéssel egészíti ki:
(3) A 3. § (1), illetve (3) bekezdés és 4. § (1) – (4) bekezdései szerinti szabálysértés tetten ért 
elkövetőjét a közterület-felügyelők 2.000,- Ft -tól - 10.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal 
sújthatják.

5. §.
Záró rendelkezések

(1) Az Ebrendelet egyebekben változatlanul érvényes.
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(2) Jelen rendelet 2010. július 01-én lép hatályba.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
  polgármester              jegyző
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3. számú melléklet

…/2010. (………….)
rendelet

Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programjáról (2010-2014)

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésben foglaltak alapján az 1995. évi LIII. tv. 
36. §-ának (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§
Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programját (2010-2014) e rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza.

2. §
Záró rendelkezés

A rendelet 2010. július 01-én lép hatályba.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
polgármester jegyző

Kihirdetve: ………………………………….

263/286



4. számú melléklet

5. számú melléklet
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ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete
9024 Győr, Jósika u. 16.     9002 Győr, Pf. 66

Központ: (96) 418-044     Telefon: (96) 418-065     Telefax: (96) 418-068
E-mail: titkarsag.nydr@gyor.antsz.hu

Iktatószám: 4100-22010
Előadó: Szabóné Vincze Klára
Telefon: 94/506-324
Hivatkozási szám: 
Ügyintézőjük:
Melléklet:  Szentgotthárdi Kistérség 

                                                                                                          Légzőrendszeri Halálozásának 
                                                                                                                                       Vizsgálata

(Válaszában kérjük iktatószámunkra hivatkozni!)
Tárgy: Szentgotthárd város Települési Környezetvédelmi 

Programjának  környezet-egészségügyi véleménye

Petrovics Zsolt

Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás
Hort

Széchenyi út. 6/a
3014

Közegészségügyi szakvélemény

Hivatkozott s tárgyú megkeresésükre áttanulmányozuk Szentgotthárd város Települési Környezetvédelmi 
Programját, melyet

                                        közegészségügyi szempontból elfogadjuk.

Népegészségügyi és környezet-egészségügyi  értékelése során

 Javasoljuk figyelembe venni

1. A Nyugat-dunántúli Regionális Népegészségügyi Jelentését 2005., különös tekintettel a kistérségi 
elemzések vonatkozásában.

      Az Egészségügyi Minisztérium megbízásából Készítette:
      Az Országos Epidemiológiai Központ koordinálásával az
      ÁNTSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Intézete
      ÁNTSZ Vas megyei Intézete és az
      ÁNTSZ Zala Megyei Intézete
2. A Szentgotthárdi Kistérség Légzőrendszeri Halálozásának Vizsgálatát és Értékelését

      Készítette az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete 2008. évben (mellékeljük) 
3. A  várostól  észak  -  észak-nyugati  irányban  lévő  Osztrák-Magyar  Ipari  Park  működése,  a 

határállomás,  valamint  az  átmenő  forgalom is  indokolja  az  állandó  immisszió  mérő  állomás 
telepítését. E vonatkozásban sikere pályázat van, de az immisszió állomás telepítése ez ideig nem 
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történt meg. Telepítése a légszennyezettségi állapot megismeréséhez, és a hatékony intézkedések 
megtételéhez alapvető.

4. Az  Észak-dunántúli  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség  2007-2008 
évben mobil immissziómérést végzett A szállópor vonatkozásában 66 napon történt mérés (PM10), 
melyből 17 esetben volt határérték túllépés, a mért maximális érték 100 μg/m3, mely a 24 órás 
határérték kétszerese Az 56 benz(a)pirén vizsgálatból 35 esetben volt határérték túllépés. Az Észak-
dunántúli  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség  mérőállomásának 
minősítése alapján:  „erősen  szennyezett”.  A mért  maximális  érték  16,8  ng/m3,  mely a  24 órás 
határérték csaknem 17-szerese. A magas értékek az őszi és téli időszakra voltak jellemzőek

5.  A lefolytatott epidemiológiai  vizsgálat alapján megállapítható, hogy a Szentgotthárdi Kistérség 
területén  élő  felnőtt  lakosság  körében  a  krónikus  légúti  betegségek  morbiditása  és  mortalitása 
magasabb a várhatónál.  Ennek hátterében a légszennyezettség döntő tényezőként merült  fel.  Az 
összefüggések bizonyításához további mérések, vizsgálatok szükségesek.

6. Szentgotthárd-Farkasfa településrész vízminőség javításának végleges megoldásáig a szolgáltatott 
ivóvíz arzén tartalmá t 10µ/l érték alatt szükséges tartani.

                                                     Indokolás
A légzőrendszeri halálozások haláloki súlya a megyében 4%,  népegészségügyi jelentősége azonban ennél 
lényegesen nagyobb a krónikus obsruktív tüdőbetegségek és az asthma bronchiale incidenciája 1980- 2007-
ig 10-12 szeresére nőtt. A megbetegedések elemzésénél a háziorvosi jelentések alapján (2007) 
megállapítottuk, hogy a Szentgotthárdi férfi lakosság légúti morbiditása az idült alsólégúti betegségek 
vonatkozásában szignifikánsan meghaladta a körmendi kistérségét ( Melléklet 6. oldal).
Közegészségügyi szempontból elengedhetetlen a beltéri és kültéri légszennyezés okozta légúti betegségek 
megelőzése és csökkentése, ily módon hozzájárulva ahhoz, hogy a gyermekek tiszta levegőjű környezetben 
élhessenek.
Szentgotthárd-Farkasfa településrész vízminőség javításának érdekében az üzemeltető VASIVÍZ Zrt 
vállalta, hogy az I. számú vízmű kút üzemeltetését átmenetileg, az ivóvízminőség javító program 
megvalósulásáig szüneteltetik és a határérték alatti arzéntartalmú II. számú kútból biztosítják a 
településrész ivóvízellátását.

Hatáskörünk a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII.  Törvény 48.  F§-án, 
illetékességünk  az  Állami  Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálatról  és  a  gyógyszerészeti 
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeleten alapul.

Szombathely, 2010. június 12.
Dr. Paller Judit

regionális tisztifőorvos
                                                                                                  nevében és megbízásából:
                                                                                                         Szabóné Vincze Klára
                                                                                        regionális népegészségügyi felügyelő
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2010. június 30-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:

193/2003. számú képviselő-testületi határozat 7./ pontja:

193/2003.  sz.  Képviselő-testületi  határozat  7.  pontjában  a  Képviselő-testület  felkérte  a  Védőnői 
Szolgálatot, hogy minden tanév végén a tanulóifjúság egészségi állapotáról írásos jelentés készüljön. A 
védőnői szolgálat az alábbi jelentést adta: 

Jelentés az ifjúság egészségügyi állapotáról

Kissné Unger Anita iskolavédőnő beszámolója: 

Iskolavédőnőként a város két általános iskoláját látom el, 2009 szeptemberétől az Arany János Általános 
iskolában 1-4 osztály, azaz alsó tagozatos korosztály található. A Széchenyi István Általános Iskolában 5-8 
osztály,  azaz a  felső tagozatos osztályok vannak.  Ez év szeptemberétől  a  páros  osztályokat  vizsgáltuk 
(2,4,6,8 osztály), ezért az eredmények a tavalyi év vizsgálati eredményeivel megegyeznek.
Az iskolai szűrővizsgálaton az alábbi eltéréseket tapasztaltuk.

       Arany János Általános
Iskola

Széchenyi István Általános 
Iskola

Hátgerinc ferdülés 1 % 1 %
Hanyagtartás 2 % 5-6 %

Lúdtalp 20 % 25 %
Szemüveges 30 % 20 %

Asthma bronchiale 1-2 % 3 %
Allergia 5 % 5-6 %

Idegrendszeri eltérés 0,01 % 0,01 %
Egyéb megbetegedés 1-2 % 1 %

Túlsúly 35 % 35 %

A táblázatban is látható, hogy a tartási rendellenességek, a lúdtalp, a kövérség és az allergiás 
megbetegedések aránya egyre növekszik.

1. Tartási rendellenességet javító gyógytestnevelés a tanév szeptemberében is elindult az iskolákban. 
Lúdtalp tornán kívül speciális gyakorlatokat végeznek a gyerekek.
Erre azért is szükség van, mert a normál testnevelés órákon nehezen bírják a testedzést ezek a 
tanulók. Teljes felmentés, csak nagyon indokolt esetben fordul elő.
Gyógyúszás is jól működik. Minden év szeptemberében újra vizsgálja az iskola orvos azokat, 
akiknek az egészségi állapota indokolttá teszi a speciális mozgást. 
Úszás oktatás is van. Szeptembertől szervezetten járnak a második osztályos gyerekek.
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A 2009-2010-es tanévben elindult a mindennapos testnevelés, ami azt jelenti, hogy minden 
osztályban mindennap van lehetőség a mozgásra.

  
    2.   Kövérség = népbetegség már a gyerekek körében is. Kevés a sportolás, mozgás és  
            ezzel párhuzamosan sok az egészségtelen étel, annak mennyisége. Az iskolákban ezzel      
            kapcsolatban táplálkozási program zajlik szervezett formában az ötödik osztályokban.

      3.   Allergiás megbetegedés: generációról generációra öröklődik a hajlam. Okairól a  
hatodik osztályokban hallottak előadást a gyerekek. Ugyanitt dohányzás ellenes program is 
működik. 

4. Drog prevenció: drog stratégia értelmében az ötödik osztálytól a nyolcadik osztályig 
     életvezetési ismeretek címmel több órán keresztül személyiségfejlesztéssel    
     foglalkozunk. Didaktikai játékok segítségével tanítjuk meg a káros szenvedélyek   
     visszautasítására. – Tudj nemet mondani!
     A tapasztalat alapján hasznosak és sikeresek a gyerekek körében ezek az órák.

Veszelovics Tímea ifjúsági védőnő beszámolója:

Ifjúsági védőnőként dolgozom a város két középiskolájában, így a 11-18(20) éves korosztály egészségügyi 
állapotát kisérem figyelemmel. A felmérések a kötelező iskolai szűrővizsgálatok alkalmával történek. A két 
iskolában valamivel több, mint 800 tanuló jár. (Mind a két iskolába járnak más területről is gyerekek, így 
az adatok nem csupán a város ifjúságának egészségügyi állapotát mutatja.)
A vizsgálatok tapasztalata, ill. több éves megfigyelés alapján megfigyelhető, hogy a krónikus betegségek 
száma nem növekedett. Több éve közel azonos a létszám. 
Változás a pszichés betegségek  és az onkológiai betegségek megjelenésében mutatkozik.
Komolyabb krónikus betegséggel a tanulók 20%-a gondozott, ez kb. 150 főt jelent.(Két iskolában együtt.)

Ebből:   5% anyagcsere és endokrim betegség miatt
15% keringés rendszeri (magas vérnyomás) betegség miatt
  2% érzékszervi(halláskárosodás) elváltozás
  5% idegrendszeri elváltozás
17% mozgásszervi elváltozás
58% légzőszervi elvált. (allergia, asthma) miatt.

Ezen gyerekek gondozását az illetékes szakgondozó végzi, helyileg csak állapotuk figyelése történik. 
Védőnői szűrővizsgálat által a gyerekek testsúlya, testmagassága, vérnyomása, láttás,  hallás és 
mozgásszervi vizsgálata. Ennek alapján az össz létszám       
                                    40% túlsúlyos

40% tartási rendellenességgel küzd
40% lúdtalp
30-40% szemüveges

Ezek azok az elváltozások, amelyekkel szakgondozás által kontroll alatt nincsenek a gyerekek, de állapotuk 
általam van  kisérve,  hogy  a  komolyabb  betegségeket  meg  lehessen  előzni.  Különösen  a  lányok  közt 
található  sok  túlsúlyos  és  ez  számukra  teljesen  természetes  így.  Teljesen  jónak  vélik,  ha  üdítőznek, 
chipseznek, sőt energia italt fogyasztanak. Nagyon nehéz és kitartó munka árán lehet náluk szemléletmód 
váltást elérni, vagy esetlegesen mozgásra bírni őket.  Testmozgás nem az ifjak erőssége. 
Életmódjukra jellemző:
Az  ifjak  körében  teljesen  elfogadott  és  természetes  az  energia  ital  fogyasztása,  amelyből  egy-egy 
alakalommal  többet  is  elfogyasztanak  egymás  után.  (előző  napi  fáradságot  próbálják  elűzni  vele)  A 
mellékhatásokkal nem törődve, tudják, tisztában vannak vele, de nem hajlandók ezen változtatni.
Említésre méltó, hogy a tanulók kb. 20%-a szociális okból veszélyeztetett, amely szintén befolyásolhatja 
egészségi  állapotukat.  (pl.  nem  megfelelő  minőségi  táplálkozás)
Tanulók szinte 2/3-a dohányzik, alkoholt  alkalomszerűen fogyasztanak. Az utóbbi időben egyre többen 

268/286



egyéb káros szenvedélyt is kipróbáltak (drog). Főként alkalomszerűen élnek vele, min. százalékban van 
állandó  fogyasztó.  A  gyerekek  egészségük  érdekében  rendszeresen  hallgatnak  egészségnevelési 
előadásokat és nagyon sokrétű törekvés, van arra, hogy egészségesebben éljenek. Szomorú, hogy eme fiatal 
korosztályt is érinti  a rákos megbetegedés, 0,5% . Ez a korábbi években nem volt.  Mindkét iskolában 
rendszeresen  tartanak  gyógytestnevelési  órákat,  ahol  a  nevelő  a  betegségnek  megfelelő  gyakorlatokat 
végezteti a tanulóval. Személy higiénie vizsgálatok is történek egész tanév során. A gyermekek megfelelő 
higienével rendelkeznek, néha fordul elő pedikulosis (fejtetű), de ez elhanyagolható számban. Ide tartozó, 
hogy a gyerekek közel 80%-a hiányos, rossz fogazattal rendelkezik 
Meg kell még említeni a tanulók pszichés állapotát is, amely nem a legjobb. Szomorú gyerekek járnak az 
iskolába. Ez alatt azt értem, hogy mindenben csak a rosszat látják, azt feltételezik, az apró örömöket sem 
hajlandóak értékelni, negatív beállítottsággal rendelkeznek. Ennek aztán sok oka lehet. 
Fiatalok közt a depresszió mellett (tanulók kb2-3%-a) megjelent egyéb pszichés betegség is,  mint pl  a 
pánik betegség (tanulók 1%-a)
Nagyon  fontos  lenne  az  ő  megfelelő  lelki  vezetésük,  mivel  ebben  a  korban  nagyon  jól  kezelhető  és 
megelőzhető a felnőtt kori jóval súlyosabb formája. (megfelelő pszichológus)
Jelenleg a  Nevelési  tanácsadó munkatársai,  családsegítő  szolgálat  munkatársai,  ill.  én próbálunk nekik 
segíteni.  Ha  gyógyszeres  kezelés  is  szükséges,  akkor  a  helyi  pszichiáter  doktornő.  Az  idei  tanévben 
öngyilkossági kísérlet egy tanulónál fordult elő.
(Az általam adott tájékoztató média felé nem publikus!)

A közoktatásról szóló törvény következő paragrafusai:alapján -  4.§ (9), 5.§ 8/A (1) és (2), 35. § (2) és (3), 
36. §, 37.§ - az intézmények pedagógiai programjaiban is foglalkoznak egészségnevelési programmal.
Az  iskolák  nevelői  mindig  nagy  gondot  fordítottak  az  egészséges  életmódra  nevelés  területére. 
Rendszeresen hívnak előadókat osztályfőnöki órákra különböző felvilágosító foglalkozások megtartására. 
Vöröskeresztes  szakkör  keretében  készülnek  fel  a  tanulók  az  évente  megrendezésre  kerülő 
egészségnevelési  vetélkedő,  csecsemőápolási  vetélkedő,  polgári  védelmi  verseny,  elsősegély-nyújtási 
vetélkedőkre.

Novemberben, az egészségnevelési hónap keretében programok sokaságán keresztül, a mindennapi életből 
vett  minták  alapján,  játékos  formában,  vetélkedők  keretében  ismerik  meg,  illetve  adnak  számot  az 
egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteikről a tanulók.
 

A különböző  káros  szenvedélyek  elleni  küzdelem  érdekében  az  iskolák  bekapcsolaódtak  az  országos 
DADA programba, illetve pedagógusaink drogprevenciós stratégiát dolgoztak ki .

Több  sportolási  lehetőséget  biztosítanak   az  intézmények  tanulóiknak:  sportköröket  működtetnek, 
úszásoktatást  biztosít,  tömegsport  foglalkozásokat  tartanak  minden  nap,  túrákat,  kirándulásokat, 
vándortáborokat szerveznek a szünetekben.

A napközis tanulók a lehető legtöbb időt a szabad levegőn töltik, sok játékkal, mozgással.

A SZOI intézményében a 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre került a 
mindennapos testnevelés. A mindennapos testnevelés céljai:

•A  tanulók  egészségének  megőrzése  (testi  fejlődésük,  érésük  támogatása,  
higiénés  szokások  kialakítása,  ortopédiai  elváltozások  megelőzése,  a
keringési és légző rendszer erősítése)
•Mozgáskultúrájuk  fejlesztése  (alapvető  mozgáskészségek  kialakítása,    fejlesztése,  a  koordinációs   
készség fejlesztése, az úszás elsajátítása)
•A tanulással együtt járó szellemi túlterhelés csökkentése, feszültségoldás  
•Tanulási, játék-és sportolási élmények nyújtása  
•Pozitív személyiségjegyek kialakítása, fejlesztése  

A mindennapos testedzés megszervezésének lehetőségeit az iskola pedagógiai programja, 
sportolási hagyományai és személyi-tárgyi feltételei határozzák meg.
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A  tanévben  a  SZOI  intézményeiben  a  testnevelés  órákon  tartásjavító  gerinctornával  is 
foglalkoztak a nevelők , mely ugyancsak fontos a tanulóifjúság  egészségi állapotát tekintve. 

A SZOI Arany János  Általános  Iskola  1-4.  Évfolyamán a  tanév  során  az  „  Iskolagyümölcs  program” 
elnevezésű Uniós pályázat kapcsán a PANNONIA FRUCHT KFT. ( Zalaegerszeg ) minden tanuló számára 
napi 1 db almát biztosított – ezzel is az egészséges életmódot ( étkezés) segítve.

138/2010. számú képviselő-testületi határozat 3./ pontja:

A Képviselő-testület  138/2010.  számú Képviselő-testületi  határozatának  3.  pontjában  egy  elvi  döntést 
hozott, amelyben egyetértett a Szentgotthárd, Rákóczi F. utcában egyirányú közlekedés elrendelésével. Az 
előterjesztésben  már  jeleztük,  hogy  ezt  a  változtatást  csak  az  utcában  a  fizetőparkolási  rendszer 
bevezetésével  egyidejűleg  lenne  célszerű  kialakítani.  A határozat  értelmében  erre  az  ülésre  kellett  az 
üzemeltető  véleményének kikérése után a  Rákóczi  F.  utcában az  egyirányú közlekedés  elrendeléséhez 
szükséges intézkedéséket és ennek költségeit részletes kidolgoznunk, illetve bemutatnunk.  Időközben – 
2010. június 01-én – egy új jogszabály jelent meg a 2010. évi XLVII. törvény a közterületi parkolás jogi 
feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról, amely többek között előírja, 
hogy a díjfizetési kötelezettség olyan várakozási terület tekintetében és időszakra rendelhető el, amelyen az 
adott időszakban a járművek várakozására alkalmas helyek átlagos foglaltsága (a továbbiakban: telítettség) 
a  70%-ot  meghaladja  (2.§.  (3)  bekezdés).  Ezen  telítettség  megállapításának  módjára  egy  végrehajtási 
rendelet (miniszteri rendelet) készül, amelyet még nem jelent meg, ezért a Rákóczi F. utcában az egyirányú 
közlekedés  elrendelésével  kapcsolatos  intézkedéseket  és  ennek  költségeit  egyenlőre  nem  tudjuk 
előterjeszteni.  

138/2010. számú képviselő-testületi határozat 9./ pontja:

A Képviselő-testület ugyancsak a 138/2010. számú Képviselő-testületi határozatának 9. pontjában egy elvi 
döntést  hozott,  amelyben  egyetértett  az  önkormányzati  tulajdonú  utakon  a  gépjárművek  sebességének 
mérésére jogosultsággal rendelkező szervezettel történő megállapodás megkötésének kezdeményezésével. 
A határozat  értelmében erre  az  ülésre  kellett  az  ezzel  kapcsolatos  megállapodás  részletes  feltételeit,  a 
jogosultsággal  rendelkező  szervezetek  megkeresését  követően  előterjesztenünk.  Az  előterjesztésben 
jeleztük,  hogy  a  helyi  közúti  közlekedéssel  kapcsolatban  a  legtöbb  lakossági  és  képviselői  kérésben, 
javaslatban is a gépjárművek sebességének csökkentési igényével, vagy inkább az előírt sebességhatárok 
betartásának, betartatásának igényével találkozhatunk, ezért kértük a testület elvi döntését, hogy ezt a témát 
részletesen körül járhassuk. A 410/2007. (XII. 29.) számú Korm. rendelet teszi lehetővé, hogy a jogszabályi 
rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására a rendőrség, valamint a közút 
kezelője  (Közútkezelő  Nonprofit  Zrt.,  önkormányzat)  -  írásba  foglalt  vállalkozási  szerződés  alapján  - 
közreműködőt is igénybe vehet. Az ennek feltételeit szabályozó 18/2008. (IV.30.) számú GKM rendelet 
azonban nagyon szigorú szabályokat ír elő ezzel kapcsolatban. Olyan előírást tartalmaz például, hogy az 
információt  (szabálysértésről  készített  fényképfelvételt)  haladéktalanul,  GPS-es  helymeghatározással 
együtt,  online  kapcsolaton keresztül  kell  továbbítani  a  rendőrségnek.  Információink szerint  jelenleg az 
országban egyetlen közútkezelő sem tudott  élni  még ezzel a  lehetőséggel,  illetve ennek következtében 
egyetlen  szervezet  sincs,  aki  ezzel  foglalkozna.  Mivel  ezeket  a  feltételeket  biztosítani  tudó  technikai 
eszközök nagyon drágák, ráadásul ezeknek a magán vállalkozásoknak autót és munkaerőt is biztosítaniuk 
kellene a vállalkozás beindításához.   
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Hatósági és Okmányiroda:

1. 2010.  június  hónapban  4  fő  kezdte  meg  a  munkát  a  közfoglalkoztatásban.  Ebből  3  fő  a 
Közszolgáltató Vállalatnál dolgozik, 1 fő pedig a Horgászegyesületnél. 2010.júniusában 1 főnek 
megszűnt  a  munkaviszonya,  mert  más  helyen  létesített  munkaviszonyt.  Jelenleg  a 
közfoglalkoztatásban a tervhez képest 1 fővel kevesebben dolgoznak. 

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a  nyári  gyermekétkeztetésre  való  igényfelmérés  után  74 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére igényelt állami támogatást. Az 
igényelt  létszámhoz  képest  az  önkormányzat  43  gyermek  részére  vehet  igénybe  támogatást, 
gyermekenként  és  munkanaponként  370,-Ft,  maximum  859.140,-Ft  összegben.  A 
gyermekétkeztetésben  részesülő  gyermekek  kiválasztásában  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat, valamint a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság tagjainak javaslatát 
vettük  figyelembe.  A  gyermekétkeztetést  az  érintett  gyermekek  2009.06.16-tól  2009.08.31-ig 
terjedő időszak alatt vehetik igénybe. Az étkeztetés biztosítása június és augusztus hónapokban a 
Széchenyi István Általános Iskola, júliusban az Arany János Általános Iskola főzőkonyhájáról, az 
étel  ételhordóban  történő  elszállításával  történik.  Az  érintett  családok  értesítése  az  étkeztetés 
igénybevételéről megtörtént. 

3. 2010. június 02-án az Idősügyi Tanács képviselői – Fábián Béláné, Dömötör Sándor és Komáromi 
Józsefné – valamint a Civil Fórum képviselője – Pappné Mikos Beáta – a Vas Megyei Közgyűlés 
Elnökével, Kovács Ferenc Úrral találkoztak, egyeztető tárgyalás céljából. Az egyeztetés témaköre: 
mindkét szervezet által korábban Elnök Úr részére beadványaikban megküldött, megyei fenntartású 
idősotthoni ellátás városunkban vagy kistérségünkben történő telepítése. 
Az egyeztetés rövid összefoglalása:  
●A beadványokban szereplő témakört a Megyei Önkormányzat napirenden tartja. 
●Munkatársai által Szentgotthárdon megtekintett ingatlanok közül legalkalmasabbnak a 
rábakethelyi laktanyát tartották. Elmondása szerint a laktanyát a Rendőrség megyei vezetői nem 
kívánják a jövőben sem hasznosítani, és az ingatlant rövidesen átadják az Állami Vagyonkezelőnek. 
A megyei önkormányzat ez után nyújthatja be esetleges szándékát az ingatlan megszerzésére. 
●A Megyei Önkormányzatnak jelenleg a hatályos jogszabályok alapján nem áll módjában aktív 
ágyat, férőhelyszámot bővíteni, mivel a „fejlesztési stop” miatt nem kapnának  normatívát a 
működtetésre. 
●A laktanya épületével kapcsolatosan munkatársai a bejárást követően gazdasági számításokat is 
végeztek és egy jövőbeni, esetleges fejlesztés esetén körülbelül 130 fős intézmény létrehozását 
tartanák gazdaságosnak. 
●Továbbá tájékoztatást adott Elnök Úr a megyei intézményekbe történő elhelyezési lehetőségekről, 
szabad kapacitásokról és a profiltisztítási szándékról. 
Az akkori állapotnak megfelelően Hegyfalun volt szabad kapacitás. Egy esetleges új intézmény 
esetén az Ivánci Otthonból az idősek áthelyezésre kerülnének és a továbbiakban ott csak 
fogyatékosok ellátása történne. 
●Delegációnk azt kérte Elnök Úrtól, hogy a „fejlesztési stop” feloldását követően, ismételten 
térjünk vissza a kérdéskörre és a megyei önkormányzat a szociális szolgáltatástervezési 
koncepciójának felülvizsgálata során rövid távú célkitűzésként szerepeltesse egy idősotthon 
létrehozását Szentgotthárdon vagy a kistérségben, ugyanis sem a szentgotthárdi, sem az őrségi 
kistérségben nincs megyei fenntartású idősotthoni intézmény. 

4. Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa soron következő ülését június 29-én tartja.
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5. Felkérés alapján ismertetőt tartottunk Pápán önkormányzati szakembereknek Szentgotthárd Város 
Önkormányzata szociális ellátó rendszeréről, az alkalmazott egyedi megoldásokról. 

6. 2010.júnuis 22-én a Városi Gondozási Központban az idősek hónapja rendezvénysorozat keretében 
ismertetjük az idősek által igénybe vehető pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokat.

7. Egyeztető megbeszélést tartottunk Dr. Sélley Erzsébettel az MGSZH igazgató főállatorvosával  az 
önkormányzati, jegyzői feladatokról az állategészségügy, állatvédelem, ebrendészet területén. 

8. A kisebbségi névjegyzékbe vételhez a kérelmek folyamatosan érkeznek, eddig 40 szlovén, 7 német 
és 22 cigány kérelem érkezett. Ezen kérelmek feldolgozásra kerültek, és névjegyzékbe vételük 
megtörtént. 

A Nyugat- dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének tájékoztatója

A regisztráltjaink száma 2010. május 20-i állapot szerint 744 fő.
A regisztrációból történő kikerülés okai: ellátás lejárata, az önállóan vagy közvetítéssel történő 
elhelyezkedés. Munkáltató nagyobb létszámban egyelőre nem fogadott álláskeresőket, de várható, hogy 
szentgotthárdi textilipari cégek, ill. a zalaegerszegi cég több álláskeresőt is beléptet az elkövetkező 
időszakban.

Új munkahelyek teremtődése, nagyobb létszámú munkaerőigény: munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
cég keres 50 fő gyártósori összeszerelőt, 10 fő gépkezelőt, 10 fő minőségi ellenőrt; ugyancsak munkaerő-
kölcsönzéssel foglalkozó cég keres 30 fő gyártósori összeszerelőt, 20 fő elektroműszerészt, textilipari cég 
keresett 10 fő lánchurkolót.

Hiányszakmák: ebben az időszakban: felszolgáló, szakács.
Letelepedő új vállalkozás: nem volt.
Munkahelyek megszűnése a hónap során: MT. szerinti csoportos létszámleépítés nem volt.
Csoportos elbocsátás: nem várható.

Az állásajánlatok közül nagyobb létszámigény a fentiek szerint a munkaerő-kölcsönző cégektől érkezett, 
ezzel a munkaerőigénnyel összefüggésben  a kirendeltség csoportos behívást szervezett. Elegendő létszámú 
munkavállaló esetén a munkáltató buszjáratot indít, amely a következő településeket érintené: 
Szentgotthárd, Magyarlak, Csörötnek, Rönök, Vasszentmihály, Rátót, Gasztony. A  lánchurkolói 
állásajánlat nagyobb létszámú (10 fő); a cég rendelésállománya az utóbbi időszakban felfutott, amit a 
jelenlegi dolgozói létszámmal és műszakrenddel teljesíteni már nem lehet. A cég egyébként komoly 
gépparkot telepített (külföldről behozott), így már csak a létszámfeltöltés jelenthet gondot (több textilipari 
cég konkurál).
A munkáltatói elégedettség-felmérés (33 partnercég) lezárult.
A  munkaerő-gazdálkodási felmérés a partneri cégekkel (30 db) lezárult; a választ adó 26 vállalat közül 9 
(34 %) tervez létszámbővítést, a megkérdezést követő három hónapon belül (létszámfelvételben érintettek: 
30 fő). A válaszadó vállalatok közül 16 (61 %) nem tervez munkaerő felvételt, a megkeresést követő három 
hónapban. A felkeresett és számunkra adatokat szolgáltató szervezetek közül 1 (4%) leépítéssel számol az 
elkövetkező három hónapban.

 Aktív eszközök, szolgáltatások:  a bértámogatás után legnagyobb az érdeklődés.  TÁMOP 1.1.2: 
sajnos  már  csak  a  program  keretében,  képzésbe  bevont  álláskeresők  foglalkoztatása  volt 
támogatható, rendkívül korlátozott létszámban. 

 TÁMOP  1.1.1:  bérköltség  támogatásra  lenne  igény;  bizonyos  ágazatokból  (kereskedelem, 
vendéglátás), nagyobb az érdeklődés a megváltozott munkaképességű dolgozók után, egyszerűen 
nincs  elegendő  létszámú  ,  érdemben  foglalkoztatható  álláskereső.  A  válság  következtében 
munkahelyüket  elvesztők  támogatására  is  érkeztek  kérelmek.  Szakképzettséggel  rendelkező 
pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatására kérelem nem érkezett. Népszerű a START 
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kártya program. A MKKV járulékkedvezményt ritkábban veszik igénybe a relatív sok kötöttség 
miatt. 

Műszaki Iroda:

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 1
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 1
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 5
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 3
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 0
- Telekalakítások száma: 0
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 5
- Építésrendészeti eljárások száma: 2
- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma 2
- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 1

 
-Folyamatban van a  vis-maior  támogatás  keretéből  a  Gimnázium és Piac mögötti  árvízvédelmi támfal 
javításának, megerősítésének munkálatai. Kivitelező : Vízéptek Bt Szombathely
- A  szentgotthárdi LYOCELL iparvágány használatbavételi engedélyezési eljárásának felfüggesztését kérte 
2010. 05. 17.-i levelében polgármester úr a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága 
Vasúti Hatósági Főosztály Vasúti Pálya és Híd Osztály-tól, mint az ügyben eljáró hatóságtól, tekintve, hogy 
annak  üzemeltetése  –  amely  Osztrák-Magyar  államközi  egyezményen  alapul  –  Szentgotthárd  város 
érdekeit sérti. 
A  GYSEV  Zrt   pályázati  forrás  igénybe  vételével  folytatja  a  Sopron  –  Szentgotthárd  vasútvonal 
korszerűsítése  programon  belül  a  szentgotthárdi  vasútállomás  engedélyes  terv  szerinti  felújítását.  A 
vasútállomás  korszerűsítésének  (alépítmény,  vágányok,  biztosítóberendezések  cseréje  stb)  része  az 
iparvágány országhatárig történő felújítása is. 
-Megyeri  Lajos  és  Megyeri  Lajosné  Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  21.  I/4.  sz.  alatti  lakosok  az   1.sz. 
mellékletben  csatolt  levéllel  fordultak  a  T.  Testülethez,  melyben  korábban  Black  Velvet  2005  Kft. 
ügyvezetője,  Nagyné  Unger  Brigitta  által  beadott  levélben  írottakra  kénytelenek  reagálni,  mert  rájuk 
vonatkozóan  olyan  „tényeket”  közölt,  amelyek  nem  felelnek  meg  a  valóságnak,  és  egyéb  sértő 
megjegyzéseket is tartalmaz.
(Nagyné Unger Brigitta levele a 2010. áprilisi testületi ülésre készült üzlet értékesítésről szóló előterjesztés 
1. sz. mellékletében található)

Előzmények:
A Képviselő-testület 2010. márciusi ülésén a 69/2010. sz. határozatával döntött a Sztg. Széchenyi u. 8. sz. 
alatti (Szinkron 2000 Kft által bérelt), a Sztg. Kossuth L. u. 26. fszt. 1. sz. alatti (FE-ZO Kft. által bérelt) és 
a Sztg. Széll K. tér 21. szám alatti  (Black Velvet 2005. Kft. által bérelt) üzlethelyiségek értékesítéséről.
Az ingatlanokat felértékeltettük és a pályázat feltételeit az áprilisi testületi ülésre elő is terjesztettük, mely 
ülésre  a  Black  Velvet  2005 Kft.  ügyvezetője  Nagyné  Unger  Brigitta  azzal  a  kérelemmel  fordult  a  T. 
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testülethez, hogy az általuk bérelt üzlethelyiség értékesítési szándékát vonja vissza. A kérelemben leírtak 
alapján a Testület  112/2010. sz. határozat 1./ pontja alapján az értékesítést egyelőre visszavonta.
A  kérelemben  Nagyné  Unger  Brigitta  az  Ő  oldaláról  nézve  vázolta  az  elhúzódó  átalakítás  okait, 
körülményeit, melyek közt érintve lettek az átalakítandó üzlet felett lakó Megyeri Lajos és felesége is.
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1.sz. melléklet:
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Pénzügyi Iroda:

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

Folyószámla hitelünk 2010. május 1-én:    - 152.282.689,- Ft
Bevételek május 1 – május 31.:                    36.124.149,- Ft
Kiadások május 1 – május 31.:        - 60.893.990,- Ft
Elszámolási számla egyenlege május 31-én:        - 177.052.530,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy  folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti 
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 236.626 e/Ft.
Tájékoztatom  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  a  2010.  május  30-i  határidővel  beadott  helyi  iparűzési 
adóbevallások  alapján,  ha  csak  a  két  jelentős  adótúlfizetést  vesszük  figyelembe  133.000  e/Ft 
visszafizetési  kötelezettségünk  van 2010.  június  30-i  határidővel  (végleges  számadattal  még  nem 
rendelkezünk, az adóbevallások feldolgozása folyamatban van).
Továbbá tartozásunk van Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás felé közel 35.000 e/Ft, 
melyből a július 3-án esedékes munkabérek fizetéséhez min. 10.000 e/Ft-ot kell átadnunk (a különbözet 
állami finanszírozásból biztosítható). Az önkormányzati intézmények esetén a bérköltség 20.000 e/Ft, a 
július hó elején esedékes segélyek kb. 4.500 e/Ft-ot tesznek ki. Ezen kötelezettségeinket teljesítenünk kell, 
de további kötelezettségeinkre, így az adótúlfizetések fedezetére nem áll rendelkezésre forrásunk.

Adóhatósági munka:
Május hónapban beérkeztek az adózók iparűzési-, és kommunális- adóbevallásai. Folyamatosan dolgozzuk 
fel a bevallásokat, küldjük ki a hiánypótlásra, javításra a felszólításokat. 
Fentiekben tájékozattuk a T. Képviselő-testületet két adózónk esetén a helyi iparűzési adó túlfizetés miatti 
kötelezettségünkről. Megjegyezzük, hogy a 2009. évi bevallások alapján az adóbevallások kb. 60 %-ának 
feldolgozása mellett az adózók részére visszafizetendő összeg meghaladja a 145.000 e/Ft-ot. 

Beszámolók, jelentések:
Benyújtotta  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  (PKKE)  idegenforgalmi  tevékenységérők  szóló 
beszámolóját. Az Egyesület Elnök Asszonya által készített szöveges beszámolót mellékeljük.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.25.) ÖKT. rendelet 6.§ 
(5)  bekezdés  j)  pontban  működési  céltartalékon  belül  1.000  e/Ft  került  elkülönítésre  a  PKKE 
idegenforgalmi  tevékenységének  finanszírozására,  melyet  féléves  elszámolás  alapján  június  30.  és 
december 30. határidővel biztosít az Önkormányzat. A benyújtott beszámoló alapján a PKKE által 2010. I. 
félévre igényelt összeg 276.598,- Ft, melyből 184.055,- Ft került elfogadásra. Az összeg kiutalása a két ülés 
közti  beszámoló készítésének időpontjáig nem történt meg a fentiekben is leírt likviditási  problémákra 
tekintettel. 

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!

Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület turisztikai tevékenységéről

Legfontosabb tevékenységünknek a Turisztikai Információs Látogatóközpont működtetését tekintem. 
Egész évben folyamatos nyitva tartást biztosítunk, ügyelve a kiállítások megtekintésének biztosítására is.
A turisztikai szezon kezdete, május 1-je óta a Szentgotthárdi Turisztikai Látogató Központ 
meghosszabbított nyitva tartással működik, a központ szolgáltatásai gyakorlatilag minden nap elérhetőek. 
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Hétköznapokon 9:00 órától 17:00 óráig, szombaton 9:00 órától 16:00 óráig, Vasárnap pedig 9:00 órától 
12:00 óráig tart nyitva.
A nyitva tartás meghosszabbítása bevált, hiszen a turisták, érdeklődők hétvégén is nagy számban keresik 
fel a központot, általában többen, mint hétköznap. A látogatók számának növekedése több tényezőnek is 
köszönhető. A legtöbb turista célirányosan érkezik térségünkbe, előre eltervezett módon szervezi meg az itt 
eltöltendő szabadságát, üdülését... Többségüket az általuk választott szálláshelyen informálják a Látogató 
Központ létezéséről, ahová betérve rendszerint megerősítést kérnek az előzőleg eldöntött túraútvonaluk, a 
megtekinteni kívánt turisztikai látnivalókat illetően, illetve további lehetőségek iránt érdeklődnek, 
rendszerint vásárolnak képeslapot, szentgotthárdi jellegű szuveníreket (Szentgotthárd fotós kulcstartó, 
hűtőmágnes, bögre, tökmagolaj...), és további szóróanyagokat kérnek a kistérség településeiről, turisztikai 
attrakcióiról.
Azok a turisták, akik nem szervezték meg előre az itt eltöltendő napjaikat, komplett túraajánlat iránt 
érdeklődnek. Attól függően, hogy családosan érkeztek, idősek vagy fiatalok, van autójuk vagy nincs, 
természetjárók, vagy a kulturális örökségek iránt érdeklődnek, vagy kimondottan a termálfürdő miatt 
érkeztek stb., tudunk összeállítani programajánlatot az egyéni igényeknek megfelelően, kézzel fogható 
szóróanyagokkal is ellátva őket.
Kivétel nélkül minden turistának ajánljuk a Kilátó című, három nyelven megjelent turisztikai kiadványt. A 
turisták nagy többsége meg is vásárolja, ugyanis a legtöbb felmerülő igényre választ ad ez a sokrétű 
programfüzet. A turisták többsége városi illetve kistérségi térképet, gyalogos, kerékpáros túraútvonalakat 
ábrázoló térképet keresnek. A Kilátóban mindez megtalálható..
A legtöbb céltudatosan Szentgotthárdra érkező turista valamely szakmai lapban,- fórumon, illetve - 
kiállításon, - vásáron figyelt fel a városra és térségére. A tavalyi Nemzeti Vágta, a Főszezon Kiállítás, a 24 
város találkozója, illetőleg az idén márciusban megrendezett Utazás Kiállítás is eredményes volt ilyen 
szempontból, hiszen folyamatosan érkeznek a turisták visszajelzései, mely szerint az adott kiállításon 
nyerte cl tetszésüket, ezért szeretnék feltérképezni Magyarország legnyugatibb városát, és környező 
településeit.
A szakmai szervezetekkel, kiemelten a Magyar Turizmus Zrt-vel kialakított szoros együttműködés, 
kapcsolat eredményeként a tavaly ősszel a Westend City Center tetőteraszán megrendezett Főszezon 
Kiállításon központi helyet foglalt cl a szentgotthárdi stand, mely a legjobb infrastruktúrával felszerelt 
kiállítóhelyek egyike volt. A Magyar Turizmus Zrt. A kiállítás alkalmával két, a várost és a termálfürdőt 
népszerűsítő kiváló minőségű molinót is biztosított részünkre, melyet azóta is rendszeresen használunk.
A 3 napos kiállítás első sorban a belföldi turistákat célozta meg, és kiemelten a kisebb forgalommal bíró, 
elő- és utószezonra hívta fel a figyelmet. Standunknál, melyet megosztottunk a St.Gotthard Spa 8 Wellness 
élményfürdővel, több száz turista fordult meg naponta. A visszajelzések azt mutatják, hogy a célközönséget 
sikeresen elértük, hiszen most már az elő- és utószezon ideje alatt is a tavalyi évekhez képest rohamosan 
megnövekedett a térségbe ellátogató turisták száma.
A nagy áttörést az idei Utazás Kiállítás jelentette számunkra, ahol az eddigi évekhez képest a legtöbben 
látogattak ki a Hungexpo Budapesti Vásárcsarnokba. A St.Gotthard Spa Wellness termálparkkal szorosan 
összekapcsolt két standdal képviseltük Szentgotthárdot és a kistérségét idén immár negyedik alkalommal 
35 ország több mint 1000 kiállítója mellett. A jó szakmai kapcsolatnak köszönhetően ezúttal is kielégítő 
helyet foglalhattunk el  a  vásárcsarnokban.  A március 4-étől  7-éig megrendezett  33.  nemzetközi  utazás 
kiállítás  látogatottsága  minden  eddigi  rekordot  megdöntött  volna,  ha  az  utolsó  napon  nem lett  volna 
bombariadó, amellyel félbeszakadt a kiállítás. A négy nap alatt csaknem 60 ezer fő látogatta meg a hazai és 
nemzetközi standokat, tekintette meg a kulturális programokat, kóstolta meg a hazai ízeket a Leader Expo-
n, próbálta ki a különböző sportolási lehetőségeket a Budapest Boat Show-n, a Golf Expo-n és a Bringa 
Expo-n,  valamint  nézelődött  a  Karát  Ekszer  Szigeten  és  Karaván  Szalonban.  Uj  ötleteket  tanulva, 
tapasztalataink  bővítése  érdekében  illetve  a  szakmai  kapcsolatok  ápolása  jegyében  munkatársainkkal 
közösen  vettünk  részt  a  kiállítás  azon  konferenciáin,  melyeken  a  szakma  elért  eredményeiről, 
tapasztalatokról,  a  kiaknázatlan  lehetőségekről,  a  felmerülő  kérdésekről  (p1.:  egészségügyi  turizmus, 
TDM- kerekasztal beszélgetések) esett szó.
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A kiállításon az akkor már elkészült Kilátókkal és a térség összes szállásadójának, vendéglátójának, az 
egyes  településeknek  a  bemutatkozó  anyagaival,  a  Kaland  és  Játék  interaktív  városnéző 
programlehetőséggel,  valamint  a  fürdő  szolgáltatásait  felvonultató  prospektusokkal,  a  legaktuálisabb 
csomagajánlatokkal jelentünk meg. A Látogató Központ statisztikája, valamint a szállásadók, vendéglátók 
jelzései alapján elmondhatjuk, hogy az idei szezonban a térségben túrázók, nyaralók stb. nagy része az 
Utazás  Kiállításon figyelt  fel  Szentgotthárdra  és  a  kistérségre,  valamint  a  Kilátóból  értesült  az  ország 
legnyugatibb városának kínálatáról.
Összességében elmondhatjuk, hogy a turisták már céltudatosan érkeznek hozzánk, ismerik Szentgotthárdot 
a szakmai lapokból, kiállításokról, fórumokról, és ezért jönnek el a kistérségbe. Az idei szezon még éppen, 
hogy csak elkezdődött, máris ugrásszerűen meg növekedett a hozzánk ellátogató turisták száma az elmúlt 
évekhez képest.

A Látogatóközpontba érkező turisták számának alakulása: 2010.01.01.-2010.05.31. 

 
Egyéni látogatók Csoportos látogatók

2010. Belföldi Osztrák Szlovén Egyéb Belföldi Osztrák Szlovén Egyéb
Január 3 8 0 0 3 4 0 1
Február 31 13 0 7 2 3 0 0
Március 154 23 0 0 22 4 6 0
Április 70 18 1 0 23 5 3 0
Május 236 53 7 8 10 1 2 0

Összesen 494 115 8 15 60 17 11 1

Egyéni látogatók 
2010.01- 2010.05

Csoportos látogatók 
2010.01- 2010.05

632 89
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Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

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

Rendeletek felülvizsgálata:

- A 15/2009.(VI. 25.) rendelet: a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésről 
szóló rendelete módosítására a mostani júniusi képviselő-testületi ülésen kerül sor.

- A 16/2009.(VI. 25.) rendelet: Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítására a mostani 
2010. júniusi ülésen kerül sor.

Szentgotthárd, 2010. június 23.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2010. június 17-én

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,-

Elnyert 
támogatás:

1F: 1.374.450,- 
Ft

2F: 27.405.000,- 
Ft

1F: 242.550,-
2F: 3.045.000,-

ÁFA (25 %):
1F: 404.250,-

2F: 7.612.500,-

NYERT
Az 1. fordulóban 1.374.450,- Ft 

támogatásban részesült. A 
vízkezelő épület engedélyes tervei 

elkészültek, következő lépés az 
építési engedély megszerzése.

Pályázat 2. fordulóra történő 
benyújtása: 2010. augusztus 2.

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 
megerősítése van folyamatban. 

Szentgotthárd 
városközponti Liget 
fejlesztése

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

Elnyert 
támogatás: 

50.000.000,- Ft 5.555.556,-Ft

Támogatási szerződés aláírása 
megtörtént. Lakossági tájékoztatás 

időpontja: március 19-e volt. 
Elkészültek a kiviteli tervek. A 

kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás heteken belül 

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

Szentgotthárd 
városközpontjának 
megújítása civil és 
vállalkozói 
partnerségben

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

támogatás:
345.384.020,- Ft

Önk.: 
81.632.021,- Ft

PKKE (önk. 
fizeti): 

2.255.063,- Ft

NYERT

Szentgotthárdi 
háziorvosi rendelő 
komplex 
akadálymentesítése és 
energiahatékony 
felújítása

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

Elfogadott:
55.286.112,- Ft

Igényelt 
támogatás:

50.000.000,- Ft

Megítélt:
49.757.501,- Ft

5.555.555,- Ft

5.528.612,- Ft
NYERT

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

Városok szövetsége
Harmadik célkitűzés 

Határon átnyúló 
Együttműködés A-H 

OP-2007-2013

Projektindítás 2008. 07.01.
Projektzárás: 2013. 03.31
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

TIOP-1.1.1/07/1 
Pedagógiai, módszertani 
reformot támogató 
informatikai infrastruktúra 
fejlesztés támogatása

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 
szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző 
Iskolában
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A pályázat 
benyújtva.

Nem szükséges
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok 
helyzete 2010. június 17-én

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

Lelki egészség 
megőrzése 

Szlovénia-
Magyarország 
2007-2013

165/2008. 

1
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4
.
9
0
8
.-
e
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r
o

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.
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Nyert 1.921.144.-Ft

„Jó szívvel az 
egészségért” cselekvési 
terv

Vas megyei 
Közgyűlés 97/2009
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0
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F
t

Nyert --- A  pályázat  szakmai  és  pénzügyi 
elszámolása folyamatban van
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Közfoglakoztatás-
szervező foglalkoztatása

Ny-du. Regionális 
Munkaügyi Központ 45/2009
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Nyert ----- A  pályázat  megvalósítása 
folyamatban van

A bölcsődék és 
közoktatási intézmények 
infrastrukturális 
fejlesztése

Önkormányzati 
Minisztérium 64/2009

3
4
.
9
2
0
.
0
0
0
.-
F
t

Nyert 8.007.777.-Ft Kivitelezés folyamatban.

Szentgotthárdi Kistérség 
közcélú 
foglalkoztatásához 
anyag- és 
eszközbeszerzése

2009. CEDE 135/2009.
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Nyert 949.627.-Ft
Szentgotthárdi Önkormányzat ezt a 
pályázatot  7  tagú  konzorciumban 
nyújtotta be!
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Egészségre nevelés a 
SZOI keretén belül TÁMOP-6.1.2. 61/2009.
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0
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F
t

A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

-------
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