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Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. május 26-i Képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: Egészségügyi Koncepció 2010. elfogadása 

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Egészségügyi koncepcióját 1999-ben fogadta el a Képviselő-testület. Az 
Egészségügyi  koncepció  az  1995-1999-es  évekre  vonatkozó  helyzetelemzés  alapján 
meghatározott  célkitűzéseket,  fejlesztési  elképzeléseket  rögzítette.  Az  egészségügyi 
koncepcióval mélységében az elmúlt időszakban nem foglalkoztunk. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata felelős és elkötelezett lakossága egészségi állapotának, 
és  az  egészségügyi  ellátás  szakmai  feltételeinek  és  színvonalának  javításában.  Az  eltelt 
időszakban bekövetkezett jelentős jogszabályi, gazdasági, szervezeti és szakmapolitikát érintő 
változások teszik szükségessé, hogy az Önkormányzat újra végiggondolja és megfogalmazza 
a 2010. évi Egészségügyi Koncepcióját (amely az előterjesztés 2. számú melléklete).

A Képviselő-testület  2010.  februári  testületi  ülésen  már  tájékoztatást  kapott  az  1999-ben 
elfogadott  Egészségügyi  Koncepció  felülvizsgálatáról.  A  felülvizsgálat  I.  részében 
bemutattuk,  hogy  az  1999-ben  elfogadott  koncepcióban  megfogalmazott  FEJLESZTÉSI 
ELKÉPZELÉSEK  megvalósulását,  illetve  a  felülvizsgálat  II.  részében  pedig  a  jövőbeni 
fejlesztési irányokat határoztunk meg, amit a Képviselő-testület a 40/2010. számú határozattal 
el  is  fogadott,  azzal,  hogy  az  új  egészségügyi  koncepció  elkészítésébe  be  kell  vonni  az 
egészségügyben érintett  intézményeket,  az  egészségügyben dolgozókat,  a  lakosságot,  és  a 
civil szervezeteket. 

A  testületi  határozatnak  megfelelően  az  „Egészségügyi  Koncepció”  felülvizsgálata  során 
megfogalmazott fejlesztési javaslatokat írásban megküldtük az érintett intézményeknek, civileknek, a 
lakosság  számára  pedig  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  hivatalos  honlapján  -  egy  külön 
menüpontban  -  lehetőséget  biztosítottunk  a  javaslatok  kifejtésére.  Az  észrevételeket,  javaslatokat 
2010. április 30-ig vártuk. 

A véleményeket,  és  a  javaslatokat  (az  előterjesztés  1.  számú melléklete  tartalmazza)  a  2010.  évi 
Egészségügyi  Koncepció  elkészítésénél  figyelembe  vettünk.  Örömmel  vettük  a  Civil  Fórum 
javaslatait, ugyanakkor megjegyezzük, hogy a lakosság részéről egyetlen javaslat sem érkezett annak 
ellenére,  hogy  gyakori  megjegyzés,  internetes  fórumokon  rendszeresen  téma,  hogy  a  polgárok 
véleményét fontos városi ügyekben az önkormányzat nem kéri ki. Nem is az első alkalom volt ez a 
véleménykérés  Szentgotthárd  polgáraitól  fontos  városi  ügyben,  de  még  eddig  egyetlen  témához 
egyetlen városi polgártól sem érkezet egyetlen javaslat sem. 

Az egészség érték, és ez nem csak az egyén, hanem az egész társadalom értéke. 
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Az új egészségügyi koncepció megalkotásának célja, hogy a jelenlegi helyzetből kiindulva, 
újból  meghatározzuk  a  Szentgotthárd  Város  egészségügy  fejlesztésének  főbb  irányait, 
koordináljuk az egyes intézmények közötti feladatellátást, valamint a lehetőségekhez mérten 
csökkentsük  a  felesleges  kiadásokat,  koncentrálva  a  költségtakarékos  feladatellátásra  a 
minőségi betegellátás szem előtt tartásával.

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

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Képviselő-testülete a 2010. évi Egészségügyi 
Koncepciót  az  előterjesztés  2.  számú  melléklete  szerint  elfogadja.   Az  egészségügyi 
koncepció megvalósulásáról évente beszámolót kell készíteni a májusi testületi ülésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Képviselő-testülete a 2010. évi Egészségügyi 
Koncepciót az előterjesztés 2. számú melléklete szerint az alábbiakkal egészíti ki:………
…………………………………………………………
Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

  Viniczay Tibor
    polgármester

Ellenjegyzem: 
Dr. Dancsecs Zsolt

                                             Jegyző
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1. számú melléklet

Tisztelt Cím!

Köszönettel  vettük,  hogy  Szentgotthárd  Város  Egészségügyi  Koncepciójának 
felülvizsgálatával kapcsolatban részletes tájékoztatást és véleményezési jogot kaptunk. 
A Szentgotthárdi Civil Fórum Egészségügyi szekciója 2010. április 26-i ülésén az anyagot 
áttekintette és az alábbi észrevételeket fogalmazta meg a lakósság véleménye alapján: 

• A tervezett  fejlesztési  irányokkal  egyetértünk,  tekintettel  arra,  hogy  az  alap-  és 
szakellátás színvonalának fejlesztése elengedhetetlen napjainkban.

• Az egészségügyi intézmények felújítása és korszerűsítése vonatkozásában 
o fontosnak tartjuk a  Rákóczi  úti  rendelő főbejáratának cseréjét  (a  csapóajtó 

veszélyes a betegek, vagy akár a mentősök szempontjából is)
o számunkra nem egyértelmű, mit takar a megújuló energia alkalmazása

•  Fontosnak tartjuk az egészségügyi intézmények közötti szorosabb együttműködést, a 
humán erőforrás jobb kihasználását: 

o Nyugdíjasokat ne alkalmazzanak az egészségügyi intézményekben. 
o A  rendelőintézetben  a  fizikoterápiai  rendelés  megszüntetését  javasoljuk, 

hiszen  a  rehabilitációs  kórházban  korszerű  gépekkel  és  jól  képzett 
szakemberekkel el tudja látni ezt a feladatot. 

o A diszkrétebb beteg és orvos kapcsolat érdekében javasoljuk,  hogy legyen 
lehetőség orvos-beteg négyszemközti találkozásra a vizsgálat során.  

o Köztudottan  van  a  városban  endoszkópos  vizsgálatra  jogosult  szakember, 
eszközbiztosítással helyben megoldhatók lennének ezek a vizsgálatok.

• A szentgotthárdi szakrendelő finanszírozása nemcsak a szentgotthárdi önkormányzat 
feladata,  hanem  a  kistérség  valamennyi  önkormányzatának  feladata  kell,  hogy 
legyen. Ha ez nem megoldható, akkor a kistérségi társulás tekintse ezt feladatának. 

• Örömmel vettük az egynapos sebészettel kapcsolatos terveket, és bízunk mielőbbi 
megvalósításában.

• A privát  szakrendelések  bevezetése  indokolt  lenne  azoknál  a  szakrendeléseknél 
(pl.:szemészet, bőrgyógyászat, UH), ahol az OEP finanszírozott rendeléseknél hosszú 
a várakozási idő.  

• Az egészségügyben  elsősorban  ne  a  betegség  megállapítása  legyen  a  cél,  hanem 
annak  a  megelőzése,  illetve  az  egészség  megőrzésére,  a  betegségeket  megelőző 
szűrővizsgálatokra helyeződjön a hangsúly. (Pl. a lakosság fele jutott csak hozzá az 
50  éven  felüliek  bélrendszeri  szűréséhez,  mivel  a  négy  háziorvosból,  csak  kettő 
csatlakozott az ÁNTSZ által felkínált lehetőséghez.)

• Az egészségügyi szekcióhoz tartozó civil szervezetek (Diabetes klub, Harmónia klub, 
Galagonya szív-klub, Vöröskereszt, Nyugdíjas klub, Életfa Barátikör, Egészségesebb 
Jövőért Alapítvány) évek óta szervezik az egészségmegőrzésére irányuló a lakosság 
széles  rétegére  kiterjedő  előadásokat,  szűrővizsgálatokat,  csoportos 
mozgásfoglalkozásokat helyi és megyei szakemberek közreműködésével: Prof. Dr. 
Tarján Jenő, Prof. Dr. Nagy Lajos, Dr. Kocsis Eszter, Dr. Dobos Jenő, Dr. Mesterházi 
Mária,  Dr.  Birtha  Gyöngyike,  Dr.  Varga  Ferenc,  Dr.  Gál  Sándor  stb.  Ezekről  az 
eseményekről  a  lakosságot  a  médián,  plakátokon,  szórólapokon,  meghívókon 
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keresztül tájékoztatja a rendezvényt szervező civil szervezet. Fájlaljuk azonban, hogy 
a  testület  és  a  hivatal  munkatársai  egyáltalán  nem  kapcsolódnak  be  ezekbe  a 
programokba.

• Rendkívül  fontosnak  tartjuk,  hogy  a  rendelőintézet,  a  háziorvosok  és  az 
önkormányzat  közötti  félévenkénti  tapasztalatcserét  a  Civil  Fórum  egészségügyi 
szekciójának bevonásával.

• Javasoljuk a Panaszláda elhelyezését a háziorvosi rendelőben is. 
• Javasoljuk, hogy a szűrésekkel kapcsolatos információk ne csak a hivatali honlapon 

jelenjenek meg, hanem szórólapokon, illetve a médiában is. 

Szentgotthárd, 2010. április 26.

Tisztelettel:

………………………………
.

    Pappné Mikos Beáta 
     Szentgotthárdi  Civil 

Fórum  
 Egészségügyi Szekció Vezetője
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Dr. Dancsecs Zsolt
Szentgotthárd város jegyzője

9970 Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.

Tisztelt Jegyző Úr!

Szentgotthárd Város egészségügyi koncepciójának felülvizsgálatához az alábbi kiegészítést 
tenném:
A 7. pontban megfogalmazott egynapos sebészet (ez a szakmai megjelölés nem csak a 
sebészeti, hanem az urológiai, fül-orr-gégészeti, nőgyógyászati, szemészeti beavatkozások 
elvégzését is jelenti) kialakításának megvalósítása jelentős anyagi beruházással jár- bár 
valóban kiemelkedően jó az OEP finanszírozás a bevételi oldalon.
A műtő engedélyeztetéséhez szükséges minimum feltételek, fektető-megfigyelő kialakítása 
(utóbbi az adottságok miatt csak a tetőtérben képzelhető el) több tízmilliós befektetést 
igényelnek- még akkor is, ha az egyes szakmák speciális műszerigényeit nem vesszük 
figyelembe.
A teljesség igénye nélkül a minimumfeltételekben előírt bútorzat- és eszközlistából 
kiemelném:
Kerekes ágy  szivacsbetéttel:  84 500 – 3 db      253 500 Ft
Betegszállító kocsi     1 db      138 800 Ft
Műtőlámpa                                        1  db    2 394 000 Ft     
Betegfigyelőmonitor 500 000   3 db    1 500 000 Ft
Infúziós pumpa                      400 000   3 db    1 200 000 Ft
Altatógép  lélegeztetővel monitorral              3 960 000 Ft
Mobil röntgen                                                              6 300 000 Ft

Véleményem szerint az egynapos sebészet bevezetését még koncepció szintjén is akkor van 
értelme megfogalmazni, ha a szükséges beruházásnak valós fedezete fennáll.

Szentgotthárd 2010. 04. 27.

 Tisztelettel:

Dr. Mesterházy Mária
Rend. int. vez. főorvos
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2. számú melléklet!

SZENTGOTTHÁRD VÁROS

EGÉSZSÉGÜGYI KONCEPCIÓJA

 
2010.
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TARTALOM

BEVEZETÉS

HELYZETELEMZÉS

AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTTEKINTÉSE

KONCEPCIONÁLIS  JAVASLATOK  SZENTGOTTHÁRD  EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÓRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ

ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK

HATÁROZATI JAVASLAT
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I. Bevezetés

Szentgotthárd Város Egészségügyi koncepcióját 1999-ben fogadta el a Képviselő-testület. Az 

Egészségügyi  koncepció  az  1995-1999-es  évekre  vonatkozó  helyzetelemzés  alapján 

meghatározott  célkitűzéseket,  fejlesztési  elképzeléseket  rögzítette.  Az  egészségügyi 

koncepcióval  mélységében  az  elmúlt  időszakban nem foglalkoztunk.  Szentgotthárd  Város 

Önkormányzata felelős és elkötelezett lakossága egészségi állapotának, és az egészségügyi 

ellátás szakmai feltételeinek és színvonalának javításában. Az eltelt időszakban bekövetkezett 

jelentős  jogszabályi,  gazdasági,  szervezeti  és  szakmapolitikát  érintő  változások  teszik 

szükségessé, hogy az Önkormányzat újra végiggondolja és megfogalmazza saját programját.

Egy társadalmat – köztük annak kisebb egységét, egy települést – minősít sok egyéb tényező 

mellett  az  ott  élő  emberek  közérzete,  és  a  közérzetet  döntően  befolyásoló  egészségügyi 

állapot.

A Magyar  Köztársaság  Alkotmányának  70/D.  §  (1)  bekezdése  értelmében:  „A Magyar 

Köztársaság  területén  élőknek  joguk  van  a  lehető  legmagasabb  színtű  testi  és  lelki 

egészséghez.”

Az emberi egészség az ember testi, lelki állapotának és szociális helyzetének egyensúlya. Az 

egyik  legfontosabb  emberi  érték,  olyan  erőforrás,  amely  nélkül  a  társadalom  gazdasági 

alapjának  fejlődése,  növekedése  megtorpanhat,  az  egyén  pedig  nem élhet  teljes  életet.  A 

lakosság  egészségügyi  állapotának  alakulásában  az  egészségügyi  intézményrendszer 

felelőssége nem elhanyagolható. Ezért az egészségügyi intézményrendszert alkalmassá kell 

tenni  arra,  hogy  a  leghatékonyabban  szolgálja  a  lakosság  egészségi  állapotának  javítását, 

megőrzését.

Az egészség érték, és ez nem csak az egyén, hanem az egész társadalom értéke. A statisztikai 

adatok szomorú képet adnak a tekintetben, hogy az utóbbi években tovább romlott a helyzet a 

magyar lakosság és azon belül a felnőttek korai halálozása tekintetében. A népesség egészségi 

állapotának válságos helyzete kihat az ország gazdasági helyzetére. Károsan befolyásolja a 

munkaerő  mennyiségét  és  minőségét,  erőteljesen  növeli  az  egészségügyi  és  szociális 

kiadásokat, kedvezőtlenül hat az egyes állampolgárok, családok életének minőségére. Tudjuk, 

hogy a gazdasági fejlődés, a versenyképesség fontos tényezője az egészséges, megfelelően 

képzett egyén, aki fizikai és szellemi teljesítőképességének javát tudja nyújtani.
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A képviselő-testület  az  éves  munkatervének megfelelően,  intézményi  ellenőrzés  keretében 

vagy tájékoztató-kérés formájában rendre áttekinti az egészségügyi, szociális ágazatba sorolt 

és általa fenntartott intézmények működését. Költségvetésének egy jelentős részét fordítja az 

egészségügyi,  szociális  intézmények  működési  feltételeinek  biztosítására,  mi  több 

korszerűsítésére,  fejlesztések  megvalósítására  törekszik.  Az  irányítása  alá  nem  tartozó 

egészségügyi szervezetekkel, klubokkal, civil szerveződésekkel is rendszeres kapcsolatot tart 

és anyagilag támogatja azok működését.   

A jelen egészségügyi koncepció megalkotásának célja, hogy az általános helyzetből kiindulva 

meghatározza az egészségügy fejlesztésének főbb irányait, koordinálja az egyes intézmények 

közötti feladatellátást, valamint a lehetőségekhez mérten csökkentse a felesleges kiadásokat, 

koncentrálva a költségtakarékos feladatellátásra a minőségi betegellátás szem előtt tartásával.

Az egészségügyi  koncepció  kialakítása  során  meg kell  vizsgálni  azokat  a  körülményeket, 

amelyek pozitív vagy negatív módon hatással vannak az állampolgárok egészségi állapotára, s 

ezek  ismeretében  kell  új  egészségstruktúrát  kialakítani,  egészségügyi  koncepciót 

megfogalmazni.
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A  népegészségügyi  és  az  egészségügyi  ellátó  rendszer  működését,  felépítését, 

finanszírozását, fejlesztési lehetőségeit és mindezek feltételeit meghatározó legfontosabb 

jogszabályok az alábbiak:

•a1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

•az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

•a 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről valamint a 1990. 

évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról.

További fontos egészségügyi jogszabálynak tekinthetők:

•1997.  évi  XLVII.  törvény  az  egészségügyi  és  a  hozzájuk  kapcsolódó  személyes  adatok 

kezeléséről és védelméről

Az egészségügyi ellátórendszer finanszírozásához kapcsolódóan

•a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 

szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

•1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

•43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának részletes szabályairól

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvényhez kapcsolódóan

•2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről

•4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

•50/2002.  (III.  26.)  Korm.  rendelet  az  egészségügyi  szakellátási  kapacitásmódosítások 

szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól

•60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről

•96/2003.  (VII.  15.)  Korm.  rendelet  az  egészségügyi  szolgáltatás  gyakorlásának  általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

•49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról

Az  egészségügyi  ellátórendszer  fejlesztéséről  szóló  2006.  évi  CXXXII.  Törvényhez 

kapcsolódóan

•361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. 

évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

•41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről.

Közigazgatási jogszabályok:
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•Az önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény (Ötv) 8. § (4) határozza meg a települési 

önkormányzat  kötelező  feladatait,  mely  szerint  köteles  gondoskodni  a  szociális  és 

egészségügyi  alapellátásról.  E  kötelezettség  független  a  település  nagyságától.  Az  Ötv-re 

építve az Egészségügyi törvény 152. § (1) szerint a települési önkormányzat az egészségügyi 

alapellátás  körében  gondoskodik  a  háziorvosi,  házi  gyermekorvosi  ellátásról,  a  fogorvosi 

alapellátásról,  az  alapellátáshoz  kapcsolódó ügyeleti  ellátásról,  a  védőnői  ellátásról,  és  az 

iskola-egészségügyi  ellátásról.  Továbbá  az  Egészségügyi  törvény  szerint  a  helyi 

önkormányzatnak  biztosítania  kell  a  tulajdonában  vagy  használatában  lévő  járóbeteg-

szakellátást, illetőleg fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények működtetését 

is. Ez azt jelenti, hogy területi egészségügyi szakellátási kötelezettséggel rendelkezik, mely az 

egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. CXXXII. törvényen alapul.

•244/2003.  (XII.  18.)  Kormányrendelet  a  kistérségek  megállapításáról,  lehatárolásáról  és 

megváltoztatásának rendjéről

•326/2007. (2007. XII. 11.) Kormányrendelet a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról 

és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Kormányrendelet módosításáról
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Helyzetelemzés

SZENTGOTTHÁRD VÁROS EGÉSZSÉGKÉPE

1. Demográfiai adatok

Egy település lakosságának egészségi állapotáról legtöbb információt a demográfiai mutatók 
adják.  Szentgotthárd lakónépessége 2009. január 1-jén 8.953 fő volt, melynek nagysága az 
évezred  eleje  óta  fél  százalékkal  csökkent.  2005-ig  hullámzó  mértékű  emelkedés,  azt 
követően  viszont  kismértékű  fogyás  történt.  Megyei  szinten  ugyanakkor  évről-évre 
fokozatosan csökkent a népesség. A város 67,73 km2 területen helyezkedik el, népsűrűsége ez 
év  januárjában  132  fő/km2 volt,  mely  lényegesen  nem változott  az  évezred  eleje  óta.  A 
megyére jellemző mutatószám 78 főt tett ki négyzetkilométerenként, mely kettővel csökkent a 
korábbi időponthoz képest. A népsűrűség változása a lélekszám alakulását is jól tükrözi.
Az évezred eleje óta Szentgotthárd lakosságszámát a népmozgalmi folyamatok és a vándorlási 
különbözet  egyaránt  befolyásolta.  Közülük  a  természetes  népesség  fogyása  volt  a 
meghatározó,  mely az időszak egészét  végigkísérte.  A halálozások száma ugyanis minden 
évben  meghaladta  az  élveszületésekét,  mely  tendencia  azonos  volt  a  megyei  és  országos 
jellemzőkkel, ahol szintén az időszak egészében halálozási többlet volt jellemző. A városban 
2000 és 2008 között összesen 663-an születtek és 1 149-en haltak meg. 
Az ezer lakosra jellemző mutatószámok is jelzik a természetes népességfogyás mértékét, mely 
Szentgotthárdon  a  vizsgált  időszak  egészében  ezer  lakosonként  meghaladta  a  6  főt.  A 
népességvesztés a megyében is magas volt, de a mutató a városénál kedvezőbb, 5 fő körül 
alakult.
A vándormozgalom  az  elmúlt  nyolc  évben  összességében  pozitív  hatással  volt  a  város 
népességére,  köszönhetően  a  betelepült  gépjárműipar  által  vonzott  szakemberek 
megtelepedésének. Egészen az évezred közepéig – 2002 kivételével – a bevándorlók száma 
meghaladta az elvándorlókét. Ezt követően azonban elvándorlás jellemezte a települést. 2008-
ban ismét többen választották lakóhelyüknek a várost, mint ahányan elvándoroltak innen.
2000 és 2008 között Szentgotthárdra összességében 370-en költöztek be és 42 személy hagyta 
el a települést. A népességmozgás megyei szinten is hasonló volt, bár ezen a szinten a 2005-
től tartó népességvesztés egyre erősödött.
A város korszerkezete 2000 és 2009 év eleje között jelentősen átrendeződött. 2000. január 1-
jén 1.306 gyermekkorú (0-14 éves) élt a városban, mely a népesség 14,5%-át jelentette. 2009-
re számuk 132-vel, arányuk 1,4 százalékponttal lett kevesebb. A gyermekkorúak aránya 2000-
ben jóval alacsonyabb volt a megyeinél, míg 2009-re a csökkenés általános tendenciája miatt 
már kisebb volt a különbség. A 65 évesek és idősebbek száma ugyanakkor a városban 2009-re 
számottevően emelkedett, így ekkor 1.541 időskorú lakosa volt a városnak, 168-al több mint 
2000.  év  elején.  Arányuk 17,2%-ra  emelkedett,  mely  számottevően meghaladta  a  megyei 
átlagot, annak ellenére, hogy az időszak elején a két mutató még közel azonos volt. E két 
korosztály  átrendeződésének  következtében  módosult  az  aktív  népesség  aránya  is,  mely 
Szentgotthárdon 2009. év elejére  69,7%-ra csökkent,  s  ezzel közel  megegyezett  a megyei 
mutatóval.
A korosztályok létszámváltozása következtében módosultak az aktívak eltartási terhei is. A 
városban 2009-ben száz  aktívra  19  gyermek  és  25  időskorú  eltartása  hárult,  szemben  az 
évezred elején, amikor a gyermekek mutatószáma 21, az időskorúaké pedig 22 volt. A két 
korosztály  arányának  közeledése  a  gyermekkorúak  rátájának  csökkenéséből,  valamint  az 
időskorúakénak az átlagosnál nagyobb növekedéséből adódott. A gyermekkorúak számának 
tényleges és a rátákban kifejezésre jutó intenzívebb csökkenése miatt az öregedési index (az 
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időskorúak száma a gyermekkorúak százalékában)  a  2000.  évi  105,1%-ról  kilenc év alatt 
131,3%-ra nőtt, mely a vizsgált időszak egészében kedvezőtlenebb volt a megyeinél.
A népesség családi állapot szerinti összetételének főbb irányai Szentgotthárdon is hasonlóan 
alakultak,  mint  a  megyében,  vagy  akár  országosan.  2001-ben  a  városban élő  15  éves  és 
idősebb férfiak 36%-a volt nőtlen, míg a megyében csak minden harmadik férfi tartozott e 
csoportba. Az azonos korú nők közül a hajadonok aránya a városban jóval kevesebb, 23% 
volt, s csak kissé haladta meg a megyére jellemző mutatót. A városban mindkét nem esetében 
alacsonyabb a házasságban élők aránya, mint a megyében. A férfiak 55, a nők 53%-a élt 
házasságban a népszámlálás időpontjában.
A házasságban élők alacsonyabb hányada részben a nőtlenek, hajadonok valamint az elváltak 
nagyobb hányadával függ össze. Szentgotthárdon a férfiak 6,2, a nők 8,5%-a volt elvált 2001-
ben, lényegesen nagyobb arányban a  megyeinél.  Különösen a  nők mutatószáma magas,  a 
városban  élő  elváltak  aránya  1,3-szerese  a  megyeinek.  Kedvező,  hogy  az  özvegyek 
részesedése mindkét nemnél alacsonyabb a megyei szintnél, ugyanakkor a nők közül minden 
hatodik özvegyként élt. A fiatalok körében jellemző élettársi együttélési formát mind a férfiak, 
mind a nők nagyobb részben választották, mint a megyében. A legutolsó népszámlálás adatai 
szerint a 15 éves és idősebb férfiak 4,2, a nők 4,0%-a élt ilyen típusú párkapcsolatban. 
Szentgotthárdon a lakosság 2001-ben háromezer háztartásban élt, s a háztartások nagysága a 
generációkra jellemző hasonló mértékű együttélés miatt megegyezett a megyei mutatóval. A 
két és félezer családban a családtagok száma – főként az alacsony gyermekszám miatt – átlag 
alatti volt.
A városban a  megyei átlaghoz hasonló a  két  és három családból  álló háztartások aránya, 
melynek  következtében  a  2001.  évi  népszámlálás  időpontjában  a  száz  háztartásra  jutó 
személyek száma mindkét esetben 272 fő volt. A már említett alacsony gyermekkorú létszám 
miatt,  illetve az önállósodott,  s  saját  életvitelt  vezető fiatalok elköltözése következtében a 
családnagyság a megyei átlagnál alacsonyabb lett. Szentgotthárdon száz családra 291 személy 
jutott, 4-gyel kevesebb, mint a megyében.

2. Természeti környezet 

Szentgotthárd igazgatási területének háromnegyed része az  Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozó 
országos jelentőségű védett terület. Országos jelentőségű fokozottan védett területek Farkasfa 
környékén, a Hársas-patak víztározó alatti részén és a Rábatótfalutól délre lévő erdőségben 
találhatók.  Szentgotthárd az Őrség-vendvidék kiemelten fontos érzékeny természeti  terület 
része.  A város  északi  erdőterületei  és  védett  területei  az  Országos  Területrendezési  Terv 
alapján az ökológiai hálózat része. A védett területek és a Lahn-patak része a  NATURA 2000 
európai jelentőségű védett területek hálózatának. Helyi jelentőségű védett természeti terület a 
13/2002. (III. 28.) ÖKT. Rendelete alapján az 1, 15, 17, 23, 24 hrsz-ú ingatlanokat érintő 
kolostorpark  területe.  Szentgotthárd  környéke  táji  és   természeti  értékekben igen  gazdag. 
Hatalmas erdőterületei, a vízfolyások és a hozzákapcsolódó növénytársulások értékes vizes 
élőhelyek, ahol számos védett faj él. Emellett az ökológiai hálózat fontos elemei (ökológiai 
folyosók). 
A város belterületén 671 000 m2 közhasználatú zöldterület található, melynek közel egyötöde 
belterületi park. 
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3. Épített környezet

2008. év végén Szentgotthárd város lakásállománya 3.312 darab volt, a Vas megyei 3,0%-a. 
Az állomány 7,2%-kal nagyobb, mint a 2001. évi népszámlálás idején. A laksűrűség a megye 
városai között Csepreg mellett itt volt a legnagyobb, száz lakásra ugyanis a megyei átlagnál 
31-gyel  több,  270 lakó  jutott,   ami  az  elmúlt  években épült  új  lakások és  a  demográfiai 
folyamatok  hatására  folyamatosan  csökkenő  tendenciát  mutat.  Az  ezredfordulót  követő 
lakásépítési boom a városban is éreztette hatását. 2000-2008 között összesen 303 – évente 
átlagosan 34 – új lakás épült a városban, amely a 2008. évi állomány 9,1%-át jelentette.

A városban  az  önkormányzat  tulajdonában  az  átlagosnál  több  ingatlan  van.  A legutolsó 
népszámlálás  idején  a  lakások  89,7%-ának  természetes  személy  volt  a  tulajdonosa,  mely 
nemcsak elmaradt a megyére jellemzőtől, hanem a vasi városok között is alacsonynak számít. 
Ugyanekkor  az  önkormányzati  tulajdonú  lakások  aránya  8,2%-ot  tett  ki,  mely  közel 
kétszerese a Vasi átlagnak, és a városok között a negyedik legmagasabb értéket képviselte. Az 
önkormányzat  által  kezelt  lakóingatlanok  száma a  népszámlálást  követően  sem csökkent, 
2008-ban  összesen  60  épületet  tartott  fenn.  A  városban  található  lakásállományhoz 
viszonyítva relatíve magas (7,5%-os) az önkormányzat által kezelt lakások aránya, számuk 
pedig az elmúlt évben 248-at tett ki. A városban szociális helyzet alapján a rászorulók részére 
utalhatnak ki bérlakásokat, emellett lehetőség van piaci alapon is lakást bérelni. A fiatalok 
lakáshoz  jutását  segíti  a  Fiatal  Házasok  Otthona,  ahová  elsősorban  azok a  szentgotthárdi 
fiatalok költözhetnek be, akik saját lakáshoz szeretnének jutni, és ehhez előtakarékoskodást 
vállalnak. 

4. Infrastruktúra

A város közlekedési szempontból kedvező helyzetben van. A Székesfehérvártól Rábafüzesig, 
s  onnan Ausztriába  vezető  8-as  számú főút  a  város  szélén  lévő  csatolt  településen  halad 
keresztül.  A városközponton  halad  át  a  felsőszölnöki  határátkelőhöz,  a  szlovén  határhoz 
vezető út. A vasúti közlekedést a Szombathely-Szentgotthárdi vonal biztosítja – melynek a 
villamosítása a 2010-ben elkezdődött -, melynek közvetlen ausztriai összeköttetése is van napi 
több  vonatpárral.  Helyközi  autóbuszjárattal  a  környező  települések  és  az  54  km-re  lévő 
megyeszékhely  érhető  el.  A  városban  helyi  tömegközlekedés  nincs,  a  lakosok  gyalog, 
kerékpárral  vagy  személyautóval  oldják  meg  a  közlekedést.  A  Vas  Megyei  Statisztikai 
Évkönyv 2007-es kötete szerint a városlakók körében 1000 lakosra 285 személygépkocsi, 314 
távbeszélő fővonal jut és a kábeltévé hálózatba bekapcsolt lakások aránya 77,8 %.
Kereskedelmi ellátottság szempontjából kedvező a helyzet a városban, az Ausztriából irányuló 
bevásárló  turizmusra  való  tekintettel  a  megye  más  városaihoz  képest  több,  275 
kiskereskedelmi üzlet található Szentgotthárdon, ebből élelmiszerbolt 56.
A közszolgáltatások és a hivatalos ügyintézés fórumainak egy része a várostól távol található 
(pl. tűzoltóság, körzeti földhivatal, kórház 30 km-re).

5. Intézmények

2010.  július  01-től  létrejön  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde 
(rövidített neve: SZKEOB) intézmény, amelynek intézményegységei: Egyesített Óvoda (1 db 
székhely  óvodával,  és  4  db  tagóvodával),  valamint  a  Tótágas  Bölcsőde.  Az  egyesített 
Óvodába  maximálisan  felvehető  gyermekek  száma  összesen:  414  fő,  még  a  Bölcsőde 

15



intézményegységbe: 54 fő gyermek járhat. Az intézmény fenntartója Szentgotthárd Város és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulása. 

Szentgotthárdon  egy  közös  igazgatású  közoktatási  intézmény  működik  Szentgotthárd  és 
Kistérsége Oktatási  Intézményként  (SZOI),  melynek a  fenntartója  szintén a  Szentgotthárd 
Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása. Az Intézmény telephelyei 2010. július 1-től: 

− Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma;
− Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Általános  Iskolájának  Széchenyi 

István 5-8. évfolyama;
− Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany János 1-

4. évfolyama; 
− Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Magyarlak-Csörötnek  Általános 

Iskolája
− Intézményegysége:   Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Takács  Jenő 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége
Az iskolába 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 oktatás: 50 fő;
• Alapfokú művészetoktatás: 265 fő;
• Képző-iparművészeti ágban: 140 fő.

Szentgotthárd Város Önkormányzata fenntartásában működik a III. Béla Szakképző Iskolánk, 
amelybe a maximálisan felvehető tanulói létszáma: 550 fő.

A kulturális lehetőségeket a Művelődési Ház, a színház, a mozi (közel 400 előadással évente) 
és a 87 ezer kötetes állománnyal rendelkező Városi Könyvtár biztosítja.

Az egészségügyi alapellátást 4 háziorvos, 2 házi gyermekorvos, 2 fogorvos és a védőnői 
szolgálaton belül 3 körzeti és 2 iskolavédőnő nyújtja. 

Szakorvosi ellátás a Rendelőintézet az érvényes működési engedélyében foglaltak alapján az 
alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 
Szakellátás: Képalkotó  diagnosztika;  Belgyógyászat;  Bőrgyógyászat;  Foglalkozás-
egészségügyi  ellátás;  Fül-orr-gégészet;  Ideggyógyászat;  Laboratórium;  Ortopédia; 
Pszichiátria  -  addiktológia;  Reumatológia;  Sebészet;  Szemészet;  Nőgyógyászat; 
Traumatológia; Tüdőgyógyászat; Urulógia.
Gondozás: Addiktológia; Pszichiátria; Onkológia; Tüdőgondozó.

A fekvőbeteg  szakellátást  a  körmendi  dr.  Batthyány Strattmann László  Kórház  nyújtja,  a 
helyben működő kórház megyei rehabilitációs feladatokat lát el. Mentőállomással és központi 
ügyelettel is rendelkezik a város.

A szociális ellátás intézményei a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Városi 
Gondozási Központ. 

Sport- és szabadidős tevékenységre is van helyben lehetőség, több sportegyesület működik a 
városban, az egyik általános iskola tornaterme méreteinél fogva a városi sportcsarnok szerepét 
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is betölti. A helyi közélet fontos része a Városi Televízió, mely napi 6 órában egész héten 
sugároz  műsort,  valamint  a  kéthetente  megjelenő  ingyenes  önkormányzati  újság,  melyet 
minden  család  megkap.  A  kábeltévé-hálózaton  keresztül  a  családok  több  mint 
háromnegyedéhez juttatható el  közérdekű információ (a  hálózatba bekötött  lakások száma 
2564). 

6. Gazdaság, foglalkoztatás

A  foglalkoztatással  kapcsolatos  problémák  súlyos  terheket  róhatnak  az  egyénre  és  a 
társadalom egészére egyaránt. A munkahely, a tartós jövedelem hiánya elszegényedéshez, a 
társadalmi  kapcsolatok  meggyengüléséhez,  az  ismeretek,  a  szaktudás  erodálásához, 
egészségkárosodáshoz, az életkilátások károsodásához vezet. Az alacsony foglalkoztatottsági 
szint  szűkíti  a  közteherviselők körét,  hosszú távon finanszírozhatatlanná  teheti  a  szociális 
ellátó  rendszereket.  A munkahely  hiánya  a  családi  szocializációs  hátrányokon  keresztül 
hatással van a következő nemzedék iskolázottságára, egész életpályájára. 
Az elmúlt évben a gazdaság, a munkaerőpiac nem csak a térség, hanem a régió és az ország 
vonatkozásában  is  jelentős változásokat  szenvedett  el,  mely nem fejeződött  be,  hanem a 
gazdasági  válság  kialakulása  miatt  kemény  megszorításokat  vonhat  maga  után,  mely 
kistérségünket  is  érzékenyen  érintheti.  Ennek  jelei  már  mutatkoznak,  melyet  megfelelő 
eszközök segítségével valószínűleg csak mérsékelni lehet: ezt jelenthetik a kormány, a régió 
által  meghirdetett  munkahelymegőrző  programok,  valamint  a  munkaügyi  kirendeltség 
rendelkezésére  álló  decentralizált  alap,  illetve  európai  uniós  programok  keretében 
rendelkezésre álló eszközök.
2008-ban  a  gazdaság  területein  mérsékeltebb  volt  a  munkaerő-kereslet,  szinte  csupán 
támogatással foglalkoztatták az embereket (kisebb cégekre jellemző), bár új beruházások nem 
indultak,  inkább a régebbi  tevékenységek bővültek,  de ezek nem eredményeztek nagyobb 
létszámfelvételi szándékot.
A  Szentgotthárdon  működő  gazdasági  szervezetek  legtöbbje  a  feldolgozóiparban 
tevékenykedik. 
Ennek következménye többek közt az, hogy elsősorban a legmodernebbnek tekintett ágazatok 
és a hozzájuk kapcsolódó széleskörű szolgáltatások növekedése megtorpant. Az érintett cégek 
a lehető leggyorsabban igyekeztek alkalmazkodni a piacon kialakult új igényekhez, az adott 
termékek  iránti  keresletet  megpróbálták  szinten  tartani,  a  tevékenységük  egy  részét 
megpróbálták átszervezni, esetleg csökkenteni vagy megszüntetni.
Folytatódott a szerkezetváltás a gazdaság más területein is. Az immár évek óta tartott trendet 
követve csökkent a mezőgazdaság munkaerőigénye. 
A mezőgazdaságot illetően a térségben folyamatosan romló közegben kellett megfelelni az 
egyre magasabb elvárásoknak, melynek eredményeként elenyésző a foglalkoztatotti létszám 
(10-15 fő). Egyedül csak a Fenyvesalja Kft. olyan vállalkozás ebben az ágazatban, amellyel 
számolhatunk e területen.
A szolgáltatásban zömmel a költségvetésből finanszírozott ágazatok (közigazgatás, oktatás, 
egészségügy) létszáma stagnált, bár ezen ágazatokban is megjelent kisebb munkanélküliség.
A gazdaság különböző területeiről elbocsátottak sajnos nehezen vagy egyáltalán nem találtak 
új munkahelyet, csupán támogatással lehetett több embert elhelyezni.  
Örültünk és örülünk minden befektetőnek, aki új munkahelyeket hozott vagy szándékában áll 
új  munkahelyeket  létrehozni.  Több  befektető  is  érdeklődött,  különböző  ajánlatokkal 
kecsegtetett minket, tárgyalások folytak, de ezek megvalósulása nem, vagy alig hozott pozitív 
eredményeket az elvárásainkhoz képest. Itt kell megemlítenem, hogy a Gotthárd Therm Kft.-t 
70 fős létszámmal, szolgáltatásaival mindenképpen az elmúlt  év üde színfoltja a kistérség 
gazdaságának és foglalkoztatottságának bővülésében. A 4**** superior besorolású Gotth’Art 
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Hotel  pedig  2009  őszén  nyitotta  meg  kapuit,  amely  szintén  növelte  Szentgotthárdon  a 
foglalkoztatottságot és enyhíti a munkanélküliséget.  
Az Ipari Park is hiába kínált és kínál megfelelő feltételeket az új cégek letelepedéséhez, azok 
beruházási szándéka egyenlőre nem valósult meg.

Míg 2007-ben a munkanélküliségi ráta 8 %  -  11,4  %  között  mozgott  egész  évben,  addig 
2008-ban ez az arány 8,3 % - 10,3 % volt. Összességében ez valamivel jobb eredmény az 
előző  évihez  képest,  mely  a  Szentgotthárd  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás,  az 
Erdészeti  Rt  és  az  Őrségi  Nemzeti  Park  közmunka pályázatában közösen együttműködve 
közel  150  munkavállaló  elhelyezését  eredményezte.   Számokban  ez  mit  is  jelent?   A 
kirendeltség 2008-ban 880 db munkahelyet tárt fel az előző évi 677 db-bal szemben, melyre 
556 főt sikerült elhelyeznünk. Ez a szám a megelőző évben magasabb volt: 635 fő. 

7. A lakosság egészségi állapota

A lakosság  egészségi  állapotára  vonatkozóan  a  háziorvosi  megbetegedési  jelentések  és  a 
halálozási statisztika szolgál adatokkal. A reális kép nyerését nehezíti, hogy a város állandó 
lakosságának  8,3  %-át  a  Fővárosi  Önkormányzat  Pszichiátriai  Otthonának  lakói  adják. 
Speciális helyzetüknél fogva (erős hatású gyógyszerek tartós szedése, dohányzás nagy aránya 
stb.) megbetegedéseik és halálozásuk oka eltér az átlag-lakosságétól. 

A 2007.  évi  háziorvosi  megbetegedési  adatok  alapján  a  18  évesnél  idősebb  lakosság 
körében a leggyakoribb betegségek előfordulási aránya:

Szentgotthárd 
város

Szentgotthárdi 
kistérség 

ÁNTSZ illetékességi 
területe *

Magas vérnyomás 34,8 % 32,7 % 32,3 %
Ischaemiás szívbetegségek 16,2 % 13,1 % 14,2 %
Diabetes mellitus 11,6 % 9,8 % 10,5 %
Lipoprotein-anyagcsere 
rendellenességei

10,2 % 9,4 % 9,8 %

Csontritkulás 4,8 % 4,0 % 4,9 %
Ízületi betegségek 4,5 % 4,7 % 6,8 %
Agyérbetegségek 4,4 % 3,5 % 4,4 %
Rosszindulatú daganatok 3,0 % 2,7 % 3,3 %
Idült alsólégúti betegségek 3,0 % 2,3 % 2,7 %

*= Körmendi, Őriszentpéteri, Szentgotthárdi és Vasvári Kistérségek együtt

A férfiak  és  nők közti  előfordulásban említésre  méltó  különbség  a  következő  betegségek 
esetében  mutatkozik:  Magas  vérnyomás:  nőknél  8  %-kal  gyakoribb  Ischaemiás 
szívbetegségek:  nőknél  2  %-kal  gyakoribb  Diabetes:  férfiaknál  2  %-kal  gyakoribb. 
Csontritkulás: nőknél 7 %-kal gyakoribb. Ízületi betegségek: nőknél 2 %-kal gyakoribb. Idült 
alsólégúti  betegségek:  férfiaknál  2,3  %-kal  gyakoribb.  A  szív-érrendszeri  betegségek 
előfordulása a középkorú lakosság körében növekszik meg ugrásszerűen. 45 éves kor felett 
mindkét nemben 30 % feletti a magas vérnyomás, 55 éves kor felett már több mint 50 %, 75 
éves kor felett 75 %-nál magasabb az előfordulása. Az ischaemiás betegségek (koszorúér-
betegség, infarktus) 55 éves kor felett 20 % feletti, 65 éves kor felett 40 %-ot, 75 éves kor 
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felett 55 %-ot meghaladó gyakoriságúak. Az agyérbetegségek gyakorisága főként 75 éves kor 
után emelkedik, mindkét nemben 19 % feletti.
Diabeteses a lakosság 29 %-a (mindkét nem) 65 éves kor felett, a férfiaknál már 45 éves 
kortól 12 illetve 25 % a betegség előfordulása. A szív-érrendszeri betegségek rizikófaktorának 
számító lipoprotein anyagcsere-zavar a 65 éves kor felett a lakosság egynegyedét érinti (nők 
körében  kissé  magasabb  arányban).  A rosszindulatú  daganatok  az  idősebb  korosztályokat 
érintik erőteljesebben, valamivel több férfi betegszik meg ezekben: 65-74 éves korcsoportban 
8,2 %, 75 éves kor felett 12,7 %, nők körében 4,1 % illetve 8 % az előfordulás ugyanezekben 
a korcsoportokban. 

Az  ÁNTSZ  Nyugat-dunántúli  Regionális  Intézetének  2007-ben  készített  Regionális 
Népegészségügyi  Jelentése  a  2001-2005  közötti  halálozási  viszonyokat  elemzi  kistérségi 
szinteken. Az egyes kistérségek halálozási esetszámait az országos halálozási arányszámok 
alapján várható esetszámokhoz viszonyítva látható, hogy az adott kistérségben a különböző 
betegségcsoportok  miatt  bekövetkezett  halálozás  az  országos  átlagnál  alacsonyabb  vagy 
magasabb-e. 
A régióban a születéskor várható átlagos élettartam mindkét nem esetében 0,8 évvel hosszabb 
a  magyarországi  átlaghoz  képest,  (azonban  több  évvel  elmarad  az  Európai  Uniós 
élettartamtól). Az általános halandóság a régióban a vizsgált időszakban csökkent és végig az 
országos szintnél  kedvezőbb képet  mutatott,  a  korai  (65  éves  kor  alatti)  halálozás  kisebb 
mértékben, de szintén az országos átlag alatt van. 

A vezető  halálokok mind országosan  mind a  régióban a  keringési  rendszer  betegségei,  a 
rosszindulatú daganatos betegségek valamint az emésztőrendszeri betegségek mindkét nem 
esetében.  A korai  (65  éves  kor  alatti)  halálozáson  belül  viszont  férfiaknál  a  daganatos 
betegségek  a  keringési  betegségekkel  egyformán  gyakoriak,  a  nőknél  pedig  jelentősen 
gyakoribbak voltak a vizsgált időszakban.  
A jelentés megállapításai alapján a Szentgotthárdi kistérségben élők halálozási helyzetére a 
következő  mutatókkal  írható  le.  A Szentgotthárdi  kistérségben  a  csecsemőhalandóság  az 
országos  viszonylatban  kedvező  helyzetű  régión  belül  is  a  legalacsonyabb  szintű.  A 
születéskor várható élettartam férfiaknál 66,1 év, nőknél 75,4 év.

A vezető halálokok súlya a Szentgotthárdi kistérségben a teljes népesség körében és a 65 
év alatti korcsoportban (2001-2005 között)

Férfiak Nők
0 – x éves 0 – 64 éves 0 – x éves 0 – 64 éves

Keringési 
betegségek

39 % 25 % 54 % 19 %

Daganatok 30 % 29 % 22 % 43 %
Emésztőszervi 
betegségek

7 % 12 % 5 % 7 %

Külső okok 9 % 13 % 5 % 12 %
Légzőszervi 
betegségek

8 % 12 % 6 % 6 %

Egyéb 7 % 9 % 8 % 13 %

A keringési rendszer betegségei miatt bekövetkezett halálozás a Szentgotthárdi kistérségben 
az országos helyzethez képest kedvező, azonban az aktív korú magyar lakosság halandósága 
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az uniós értékekhez képest kb. 3-4-szer magasabb. A magas vérnyomás és agyérbetegségek 
okozta korai halálozás terén statisztikailag igazoltan az országosnál jelentősen alacsonyabb a 
halálozás,  különösen  férfiak  esetében.  Az  akut  szívinfarktus  által  okozott  korai  halálozás 
férfiaknál az országosnak kétszerese, nőknél az országos szint alatt volt. A szíverek betegségei 
nők  esetében  az  országosnál  jelentősen  alacsonyabb  számban  okoztak  halálozást  a 
kistérségben, a férfiaknál az országosnál rosszabbak az adatok.
Említésre méltó a többi halálokkal kapcsolatban, hogy a rosszindulatú daganatok (az emlő és 
a  légzőszervi  daganatok  különösen)  nőknél  az  országosnál  magasabb  korai  halálozást 
okoztak. A dohányzással összefüggő korai halálozás a férfiaknál magasabb az országosnál és 
emelkedik, nőknél alacsonyabb. A légzőrendszeri betegségek által okozott halálozás férfiaknál 
a régióban a legmagasabb, elérte az országos érték négyszeresét. Az alkoholos májbetegségek 
által  okozott  korai  halálozás  mindkét  nemben  az  országos  érték  alatt  maradt.  A motoros 
járműbalesetek miatt bekövetkezett korai halálozás férfiak esetében a várhatónál magasabb 
volt. Nők esetében a külső okok miatt bekövetkezett halálozás a régióban a legmagasabb (a 
várhatónak másfélszerese).  
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II.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER

Az  egészségügyi  koncepció  nem  nélkülözheti  az  egészségügyi  intézményrendszer  teljes 
vertikumának áttekintését, feltérképezését.
A  jelen  helyzet  alapos  ismeretéből  kiindulva  határozhatók  meg  azok  a  fejlesztési 
elképzelések,  amelyek  célja  a  hatékonyabb  ellátás  biztosítása  a  megszületéstől  kezdve  a 
mindinkább kitolódó halál bekövetkeztéig.

Szentgotthárd  város  Rendelőintézete  (Rendelőintézet  Szentgotthárd)  az  egészségügyi 
alapellátás  gyógyító-megelőző  feladatát  és  a  szakellátást  biztosítja  Szentgotthárd  város 
lakosságának, illetve a környező községek lakosságának, összesen 14.985 főnek.

Az  alapellátás  magában foglalja a háziorvosi szolgálat,  az ifjúsági fogászati alapellátás, a 
védőnői szolgálat, és a háziorvosi központi ügyeleti szolgálat szakfeladatokat 

Mind  a  felnőtt-,  mind  a  gyermekorvosi  háziorvosi  szolgálat praxisai  funkcionálisan 
privatizáltak. 

A háziorvosi ellátásban megjelent illetve meglátogatott betegek száma: 

Össz. megjelent 
beteg / fő

Össz. meglátogatott 
beteg / fő

Beteglátogatás 
hívásra / fő

Lakáson állapot 
ellenőrzés / fő

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

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

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

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

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

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

I. fogászati körzet 712 574

II. fogászati körzet 1936 1889

A településen az elsődleges megelőzés letéteményesei a védőnők. 

A területi védőnői szolgálat jelenleg OEP által finanszírozott létszámadatai:
I. sz. védőnői körzet: 12 várandós anya + 177 fő 0-6 éves korú gyermek összesen: 189 fő
II.sz. védőnői körzet: 16 várandós anya + 155 fő 0-6 éves korú gyermek összesen: 171 fő
III.sz. védőnői körzet: 10 várandós anya + 139 fő 0-6 éves korú gyermek összesen: 149 fő
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Az  iskola-ifjúság egészségügyet 2 védőnő látja el, az általános iskolás korosztályt 725 ill. 
középiskolás korosztályt 743 fővel.
A védőnői szolgálatra ez évben beszerzés nem történt, a bevétel 63-23 %-n, a kiadás 71,29 %-
on teljesült 2009.08.31-ig.
Az oktatási  intézményekben a kötelező szűrővizsgálatokat rendszeresen elvégzik.  Főállású 
iskolaorvosi státus nincs, de az iskolaorvosi tevékenység végzése megoldott.

Ügyeleti ellátás jelenlegi helyzete: 
A lakosság  folyamatos  egészségügyi  ellátásáról  hétközi  és  hétvégi  formában  a  központi 
ügyeleti  szolgálat  gondoskodik.  A központi  ügyelet  nem csak  Szentgotthárd,  de  az  egész 
kistérség  (15  település)  vonatkozásában  gondoskodik  e  feladatról.  A  Rendelőintézet 
Szentgotthárd  központi háziorvosi  ügyeletét 2009.  május  1-től  12  háziorvos  látja  el 
közreműködői szerződéssel. Az ügyeleti munkában 9 körzeti ápolónő és 2 asszisztensnő vesz 
részt.  A  körzeti  ápolónők  jogviszonya:  7  megbízási  szerződéssel,  2  a  munkáltató 
háziorvosával közös közreműködői szerződéssel, 2 közalkalmazott (szakrendelői asszisztens.)
Az ügyeleti  ellátás  forgalma:  2009.01.01-2009.08.31-ig:  2441 fő.  Ez  az  előző év hasonló 
időszakához viszonyítva 5, 4 %-s emelkedést jelent.

Szakorvosi ellátás: 
A  járóbeteg-szakellátás  a  kistérségünkben  Szentgotthárd  városban  valósult  meg.  A 
Rendelőintézet  az  érvényes  működési  engedélyében  foglaltak  alapján  az  alábbi 
szolgáltatásokat nyújtja: 
Szakellátás: Képalkotó  diagnosztika;  Belgyógyászat;  Bőrgyógyászat;  Foglalkozás-
egészségügyi  ellátás;  Fül-orr-gégészet;  Ideggyógyászat;  Laboratórium;  Ortopédia; 
Pszichiátria  -  addiktológia;  Reumatológia;  Sebészet;  Szemészet;  Nőgyógyászat; 
Traumatológia; Tüdőgyógyászat; Urulógia.
Gondozás: Addiktológia; Pszichiátria; Onkológia; Tüdőgondozó.

A szakellátásokon az összes betegforgalom 2009.01.01- 2009.08.31-ig: 40.552 fő volt. Előző 
év hasonló időszakához viszonyítva (37.234 fő) ez 8.9 %-os emelkedést jelent. 

A fekvőbeteg  szakellátást  a  körmendi  dr.  Batthyány Strattmann László  Kórház  nyújtja,  a 
helyben működő kórház megyei rehabilitációs feladatokat lát el. A város Mentőállomással is 
rendelkezik.

A Vas  Megyei  Rehabilitációs  Kórház  járóbeteg  szakambulanciája  kiegészíti  a  szakorvosi 
ellátás tevékenységét röntgen és fizikoterápiás szolgáltatással, s végzi, ambuláns szinten is, a 
rehabilitációs kezeléseket.
Ezen túlmenően alapfeladatának megfelelően magas színvonalon végzi Vas megye és néhány 
szomszédos megye lakosságának rehabilitációját. 
Az  intézményben  széles  szakmai  körökben  elismert  tevékenység  folyik.  A  kórházi 
ágycsökkentés  ellenére  az  átlagos  ápolási  napok  csökkentésével,  az  ágykihasználási 
arányszám  emelésével  sikerült  az  esetszámot  emelni.  Jelenleg  folyik  az  intézetben  a 
gyógyászati  részleg rekonstrukciója,  amely a nagymedence megépítésével lehetővé teszi  a 
hydroterápiás kezelések  kiterjesztését vizes medencében folyó mozgásterápiával. 
Az intézetben 1998-tól jelenleg 9 ágyon folyik speciális rehabilitációs tevékenység, konkrétan 
agy- és gerincvelő sérültek kezelése.
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A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona az önálló életvitelre nem képes, nem 
veszélyeztető  állapotú  pszichiátriai  betegek  ápolását,  gondozását  végzi.  Az  intézmény  az 
elmúlt időszakban dinamikusan fejlődött, jelenleg 720 fő kezelését, gondozását végzik.

A Városi Gondozási Központ a szociális igazgatásról s és a szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi  III.  törvény  alapján  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  alapellátási  formáit 
biztosítja.  Az  alapellátások  körében  ellátja:  az  étkeztetést,  a  házi  segítségnyújtást, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,  közösségi ellátást,  támogató szolgáltatást,  valamint a 
nappali  ellátást  nyújtó  idősek  klubját.  Az  intézmény  fenntartója  2005.  július  1-től  a 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása. A fenntartó sikeres pályázatot 
nyújtott  be  a  Városi  Gondozási  Központ  akadálymentesítésére  (amely  már  évek  óta 
megoldatlan probléma volt). A projekt össz költségvetése: 12.807.627.-Ft, melyből az állami 
támogatás: 10.886.483.-Ft. A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2010. november 
30.

A  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  intézmény  fenntartója  2005.  július  1-től  a 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulása.  Az  intézmény 
alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes 
szülőnél elhelyezettek ellátása, adósságkezelési szolgáltatás. 

2010.  július  01-től  létrejön  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde 
(rövidített neve: SZKEOB) intézmény, amelynek intézményegységei: Egyesített Óvoda (1 db 
székhely  óvodával,  és  4  db  tagóvodával),  valamint  a  Tótágas  Bölcsőde.  A  Bölcsőde 
intézményegységébe max. 54 fő gyermek vehető fel. 

A  SZOI EGÉSZSÉG ÉS SPORTNEVELÉS PROGRAMJA 

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.
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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) 

A  program  folytatásaként  indultunk  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  genetikai vizsgálatot is végzünk. Ugyan a második mérés még hátra van az eddigi 
eredmények is értékes információkat szolgálnak.

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 az első és 5. osztályban az elmúlt tanévben bevezetett 
mindennapos  egészség  és  sportnevelés  lehetősége  a  képviselőtestület  legjobb 
döntése hosszútávon, az egészségmegőrzés területén.

Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása.

Az  alapellátó  szolgálatok  az  egymás  közti  szakmai  együttműködésen  túl  a  járóbeteg  és 
fekvőbeteg ellátást  biztosító egészségügyi  szolgáltatókkal rendszeres a  munkakapcsolatban 
vannak.
A  háziorvosi  szolgálat  együttműködik  a  helyi  szociális  ellátó  szolgálatokkal,  az 
egészségfejlesztés  társadalmasításban  jelentősen  közreműködik  civil  szervezetekkel.  A 
védőnői  szolgálat  jellemző  szakmai  kapcsolata  a  gyermekjóléti  szolgálat,  oktatási 

24



intézmények döntéshozói,  tanulói,  valamint a meghatározó civil kapcsolatokon keresztül a 
családok életére jelentős befolyással bíró női korosztály.
Az alapellátás orvosainak szakmai együttműködése, partneri viszonyok:
A  Rendelőintézet  Szentgotthárd  szakellátásai  nyújtanak  konzíliumi  segítséget  az  alábbi 
szakmákban:  belgyógyászat,  általános  sebészet,  baleseti  sebészet,  ortopédia,  reumatológia 
ideggyógyászat,  pszichiátria,  urológia,  szemészet,  bőrgyógyászat,  tüdőgyógyászat,  fül-orr-
gégészet,  szülészet-nőgyógyászat,  onkológia  gondozás,  pszichiátria-addiktológia  gondozás, 
tüdőgondozás.
A háziorvosok, házi gyermekorvosok a Rendelőintézet laboratóriumában kért vizsgálatokat 
naprakészen megkapják. Radiológiai vizsgálatokat naponta kérhetnek. Előjegyzéssel igénybe 
vehetik  helyben  az  ultrahangos  vizsgálatokat.  A  Vas  Megyei  Markusovszky  Kórház 
Rehabilitációs  kórházának  rehabilitációs  szakambulanciáján  keresztül  helyben  komplex 
balneo- és fizikoterápiás kezeléseket kérhetnek pácienseik számára.
Fekvőbeteg háttér: a 30 km-re fekvő körmendi dr. Batthyányi Strattmann László Kórházban 
ápolási, rehabilitációs, belgyógyászati, sebészeti és szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg háttér 
biztosított. Egyéb szakmákban a 60 km-re fekvő Vas Megyei Markusovszky Kórház biztosít 
fekvőbeteg hátteret.
A területi  védőnők együttműködnek a  házi  gyermekorvosokkal,  a  Rendelőintézet  szülész-
nőgyógyász orvosaival, Szentgotthárd város Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatával, az 
iskola- és ifjúsági védőnőkkel, a városi óvodával és bölcsődével.
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III.

KONCEPCIONÁLIS JAVASLATOK SZENTGOTTHÁRD EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÓRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ

Erősségek:

• Az  egészségügyi  intézményhálózat  egészében  véve  kiépült,  csak  kisebb  korrekciók 
szükségesek.

• Jól képzett, elhivatott szakembergárda dolgozik az egészségügyi intézményekben.
• Az egészségügy környezetében tevékenykedő civil szervezetek szervezettsége jó, aktívan 

közreműködnek az egészségügyi feladatok ellátásban.
• A szentgotthárdi Rehabilitációs Kórház az elmúlt időszakban komoly rangot vívott ki a 

hazai intézményhálózaton belül.
• Az  oktatási,  közművelődési  intézmények  jelentős  szerepet  vállalnak  a  gyermekek  és 

fiatalok  egészségnevelésében,  az  egészséges  életmód  korszerű  ismereteinek 
elsajátításában.  Szentgotthárdon  már  felmenő  rendszerben  bevezetett  dolog  a 
mindennapos testnevelés.

Gyengeségek:

• A lakosság egy része nem tartja  értéknek az egészséget,  önpusztító  életmódot  folytat, 
életkilátásai kedvezőtlenek.

• A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Magyarország legnagyobb 
bentlakásos  intézmény,  lakóinak  száma  közel  10%-a  a  város  lakosságának.  Ez 
egészségügyi statisztikai adatok szempontjából a statisztikai adatainkat önmagában 
is rontja. 

• A fiatalok egy jelentős része (a megfelelő művelődési, szórakozási alkalmak hiányában) 
kevésbé  kívánatos  elfoglaltságot  keres,  és  az  egészségre  veszélyes  pótcselekvések 
irányába mozdul el – különösen a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a drogfogyasztás 
területén.

• A  lakosság  egészségi  állapotát  jellemző  néhány  mutató  rendkívül  kedvezőtlen,  s 
vonatkozik ez elsősorban a halálozásra, azon belül is a daganatos betegségek, a keringési 
rendszer, a légzőrendszer és az emésztőrendszer betegségeinek halálozására.

• A lakosságnak még mindig jelentős százaléka kerül szociális okok miatt kórházi ellátásra, 
gyógykezelésre.

• Az egészségügyi intézményhálózat egészében véve kiépült, ugyanakkor fejlesztésre szorul 
az  egészségügyi  intézmények  közötti  integráció,  a  feladatok  hatékonyabb, 
költségtakarékosabb ellátására törekvés szem előtt tartásával.

• Hiányzik az az ösztönzőrendszer, amely az egészségügyi feladatokat kiemelkedően végző 
orvosok, egészségügyi szakalkalmazottak erkölcsi, anyagi elismerését biztosítaná.

• Néhány  szakmai  területen  az  alacsony  jövedelmek  következtében  kedvezőtlen  a 
munkahelyi légkör, a túlterheltség miatt a helyzet a dolgozók elvándorlásához is vezethet.

• Az  egészségügy  gazdasági  finanszírozása  nehézkes,  helyi  szinten  is  nagyobb 
rugalmasságra lenne szükség. 
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Általános célkitűzések:

Törekedni kell arra, hogy 
-    az egészségügy területén a hangsúly az eddiginél sokkal inkább kerüljön át a megelőzésre. 
      Ennek a feltételrendszerét meg kell teremteni. 
- mind  az  ifjúság,  mind  pedig  a  felnőtt  lakosság  körében  bővüljenek  az  egészséggel, 

egészségmegőrzéssel,  betegségekkel  kapcsolatos  ismeretek,  és  növekedjen  az 
egészségtudatos magatartás.

- a  lakosság  táplálkozási  szokásai,  és  rendszeres  testedzéssel  kapcsolatos  attitűdje  és 
gyakorlata kedvező irányba változzék

- a  káros  szenvedélyekkel  (dohányzás,  szeszesital,  drog)  kapcsolatos  lakossági  elutasító 
szemlélet és magatartás erősödjön

- az egészséget befolyásoló lakóhelyi,  környezeti tényezők kedvező irányba változzanak, 
összhangban és harmonizálva a városfejlesztési programmal

- az egészséges  élethez való esélyegyenlőség javuljon,  az ehhez szükséges ismeretek és 
feltételrendszer egyenlőtlenségei csökkenjenek

- az egészségügyi ellátórendszer szakmai és intézményi feltételrendszere fejlődjön

Fokozott figyelmet kell fordítani, arra hogy
- a  szűréssel,  szakszerű  gondozással  megelőzhető  (szív-,  érrendszeri,  daganatos) 

megbetegedések halálozási aránya értékelhető mértékben csökkenjen
- a  stratégiai  együttműködő  partnerek  felkutatására,  szövetségek  kötésére,  (oktatásügy, 

piaci, gazdasági szereplők, média… stb.)

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK:

Az  egészségügyi  ellátás  fenntartása  jelenleg  évente  mintegy  22  millió  forint,  amely  a 
normatíván  felüli  költséget  jelent  az  önkormányzat  számára.  A fenntartható  fejlesztés  és 
működtetés érdekében olyan fejlesztések megvalósítása szükséges, amelyek vagy a fenntartás 
költségeit csökkentik, vagy bevétel növelését teszik lehetővé. Összességében a meglévő alap 
és szakellátások színvonalának megtartása és az igényekhez igazodó fejlesztése a kívánatos 
cél. 

1. Egészségügyi intézményi épületek felújítása, korszerűsítése: 

− A Rákóczi úti orvosi rendelő épületgépészeti és építészeti korszerűsítése, lehetőség 
szerint megújuló energia alkalmazásával. 

− Szakorvosi rendelő korszerűsítése, megújuló energiával történő melegvíz és fűtés 
rásegítés lehetőségének kihasználásával.

− A Rendelőintézet Hunyadi u. 18. sz. alatti épület tetőterének kialakítása, mivel a 
tetőtér 1999-ben befejezetlen maradt. A tetőtérben orvosi rendelő kialakítása lenne 
célszerű, így a Rákóczi úti épületből az ideggondozó, ideggyógyászat áthelyezhető 
lenne  a  Hunyadi  útra.  A pszichiátriai  betegek  várója  a  tetőtérben  elkülönülten 
kialakítható lenne, és a szakellátások egy épületben működhetnének. A Rákóczi 
úton szabaddá váló rendelő a védőnői szolgálat részére napközben hozzáférhető 
lenne  a  terhes  anyákkal  való  négyszemközti  találkozást  biztosító  (a  49/2004. 
EszCsM  rendelet  4.  sz.  mellékletében  meghatározott)  tanácsadó  helyiségként. 
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Jelenleg  a  háziorvosi  továbbképzések  idején  egész  napos  központi  háziorvosi 
ügyelet  működik.  Gondot  jelent,  hogy  napközben  melyik  privatizált  háziorvos 
rendelőjében működjön az ügyelet,  mert az ügyeleti időben központi háziorvosi 
ügyeleti  rendelőként  funkcionáló  rendelőben  pszichiátriai  –neurológiai  rendelés 
folyik.  A  tetőtér  fent  jelzett  részének  kialakítása  energetikai  szempontból  is 
hasznos lenne, jelen állapot jelentős hőveszteséget okoz.

2. Szentgotthárd  területén  található  egészségügyi  intézmények  közötti  együttműködés 
megerősítése, a párhuzamosan működő humán kapacitás és technikai eszközök jobb 
kihasználása érdekében.

3. A  szakellátás  finanszírozásának  megszervezése  a  szentgotthárdi  kistérség 
településeinek lakosságszám arányos részvétele mellett.

4. Egynapos  sebészeti  műtétek  bevezetésével  a  szentgotthárdi  lakosok  számára  új 
egészségügyi  szolgáltatás  nyújtása  válik  lehetővé.  Ezen  szolgáltatás  normatívája 
156.000.-Ft/fő, amely jelentősen növelheti a Rendelő bevételi oldalát. 

5. A szakrendelések piaci alapon történő nyújtása hazai és külföldi páciensek számára. A 
határmenti adottságok és az egészségturizmus lehetőségeinek kihasználása.

6. Lakossági  tudatformáló,  preventív  programok,  felvilágosító  előadások  szervezése, 
szűrővizsgálatok  lebonyolítása  az  intézmények,  civilek,  lakosság  bevonásával. 
Fokozott  figyelmet  kellene  helyezni  a  megelőzésre,  ennek a  feltételrendszerét  kell 
kialakítani az egészségügyben. 

7. Kapcsolatrendszer erősítése:

− Az  Önkormányzat  és  a  Rendelőintézet  közötti  kapcsolatrendszer  az  információ 
áramlás a szakmai kontrollrendszer  kialakításával és működtetésével  megoldott, de a 
háziorvosok  és  az  Önkormányzat  közötti  rendszeres  kommunikáció  hiányzik..  A 
306/2003. sz. határozat alapján a vállalkozó háziorvosok és a fogorvosok munkáját 2 
évente  bemutatjuk,  de  célszerű  lenne  kezdeményezni  legalább  félévente  egy 
„tapasztalatcserét” a háziorvosok és az Önkormányzat között. 

− Az  Orvosok  szakmai  ellenőrzését  végző  ÁNTSZ-szel  nincsen  rendszeres 
információink arról, hogy az ÁNTSZ hányszor ellenőrzött, milyen hiányosságokat tárt 
fel. Ezen a területen ki kell alakítani a rendszeres kapcsolattartás rendszerét. 

− Erősíteni kell a betegek és az Önkormányzat kapcsolatát, azzal IS, hogy panaszládát 
helyezünk  ki  az  orvosi  rendelőbe,  vagy  kérdőíves  felmérést  végzünk  a  betegek 
megelégedettségéről,

− Erősíteni  kell  az  orvosok  és  a  lakosság  kapcsolatát.  Lehetőséget  kell  adni  az 
orvosoknak,  hogy  a  hivatali  honlapon  tájékoztathassák  a  lakosságot  a  szűrésekkel 
kapcsolatos  információkról,  egészségügyi  programokról,  rendezvényekről  illetve 
külön oldalt kellene biztosítani az egészségügy számára. Fontosnak tartjuk, hogy az 
orvosok jobban kapcsolódjanak bele a város társadalmi életébe, vérkeringésébe, a civil 
szervezetekkel aktívabb kapcsolatot tartsanak fent. 

− A Civil Fórumon keresztül rendszeressé kell tenni a civil szervezetek egészségügyet 
érintő  elképzeléseinek  megismerését  illetve  a  civil  szervezetek  bevonását  az 
egészségüggyel kapcsolatos városi feladatokba.
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−

ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK:

Szentgotthárd  Város  egészségügyi  ellátó  rendszere  80-as  évektől  fokozatosan  kiépült. 
Megfelelő infrastrukturális és személyi feltételekkel működik az alap és szakellátás. Az elmúlt 
években  ennek  a  rendszernek  a  fenntartása  folyamatos  terhet  jelent  az  Önkormányzat 
számára, ugyanakkor a város lakóinak érdekében szükséges az elért színvonal megőrzése és 
fenntartása. 
A fejlesztési célkitűzések megvalósítása során tehát kettős feladatot kell megoldanunk:

− Egyrészt a szakmai színvonal megőrzése, és a változó igényekhez való alakítása;
− Másrészt a fenntartható működtetés biztosítása.

1. Ezért  szükséges  az  épületek  épületgépészeti  és  építészeti  korszerűsítése 
(lehetőség  szerint  megújuló  energia  alkalmazásával),  amely  az  épület 
működési  költségeit  csökkenti.  Ennek  megvalósításához  pályázati  forrás 
keresése szükséges. 

2. Fontos,  hogy  a  járóbeteg-szakellátás  finanszírozása,  fenntartása  nemcsak  a 
szentgotthárdi  önkormányzat  feladata  kell,  hogy legyen,  hanem valamennyi 
szentgotthárdi kistérség település feladata, mivel a szakrendelő ellátási területe: 
a Szentgotthárdi Kistérség. 

3. További szolgáltatások bevezetése minden olyan esetben, ahol a piaci alapon 
való működtetés lehetséges. 

A Város teljes egészségügyi intézményhálózatára vonatkozóan nélkülözhetetlen a hatékony 
humánerőforrás gazdálkodás a szolgáltatások biztosítása érdekében. 

FELADATTERV

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testület  Szentgotthárd  város 
egészségügyi koncepcióját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

2./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  koncepcióban 
megfogalmazott felújításokkal egyetért. A felújításokkal kapcsolatban műszaki és pénzügyi 
intézkedési  terv  kidolgozását  kéri.  A terv  kiemelten  foglalkozzon az  energia  hatékonyság 
javítása  és  a  megújuló  energia  használat  kérdésével.  Az  intézkedési  terv  része  a 
megvalósításhoz szükséges pályázati lehetőségeket feltáró forrástérkép is. 

Határidő: azonnal
Felelős:   Műszaki Iroda

Eu. Integrációs Csoport
Viniczay Tibor polgármester

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
kezdjen  tárgyalásokat  a  települési  polgármesterekkel,  hogy  a  Szakrendelő  működési 
költségeihez - lakosság arányában - járuljanak hozzá, mivel a Szakrendelő ellátási területe a 
Szentgotthárdi Kistérség.  
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Határidő: azonnal, a 2011. költségvetési évtől
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

 Dr. Gábor László irodavezető

4./ A Képviselő-testület felkéri Mesterházy Mária Intézményvezető Főorvos Asszonyt, illetve 
a  Polgármesteri  Hivatalt  egy  szakmai  és  pénzügyi  koncepció  kidolgozására,  melyben 
bemutatásra  kerülne  az  esetleges  újabb  szolgáltatások  bevezetésének  személyi,  tárgyi, 
pénzügyi  feltételei,  valamint  a  meglévő  szolgáltatások  piaci  alapon  történő 
finanszírozhatóságának lehetősége. 

Határidő: 2011. év
Felelős:  Mesterházy Mária intézményvezető főorvos

Polgármesteri Hivatal

5./ továbbra is fontosnak tartja a lakossági tudatformáló, preventív programok, felvilágosító 
előadások  szervezését,  szűrővizsgálatok  lebonyolítását  az  intézmények,  civilek,  lakosság 
bevonásával. Fokozott figyelmet kell fordítani a megelőzésre, ennek a feltételrendszerét ki 
kell dolgozni. 

Határidő: 2011. év
Felelős:  Mesterházy Mária intézményvezető főorvos

Polgármesteri Hivatal

6./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert. hogy 
a  Városi  Sportszervezőt  bízza  meg  és  ennek  során  sportszervezői  feladat  legyen,  hogy 
haladéktalanul fel kell újítani a városi szabadidős sportrendezvényeket, amelyhez az egyes 
sportágakban működő civil szervezetek segítségét is kérni kell. El kell érni, hogy e szabadidős 
rendezvényeken valóban tömegesen vegyenek részt a szentgotthárdiak, ennek ösztönzésére 
városi versenyrendszert kell kidolgozni. 

Határidő: a 2011. évi programtervezetről  a 2010. szeptemberi testületi ülésre kell 
                       beszámolni majd ezt követően a programszervezés és a beszámolás folyamatos
Felelős:  Városi sportszervező

Viniczay Tibor polgármester
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Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. május 26-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: II. számú háziorvosi körzet helyettesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Sebők Aranka, a szentgotthárdi II. számú háziorvosi körzet orvosa 2010. május 
09-én sajnálatos módon elhunyt. 

A praxist egyéni vállalkozóként működtette. A 2000. évi II. törvény (4) bek. alapján a 
működtetési  jog  jogosultjának  halála  esetén  -  egymást  követő  sorrendben  -  a 
működtetési jog folytatására 

 a házastárs, illetőleg
 az egyenes ági leszármazó jogosult. 

 
A hivatkozott rendelkezés alapján a működtetési jog folytatásra az elhunyt háziorvos 
hozzátartozói körében nincs jogosult, vagyis a praxis működtetéséről ezek után az 
Önkormányzatnak  kell  gondoskodnia.  Mivel  a  praxisjog  visszaszáll  az 
Önkormányzatra,  a  működési  engedélyt  a  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  / 
Rendelőintézet nevére szükséges megkérni. Ezen túlmenően a megüresedett praxis 
betöltéséről is gondoskodni szükséges. 

Sebők  Aranka  háziorvos  a  körzet  működtetését  -  jogszabályoknak  megfelelően - 
ápoló igénybevételével végezte. Mivel a háziorvos a praxist egyéni vállalkozásban 
vitte,  ezért  az  ő  halálával  az  asszisztens  munkaviszonya  is  megszűnt.  A körzet 
helyettesítésének idejére ugyanakkor továbbra is szükség van asszisztensre, mert a 
helyettesítő  háziorvosok  a  saját  rendelési  idejüktől  eltérő  időben  látják  el  a 
helyettesítést,  ezért  a  helyettesítés  idejére  már  saját  asszisztens  nem  áll 
rendelkezésükre. 

A  fentiek  alapján  szükséges  a  II.  felnőtt  háziorvosi  körzet  asszisztensének  a 
jogviszonyát  is  rendezni.  Ennek a módja  az,  hogy mivel  a  működési  engedély  a 
Rendelőintézet nevére fog szólni, ezért a helyettesítő háziorvosok munkáját segítő 1 
fő asszisztenst  a helyettesítés idejére a Rendelőintézet alkalmazza. Ehhez viszont 
szükség  van  az  intézményben  1  fő  létszám  bővítésére  akképpen,  hogy  az 
alkalmazás  határozott  időre  (a  helyettesítés  idejére),  8  órás  munkakörben, 
közalkalmazotti  státuszban  történik,  tekintettel  arra  is,  hogy  mivel  önkormányzati 
alapfeladat ellátásról  van szó, kizárólag közalkalmazotti  jogviszonyban történhet a 
foglalkoztatás.  (Mivel  közalkalmazotti  jogviszony  visszamenőlegesen  nem 
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létesíthető,  a  képviselő-testületi  ülés  időpontjáig  az  asszisztens  a  Rendelőintézet 
megbízása alapján láthatja el a feladatot.)  

A körzet működtetését 2010. május 10. időponttól  helyettesítéssel oldjuk meg Dr. 
Birtha Gyöngyike és Dr. Varga Ferenc háziorvosok segítségével.

A körzet finanszírozása kapcsán: a  2010. májusi hónap finanszírozást (tört hónap 
miatt) a MEP az elhunyt háziorvos számlájára utalja, ezért az Önkormányzatnak a 
májusi  helyettesítés  költségét  (hozzávetőlegesen  600.000,-  forintot)  meg  kell 
előlegeznie. 

2010. július 02-án már megkapjuk a körzet 2010. júniusi  havi fix díjat,  valamint a 
területi  pótlékot,  valamint  a  július  teljes  havi  finanszírozását,  hozzávetőlegesen 
1.060.000.-  forintot,  amely összegekből  visszamenőleg részben rendezni  tudjuk a 
májusi költségeket. A júniusi költségeket már teljes egészében MEP finanszírozásból 
tudjuk fedezni. A körzet finanszírozása 2010. július hónaptól helyreáll. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a MEP finanszírozások 3 hónapos 
csúszásban vannak,  ezért  amíg a körzet  –  június,  július és  augusztusi  hónapok- 
finanszírozására megkapjuk még a II. számú háziorvosi körzet teljes finanszírozását 
(amely  hozzávetőlegesen  800.000,-  forint),  addig  szeptembertől  már  csak  a 
helyettesítésre  járó  összeggel  tudunk  kalkulálni,  amelynek  az  összege 
hozzávetőlegesen 650.000,- forint lesz. 

A praxispénzt azért tudjuk csak hozzávetőlegesen meghatározni, mert a háziorvos 
halálával biztosan lesznek kártyamozgások. 

Tájékoztatom  a  Képviselő-testületet,  hogy  az  Önkormányzat  által  megelőlegezett 
összeget hagyatéki hitelezői igényként tudjuk majd érvényesíteni a hagyatéki eljárás 
során.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  helyettesítés  idejére  történő 
létszámbővítést jóváhagyni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  II.  számú 
háziorvosi körzet helyettesítésének idejére, 2010. május 27. időponttól jóváhagyja 
a  Rendelőintézet  Szentgotthárd  intézmény  alkalmazotti  létszámának  bővítését 
azzal,  hogy a létszámbővítés során engedélyezett  1 fő a II.  számú háziorvosi 
körzetben, közalkalmazottként látja el feladatait az alábbiak szerint: 1 fő ápolónő 
napi  8  órában.  A Képviselő-testület  felkéri  a  Rendelőintézet  vezetőjét,  hogy a 
helyettesítéshez szükséges megállapodások megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: létszámbővítésre: 2010. május 27.
Felelős:   Dr. Mesterházy Mária intézményvezető főorvos

             Bauer Gabriella ügyintéző
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2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  II.  számú 
háziorvosi körzet folyamatos finanszírozásához 2010. május hónapra 600.000,- 
forintot biztosít az általános tartalék terhére, amely összeget az Önkormányzat 
hagyatéki hitelezői követelésként érvényesíteni kíván a hagyatéki eljárás során. A 
körzet  pontos  pénzügyi  elszámolására  a körzet  új  háziorvossal  való  betöltése 
után kerül sor.

Határidő: a határozatban foglaltak szerint
Felelős:   Dr. Mesterházy Mária intézményvezető főorvos

             Jakabné Palkó Edina irodavezető

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a 
polgármestert, hogy a II. számú háziorvosi körzet betöltéséről gondoskodjon, és 
ezt döntés céljából terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2010. május 17.

                                                                                                            Dr. Gábor László
                                                                                                                irodavezető
Ellenjegyzem: 
                       Dr. Dancsecs Zsolt jegyző    
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. május 26-i ülésére

Tárgy: Dr. Bedics Katalin fogszakorvos megállapodásának módosítási kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Bedics Katalin II. számú fogorvosi körzet orvosa azzal a mellékelten csatolt (1. számú 
mellékelt)  kérelemmel  fordult  a  Tisztelt  Képviselő-testülethez,  hogy  a  44/2010.  számú 
Képviselő-testületi  határozattal  idén  februárban  elfogadott  -  Dr.  Bedics  Katalin  és  a 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  között  létrejött  -  megállapodás  módosítását  nem 
fogadja el, mivel: 

…„A rendelőre és az egyéb helyiségekre jutó rezsiköltségeket: villanyt, fűtést a megbízott 
fizeti. E költségek kiszámításának mindenkori %-os alapja: a Vállalkozó heti rendelési órája 
osztva  a  Szakrendelő  össz  heti  rendelési  órájával”  ….megfogalmazásból  hiányzik  a 
Doktornőre jutó mindenkori 8,5 %-os alapja. 

Ezt  a  problémát  könnyen orvosolni  is  tudnánk azzal,  hogy a  megállapodás módosítását 
kiegészítenénk a 8,5% adattal, de gyakorlatilag a mellékelt levélben az orvos visszavonja az 
egyetértését  az  újonnan  elfogadott  számítási  módszerrel  kapcsolatosan,  illetve  azt  csak 
abban az esetben vállalja,  ha  az Önkormányzat  a  továbbiakban biztosítja  az alapellátás 
nyújtásához szükséges tárgyi minimumfeltéteket. 

Ahogy az a Doktornő levelében is szerepel, az OEP a minimumfeltételek biztosítására 2002. 
évtől  havi  35.000.-  Ft-ot  utalt  a  Doktornő  részére,  amely  finanszírozás  2006-tól 
visszavonásra került. 

Amennyiben a megállapodás módosítása nem kerül aláírásra a Doktornő által, akkor a régi 
Megállapodás marad életben amelynek 4.  a)  pontja kimondja:  „a rendelőre és az egyéb 
helyiségekre jutó rezsiköltségeket,  közös költségeket:  víz,  villany, szemétszállítás, fűtés a 
megbízott  fizeti.  E  költségek  úgy  aránylanak  a  többi  háziorvosi  rendelőt  és  helyiséget 
magában foglaló épületrész összköltségeihez, ahogy a vállalkozó rendelkezésére bocsátott 
rendelő  területe  aránylik  a  többi  háziorvosi  rendelőt  és  helyiséget  magában  foglaló 
épületrész  összes  területéhez”.  Amennyiben  a  régi  megállapodás  marad  életben,  akkor 
Bedics  Katalin  doktornő  az  időarányos  8.5  %-os  rezsi  költség  helyett  a  régi, 
területarányos 3,133  %-os  rezsit  köteles  csak  megfizetni,  amely Rendelőintézetnek 
éves szinten (ebből az egy körzetből) a 245.702,- Ft hiányt jelentene. 

A Képviselő-testület  korábban,  a  171-172/2002.  számú határozataiban kimondta,  hogy a 
Képviselő-testület  az  50e/Ft-nál  nagyobb  értékű  műszer,  felszerelés  cseréjét,  pótlását, 
továbbá a minimum feltételekhez tartozó 50e/Ft feletti  műszerek beszerzését, cseréjét és 
pótlását nem vállalja.

Tájékoztatom  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  48/2009.  (XII.29.)  EüM  rendelet 
módosította  az  egészségügyi  szolgáltatások  nyújtásához  szükséges  szakmai 

34



minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletet. A jogszabályi módosítás a 
fogorvosi alapellátás tekintetében az alábbi plusz tárgyi feltételek biztosítását határozza meg 
2010. július 1. időponttól:

− Készenléti táska 1 db
− Fogkőeltávolító sorozat, kézi (hagyományos, Gracey) 1 db
− Kofferdam készlet 1 db
− Endodonciai doboz 1 db

A beszerzendő eszközökre árajánlatot kértünk be a Dentalpont Kft-től, amely árajánlat az 
előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. Az eszközbeszerzés összes költsége 105.760,- 
Ft. Fontos  megjegyezni,  hogy  ez  az  eszközbeszerzés  csak  a  jogszabályváltozásból 
adódó, egyszeri beruházás, nem azonos a tárgyi minimumfeltételek biztosításával – a 
tárgyi  minimumfeltételek biztosítása ennél  jóval  nagyobb összeg is lehet (pl:  ha a gépek 
komolyabban meghibásodnak, ezért cserélni vagy javítani kell).

A  Képviselő-testület  171-172/2002.  számú  határozataiban  kimondta,  hogy  a 
Képviselőtestület  az  50e/Ft-nál  nagyobb  értékű  műszer,  felszerelés  cseréjét,  pótlását, 
továbbá a minimum feltételekhez tartozó 50e/Ft feletti  műszerek beszerzését, cseréjét és 
pótlását  nem  vállalja.  A  jelenleg  érvényben  lévő  megállapodás  alapján  amennyiben  a 
minimum  feltételeket  szabályozó  jogszabály  módosul,  az  abból  eredő  kötelezettségek 
vállalását a Feleknek egyeztetni kell egymással.

Tekintettel  arra,  hogy  a  tárgyi  minimumfeltételek  biztosítása  évenként  nem  csak  a  fenti 
105.760,- forintot jelenti, hanem annak akár a többszörösét is, illetve tekintettel arra, hogy a 
területarányos  és  az  időarányos  rezsiköltségek  közötti  különbség  245.702,-  forint,  nem 
javasoljuk a 2002-ben meghozott döntés megváltoztatását és vele a tárgyi minimumfeltételek 
biztosításának Önkormányzat általi vállalását. Legfeljebb a fentebb részletezett, a mostani 
jogszabályváltozásból  adódó,  egyszeri  eszközbeszerzés  költségeit  vállalhatná  az 
Önkormányzat, amennyiben a Doktornő az időarányos (8.5%-os) rezsiszámítást elfogadja.

2009. szeptemberében beszámoltunk a Képviselő-testületnek a vállalkozó háziorvosok és a 
fogorvosok munkájáról, melyben egyértelműen kiderült, hogy az elmúlt 2 évben (2007. 2008. 
évben) Bedics doktornő volt az a személy, aki a legtöbb eszközt vásárolta meg a praxisa 
részére: számítógép,  ólomkötény,  orvosi  íróasztal  és  műszerasztal,  fogorvosi  szék, 
hűtőszekrény és kézi műszerek beszerzése történt, annak ellenére, hogy a finanszírozás a 
2006-os szinten mozog. 

Időközben utánajártunk annak is, hogy a fogorvosi alapellátást biztosító  fogorvos akár a 
saját magánrendelőjében is gondoskodhat az alapellátás biztosításáról, amennyiben a 
magánrendelő  bizonyos  feltételeknek  (akadálymentesített  stb.)  megfelel.  Amennyiben  a 
fogorvos  a  saját  magánrendelőjében  biztosítaná  az  alapellátást,  mentesülne  a 
Rendelőintézetben  lévő  rendelő  rezsiköltségének  megfizetése  alól.  Amennyiben  így 
kerülnének  meghirdetésre  a  körzetek,  a  Rendelőintézetnek  gondoskodnia  kellene  a 
felszabaduló  rendelők  hasznosításáról,  esetleg  lehetőség  nyílna  más  szakellátások 
elhelyezésére is a felszabaduló helyiségekben.
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Határozati  javaslatként  nem  került  megfogalmazásra  az  a  verzió,  amelyben  továbbra  is 
terület arányosan kerül megfizetésre a rezsiköltség a Doktornő által, ezzel éves szinten közel 
250 ezer  Ft  bevételkiesést  okozva a  Rendelőintézetnek,  tekintettel  arra  is,  hogy ez  egy 
folyamatot indíthat el a Rendelőintézet további szakellátása tekintetében, amely nem lenne 
szerencsés az Önkormányzatra /a Rendelőintézetre nézve.

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

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fogorvosi  szolgálat 
egészségügyi  vállalkozási  formában  történő  ellátására  Dr.  Bedics  Katalin  és  a 
Szentgotthárd Város Önkormányzata között létrejött megállapodás módosítását a 3. sz. 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja, azzal,  hogy a Képviselő-testület az 50e/Ft-nál 
nagyobb értékű műszer, felszerelés cseréjét, pótlását, továbbá a minimum feltételekhez 
tartozó  50e/Ft  feletti  műszerek  beszerzését,  cseréjét  és  pótlását  továbbra  sem tudja 
vállalni.
Határidő:  azonnal
Felelős:   Dr. Gábor László irodavezető

Dr. Mesterházy Mária intézményvezető főorvos

2. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy 
amennyiben  Dr.  Bedics  Katalin  a  megállapodás  módosítását  a  3.  sz.  mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja, Dr. Bedics Katalin II. számú fogászati körzet alapellátásához 
szükséges tárgyi minimum feltételeihez 2010. évben 105.760,- forintot biztosít a 2010. 
évi általános tartalék terhére.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős:  Jakabné Palkó Edina irodavezető

Dr. Mesterházy Mária intézményvezető főorvos

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert hogy 
amennyiben  Dr.  Bedics  Katalin  a  megállapodás  módosítását  a  3.  sz.  mellékletben 
foglaltak szerint nem fogadja el, úgy a II. számú fogorvosi körzet ellátásának más módon 
történő biztosítására tárgyalásokat kezdeményezzen, folytasson, és annak eredményét 
terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: előterjesztésre legkésőbb: 2010. augusztusi ülés
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester
                Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2010. május 18.
                                                                                                            Dr. Gábor László
                                                                                                                irodavezető
Ellenjegyző: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet      

                                   
9700 Szombathely, Thököly u. 40.

Tel/fax :0036-94/311-276    06/30-9577-890

Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala 
Szentgotthárd 

Bauer Gabriella 
ügyintéző részére

Tárgy : Árajánlat 

Telefonon történt megkeresésükre hivatkozva és a fogászati alapellátás minimum feltételének 
megfelelve a következő termékeket ajánljuk: 

Készenléti táska tartalmaz     1db egyszerhasználatos lélegeztető ballont,
2db szájmaszk, pupillalámpa 
nyelvfogó ,szájterpesztő , 3db Guebel tubus, 
2db infuziós szerelék ,5és 10 ml fecskendő , 
A táska bruttó ára 18.000.-

Kofferdam készlet : Opti Dam gyártó Kerr Szükségtelenné teszi a lyukasztót. 
Anatómiailag formázott háromdimenziós gumi könnyű 
felhelyezni . 
A csomag tartalmaz 10anterior és 10poszterior gumi sablont és 
2db keretet.
A készlet bruttó ára 12.400.-

Endodonciás box alkalmas 24db gyökérkezelő tű tárolására és 200Cºig sterilizálható 
Basic-Boksz bruttó ára tűk nélkül 15.200.-

Gracey kürettkanalak a subgingivális fogkő eltávolítására és a gyökérfelszín simítására 
Különböző kvadrásokban 1-16 
A műszerek egységára 3.760.-/db (8db a készlet)

A kiadott árajánlat 30 napig érvényes, szállítás a megrendelést követően 2-4 hét .
Fizetés a számla ellenében banki átutalással.

Köszönjük megkeresésüket üdvözlettel 
Bátori Krisztina

Szombathely 2010.05.18
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3. számú mellélet

A II. fogorvosi körzet egészségügyi vállalkozási formában történő 
ellátása megállapodás 1. számú módosítása

amely  létrejött  egyrészről  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata (Szentgotthárd,  Széll 
Kálmán tér 11. képviseletében: Viniczay Tibor polgármester), mint megbízó /továbbiakban 
Megbízó,
másrészről Dr. Bedics Katalin (Szentgotthárd, Kis u. 26. szám alatti lakos), mint vállalkozó 
fogszakorvos, a továbbiakban Megbízott,
között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. A  Megállapodás  1.)  pontja  az  alábbiak  szerint  módosul: „A  Szerződő  Felek 
megállapodnak,  hogy  Megbízó  az  egészségügyi  alapellátás  keretében  fogászati 
szolgálatot tart fenn és biztosít Szentgotthárd Város közigazgatási területén.”

2. A Megállapodás 4.) a) és b) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
a) A Megbízó vállalja,  hogy térítésmentesen bocsátja a vállalkozó rendelkezésére a 

munkája elvégzéséhez szükséges rendelőt és egyéb helyiségeket. A Megbízott  a 
területi ellátási kötelezettség felvállalása miatt mentesül a helyiségek bérleti díjának 
fizetése alól. A Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátja:
- 1 rendelőhelyiséget, amely alapterülete: 22,7154 m²
- a fogászati röntgen arányos részét  4,8412 m²
A rendelőre  és  az  egyéb  helyiségekre  jutó  rezsiköltségeket:  villanyt,  fűtést  a 
Megbízott  fizeti.  E  költségek  kiszámításának  mindenkori  8,5 %-os  alapja:  a 
Megbízott heti rendelési órája osztva a Szakrendelő összes heti rendelési órájával. 
A vízfogyasztást  a  Megbízott  saját  vízóra  leolvasását  követően  fizeti  meg.  A 
Megbízott részére a veszélyes hulladékból 3,5%-a, a szemét szállításából 2%-a 
kerül  továbbszámlázásra.  A  rendelőben  a  telefon  üzemeltetése,  annak 
költségeinek viselése a Megbízott feladata. Az  e  pontban  meghatározott,  a  
Megbízott  részére  történő  továbbszámlázásokról  a  Megbízó  intézménye,  a 
Rendelőintézet Szentgotthárd gondoskodik. 

b) A  Megbízó  a  rendelő  közös  helyiségeinek  takarítását  biztosítja.  A  rendelő 
takarításáról a Megbízott gondoskodik.

3. A Felek a Megállapodás mellékletét képező fogorvosi körzet meghatározást aktualizálják 
a jelen megállapodás módosításhoz csatolt 1. számú függelék szerint.

4. A  Megállapodás  jelen  módosítással  nem  érintett  pontjai  továbbra  is  változatlanul 
érvényesek.

5. Felek  a  jelen  módosításban  külön  nem említett  kérdésekben  a  Polgári  törvénykönyv 
előírásait tekintik irányadónak. 

Jelen  szerződést  a  Szerződő  felek  elolvasás  és  értelmezés  után,  mint  akaratukkal 
mindenben megegyezőt írják alá.

Szentgotthárd, 2010. június 01.

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

Képv.: Viniczay Tibor polgármester   
Megbízó

……………………………………
Dr. Bedics Katalin

Megbízott
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Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. május 26-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Napközis csoportok meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2010. számú határozatának 
5.  pontjában,  illetve  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  a  14/2010.  számú  Társulási  Tanácsi 
határozat 4. pontjában úgy határozott, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 
Arany János  Általános  Iskola  1-4.  Évfolyamán és  Széchenyi  István  Általános  Iskola  5-8. 
Évfolyamán a napközis csoportok száma a tényleges napközis beíratást követően, a májusi 
testületi ülésen kerüljön meghatározásra.

A Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézményben felmérték  a  2010/2011-es  tanévben 
napközis  foglalkozást  igénylők  számát,  mind  az  1-4.  évfolyam,  mind  az  5-8.  évfolyam 
vonatkozásában (1. sz. melléklet).

SZOI Arany János Általános Iskola 1-4. Évfolyam:

Összesen  321  gyermek  igényelt  napközit,  amelyből  tényleges  hagyományos  napközis 
foglalkozáson 166 tanuló kíván részt  venni,  114 fő „guruló” képzésben vesz  részt,  41 fő 
iskolaotthonos ellátást kap. Tehát a jelen igények alapján 166 gyermek számára kell napközis 
ellátást biztosítanunk az alábbi felosztásban:
1.a osztály 19 fő (1. csoport)
1.b osztály 24fő (2. csoport)
1.c osztály 22fő (3. csoport)
1.d osztály 18fő (4. csoport)
2.a osztály 22 fő (5. csoport)
2.b osztály 22 fő (6. csoport)
2.c osztály+3.d 27 fő ( 7 csoport )
2.d osztály+ETT 27 fő (8 csoport )
3.a osztály+3.d 26 fő (9. csoport)
3.b osztály+4.a 21 fő (10. csoport)
3.c osztály +4.a 24 fő (11.csoport)
4.b osztály 28 fő (12. csoport)
4.c osztály 20 fő (13 csoport )
4.d osztály 21 fő (14 csoport)

A tervek szerint a 2.b, 2.c ,2.d ,3.c, 4.c és 4.d osztályok „gurulós„ osztályok lesznek. Az eltérő 
tantervű tagozatosok összevontan kerülnek elhelyezésre a 2.d osztály napközis csoportjában, a 

40



4.a és 3.  d osztályból napközit  kérők pedig megosztva kerülnek elhelyezésre a 3.a és 3.c 
osztály napközis csoportjában.

SZOI Széchenyi István Általános Iskola 5-8. Évfolyam:

A SZOI Széchenyi István Általános Iskola 5-8. Évfolyamán a jelenlegi felmérés (2010.május 
15.) alapján a 2010/2011-es tanévben várható napközisek száma: 24 fő, így az elmúlt évekhez 
hasonlóan egy napközis csoport indul.

A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  tv.   3.  sz.  melléklete  I.  pontjában  található 
létszámhatárok vonatkoznak a napközis csoportok létszámaira is, azaz az 1-4. évfolyamon 26 
fő, 5-8. évfolyamon pedig 30 fő a maximum létszám.

A fenti adatokat figyelembe véve a 2010/2011–es tanévben összesen 8.. napközis  csoportot 
kell  indítani a SZOI intézményében – 9 alsó tagozatos (1-4. évfolyam) csoportot és felső 
tagozatos (5-8. évfolyam) csoportot.

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége 
Oktatási Intézmény napközis csoportjainak számát az alábbiak szerint javasolja meghatározni 
a fenntartó Többcélú Kistérségi Társulás számára:

 SZOI Arany János Általános Iskola 1-4. Évfolyam: 8 napközis csoport, 6 „gurulós” 
csoport

 SZOI Széchenyi István Általános Iskola 5-8. Évfolyam:  1 napközis csoport.

Határidő: azonnal
Felelős:   Dr. Gábor László irodavezető

    Pénzes Tibor igazgató

Szentgotthárd, 2010. május 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.
Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630

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

Iktatószám: 55/2010 Tárgy: Napközis csoportok száma

Szentgotthárd és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás
Szentgotthárd

Tisztelt Fenntartó!

Megtörtént  a  napközis  igények  felmérése  a  2010/2011-  es  tanévre  vonatkozóan  mindkét 
általános iskolai tagintézményben. A jelenlegi tanévhez hasonlóan a következő tanévben is 
néhány napközis csoportot összevonunk, hogy a rendelkezésre álló személyi állománnyal meg 
tudjuk oldani a gyerekek napközis ellátását.  A felmérések azt mutatják, hogy a következő 
tanévben nem lesz szükség az intézményben plusz napközis álláshelyre. 
A felmérések alapján a napközis csoportokat a következők szerint kívánjuk alakítani:

OSZTÁLY CSOPORT CSOPORT VÁRHATÓ 
LÉTSZÁMA

1.a 1. 19
1.b 2. 24
1.c 3. 22
1.d 4. 18
2.a 5. 22
2.b 6. 22

2.c+3.d 7. 27
2.d+eltérő tantervű tagozat 8. 27

3.a+3.d 9. 26
3.b+4.a 10. 21
3.c+4.a 11. 24

4.b 12. 28
4.c 13. 20
4.d 14. 21

5-8. évfolyam (Széchenyi ) 15. 24
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A fenti adatok az előzetes felmérés adatait mutatják, a tanév indulásakor a létszámok még 
változhatnak.  Kérem  a  T.  Fenntartót,  hogy  a  következő  tanévben  indítandó  napközis 
csoportok  számát  a  fentiek  szerint  meghatározni  szíveskedjék,  és  amennyiben indokolt,  a 
maximális csoportlétszámok túllépését a törvény által engedélyezett mértékig engedélyezni 
szíveskedjék. 

Szentgotthárd, 2010. május 14.

Tisztelettel:

Pénzes Tibor
                igazgató
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Előterjesztés
Szentgotthárd Város Önkormányzatának

2010. május 26-i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy:  Kis és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” (Kódszám: 
NYDOP–2010-5.3.1/A)” 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyugat-Dunántúli Operatív Program „Kis és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik 
fejlesztése”  pályázati  felhívásával  2009.  augusztusában  illetve  2010.  februárjában  már 
foglalkozott  a  Képviselő-testület  illetve  a  fenntartó  Kistérségi  Társulás,  ezért  a  pályázat 
feltételeinek bemutatásától ezúttal már eltekintünk.

Az  elnyerhető  pályázati  támogatásra  és  az  érintett  intézmény  vezetői  bevonásával  több 
alkalommal  lefolytatott  egyeztetésekre  tekintettel  a  SZOI  szentgotthárdi  feladatellátási 
helyeivel  kapcsolatban fejlesztési  célként  került  megfogalmazásra az új  szárny építése a 
Takács Jenő AMI (zeneiskola) részére a SZOI Arany János úti telephely tömbjéhez, valamint 
az új tornaterem építése a SZOI Arany János Általános Iskola területén. A SZOI egy további, 
vidéki  feladatellátási  helye  (magyarlaki  iskola  épülete)  is  felújításra  kerülhet  a  pályázat 
kedvező elbírálása esetén.

2009. augusztusban, amikor a Képviselő-testület először foglalkozott a lehetőséggel, még 
nem  lehetett  tudni,  hogy  pontosan  mikor  jelenik  meg  az  akkor  még  csupán  társadalmi 
egyeztetésen lévő pályázati felhívás. A pályázat benyújtásához szükséges tervek elkészítése 
miatt azonban a Képviselő-testület már akkor egyetértett azzal (202/2009. számú határozat), 
hogy a pályázat benyújtásra kerüljön. A benyújtás pénzügyi hátteréről az alábbiak szerint 
rendelkezett a Képviselő-testület:

 a szentgotthárdi feladatellátási helyeket érintő fejlesztésekhez szükséges előkészítési 
költségeket 5 millió Ft + ÁFA összegben biztosítja 2009. évi költségvetésének út-híd 
felújítás pályázati önrész terhére,

 nyertes pályázat esetében - a legalább 10%-os saját forrást legfeljebb 30 millió Ft 
összegben biztosítja a fenntartó Többcélú Kistérségi Társulás számára, a 2010. és 
2011. évi pályázati alap terhére,

 vállalta továbbá, hogy nyertes pályázat esetén a Társulás részére megelőlegezi a 
projekt  szentgotthárdi  feladatellátási  helyeket  érintő  fejlesztései  során  felmerülő 
költségeket, tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozott, 

 a Képviselő-testület a határozatában egyetért azzal is, hogy a projekthez szükséges 
tanulmányok  és  dokumentációk  elkészítéséről  megbízás  útján  gondoskodjon  a 
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fenntartó,  amelynek  költségeihez  2.500.000,-  forintot  biztosít  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  az  önkormányzat   2009.  évi  költségvetésének  út-híd  felújítás 
pályázati önrész terhére.

A pályázati kiírás megjelenése nem várt ideig elhúzódott, 2010. év elején jelent csak meg. A 
felhívás alapjaiban nem változott, de helyenként módosított tartalommal jelent meg. Az egyik 
ilyen legfontosabb változás, hogy egy feladatellátási helyen megvalósuló fejlesztés esetén 
összesen  legfeljebb  200  millió  Ft  támogatás  igényelhető.  A  szentgotthárdi  fejlesztési 
elképzelések is ez alá esnek, hiszen mind az új tornaterem, mind a zeneiskolai szárnnyal 
történő bővítés egyetlen feladatellátási helyhez köthető. Mindösszesen 200 millió forintnyi 
támogatásból (+10% saját forrásból) azonban mindkettő célt nem lehet megvalósítani. Mivel 
az  elkövetkezendőkben  a  sport  területéhez  köthető  pályázati  konstrukciók  megjelenése 
várható, az előzetes megbeszélések alapján - jelen esetben - az új tornateremről indokolt 
volt lemondani. Pályázati célként pedig az új zeneiskolai szárny építése, a régi épület és 
egyéb  kiszolgáló  helyiségek  felújítása  került  meghatározásra.  (Az  előzetes 
megbeszélésekbe mind az intézményvezetőt, mind az érintett intézményegység vezetőket 
bevontuk.) A pályázat benyújtására jogosult Kistérségi Társulás tehát az alábbi fejlesztési 
célokat állította fel:

 Új művészeti szárny építése a SZOI Arany János úti telephely tömbjéhez: az 
épület zeneiskolai szárnnyal való bővítése olyan kisméretű hangszigetelt helyiségek 
kialakítását teszi lehetővé, amelyekben ideális körülmények között tarthatók a Takács 
Jenő AMI egyéni  hangszeres órái.  Az infrastrukturális  fejlesztések megvalósulását 
követően a kistérségi zeneiskola a jelenlegi SZOI Arany János Általános Iskola új 
épületszárnyába költözik, ezzel a zeneiskolai és művészeti oktatás először kerülne 
szakmailag is megfelelő körülmények közé. További cél a régi épület és az egyéb 
kiszolgáló helyiségek felújítása is.

 A SZOI magyarlaki - csörötneki tagiskola épületének felújítása: teljes nyílászáró-
csere,  homlokzati  fődém  hőszigetelés,  tetőcsere,  vizesblokkok  felújítása,  kisebb 
belső  átalakítások,  úgy,  mint  csoportszoba  kialakítása,  tanári  szoba  áthelyezése, 
akadálymentesítés,  strukturált  kábelezés,  eszközbeszerzés keretében taneszközök 
beszerzése, bútorcsere. 

2010.  februárjában  már  tájékoztattuk  arról  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  pályázat 
benyújtásához szükséges tanulmányok és dokumentációk elkészítőjének kiválasztása, illetve 
az  engedélyes  tervek  elkészítőjének  kiválasztása  -  beszerzési  eljárás  keretében  – 
megtörtént.

Időközben az engedélyes tervek elkészültek, a pályázat részletes költségvetése is összeállt, 
amely már érdemben nem változik. A pályázat költségvetésével kapcsolatban a fenntartó és 
egyben pályázatot benyújtó Kistérségi Társulás az alábbi határozatot hozta (27/2010. sz. 
határozat):
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 „Tekintettel a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény térségi szerepére, a  
Szentgotthárd  Város  és  Térsége Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa 
egyetért azzal, hogy a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
a  Nyugat-dunántúli  Operatív  Program  „Kis  és  mikrotérségi  oktatási  hálózatok  és  
központjaik  fejlesztése”  (Kódszám:  NYDOP–2010-5.3.1/A)”  pályázati  felhívására 
támogatási kérelmet nyújtson be a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 
Arany  J.  úti  épületének  és  magyarlaki  tagiskola  épületének  fejlesztésére  -  az  
előterjesztésben meghatározott fejlesztési célok szerint.

 A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
az  1.)  pontban  meghatározott  pályázat  benyújtásához  szükséges  saját  forrást 
biztosítja. 

 A Társulási  Tanács a pályázat  benyújtásához szükséges saját  forrást az alábbiak  
szerint biztosítja:
a) az  előkészítési  költségeket  (műszaki  tervdokumentációk)  a  szentgotthárdi  

feladatellátási  hely  fejlesztésével  kapcsolatban  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata,  a  magyarlaki  feladatellátási  hely  fejlesztésével  kapcsolatban 
Magyarlak és Csörötnek Község Önkormányzataegyenlő arányban biztosítja,

b) nyertes  pályázat  esetében  a  legalább  10%-os  saját  forrást  a  szentgotthárdi  
feladatellátási  hely  fejlesztésével  kapcsolatban  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata,  a  magyarlaki  feladatellátási  hely  fejlesztésével  kapcsolatban 
Magyarlak és Csörötnek Község Önkormányzata egyenlő arányban biztosítja, 

c) a  pályázathoz  kapcsolódó  kötelező  költségeket  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  és  Magyarlak  –  Csörötnek  Község  Önkormányzata  a  projekt  
arányában biztosítja,

d) nyertes  pályázat  esetében  a  projekt  megvalósításához  szükséges 
előfinanszírozást a szentgotthárdi feladatellátási hely fejlesztésével kapcsolatban 
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata,  a  magyarlaki  feladatellátási  hely 
fejlesztésével  kapcsolatban  Magyarlak  és  Csörötnek  Község  Önkormányzata 
biztosítja  -  tekintettel  arra,  hogy  a  pályázat  utófinanszírozott. Amennyiben  a 
pályázat lehetővé teszi, a költségeket szállítói finanszírozás keretében vállalják 
az érintett önkormányzatok.”

A pályázat és a projekt megvalósításának költségvetésében - a beruházás arányában már 
megosztott költségekkel - Szentgotthárd Város Önkormányzatának a pályázat nyertessége 
esetén hozzávetőlegesen és kerekítve 25.800.000,- Ft (10%) saját forrást kell biztosítani a 
teljes  megvalósításhoz.  Amennyiben  nem  nyer  a  pályázat,  a  pályázat  benyújtásához 
elengedhetetlenül  szükséges  tervezői  engedélyes  tervek  és  a  megvalósíthatósági 
tanulmányok - a projekt arányában megbontott - elkészítésének költségei akkor is terhelik az 
érintett  önkormányzatokat:  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatát  hozzávetőlegesen  és 
kerekítve 7.600.000,- Ft!

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  fentiekre  tekintettel  a  korábbi  döntéseit 
megerősíteni szíveskedjen.
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Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  a  Nyugat-dunántúli 
Operatív  Program „Kis  és  mikrotérségi  oktatási  hálózatok  és  központjaik  fejlesztése” 
(Kódszám:  NYDOP–2010-5.3.1/A)”  pályázati  felhívására támogatási  kérelmet nyújtson 
be  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Arany  J.  úti  épületének  és 
magyarlaki  tagiskola  épületének  fejlesztésére  -  az  előterjesztésben  meghatározott 
fejlesztési célok szerint. 

Határidő: azonnal
Felelős:   Takáts József projektmenedzser
                Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához 
szükséges  előkészítés  (engedélyes  tervdokumentációk,  megvalósíthatósági 
tanulmányok)  költségeit  –  a  beruházás  arányában  megbontva  –  7.600.000,-  Ft 
összegben  biztosítja  a  Kistérségi  Társulás  számára  az  Önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésében  a  2009.  évi  pénzmaradványból  a  fejlesztési  céltartalék  címén 
elkülönített  5.092 e/Ft  és  a  2010.  évi  pályázati  alapban a  Játékvár  Óvoda 2010.  évi 
infrastrukturális fejlesztéséhez elkülönített pályázati önrészből 2.508 e/Ft terhére.

Határidő: folyamatos
Felelős:   Jakabné Palkó Edina irodavezető

3. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  pályázat  nyertessége 
esetén  a  projekt  megvalósításához  szükséges  összes  saját  forrást  -  beleértve  a  2.) 
pontban meghatározott előkészítés költségeit is - a szentgotthárdi feladat ellátási hely 
vonatkozásában 25.800.000,- Ft mértékben biztosítja a Kistérségi Társulás számára a 2.) 
pontban részletezettek szerint az Önkormányzat 2010. évi fejlesztési céltartalék és 2011. 
évi pályázati alap terhére.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős:   Jakabné Palkó Edina irodavezető

Szentgotthárd, 2010. május 05.

                                                                                                            Dr. Gábor László
                                                                                                                irodavezető
Ellenjegyzés:
                     Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő – testület 2010. május 26-i ülésére

Tárgy: Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Gordos Péter,  a Közlekedési,  Hírközlési  és Energiaügyi Minisztérium szakállamtitkára 
levélben (1. sz. melléklet) arról tájékoztatta az Önkormányzatunkat, hogy 2010. szeptember 
16-22. között kerül megrendezésre a már hagyományos Európai Mobilitási Hét. Tavaly is 
megrendezésre került ez a rendezvény, számos európai és benne számos magyar település 
részvétele  mellett.  Az  idei  rendezvény  jelmondata:  „Közlekedj  okosabban,  élj  
egészségesebben!”

Szakállamtitkár  Úr  arra  kéri  Önkormányzatunkat,  hogy  a  kezdeményezéshez  való 
csatlakozást  mérlegelje,  a  részvétel  melletti  döntés  esetén pedig  a  Kartát  aláírva,  2010. 
június 30. időpontig jutassa vissza a szervezőkhöz.

A  kezdeményezéshez  csatlakozással  az  önkormányzatnak  a  fent  nevezett  időpontban 
programok, valamint szeptember 22-én az Autómentes Nap megszervezését, továbbá olyan 
állandó intézkedések megszervezését kell vállalni, amelyek a közösségi, a kerékpáros és a 
gyalogos közlekedés feltételeinek javítását szolgálják, az alábbiak szerint:

 egy hetes rendezvénysorozatot szervezéséről gondoskodik az Önkormányzat a 
2010-es, „közlekedj  okosabban,  élj  egészségesebben”  központi  jelmondattal 
összhangban,

 legalább egy olyan maradandó intézkedést valósít meg az Önkormányzat, amely 
elősegíti  az  egyéni  autóhasználatról  a  környezetkímélő  városi  közlekedésre  való 
áttérést (ahol lehetséges, az utak egy részének a gyalogosok, kerékpárosok számára 
történő visszaadását célozva),

 lehetőleg  2010.  szeptember  22-én  Európai  Autómentes  Nap szervezéséről 
gondoskodik az Önkormányzat, kijelölve egy vagy több ideiglenesen lezárt területet 
vagy  közteret,  amelyeken  belül  –  legalább a  reggeli  munkakezdés előtti  órától  a 
munkaidő vége utáni óráig – csak gyalog, kerékpárral vagy a közösségi közlekedési 
eszközök igénybevételével lehet közlekedni.

Pénzügyi fedezet az önkormányzat költségvetésében ugyanakkor erre a rendezvényre nem 
áll rendelkezésre.

Meglátásunk szerint  az  egy  hetes  rendezvénysorozat  megszervezhető  lenne különösebb 
anyagi ráfordítás nélkül, ha a Pannon Kapu Kulturális Egyesület vállalja a rendezvénysorozat 
megszervezését,  amelyben  a  város  oktatási  intézményei  és  civil  szervezetei  is  aktívan 
közreműködnének – a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke is egyetért ezzel. Számos 
olyan civil  szervezet  működik  aktívan  a  városban,  amelynek célja  egybevág az  Európai 
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Mobilitás  Hét  törekvéseivel,  így  valószínűleg  ezek  a  szervezetek  is  üdvözölnék  ezt  a 
kezdeményezést.

Az  autómentes  nap  szervezése  is  elképzelhető  lenne  városunkban,  kijelölve  egy  olyan 
területet  vagy  közteret,  amelyeken  belül  egy  napig  csak  gyalog  vagy  kerékpárral  lehet 
közlekedni.

A  csatlakozás  azon  feltételének  valós  teljesítése,  amely  szerint  legalább  egy  olyan 
maradandó  intézkedést  valósít  meg  az  Önkormányzat,  amely  elősegíti  az  egyéni 
autóhasználatról  a  környezetkímélő  városi  közlekedésre  való  áttérést  (pl.  az  utak  egy 
részének a gyalogosok, kerékpárosok számára történő visszaadása), már nem valósítható 
meg  komoly  anyagi  ráfordítás  nélkül.  Ugyanakkor  olyan  intézkedések,  mint  új 
forgalomcsillapítási  intézkedés  vagy  sebességkorlátozás  bevezetése  is  megfelelnek  a 
csatlakozási  feltételek  teljesítésének  –  Szentgotthárdon  sebességkorlátozó  tábla 
kihelyezésére  került  is  sor  az  elmúlt  időszakban,  sőt  a  Felsőmező  és  környéke  olyan 
lakóövezeti  terület  lett,  ahol  minden  utcában  csak  30  km/h-val  lehet  közlekedni. 
Amennyiben tehát az Önkormányzat csatlakozni kíván a kezdeményezéshez, az előírt 
feltételeket,  ha  tágan  értelmezve  is,  de  teljesíteni  tudja  az  Önkormányzat,  érdemi 
anyagi ráfordítás nélkül.

A Mobilitási Héthez kapcsolódóan rajz-és fotópályázat is meghirdetésre került az óvodás és 
általános iskolás korosztály számára, a felhívást intézményeinknek továbbítottuk.

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

Határozati javaslat:

A/

1.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  csatlakozik  a  2010. 
szeptember  16.  és  22.  között  megrendezésre  kerülő  Európai  Mobilitási  Hét 
rendezvényhez.  A  Képviselő-testület  a  Mobilitási  Hét  Kartájának  aláírására 
felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős:  Viniczay Tibor polgármester

2.) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  Pannon  Kapu 
Kulturális  Egyesületet,  hogy a  szentgotthárdi  oktatási  intézmények valamint  a  város 
érdeklődő civil szervezeteinek bevonásával 2010. szeptember 16-22. között szervezzen 
programokat a „Közlekedj okosabban, élj egészségesebben!” jelmondat szellemében.

Határidő : azonnal
Felelős   : Szalainé Kiss Edina  elnök

Pénzes Tibor igazgató
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3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri  a  Műszaki  Irodát, 
hogy  az  Autómentes  Nap  feltételeinek  megteremtésében  a  Pannon  Kapu  Kulturális 
Egyesület szervező munkáját segítse.

Határidő : azonnal
Felelős   : Fekete Tamás irodavezető

B/

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2010.  évben  nem  kíván 
csatlakozni az Európai Mobilitás Hét rendezvényhez.

Határidő : közlésre azonnal
Felelős:   Dr. Gábor László irodavezető

Szentgotthárd, 2010. május 20.

            Dr. Gábor László
                irodavezető

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. számú melléklet
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010.május 26-i ülésére

Tárgy:  Környezetvédelmi alap – Hulladékégető elleni tiltakozás számlájának finanszírozása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2010.(II.25.) sz. rendeletében 
fogadta  el  Szentgotthárd  Város  2010.  évi  költségvetését.  A költségvetési  rendeletben  a 
céltartalékon belül 1.000 e/Ft került elkülönítésre környezetvédelmi alap címén. A rendelet 
6.§-ban rögzített előírás szerint a környezetvédelmi alap felhasználását a Képviselő-testület 
engedélyezi. 
A környezetvédelmei alapból felhasználás ez évben még nem történt. 

A heiligenkreuzi  Hulladékégető  elleni  tiltakozáshoz  kapcsolódóan  az  ausztriai  Jarolim  & 
Flitsch Rechtsanwälte GmbH (ügyvédi Iroda Bécs) jogi segítségnyújtásáról szóló 2.710,98 € 
(kb. 740 e/Ft) összegű számlájának (számla szám: 176/2010.) kiegyenlítése még nem történt 
meg. Fizetési határidő 2010. május 4. volt.
A Szentgotthárdi  Városszépítő  Egyesülettől  a  hulladékégető  elleni  tiltakozás  kiadásainak 
finanszírozásához  átvett  28.491,- Ft-t  a  hivatkozott  számla  részteljesítéséhez  tudjuk 
felhasználni,  mely  összeg  2010.május  6-án  elszámolási  számlánkon jóváírásra  került.  Így 
jelenleg még az előterjesztés készítésének időpontjában ismert euro árfolyamot figyelembe 
véve 711.500,- Ft-ot kellene a Környezetvédelmi Alapból felhasználni. 

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

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a heiligenkreuzi Hulladékégető 
elleni tiltakozáshoz kapcsolódóan az ausztriai Jarolim & Flitsch Rechtsanwälte GmbH jogi 
segítségnyújtásáról  szóló  176/2010.  sz.  számlája  alapján  fennálló  kötelezettség  teljesítését 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében a céltartalékban elkülönített 
környezetvédelmi  alap,  és  a  Szentgotthárdi  Városszépítő  Egyesülettől  átvett  28.491,-  Ft 
terhére összesen 2.710,98 € összegben engedélyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető

Szentgotthárd, 2010. május 14.

Jakabné Palkó Edina
pénzügyi irodavezető

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

A Képviselő-testület 2010. május 26.-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
- Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
  Tel.hull.vegyes begyűjtése. száll/dologi k./                                                  1 380,8 e/Ft
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
  támogatása a Prémium Évek Programhoz
- III. Béla Szakképző Iskola 546 e/Ft
  Ebből: személyi jutt. 427 e/Ft
             munkaa.terh.jár. 119 e/Ft
- 2010.évi kereset kiegészítés fedezete
   III. Béla Szakképző Iskola 6 400,3 

e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 5 035 e/Ft
              munkaa.terh.jár. 1 365,3 e/Ft
   Móra F. Városi Könyvtár 900 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 709 e/Ft
              munkaa.terh.jár 191 e/Ft
   Rendelőintézet 398,1 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 312 e/Ft
              munkaa.terh.jár 86,1 e/Ft
   Önkorm.igazg.tev. 5 904 

e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 4 649 e/Ft
              munkaa.terh.jár. 1 255 e/Ft
   Adó kiszabása. besz., ellenőrzés 399,6 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 314,6 e/Ft
              munkaa.terh.jár 85 e/Ft
   Közterület rendjének fenntartása. 249 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 196 e/Ft
              munkaa.terh.jár 53 e/Ft
Fedezetük: Központosított előir. 16 177,8 

e/Ft
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2. Egészségügyi Alapból finanszírozott 2010.évi kereset kiegészítés 
   Rendelőintézet 3 579,9 

e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 2 819 e/Ft
              munkaa.terh.jár 760,9 e/Ft
Fedezete: TB. Finanszírozás 3 579,9 

e/Ft

3. Országgyűlési Képviselőválasztás költségei
Országgyűlési választáshoz kapcs.tev. 1 999 e/Ft
   Ebből: személyi jutt. 1 247 e/Ft
              munkaa.terh.jár. 320 e/Ft
              dologi k. 432 e/Ft
Fedezete: Támogatásértékű műk.bev.közp.kvi.sz-től. 1 999 e/Ft

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2010. évi költségvetés 
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Szentgotthárd, 2010. május 18

                                                                              Dr Dancsecs Zsolt 
                                                                                       jegyző

Kihirdetve: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……./ 2010. ( . ) önkormányzati  rendelete

a 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  2.290.549,7 e/Ft-ban,  azaz  Kétmilliárd-kettőszázkilencvenmillió-

ötszáznegyvenkilencezer-hétszáz forintban
b) bevételi  főösszegét  (hitelfelvétel  nélkül)  1.722.827,7 e/Ft-ban,  azaz  Egymilliárd-

hétszázhuszonkettőmillió-nyolcszázhuszonhétezer-hétszáz forintban
c) hiányát  567.722 e/Ft-ban,  azaz  Ötszázhatvanhétmillió-hétszázhuszonkettőezer 

forintban állapítja meg.”

2.§.
Záró rendelkezések

(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Viniczay Tibor                               Dr. Dancsecs Zsolt
         polgármester                                                    jegyző 

Kihirdetve: 

                                                              Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző                                                 
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. május 26-i ülésére

Tárgy:  Szentgotthárd Város Képviselő-testülete  állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) 
ÖKT rendelete módosításának vizsgálata 

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd  Város  Képviselő-testületének  az  állatok  tartásáról  szóló 27/1999.  (XII.  16.) 
ÖKT rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) módosítására vonatkozó kezdeményezés érkezett 
a  Gotthárdi  Lak-Ép  2008.  Kft.,  mint  a  Széchenyi  u.  29.  szám  alatti  területen  épülő 
lakóingatlanok  építtetőjétől,  valamint  további  14  személytől,  mint  a  lakások  leendő 
tulajdonosaitól, mely az 1. számú mellékletben olvasható. 
 

I. Előzmények
1.)  A kérelem előzetes véleményezését  a  Képviselő-testület  két  tárgykör szerint érintett 
bizottsága, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és 
Jogi  Bizottság  április  ülésén  tárgyalta.  Mindkét  Bizottság  döntése  az  volt,  hogy  a  helyi 
állattartási rendelet kérelemben foglalt módosítását nem kezdeményezi, de a kérelmet a 
Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

2.) Tekintettel arra, hogy a benyújtott kérelem rendeletmódosításról ír, a bizottságok a rendelet 
módosítást nem kezdeményezték, így az SZMSZ szerint a jegyző élhet a rendeletmódosítás 
kezdeményezésére biztosított jogkörével.  
3.) A jelenleg hatályos helyi rendeletünk 2000. január 1-én lépett hatályba. 
Az elmúlt 10 év tapasztalata alapján elmondható, hogy a lakosság megszokta, megtanulta, 
hogy hol tartható haszonállat. 
Lakossági  bejelentés  állattartási  szabályok  be  nem tartása  miatt  az  elmúlt  10  évben  alig 
fordult elő. 

A lakosság haszonállattartása is valószínűleg visszaesett, bár nem rendelkezünk adatokkal, 
nincs nyilvántartás azzal kapcsolatosan, hogy nem kereskedelmi forgalmazásra hány darab 
baromfi  és  sertés  tartásával  foglalkoznak  polgáraink.   Ezen  állattartók  jövedelem 
kiegészítésként, saját háztartásuk élelmezésjavításaként foglalkoznak az állattartással. 

II. A helyi rendelet állattartási övezeteinek bemutatása
A Helyi rendelet 3. §. (1) bekezdése a város területét állattartási övezetekre osztja, és a (2) –
(3)  –  (4)  bekezdés  határozza  meg  az  egyes  övezetekben  tartható  haszonállatok  számát  a 
következőképpen: 
Az I.sz. övezetben tilos valamennyi nagy, közepes, kishaszonállat, méhek és prémes állatok 
tartása.
A II. sz. övezetben nagyhaszonállat nem tartható. A közepes haszonállatok közül 3 db., 300 
db. kishaszonállat és 10 méhcsalád tartható engedély nélkül.
A  III.  sz.  övezetben valamennyi  haszonállat  tartható  a  rendeletben  részletezett  egyéb 
előírások betartása mellett (védő távolság).
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A helyi rendelet 1. számú melléklete sorolja fel  azokat az utcákat, esetlegesen az utcákon 
belül azokat a házszámokat, amelyek az I. és II. állattartási övezetbe sorolódtak a rendelet 
meghozatalakor. (2. számú melléklet)
Az  tény,  hogy  a  jelenleg  is  hatályos  besorolások  elfogadásakor  elsősorban  az  akkori 
beépítettséget vette figyelembe a jogszabályalkotó.  A belvárosias jellegen kívül azt,  hogy 
kertes  családi  házas  övezet,  vagy  sorházas  beépítésű  (pl.  a  rábakethelyi  terület).  Ennek 
függvényében sorolta az I. illetve II. számú övezetbe.
A III. számú övezet utcái kivétel nélkül a városrészi településeken találhatók, Rábakethely 
kivételével. 
Ezek  az  állattartási  övezetek  az  elmúlt  10  évben  sikeresen  funkcionáltak,  ezideig  nem 
mutatkozott igény arra, hogy változtatásuk szükséges lenne. Viszont nem zárja ki azt sem, 
hogy egy évtized után, mialatt a körülmények lényegesen is változhattak egyes területeken, ne 
lehetne sort keríteni a módosításra.

III. A helyi rendelet módosítási lehetőségének bemutatása 
Gotthárdi Lak-Ép 2008. Kft. kérelme elsősorban a lakóparkkal szomszédos telkeken lévő állat 
tartási probléma megoldására a helyi rendelet módosítását veti fel.
Az állattartás szabályainak változtatásakor lehetőségünk van az egyes övezetek között utcákat 
átsorolni illetve lehetőségünk van a tartható állatok körét változtatni, továbbá lehetséges újabb 
állattartási övezet bevezetése is, ahol más állattartási szabályok is előírhatók.  

A kérelemben említett helyszínt megtekintettük, valamint képviselői fogadóórán a sérelmezett 
állattartásról készített  fotókat a Kft.  képviselője átadta a képviselőknek, ezeket a  3.számú 
melléklet tartalmazza.
Építéshatóságunk által  rendelkezésre bocsátott íratok szerint a Széchenyi u-i  épület építési 
engedéllyel rendelkezik. Az engedélyezési eljárás során az épület együttes Bethlen G.u. felé 
eső homlokzatán éppen a szomszédos állattartásra tekintettel  nyílászárók helyett üvegtégla 
beépítését  engedélyezte  az  építéshatóság.  Az  új  lakóházak  teraszai  felé  eső  részen 
megvalósuló  állattartás  tekintetében  pedig  az  építéshatóság  az  állattartás  szempontjából  a 
helyi rendeletnek megfelelő védőtávolság meglétét állapította meg. A helyszínrajzot szintén 
melléklejük a 4.számú mellékletben.
1.) Az 1. számú mellékletben olvasható kezdeményezés alapján szakhatósági állásfoglalást 
kértünk építéshatóságunktól melynek összefoglaló lényege:
Összefoglalva: A hatályos  településszerkezeti  tervünk  a  Szentgotthárd  Széchenyi  utca, 
Bethlen  utca  Gotthárdi  Lakép  2008  Kft.  kérelme  szerinti  területrészt  a  kertvárosias 
lakóterület  építési  övezetbe  sorolja,  mely  területen  az  illeszkedést  és  az  OTÉK  által, 
általánosságban  a  kertvárosias  lakóterületen  létesíthető  épületrendeltetési  előírásit 
figyelembe véve  a  nem gazdasági  célú állattartási  épület  létesítését  -  az  egyéb helyi  és 
általános előírások betartása mellett - nem zárja ki. 
A  településszerkezeti  terv  kizárólag  a  nagyszámú  állattartás  vonatkozásában  tesz 
javaslatokat.”

2.)  Kértük állásfoglalásukat  azzal  kapcsolatosan is,  hogy a  helyi  rendeletben szabályozott 
állattartási övezetek módosítása szükséges-e, Szentgotthárd városközpontjához közeli utcái – 
Arany János, Vörösmarty, Bethlen, Széchenyi, Petőfi, Rózsa F, Tompa M. – közül melyek 
azok,  amelyeknek  építési  szerkezete  oly  mértékben  változott,  hogy  az  1999-ben 
meghatározott besoroláshoz képest módosítani szükséges.  

Az építéshatóság erre vonatkozó állásfoglalása:
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„A településszerkezeti  terv  a  kérdésben felsorolt  utcákat  részben a  kisvárosias,  részben a 
kertvárosias, részben a településközpont vegyes terület építési övezetbe sorolja. A hatályos 
helyi építési szabályzat az adott területre nem terjed ki,  szabályozási tervek ezen területre 
nincsenek, az OTÉK 12.§, 16.§ és 13.§.-ban pedig a nem létesíthető rendeltetések között a 
nem gazdasági célú állattartó épület nem szerepel. 
A terület jellege 1999. óta változatlan, a településszerkezeti terv terület-felhasználás változást 
nem irányoz elő. 
            

IV. Javaslatok
Ezek után a Képviselő-testületnek szinte szabad keze van: 
a.)  „A”  lehetőség:  a  területet  az  állattartási  övezetek  közül  az  I.  számú  övezetbe 
átsorolhatja. 
Indokai:
- a terület Szentgotthárd tágabb belvárosának a része
-  a  tervezett  idegenforgalmi  céljaink,  vendégek és  látogatók megjelenése nehezen fér 
össze azzal, hogy belvárosi részeken sem higiéniai sem közegészségügyi-, sem állattartási 
körülmények  szempontjából  nem  megfelelő  körülmények  között  sertést  tartanak 
dőledező fa tákolmányokban (ólakban), udvaron felhalmozott trágyadombokkal

b.) „B” lehetőség: létrehozni egy olyan új IV. számú  állattartási övezetet, amelyben csak 
kishaszonállatok  tarthatók,  sertés  nem  és  a  kishaszonállatok  száma  is  kevesebb  a 
jelenleg II. övezetnél meghatározott tartható állatlétszámnál
Indokai:
-    Szentgotthárd  még  belvároshoz  közeli  családi  házas  részein  sem  kell  feltétlenül 
felhagyni  az  állattartással  ott,  ahol  ennek a  megfelelő  feltételei  megvannak.  Néhány 
baromfi,  a  család  ellátását  szolgáló  hús  és  tojás  miatt,  házinyulak  a  hús  miatt 
szolgálhatnak az ott élők életének megkönnyítésére.
- Ez az állattartás kevésbé zavar szomszédokat, ide érkező látogatókat 

c.) „C” lehetőség: a jelenlegi besorolási övezetet változatlanul hagyni de előírni azokat a 
21. században megkövetelt tartási körülményeket, ahol az állatok után nem maradnak 
trágyahalmok az udvarokon, nem lesznek kifogásolható tartási körülmények
Indokai:
-  van  ma  arra  technológia,  hogy  korszerű  körülmények  között,  családi  házas 
övezetekben  mások  zavarása  nélkül  lehessen  állatokat  tartani.  Igényel  beruházást, 
odafigyelést. De eredménye egy megújult állattartási rend
- meg lehet teremteni annak a feltételeit, hogy ismét fellendüljön az állattartás illetve 
akinek  lehetősége  és  kedve  van  állatot  tartani  kizárólag  családja  megbízható,  jó 
minőségű otthon megtermelt élelmiszerrel való ellátása érdekében, az megtehesse ezt.
-  amennyiben  ezt  írjuk  elő,  akkor  viszont  ez  értelemszerűen  Szentgotthárd  egész 
területére vonatkozni fog és egy reális, hosszabb türelmi időt feltételezve is egy idő után 
szinte minden sertéstartótól az új szabályokhoz való alkalmazkodást fogja megkövetelni. 
- az állattartás, különösen a sertéstartás területén előbb utóbb lépni kell majd, a tartási 
körülmények nagyon sok helyen hagynak maguk után kívánnivalókat. 

A kérdés  tehát  most  úgy  merül  fel,  hogy  egyetért-e  a  Testület  az  állattartási  rendelet 
módosításával  és  ha  igen,  akkor  melyik  lehetőség  szerinti  kidolgozását  várja  el  a 
Polgármesteri Hivataltól? 
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Az „A.) lehetőség” esetén egy egyszerű átsorolásra van szükség, és legalább az év végéig kell 
lehetőséget adni arra, hogy az állattartást a Széchenyi utca -  a Mártírok útja – Kossuth L. u.  – 
Tompa M. u. – Rózsa F. u. – Bethlen G. u. határolta részeken megszüntessék.
A  „B.)  lehetőség”  esetén  pontosan  meg  kell  határozni  a  sertéseken  kívül  tartható 
kishaszonállatok mennyiségét az  előbb említett utcákban és itt is legalább az év végéig meg 
kell hagyni az átmeneti időszakot az új szabályok bevezetéséig.
A „C.)  lehetőség”  esetén  pontosan  meg  kell  fogalmazni  azokat  a  tartási  körülményeket 
amelyek egy tolerálható korszerű állattartást tesznek lehetővé. Erre ugyancsak egy hosszabb 
bevezetési  szakaszt  kell  biztosítani,  akár  még  úgy  is,  hogy  a  város  belső  területeiről  a 
városrészek felé haladva időben is elnyújtva kelljen átállni az új rendre. 

V. Ha az állattartási rendeletet a Képviselő-testület nem módosítja:

1. Önkormányzati hatósági ügyként kezeljük a problémát
Hatáskör gyakorló: polgármester
II. fokú szerv       : Képviselő-testület

2. Birtokvédelmi eljárás
Hatáskör gyakorló: jegyző
„II.fokú szerv „         : illetékes helyi bíróság

Tisztelt Képviselő-testület!
A problémakör összetettsége, illv. a  lakosság szélesebb körét érintő volta miatt először a 
kérdéskört  a  Bizottságok elé  terjesztettük véleményezésre,  a  mostani  előterjesztés  sem 
rendelet módosítás, hanem az esetleges szabályozási elveket vesszük számba, illetve azt, 
hogy egyáltalán rendelet szintjén kezeljük-e a Kft. által benyújtott kérelmet. 

Határozati javaslat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Gotthárdi  Lak-Ép 2008. 
Kft.,  mint  a  Széchenyi  u.  29.  szám alatti  területen  épülő  lakóingatlanok  építtetőjétől, 
valamint további 14 személy, mint a lakások leendő tulajdonosaitól állattartási rendelet 
módosítási kezdeményezésre irányuló kérelem alapján

az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) ÖKT rendelet módosítását azon szabályozási 
elv figyelembe vételével támogatja, hogy az Előterjesztés szerinti  „………” lehetőség 
alapján  kerüljön sor a rendelettervezet kidolgozásra. .

Határidő: rendeletmódosítási  tervezet  előterjesztésére:  2010.  augusztusi  Képviselő-
testületi     ülés

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2010. május 13.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

60



2.számú melléklet

211. számú melléklet a 27/1999. (XII. 16.) ÖKT. rendelethez
Az állatok tartásáról
I.számú állattartási övezet
Ady u.
Arany János u. 1.,3. és 2-24. számig
Árpád u. 1-23.számig, 2-16-ig és a 26.számtól
Baross G. u. 9-11.számig
Deák F.u. mindkét oldalán végig
Duxler u. 27-31.számig
Füzesi u. mindkét oldalán végig
Gárdonyi u. mindkét oldalán végig
Honvéd u. mindkét oldalán végig
Hunyadi u. 1-35. számig és 2-végig
III. Béla király u. 14-20.számig
József A. u. mindkét oldalán végig
Kilián u. 1.,2.,3.
Kossuth L. u. 1-35-ig és 2-26.számig
Mathiász A. u. 15-21.számig
Május 1.u. páros oldalán végig
Mártírok út mindkét oldalán végig
Pável Á. lakótelep
Pet fi u. 1-25.számig
Radnóti u. 22-24.számig
Rákóczi u. mindkét oldalán végig
Szabadság tér
Széchenyi u. 1-11-ig és 2-10-ig
Széll Kálmán tér
Tóth Árpád u. 2-8. számig
Vakarcs K. u. 33-37. számig
II.számú állattartási övezet:
Alsó u.
Arany J.u.5.számtól végig
Árpád u. 25-t l páratlan oldal végéig és 18-24-ig
Baross Gábor u. 1-7-ig, 13-33-ig és 2-t l végig
Bem u.2-14-ig
Bethlen u. mindkét oldalán végig
Dózsa György u. mindkét oldalán végig
Duxler u. 1-25-ig és 2. számtól végig
Eötvös u. mindkét oldalán végig
21 Módosította: 36/2003. (VIII. 28.) ÖKT. r. 3. §.-a. Hatályos: 2003. VIII. 28-tól.
Erzsébet u. mindkét oldalán végig
Fels u. mindkét oldalán végig Fürd u. mindkét oldalán végig
Hunyadi u.37-t l végig
III. Béla király u. 1-23-ig, 2-10-ig és 22.24.szám
István király u. mindkét oldalán végig
Jókai u.2-8.számig
Kertvárosi u. mindkét oldalán végig
Kethelyi u. mindkét oldalán végig
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Kilián u. 4-10.szám és 5-9.szám
Kis u. 1-11-ig és 2-6.számig
Kisfaludy u. mindkét oldalán végig
Kossuth l.u.8. 28-tól végig és 37-t l végig
Madách u. mindkét oldalán végig
Malom u. 1-5. számig
Mathiász A. u. 1-13-ig, 23-29-ig és 2-18.számig
Május 1.u.1-35-ig
Mária u. mindkét oldalán végig
Mátyás király u. mindkét oldalán végig
Mikes Kelemen u. mindkét oldalán végig
Móricz Zsigmond u. mindkét oldalán végig
Pet fi u. 2.számtól végig
Radnóti u. 1-t l végig és 2-t l 20. számig
Rózsa F.u. mindkét oldalán végig
Sallai u. mindkét oldalán végig
Széchenyi u. 13-45-ig és 12-38.számig
Táncsics u. mindkét oldalán végig
Tompa M.u7. mindkét oldalán végig
Tóth Á. u.1. számtól végig és a 10. számtól
Új u. mindkét oldalán végig
Vajda J. u. mindkét oldalán végig
Vakarcs K. u. 1-31-ig, és 2. számtól végig
Vasúti rházak 114.,115.szám
Vörösmarty u. mindkét oldalán végig
Wesselényi u. mindkét oldalán végig
Zöldmez u. mindkét oldalán végig
Zrínyi u. mindkét oldalán végig
III. számú állattartási övezet:
Az I. és II. számú állattartási övezetben
nem szerepl területek.
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3.számú melléklet
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4.számú melléklet
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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2010. május 26. ülésére.

Tárgy: A közlekedés helyzete, a forgalmi rend felülvizsgálata 

Tisztelt Képviselő-testület !

I. 
Bevezetés

 A közúti  közlekedésről  szóló,  többször  módosított  1988.  évi  I.  törvény (Kkt.)  alapján  a 
közúthálózat  jelentős  részét  alkotó  országos  közutak  az  állam,  a  helyi  közutak  pedig  a 
települési önkormányzatok tulajdonában vannak. 
 Szentgotthárd  város  önkormányzati  tulajdonú  útjainak  forgalmi  rendjével  legutóbb  a 
Képviselő-testület 2009. májusi ülésén foglalkozott.
 A Képviselő-testület útügyi igazgatási feladatai közé tartozik a helyi közutakon a forgalmi 
rend  kialakítása.  Ennek  keretében  az  utak  forgalmának  szabályozása,  valamint  a  közúti 
jelzések  elhelyezése,  fenntartása,  üzemeltetése  és  eltávolítása  –  egyes  meghatározott 
kiegészítésekkel és kivételekkel – a feladata. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények 
vagy  a  baleseti  helyzet  jelentősebb  változása  esetén,  de  legalább  ötévenként  –  felül  kell 
vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell.
 A korábbi  előterjesztésekben már jeleztük,  hogy a  Képviselő-testület  évente  kétszer 
foglalkozzon a város helyi közútjainak forgalmi rendjével átfogóan, ekkor tárgyaljon a 
felmerült  problémákról,  változtatási  igényekről.  E  témán belül  az  utak forgalmának 
szabályozása, valamint a közúti jelzések elhelyezése, illetve eltávolítása (megállási, illetve 
várakozási tilalom elrendelése, behajtási tilalom elrendelése stb.) a jogszabályok szerint 
a  Képviselő-testület  hatásköre.  Természetesen  a  közutak  forgalmának  biztonságát 
veszélyeztető helyzetekben a sürgős beavatkozások nem ebbe a körbe tartoznak. 

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

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

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

szakasza) – Ady Endre utca (74328.sz. bekötő út)
 Máriaújfalui út (7455. jelű Máriaújfalu – Őriszentpéter összekötő út)
 Nyíres utca (7455.sz. Őriszentpéter – Máriaújfalu összekötő út)

A fenti állami tulajdonú utak tekintetében a kezelő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. joga és 
kötelessége  a  forgalmi  rend  kialakítása,  mindennemű  beavatkozás  megtétele,  
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engedélyezése. Ennek megfelelően a közúti jelzőtáblák kihelyezése is az ő feladatuk, illetve  
Zrt.  hozzájárulása nélkül az önkormányzat  még saját  költségén sem helyezhet ki  közúti  
jelzőtáblákat ezen utak mentén. 

II.
Tájékoztatás a legutóbbi 2009. novemberi ülésen, a 284/2009. számú Képviselő-testületi 

határozatban hozott döntések teljesülése, illetve ezek költségei tekintetében:

Határozati javaslat Intézkedés Költsége
1., „kivéve áruszállítás” 
kiegészítő tábla a Pável Á. 
Ltp-re vezető úton lévő 
megállni tilos jelzőtáblához 

A kiegészítő tábla 
kihelyezése megtörtént 
(utólagos jóváhagyás volt)

8.000,- Ft 

2., Szentgotthárd, Hunyadi út 
5. szám mögötti kiszolgáló 
úton részben kétirányú 
közlekedés elrendelése, 
illetve „kivéve áruszállítás” 
kiegészítő tábla kihelyezése

A jelzőtáblák kihelyezése (2 
db), áthelyezése (2 db), 
illetve a kiegészítő tábla 
kihelyezése (1 db) 
megtörtént.

52.964,- Ft

3., 30 km/h korlátozott 
sebességű övezet kialakítása 
a Rábakethelyi városrészen 
kijelölt területén

A jelzőtáblák kihelyezése (10 
db) megtörtént.

173.500,- Ft

4., 2 db közúti küszöb 
kialakítása az István király 
utcában 

A közúti küszöbök 
kihelyezése, a szükséges 
jelzőtáblákkal együtt 
megtörtént.

303.625,- Ft

5., Árpád utca 11-17. számú 
társasház hátsó udvarának 
bejárati útján megállási 
tilalom elrendelése

A jelzőtábla kihelyezése 
megtörtént

12.250,- Ft

6., Szentgotthárd-
Máriaújfalu, Kis u. forgalom 
szabályozása

Kikerülési irány jelzőtáblák 
(2 db), illetve közúti hídon 
áthaladási elsőbbség 
szabályozása (2 db 
jelzőtábla) kihelyezése 
megtörtént

49.000,- Ft

7., Tompa M. utca Kossuth 
L. utca felőli végén megállási 
tilalom elrendelése

Megállni tilos jelzőtábla (1 
db), illetve 15,00 fm 
lánckorlát kihelyezése 
megtörtént

39.000,- Ft

8., 8-as főút – Kodály Z. utca 
kereszteződésébe 
útirányjelző tábla kihelyezése

Állami tulajdonú út – 
Kérelem a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. részére

Kérelem elutasítva.
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9., 30 km/h 
sebességkorlátozás 
elrendelése a Zsidahegyi 
bekötő úton

2 db jelzőtábla kihelyezése 
megtörtént

31.425,- Ft

III. 
Javaslatok

Szentgotthárd  önkormányzati  kezelésű  útjain  az  alábbi  forgalmi  rend  változtatásokat 
javasoljuk:

1. Folyamatos lakossági bejelentés, panasz érkezett egy ingatlantulajdonostól hivatalunkba, 
miszerint  Szentgotthárd  –  Rábafüzes  városrészen  2352/1.  hrsz-ú  (Alkotmány  út 
része),  illetve 2366/2.  hrsz-ú önkormányzati  tulajdonban lévő földutakon zavaró a 
gépjármű forgalom a panaszos részére így kérte a forgalom megtiltását. Ennek kapcsán 
egyébként korábban testületi ülésen képviselői felszólalás is elhangzott. Ezek az utak az 
érintett  mezőgazdasági  területek  megközelítését  szolgálják.  A  további  folyamatos 
bejelentések  elkerülése  érdekében  „behajtani  tilos  kivéve  engedéllyel”  ellátott 
jelzőtáblákat  helyeztünk  ki a  tárgyi  útszakasz  mindkét  oldalára.  A  területen  lévő 
földtulajdonosok, használók a kiadott behajtási engedélyekkel továbbra is használni tudják 
ezen  utakat  ingatlanaik  megközelítésére.  Így  ezt  a  képviselő-testületnek,  amennyiben 
egyetért vele utólag kellene jóváhagynia. 

2. Szentgotthárd,  Hunyadi  úti  5.,  illetve  5/a  számú  épület  közötti  transzformátor 
környezetében lévő terület (részben zöldterület) egy közkedvelt parkoló terület lett. Az 
állandó  parkolások  következtében  nagyon  elhanyagolt  képet  mutat  ez  a  rész,  mivel 
részben  füvesített  volt,  nem  rendelkezett  semmilyen  szilárd  burkolattal.  Továbbá 
veszélyesnek is minősülnek ezen a területen történő parkolások, mivel az áramszolgáltató 
berendezésének közvetlen közelében történnek. A parkolások miatt  a közelmúltban már 
az  áramszolgáltató  sem  tudta  akadálytalanul  elvégezni  a  hibaelhárítási  munkálatokat. 
Javasoljuk a terület forgalomtechnikai oszlopokkal történő elkerítését, természetesen 
az  újra  füvesítése  mellett,  illetve  megállási  tilalom elrendelés. A forgalomtechnikai 
oszlopokkal kombinált jelzőtábla kihelyezést pedig az indokolja, hogy az áramszolgáltató 
berendezése előtt is szoktak parkolni, amely egyrészt veszélyes, másrészt  akadályozza az 
áramszolgáltatót a szükséges munkálatok elvégzésében.

3. Többször  érkezett  már  jelzés  a  Rákóczi  F.  utcát  érintő  közlekedési  nehézségekről, 
parkolási  anomáliákról.  Az  utca  nagyon  közel  van  a  belvároshoz,  nem  része  a 
fizetőparkolási rendszernek, ezért közkedvelt parkolási lehetőség a fizető parkolókat nem 
igénybe  venni  kívánóknak.  Az  utcában  ezáltal  kialakuló  túlzsúfoltság,  és  a  sokszor 
szabálytalanul parkoló autók akadályozzák a közlekedést, így az ott lévő orvosi rendelő 
működését  is.  Ezen  problémák  megoldását  jelentené  az  egyirányú  közlekedés 
elrendelése a Rákóczi F. utcában, de ez csak akkor érné el a célját, ha egyúttal a fizető 
parkolási rendszerbe is bevonnánk az utcát. Az orvosi rendelő előtt lévő parkolókat pedig 
természetesen továbbra is ingyenesen használhatnák a parkolási engedéllyel rendelkező 
autósok.  Ezen  változtatást  csak  a  fizetőparkolási  rendszer  bevezetésével  (parkoló 
automata telepítés, jelzőtáblák kihelyezése, felfestések) egyidejűleg célszerű kialakítani. 
Amennyiben ezzel a forgalmi rend változással a T. Képviselő-testület egyetért, akkor most 
egy  elvi  döntést  kellene  hozni  és  a  fizetőparkolási  rendszer  bővítésével  kapcsolatos 
rendelet  módosítást  a  következő  ülésen  tárgyalhatná  a  testület.  Ekkor  az  üzemeltető 
véleménye alapján a pontos határidőt is meghatároznánk.
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4. Lakossági panasz érkezett hivatalunkba, miszerint  a gimnázium épülete mellett haladó 
kerékpárút és gyalogjárda nincs megfelelően elkülönítve. A tárgyi szakaszon jelentős a 
gyalogos, illetve kerékpáros forgalom. Hiányzik a jelzőtábla, illetve a felfestés. Javasoljuk 
KRESZ 13. § i) pont 26/e. ábra szerinti gyalog- és kerékpárút jelzőtábla kihelyezést 
és ahol nincs forgalomtechnikai oszlop azon a szakaszon a kerékpárút felfestését. 
Továbbá a kerékpárosokat érintő változás a KRESZ legutóbbi módosítása szerint, hogy 
a kerékpárosok ezentúl  az egyirányú utcába behajthatnak forgalommal szemben is, 
ezért az új előírások szerint ezt jelzőtáblákkal jelezni, illetve az elsőbbségadást a tárgyi 
útszakaszok behajtási tilalommal érintett oldalán szabályozni szükséges. Szentgotthárdon 
jelenleg 8 db egyirányú forgalmi rendű utca található (CBA mögötti út, Széll Kálmán tér 
szökőkút melletti útszakasz, József A. u. – Rákóczi út (sikátor), Árpád utcánál a Club 3-as 
mögötti szerviz úton, Kossuth L. utcai parkoló kiszolgáló útja, Petőfi S. utca (Mária utca – 
Dózsa Gy. utca közötti szakasza), Felső utca, Kis utca (Zrínyi M. utca – Sallai I. utca 
közötti szakasza)).

5. Lakossági  bejelentés  érkezett  hivatalunkba,  miszerint  a  Szentgotthárd-Máriaújfalui 
utca  137-139.  számú  ingatlanok  előtt  lévő  veszélyes  útkanyarulat (Máriaújfalui 
városrész Hársas-tó felőli végén) a túl gyorsan közlekedő, illetve a helyi viszonyokat nem 
ismerő  járművezetőket  sokszor  váratlan  és  balesetveszélyes  helyzet  elé  állítja,  ezért 
leszaladnak  az  úttestről  a  közelmúltban  zárttá  tett  (lecsövezett)  árokra  és  ezáltal 
veszélyeztethetik  a  zárt  csapadék-csatorna  mellett  lévő  járdán  a  gyalogos  forgalmat, 
valamint  az  út  menti   ingatlanok állapotát  is.  A balesetveszélyes  helyzetek  elkerülése 
érdekében  javasoljuk  az  út  kanyarulatban  a  továbbhaladás  irányát  jelző  közúti 
jelzőtábla  kihelyezését  (nyíl  alakú,  piros-fehér  sávozású,  fényvisszaverő  fóliával 
rendelkező tábla), amely reményeink szerint jobban felhívja a járművezetők figyelmet a 
veszélyes  útkanyarulatra.  A Máriaújfalui  út  (7455.  jelű  út)  állami  tulajdonú  közút  a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van, ezért ezt a Képviselő-testület javasolhatja a 
közút kezelője felé.

6. Számos bejelentés érkezik hivatalunkba elsősorban  a Szentgotthárd, Kossuth L. u. – 
Kethelyi u.  útvonalon  a  nagymértékben  megnőtt  tehergépjármű  forgalom miatt. 
Hasonló  ügyben  2008-ban  már  a  Közlekedésfejlesztési  Koordinációs  Központhoz 
fordultunk írásban, akik intézkedtek, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vizsgálja meg 
az össztömeg korlátozás  feltételeit  a  kérdéses  úthálózati  elemeken,  mivel  indoklásunk 
alapján  a  városi  úthálózat  igénybevételével  a  8-as  főút  bizonyos  fizetős  szakaszait  ki 
tudták  kerülni  a  tehergépjármű vezetők.  A kérelmünkre  a  8-as  számú főút  rábafüzesi 
bekötő  úti,  illetve  Rönöknél  Magyarlak  irányába  lévő  kereszteződésébe  az  össztömeg 
korlátozására vonatkozó jelzőtáblákat helyezett ki a közútkezelő. Most már ezekből az 
irányokból elvileg csak a célforgalom érkezhet Szentgotthárdra. A mostani bejelentések 
alapján déli  irányból Szlovénia felől  érkező tehergépjármű forgalom használja a tárgyi 
városi  útvonalakat,  mivel  nem akarják igénybe venni  a  fizetős  szakaszokat.   Ezek  az 
útszakaszok állami tulajdonban, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében vannak, ezért 
a  Képviselő-testület  ismételten  kérheti  a  közút  kezelőjét,  hogy  vizsgálja  meg  ezt  a 
problémát is, illetve javasolhat ezzel kapcsolatos intézkedéseket a közút kezelője felé. 

7. A Rábakethelyi városrész egyik „bejáratánál” a Kertvárosi utca Zsida-patak felőli végén 
korábbi  években  egy  közúti  küszöb  („fekvőrendőr”) került  kialakításra.  A küszöb 
kialakítása (aszfaltozott) nem felel meg a jelenlegi előírásoknak, ezért javasoljuk cseréjét 
a  jelenlegi  közúti  előírásoknak  megfelelő  forgalomlassító  küszöbre  az  úttest  teljes 
szélességében.  Ez  a  javaslat  már  korábbi  előterjesztésünkben  is  szerepelt.  Ennek 
bekerülési költsége bruttó 152.000,- Ft. (1 db forgalomlassító küszöb (kompletten), 4 db 
jelzőtábla);

8. Korábbi  ülésén  döntött  a  Képviselő-testület  az  István  király  utca  újonnan  kiépített 
szakaszára  (útkanyarulatába)  az  úttest  teljes  szélességben forgalomlassító  küszöbök 
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(fekvőrendőr) kialakításáról. A megtett intézkedés elérte célját az István király utca felől 
érkező gépjárművek már nem érkeznek nagy sebességgel a fürdő területére. Ellenben a 
fürdő másik „bejárata” felől, az iskola felől nincs ilyen fizikai „akadály”, így ebből az 
irányból továbbra is nagy sebességgel érkeznek a fürdő területére a gépjárművek és ezáltal 
veszélyeztetik a közlekedés biztonságát, a gyalogosok testi épségét.  Kiemeljük, hogy az 
út jelen pillanatban a fürdő épületét magában foglaló önkormányzati ingatlanon, egészen 
pontosan természetben a fürdő parkolóján vezet keresztül. Ennél a bejáratnál is javasoljuk 
egy  forgalomlassító  küszöb  (fekvőrendőr)  kialakítását,  a  szükséges  jelzőtáblákkal 
együtt.  Ennek  bekerülési  költsége:  bruttó  152.000,- Ft.  (1  db  forgalomlassító  küszöb 
(kompletten), 4 db jelzőtábla);

9. Mióta a Képviselő-testület évente kétszer átfogóan foglalkozik a város helyi közútjainak 
forgalmi rendjével a tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a legtöbb problémát 
a gépjárművek nem megfelelő sebessége jelenti  ebben a témában. A legtöbb kérésben, 
javaslatban is a gépjárművek sebességének csökkentési igényével, vagy inkább az előírt 
sebességhatárok betartásának, betartatásának igényével találkozhatunk. Sajnos ez a 
számos gépjárművezetőre jellemző deviáns és veszélyt okozó magatartás nemcsak helyi 
probléma.  Véleményünk  szerint  a  jelzőtáblák  és  egyéb  sebességcsökkentő  eszközök 
kihelyezése  helyett  a  sebességmérésre  helyezze  a  hangsúlyt  az  önkormányzat.  A 
közelmúltban elfogadott jogszabály módosítás lehetővé teszi az önkormányzatok részére, 
hogy  sebességmérő  berendezéseket  működtessenek,  illetve  ehhez  közreműködőket 
vegyenek igénybe. A befolyt bírságokból az önkormányzatok részesülnek. A jogszabályi 
előírás szerint a közút kezelője – önkormányzati utaknál a helyi önkormányzat – jogosult 
felvételt készíteni a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről, hogy bizonyíthassa egyes 
kiemelt  szabálysértések  elkövetését.  Javasoljuk,  hogy  az  önkormányzat  kössön 
megállapodást  egy sebesség mérésre jogosultsággal  rendelkező szervezettel,  akik a 
megkötött  megállapodásban  részletezettek  szerint  a  város  helyi  közutjain  mérjék  a 
gépjárművek sebességét.  Ezzel  véleményünk szerint  két  célt  érhetnénk el,  egyrészt  ez 
hatékony  eszköze  lehetne  a  sebességhatárok  tényleges  betartatásának,  másrészt  az 
önkormányzat  bevételei  is  növekedhetnének,  amelyet  az  utak  karbantartására 
fordíthatnánk. 

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

Javaslatok: Bekerülési költség:
1., Rábafüzes városrészen 2352/1., és 2366/2. 
hrsz.-ú útra behajtani tilos jelzőtábla (2 db), 
illetve 2 db „kivéve engedéllyel” kiegészítő 
tábla kihelyezése (megtörtént)

-

2., Hunyadi út 5. illetve 5/a. számú épületek 
közötti  úton  forgalomtechnikai  korlát 
kialakítása,  megállni  tilos  jelzőtábla 
kihelyezése (1 db)

39.200,- Ft

3.,  Rákóczi  F.  utcában  egyirányú  forgalom 
elrendelése
-  fizetőparkoló  kialakítása  (üzemeltető 
feladata)

Elvi döntéshozatal

4.,  Széll  K.  tér  gimnázium  épülete  mellett 
gyalog-  és  kerékpárút  jelzőtáblák  (2  db), 

64.425,- Ft
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kerékpárút felfestése (80 fm)
-  KRESZ  módosítások  költségei  (6  db 
elsőbbségadás  kötelező  jelzőtábla,  6  db 
kiegészítő tábla (KRESZ 59/a. ábra))

78.750,- Ft

5.,  Szentgotthárd-Máriaújfalu  városrész, 
Máriaújfalui út 137-139. szám előtt

Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé javaslat

6., Szentgotthárd átkelési szakaszain megnőtt 
tehergépjármű forgalom kérdése

Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé kérelem

7., Kertvárosi úton közúti küszöb kialakítása 152.000,- Ft
8.,  Termálfürdő  Füzesi  út  felőli  bejáratánál 
közúti küszöb kialakítása

152.000,- Ft

9., Sebességmérés önkormányzati utakon Elvi döntéshozatal
Összesen: 486.375,- Ft

Felhívjuk  a  T.  Képviselő-testület  figyelmét,  hogy  a  költségvetés  út-híd  keretéből  kell 
fedeznünk a fenti  intézkedések költségét  is.  A legutóbbi  2009.  novemberi  testületi  ülésen 
elrendelt  intézkedések  költsége  669.764,-  Ft  volt,  amelynek  nagy  része  már  az  idei 
költségvetésben jelentkezett, mivel a teljesítés idén történt. Továbbá jelentős a rongálásokból 
eredő  károk  helyreállítása,  amelyre  idén  eddig  40.642,-  Ft-ot  költöttünk  és  most  is 
folyamatban van kidöntött, elfordított jelzőtáblák helyreállítása. 

Tisztelt Képviselő-testület !

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

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

1.
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
Szentgotthárd-Rábafüzes  városrész   2352/1.,  és  2366/2. hrsz-ú  önkormányzati 
tulajdonú utakon behajtási tilalom elrendelésével, „kivéve engedéllyel” kiegészítő 
tábla kihelyezésével. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

2.
a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 

Szentgotthárd, Hunyadi út 5., illetve 5/a. számú épületek közötti kiszolgáló út 
keleti  oldalán  megállási  tilalom elrendelésével  forgalomtechnikai  lánckorlát 
kihelyezése  mellett.  A  szükséges  jelzőtábla,  illetve  forgalomtechnikai 
lánckorlát  kihelyezésének  költségét  a  2010.  évi  költségvetés  út-híd  keret 
terhére biztosítja.

Határidő: 2010. július 15. 
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető
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b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért  egyet a 
Szentgotthárd 5., illetve 5/a. számú épületek közötti kiszolgáló út keleti oldalán 
megállási  tilalom  elrendelésével  forgalomtechnikai  lánckorlát  kihelyezése 
mellett. Az érintett útszakaszon a közlekedés zavartalan biztosítása érdekében 
az alábbiakat rendeli el: …

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

3.   
a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 

Szentgotthárd, Rákóczi Ferenc utcában egyirányú közlekedés elrendelésével. 
A  tárgyi  forgalmi  rend  változáshoz  kapcsolódó  fizető  parkolási  rendszer 
bővítéséhez  szükséges  rendeletmódosítást,  az  üzemeltető  véleményének 
kikérése után a 2010. júniusi testületi ülésére elő kell terjeszteni.

Határidő: 2010. júniusi testületi ülés 
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért  egyet a 
Szentgotthárd, Rákóczi Ferenc utcában egyirányú közlekedés elrendelésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

4.
4.1.

a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
a  Szentgotthárd,  Széll  Kálmán  tér  2.  számú ingatlan  (gimnázium) 
keleti oldala mellett burkolati jellel elválasztott gyalog- és kerékpárút 
kijelölésével.  A jelzőtábla  kihelyezésekkel,  illetve  a  burkolati  jel 
felfestésével  kapcsolatos  intézkedések  költségét  a  2010.  évi  
költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

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

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért 
egyet  a  Szentgotthárd,  Széll  Kálmán  tér  2.  számú  ingatlan 
(gimnázium) keleti oldala mellett burkolati jellel elválasztott gyalog- 
és  kerékpárút  kijelölésével.  A járdán  a  balesetmentes  közlekedés 
biztosítása érdekében az alábbiakat rendeli el. ... 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

4.2.
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a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
a  Szentgotthárd  város  közigazgatási  területén  az  önkormányzati 
tulajdonban és kezelésben lévő valamennyi egyirányú forgalmú úton 
a KRESZ 14. §. (15) bekezdés 26/e ábra szerinti „kivéve kerékpárral” 
kiegészítő  táblák  kihelyezésével.  A  jelzőtáblák  kihelyezésével 
kapcsolatos  intézkedések  költségét  a  2010.  évi  költségvetés  út-híd 
keret terhére biztosítja.

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

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 
közigazgatási  területén  önkormányzati  tulajdonban  és  kezelésben 
lévő  egyirányú  forgalmú  úton  a  kerékpárosok  közlekedésével 
kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: …. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

5.  
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a 7455-

ös számú út (Máriaújfalui út) kezelőjének, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, 
hogy  vizsgálja  meg  a  Szentgotthárd,  Máriaújfalui  út  137-139.  számú 
ingatlanoknál  lévő  balesetveszélyes  útkanyarulatba  a  továbbhaladás  irányát 
jelző tábla kihelyezését. 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, 
Máriaújfalui  út  137-139.  számú  ingatlanoknál  lévő  balesetveszélyes 
útkanyarulattal kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: … 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

6.  

a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kéri  a  Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy ismételten vizsgálja meg a Szentgotthárd város 
átkelési szakaszain, elsősorban 7454. összekötő úton (Kossuth L. u. – Kethelyi 
u.) megjelenő nagymértékű tehergépjármű forgalmat és amennyiben indokolt 
tegyen intézkedéseket ezzel kapcsolatban.  

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd 
város átkelési szakaszian megjelenő nagymértékű tehergépjármű forgalommal 
kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: … 
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Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

7.  
a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 

Szentgotthárd,  Kertvárosi  utca  Zsida-patak  felőli  végén  lévő  közúti  küszöb 
(fekvőrendőr)  cseréjével  az  úttest  teljes  szélességében.   A közúti  küszöb 
cseréjével kapcsolatos költségeket a 2010. évi költségvetés út-híd keret terhére 
biztosítja.

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

b) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem  ért  egyet 
Szentgotthárd,  Kertvárosi  utca  Zsida-patak  felőli  végén  lévő  közúti  küszöb 
(fekvőrendőr)  cseréjével  az  úttest  teljes  szélességében.  Az  úton  a  forgalom 
lassítása érdekében az alábbiakat rendeli el. ... 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

8.  
a) Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 

Szentgotthárd, … hrsz-ú területen lévő kiszolgáló útra (Termál Park Füzesi út 
felőli bejáratához) közúti küszöb (fekvőrendőr) kialakításával az úttest teljes 
szélességében.  A közúti küszöb kialakításával kapcsolatos költségeket a 2010.  
évi költségvetés út-híd keret terhére biztosítja.

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

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet  a 
Szentgotthárd, 12/1. hrsz-ú területen lévő kiszolgáló útra (Termál Park Füzesi 
út felőli bejáratához) közúti küszöb (fekvőrendőr) kialakításával az úttest teljes 
szélességében.. Az úton a forgalom lassítása érdekében az alábbiakat rendeli el. 
... 

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

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

önkormányzati  tulajdonú  utakon  a  gépjárművek  sebességének  mérésére 
jogosultsággal rendelkező szervezettel történő megállapodás megkötésével. Az 
ezzel  kapcsolatos  megállapodás  részletes  feltételeit,  a  jogosultsággal 
rendelkező szervezetek megkeresését követően a 2010. júniusi testületi ülésre 
elő kell terjeszteni.

Határidő: 2010. júniusi testületi ülés 
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet az 
önkormányzati  tulajdonú  utakon  a  gépjárművek  sebességének  mérésére 
jogosultsággal rendelkező szervezettel történő megállapodás megkötésével. Az 
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önkormányzati  tulajdonú  utakon  a  sebességhatárok  betartása  érdekében  az 
alábbiakat rendeli el: …

Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2010. május 17.

Fekete Tamás
Műszaki irodavezető

Ellenjegyzem:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. május 26-i ülésére

Tárgy: A DOMI-INVEST Ingatlanhasznosító Kft. - Szentgotthárd Füzesi u. 13. - kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A kérelem:
A DOMI-INVEST Kft. ügyvezetője Domiter László kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez 
(1.sz. melléklet) az alábbiak vonatkozásában: 

A DOMI-INVEST Kft.  tulajdonában van  a  Szentgotthárd  Füzesi  u.  13.  számú,  0227.  hrsz-ú 7001 m2 

területű ingatlan, mely az Ipari park területén belül, az OPEL mellett helyezkedik el. (2.sz. melléklet)  A 
telken  jelenleg  két  műhelyépület  és  egy  műszaki  áruháznak,  szállónak  és  büfének  helyt  adó  épület 
található.

Domiter László tájékoztatása szerint beszállítói tevékenységeik további fejlesztését tervezik, melyek épület 
építést-bővítést  tesznek  szükségessé.  Ezen  építések  megvalósítását  a  telek  megengedett  legnagyobb 
beépíthetőségének  mértékét  40  %-ban  meghatározva  a  többször  módosított  28/2007.(lX.27.)  ÖKT 
rendelettel  egységes szerkezetbe foglalt  helyi építési  szabályzat  kizárja,  ezért  Domiter László a  HÉSZ 
felülvizsgálatának  kezdeményezését  kéri  a  Képviselő-testülettől  telke  megengedett  legnagyobb 
beépíthetőségi mértékének 50 %-ra növelése vonatkozásában. 

A kérelem teljesítése:
A települési Önkormányzat át nem ruházható építésügyi feladatainak egyike a településrendezési feladatkör 
ellátása, mely feladatot az Önkormányzat a település területének, telkeinek felhasználására és beépítésére 
vonatkozó helyi szabályok kialakításával, az alábbi eszközökkel gyakorol:

1. településfejlesztési koncepció 
2. településszerkezeti terv
3. helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

Szentgotthárd vonatkozásában településfejlesztési koncepcióval és a város teljes   közigazgatási területére 
kiterjedő  településszerkezeti  tervvel  rendelkezünk,  a  kiemelt  terültekre  helyi  építési  szabályzattal  és 
szabályozási tervvel.
A településszerkezeti tervet a 280/2004. számú határozattal fogadta el a Képviselő-testület, a
helyi  építési  szabályzat  (továbbiakban:HÉSZ)  egységes  szerkezetbe  foglalására  a  többször  módosított 
28/2007.(lX.27.) ÖKT rendelettel került sor.

A kérelemmel érintett 0227. hrsz-ú telket magába foglaló terület vonatkozásában helyi építési szabályzattal, 
szabályozási tervvel rendelkezünk, melyet az egységes szerkezetbe foglalt HÉSZ  ll. fejezete ( 21.§ - 37. 
§),  Ipari park l. ütem címen tartalmaz.

A HÉSZ mellékletét képező szabályozási tervlap  (3.sz. melléklet)  a 0227. hrsz-ú telket a kereskedelmi, 
szolgáltató  gazdasági  terület  GKSZ/K  jelű  építési  övezetébe  sorolja.  Az  építési  övezetre  vonatkozó 
előírásokat a HÉSZ 24.§-a tartalmazza,  mely szerint  az övezetbe sorolt  építési  telkek esetében a  telek 
területének legfeljebb 40 %-a  építhető be. 

A műszaki nyilvántartás adatai szerint a kérelemmel érintett 0227. hrsz-ú telek maximális mértékben be 
van építve. 
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Az  építési  telkek  használatának  megengedett  felső  határát  az  országos  településrendezési  és  építési 
követelményekről  szóló  253/1997.(Xll.20.)  Korm.  rendelet  25.§  (1)  szabályozza,  mely  szerint  a 
kereskedelmi,  szolgáltató  gazdasági  területen  levő 
építési telkek megengedett legnagyobb beépítettsége 60% lehet. 

A GKSZ/K építési övezet előírásai a 0227. hrsz-ú telken kívül az alábbi telkekre vonatkoznak: 0229/16. 
hrsz. (üres telek), 0228/2. hrsz( volt Volán telephely), 0222/9. hrsz. (Penny Market), 0222/10. hrsz.(Penny 
és a Rába közti üres telek)  A beépített két telken a beépítettség mértéke: Penny Market 18%, volt Volán 
telep: 8,5%. 
                                                                         
Javaslom, hogy a Képviselőtestület támogassa a HÉSZ Domiter László kérelmében előterjesztettek szerinti 
felülvizsgálatát - tekintve, hogy az önkormányzati rendeletek funkciója az, hogy egységes elvek szerint 
szabályozzanak és ne egyedi kérelmek, egyedi elbírását valósítsák meg – így a beépítési százalék növelését 
terjesszük ki a teljes  GKSZ/K jelű építési övezetre. 

Tájékoztató adatok: A felülvizsgálathoz szükséges dokumentáció elkészítésének díja kb. 2-300.000.- forint. 
A felülvizsgálathoz  kapcsolódó  véleményezési  eljárás  lefolytatásának  szabályait  az  épített  környezet 
alakításáról  és  védelméről  szóló 1997.évi  LXXVlll.  törvény (továbbiakban:ÉTV) szabályozza (9§).  Az 
ÉTV-ben rögzített időtartamokat figyelembe véve a véleményezési eljárás legalább 3 hónap.

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.

Határozati javaslat
1. Szentgotthárd  város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  elrendeli  a  28/2007.(lX.27.)  ÖKT 

rendelettel egységes szerkezetbe foglalt helyi építési szabályzat alábbiak szerint felülvizsgálatát:  

Meg kell vizsgálni a ll. fejezet - Ipari park l. ütem - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület - 
GKSZ/K jelű építési övezete vonatkozásában a megengedett legnagyobb beépítettség 50%-ra 
emelésének lehetőségét. 

                  A felülvizsgálat valamennyi felmerülő költsége a felülvizsgálat kezdeményezőjét 
                  terheli.
          
           Határidő közlésre: azonnal
           Felelős: műszaki iroda  

2. Szentgotthárd  város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  nem  kezdeményezi  a  többször 
módosított 28/2007.(lX.27.) ÖKT rendelettel egységes szerkezetbe foglalt Helyi építési szabályzat 
és szabályozási terv DOMI-INVEST Kft. 2010. május 10-én kelt kérelme szerinti felülvizsgálatát. 

            Határidő: közlésre azonnal
            Felelős: Műszaki iroda

Szentgotthárd, 2010. május 17.

  Fekete Tamás
        műszaki irodavezető
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Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt
          jegyző

1.sz. melléklet
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2.sz. melléklet
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3.sz.melléklet
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. május 26-i ülésére.

Tárgy : Eladási ár meghatározása (2291/2.hrsz-ú ingatlan.)

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 108/2010. számú határozatával hozzájárult a szentgotthárdi 2291/2 hrsz-ú, 1146 m2 

alapterületű,  beépítetlen  terület  megnevezésű,  1/1  arányban  Önkormányzati  tulajdonban  lévő  ingatlan 
értékbecslés alapján történő értékesítéséhez. (Térkép 1. sz. melléklet)
Az ingatlan  értékbecslését  a  Mohl  Kft-vel  elkészíttettük,  amely  szerint  az  értékesítés  alapjául  szolgáló 
forgalmi  értéke nettó 2.476.300.-Ft, mivel építési telek, ezért ÁFA terheli,  így a végleges ár bruttó: 
3.095.375.-Ft, ~ 2700.-Ft/m2.
A Mohl Kft. forgalmi értékbecslése 2. számú mellékletként csatolva.

Az értékbecslés költsége 17.000.-Ft, amelyet a vételárban érvényesíteni kell!
Az ingatlan vételára összesen : 3.112.375.- Ft.

Az értékbecslés első oldalán a II. fejezetben Az ingatlan forgalmi érétének megállapításánál olvasható, 
hogy a földterület értéke nettó 1.776.300.-Ft,, mely ÁFA-val növelten  2.220.375.-Ft, (~1938.-FT/m2), 
de a területen értékes faállomány is található, melynek eszmei becsült értéke nettó 700.000.-Ft, ami így 
megemeli a telekárat. Az erről szóló tényezők elemzése a III. fejezetben olvashatók. 

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.

 Határozati javaslat
Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szentgotthárdi  2291/2  hrsz-ú,  1146  m2 

alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 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 bruttó ………………...- Ft, 
Ajánlatok beérkezési határideje: 2010. június 17.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 10 %-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 2009. júniusi testületi ülés.
Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. 
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. 
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség a vevőt 
terheli. 
Az adás-vételi szerződés elkészítésének, és a vételár egy összegben történő befizetésének végső határideje 
az eladási ajánlat  kézhezvételét  követő 15 napon belül.  A határidő elmulasztása jogvesztő.  A pályázat 
eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k).

Határidő a közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2010. május 17.
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                                                                                       Fekete Tamás
műszaki irodavezető

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző    
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:

87/144



88/144



89/144



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. május 26-i ülésére

Tárgy : Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. I/4. szám alatti lakás értékesítése  

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselő-testület 110/2010. számú határozata alapján elrendelte a Szentgotthárd,  Árpád u.  9/B. I/4. 
szám alatti, 1062/1/A/18 hrsz-ú,  2 szobás, 51 m2-es összkomfortos 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 7.212.000- Ft., mely ÁFA-t nem tartalmaz.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2010. május 17.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 5 %-a a bánatpénz A vételi szándék bizonyítására  
megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank Rt-
nél vezetett  11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz 
kell  mellékelni.  A  bánatpénzre  a  Ptk.  vonatkozó  rendelkezései  az  irányadók.  A  nyertes  ajánlattevő  
bánatpénze a vételárba beszámít,  míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést  
követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül. 
A pályázatok elbírálásának határideje a 2010. májusi testületi ülés.
Az adásvételi  szerződés a legmagasabb érvényes vételi  ajánlatot  tevő pályázóval kerül  megkötésre.  Az  
adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 15 napon belül. Az adás-vételi  
szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel  felmerült  költség is  a vevőt  terheli.  A vételárat  az  
adásvételi  szerződés  megkötésétől  számított  21  banki  napon  belül  egy  összegben  kell  megfizetni. 
Amennyiben a vevő a vételárat pénzintézeti hitel igénybevételével kívánja kifizetni és erről az ajánlatában 
nyilatkozik, úgy a fizetési határidő a szerződéskötést követően 60 nap.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja magának a jogot,  
hogy  számára  megfelelő  ajánlat  hiányában  a  pályázatot  eredménytelennek  nyilvánítsa  és  új  pályázat  
kiírásáról döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati ár 90%-
át - amely minimum a meghirdetett eladási ár -, úgy a kiíró a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.  
Az  ártárgyalásra  a  kiíró  azokat  az  ajánlattevőket  hívja  meg,  akiknek  az  ajánlati  ára  a  legmagasabb  
ajánlati  ár  90%-át  elérte.  A  nyilvános  ártárgyalás  időpontjáról,  helyszínéről  és  feltételeiről  a  kiíró  
értesítést küld.
Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a 2. és a 3. ajánlatot adóval  
köt szerződést az eladó - ha az ajánlataik elérik az irányárat.

A hirdetményben magadott határidőig, 2010. május 17-ig vételi ajánlat nem érkezett. A lakás értékesítésére 
az önkormányzat költségvettési helyzete miatt van szükség. A költségvetés állapota az elmúlt hetekben 
semmit nem javult, így a bevételre továbbra is szükségünk van. Továbbra is elsősorban ezt a lakást látjuk 
alkalmasnak  bevétel  szerzuésére.  Elkészíttettük  az  ingatlan  értékbecslését  is,  annak költségei  egyelőre 
bennünket  terhelnek,  így  már  csak  ezen  szempontok  miatt  is  feltétlenül  továbbra  is  értékesítendőnek 
gondoljuk azt. Tapasztalataink és véleményünk szerint a mai gazdasági helyzetben egy lakás értékesítése 
hónapokba is  beletelhet.  Mindezek  miatt   azt  javasoljuk,  hogy  a  lakást  továbbra  is  hirdessük  esetleg 
hosszabb ajánlattételi határidővel. vagy a júniusi,  vagy az augusztusi testületi ülésre történő beérkezési 
határidővel, ami június 18, vagy augusztus 10.  
A Képviselő-testületnek az alábbi lehetőségek közül lehet választania:
1. A lakást továbbra is meghirdeti változatlan feltételekkel.
2. A lakást alacsonyabb vételáron hirdeti meg.
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3.  A lakás nem kerül értékesítésre  és azt  az Egészségügyi,  Szociális  és Jogi  Bizottság bérlő  részére a 
következő ülésén kiutalja. 

Ezek közül az 1. megoldást javasoljuk.

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. I/4. szám 
alatti,  1062/1/A/18 hrsz-ú,   2 szobás,  51 m2-es összkomfortos lakást az Önkormányzat vagyonáról 
szóló  4/2001.  (II.1.)  ÖKT  rendelet  15.  §.  (2)  bekezdés szerint  a  helyben  szokásos  módon 
(Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap) ismételten meghirdeti eladásra.  
Az eladási ár  ………………...- Ft., mely ÁFA mentes.
Ajánlatok beérkezési határideje: 2010. ……………..
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. ………….. 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 Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Árpád u. 9/B. I/4. szám 
alatti,  1062/1/A/18  hrsz-ú,  2  szobás,  51  m2-es  összkomfortos  lakást  vételi  ajánlat  hiányában  nem 
értékesíti.

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal
Szentgotthárd, 2010. május 18.

Fekete Tamás
                műszaki irodavezető
Ellenjegyzés:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2010. május 26-i ülésére.

Tárgy : Eladási ár meghatározása: Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. fszt. 4. szám lakás

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  113/2010.  számú  Képviselő-testületi 
határozat 1. pontja alapján kezdeményezte a Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. fszt. 4. szám alatti, 1162/A/4. 
hrsz-ú, 56 m2 alapterületű, 1,5 szobás komfortos lakás értékesítését.

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

Az ingatlan értékbecslését  a Mohl Kft.-vel elkészíttettük  (1.  sz. melléklet), amely szerint  az értékesítés 
alapjául szolgáló forgalmi értéket 4.760.000.- Ft-ban határozta meg, ami 85.000.- Ft/m2 árat jelent. 
Az ingatlan vételára az Általános forgalmi adóról szóló 1997 évi CXXVII. Tv. 86.§-a alapján ÁFA-t nem 
tartalmaz.

Az értékbecslés és egyéb járulékos költségek (pl. tulajdoni lap) összege összesen bruttó 21.000.-Ft, amelyet 
a vételárban érvényesíteni kell!
Az ingatlan vételára összesen: 4.781.000.- Ft, amitől természetesen a T. Testület eltérhet, más vételárat is 
megállapíthat..

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

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

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

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

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

Határozati javaslat

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széchenyi u. 21. fszt. 4. 
szám  alatti,  1162/A/4  hrsz-ú,  56  m2 alapterületű,  1,5  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. 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 
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bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést 
követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül. 
A pályázatok elbírálásának határideje a 2010. 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.

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, Széchenyi u. 21. fszt. 4. szám alatti, 1162/A/4 hrsz-ú, 56 m2 alapterületű, 1,5 szobás 
komfortos lakást.
A kikiáltási ár ……………………….- Ft. amely ÁFA mentes.
Az árverés ideje: 2010. június 17.  de. 09:00 óra. 
A vételi szándék bizonyítására 5 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő. 
Az árverést vezető személy: …………….. 

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

Határidő a közlésre azonnal,  
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2010. május 14.

                                                                                       Fekete Tamás
műszaki irodavezető

Ellenjegyzés:    
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz.melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. május 26-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd, József A. u. 3. fszt. 5. lakás hasznosítása 

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 113/2010. számú határozat 2. pontja alapján 
kezdeményezte a megüresedett  Szentgotthárd, József A. u. 3. fszt. 5. sz. alatti, 1371/A/5 hrsz-ú, 37 m2 

alapterületű,  1  szobás,  komfortos  lakás  értékesítését.  A pályázat  feltételeit  és  az  ingatlan  eladási  árát 
forgalmi értékbecslés alapján a jelen ülésen kellene meghatározni.

Azonban az elmúlt havi testületi ülést követően Horváth Vilmos Szentgotthárd, Széll K. tér 18. III/22. sz. 
alatti lakos azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy az általa és felesége által bérelt Önkormányzati 
tulajdonú 2 szobás, 51 m2-es, komfortos lakást szeretné elcserélni minőségi csere alapján a Szentgotthárd, 
József A. u. 3. fszt. 5. sz. alatti  bérlakásra – a 3. emeleti lakás helyett  földszinti lakásra egészségügyi 
okokból lenne szükségük. Helyette megüresedne a fő téren lévő Széll  Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti, 
1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m2-es 2 szobás komfortos lakás ami jobb állapotú és nagyobb értékű.

A műszaki iroda véleménye: támogatható Horváth Vilmos és felsége lakáscsere kérelme, mivel a cserét 
követően a  korábbi  József  A.  u.  3.  fszt.  5.  sz.  alatti,   1371/A/5  hrsz-ú,  37  m2 alapterületű,  1  szobás, 
komfortos lakás helyett egy Széll Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti, 1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m2-es 2 szobás 
komfortos lakás fog rendelkezésre állni, mely ugyanúgy értékesíthető, mint a József A. úti lakás. 
Mivel ez a lakás a városnak teljesen a központi részén található és alapterülete, szobaszáma is nagyobb, 
ezért véleményünk szerint az eladásából is több bevételünk származhat és ezért is nem kezdeményeztük a 
József A. úti lakás értékbecslését sem.

Határozati javaslat
1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  113/2010.  számú  határozatának  2. 
pontját, melyben a Képviselő-testület kezdeményezte a  Szentgotthárd, József A. u. 3. fszt. 5. sz. alatti, 
1371/A/5 hrsz-ú, 37 m2 alapterületű, 1 szobás, komfortos lakás értékesítését visszavonja.

2./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kezdeményezi  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 következő ülésen határozza 
meg. A Képviselő-testület felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a pályázat feltételeit és az ingatlanok 
értékbecslését a következő ülésre készítse elő.
Határidő: a közlésre azonnal, 2. pontban értékbecslés a következő ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2010. május 12.
                                            
                                             

 Fekete Tamás
       műszaki irodavezető

Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. május 26-i ülésére

Tárgy : Lakáscélú támogatási kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  13/2008.(III.28.)  ÖKT  rendeletével  gyökeresen  módosította  a 
lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998.(III.26.) ÖKT. rendeletet.
Az első lakáshoz jutók támogatásának új rendszere szerint a Képviselő-testület minden évben 10 – 10 új 
igénylőnek tud támogatást nyújtani. az elfogadott rendeletmódosítás alapján a támogatás kifizetése 3 év 
alatt 100 – 100 e Ft-onként, a banki törlesztés támogatásaként három egyenlő részletben történik,  az első 
kifizetések a rendeletünk szerint egy év után, tehát a jövő évben történik meg.

Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet, hogy 2010. évben eddig 3 igénylőnek szavazott meg első lakáshoz 
jutók támogatást.

2010. május 11-ig az alábbi kérelem érkezett a Hivatalhoz:

1. Hujbert Krisztián (szül.: Csörötnek, 1975.07.17. an.: Vörös Judit Mária) és házastársa Hujbert Mónika 
sz.n.: Takács Mónika (szül.: Körmend, 1984.01.28. an.: Závecz Erzsébet) Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 
3/11  szám alatti  lakosok  a  szentgotthárdi  2865  hrsz-ú  családi  házas  ingatlant  vásárolták  meg.  Az 
adásvételi szerződés kelte: 2009. december 11. A családi ház 64 m2 alapterületű.
Egy főre jutó jövedelmük: 51.503.- Ft.
A rendeletünkben meghatározott feltételeknek a kérelmező megfelel.
Kérelmük 2010. május 06-án érkezett.

Határozati javaslat

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő  -  testülete  a  lakáscélú  támogatásokról  szóló 
12/1998.(III.26.)ÖKT. rendeletben foglaltaknak megfelelően az első lakáshoz jutók támogatása keretéből 
300.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Hujbert Krisztián (és házastársa Hujbert Mónika sz.n.: 
Takács Mónika ,Szentgotthárd, Pável Á. ltp. 3/11 szám alatti lakosok részére a szentgotthárdi 2865 hrsz-ú 
családi házas ingatlan megvásárlásához.

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre: 2010. június 30.
Felelős: Tófeji Zsolt  vezető-tanácsos

Szentgotthárd, 2010. május 12.

                                                            Fekete Tamás
                                                            műszaki irodavezető 

Ellenjegyzem : 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2010. május 26-i  ülésére

Tárgy : Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt ajánlata a rábafüzesi volt határátkelő 
              önkormányzati hasznosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt ismételten ideiglenes hasznosításra ajánlotta fel a rábafüzesi volt 
határátkelő  ingatlanát.  A mellékletként  csatolt  szerződéstervezetük  alapján  a  volt  határátkelő  épületeit, 
belső  úthálózatát,  földterületét  önkormányzatunk  meghatározott,  havonta  fizetendő  bérleti  díjért 
határozatlan időre bérbe vehetné és  hasznosíthatná.  A szerződéstervezetük 2.  pontja  szerint  a  bérlőnek 
tudomásul kell vennie, hogy egy esetleges nemzetközi közegészségügyi vészhelyzet esetén az ingatlant az 
illetékes rendészeti szervek  határellenőrzés céljából újból igénybe vehetik.
A szerződési  minta további  pontjai  a bérlő,  bérbeadó további jogait,  kötelességeit  rögzítik.  Így,  a havi 
bérleti díj fizetésének kötelezettségét, a közműdíjak fizetését, az ingatlan jókarbantartási kötelezettségét, 
üzemeltetési költségeinek viselését. A bérlet során keletkező minden költség a bérbevevőt terhelnék. Az 
esetleges fejlesztések, szükséges javítások, karbantartások költsége - a tervezet szerint - a bérleti díjból 
nem vonhatók le,  azok nem ellentételezhetőek. 
Az ingatlanhasznosítási  ajánlathoz az épületek alaprajza és az ingatlan vázrajza nem lett  csatolva,  így 
konkrét hasznosításukra nehéz  érdemi javaslatot tenni. A 2201/10, 2201/12, 2201/13, 0211/2, 0231.hrsz-ú 
ingatlanok összterülete 34.427 m2 , melyeken jelentős méretű parkolók találhatók. A határátkelőn átvezető 
2201/11.hrsz-ú Alkotmány (M8) út kezelője a Magyar Kötút Nonprofit Zrt Vas-megyei Igazgatósága. 

A jelen előterjesztés célja, hogy a T. Testület nyilvánítson véleményt a kérdésben – elsősorban arról, hogy 
foglalkozzunk-e az ingatlan bérbevételével vagy nem? 
Amennyiben  a  T.  Testület  úgy  dönt,  hogy  „igen”  akkor  tárgyalásokat  folytatunk  a  lehetséges  bérleti 
díjakról, a függőben lévő kérdésekről, beszerezzük a hiányzó dokumentumokat.

Bérbevételi szándék esetén mindenek előtt funkciót kell találni az épületeknek, így ehhez is kérjük a T. 
Testület állásfoglalását. 
A határátkelő épületeit lakáscélra ugyan nem, de egyéb közcélra (gazdasági, kulturális, turisztikai) biztosan 
lehetne hasznosítani. Az ingatlanon akár kamion parkolót is lehetne működtetni. 

Határozati javaslat

1./  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rábafüzesi volt határátkelő 
ingatlanait  azok  közcélú  hasznosíthatósága  érdekében  bérbe  kívánja  venni   a  Magyar 
Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt-től.  A bérleti  szerződés  részleteinek  kidolgozása  érdekében 
felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  a  szükséges adatok,  dokumentumok bérbeadótól  történő 
megkérésére.
Az ingatlanokat a következő célra kívánja az önkormányzat bérbe venni: ………… 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rábafüzesi volt határátkelő 
ingatlanát az MNV Zrt-től nem kívánja bérbe venni, hasznosítani.

Határidő : azonnal
Felelős :   Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2010. 05. 14.
                                                          

100/144



                                                                                                      Fekete Tamás     
Ellenjegyzem :                                                                         műszaki irodavezető 
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2. számú melléklet
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. május 26-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata, beszámoló a 
települési  esélyegyenlőségi  programban  meghatározott  ütemterv  végrehajtásáról,  helyzetértékelés 
Szentgotthárd  Város  és  kistérsége  közintézményeinek  akadálymentesítéséről,  az  ezzel  kapcsolatos 
lehetőségekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

2006-ban, a 222/2006-os határozattal fogadta el a Képviselő-testület a város települési esély egyenlőségi 
programját.
A program a 2008. szeptemberi ülésen került felülvizsgálatra és ehhez kapcsolódóan egy cselekvési terv 
elfogadásra,  aztán  újabb áttekintése  a  2009.  júniusi ülésen  történt,  mindez  az  alábbiakban bemutatott 
szabályozásnak megfelelően.

1/A. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2010. ÁPRILIS 30-IG
1.1. Az Alkotmány 70/A. §-ában foglalt az alapvető esélyegyenlőséget biztosító szabályok nem változtak.

1.2. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Etv.)  63.§.  (5)  bekezdésének  2010.  április  30-ig  hatályos 
megszövegezése  szerint:  a települési  önkormányzat  helyi  esélyegyenlőségi  programot  fogadhat  el, 
amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza 
az e  csoportok  esélyegyenlőségét  elősegítő  célokat,  kiemelt  figyelmet  fordítva  a  lakhatásra,  oktatásra, 
egészségügyre,  foglalkoztatásra,  valamint  a  szociális  helyzetre.  A  helyi  esélyegyenlőségi  program 
tartalmazza a  célok megvalósításának forrásigényét  és  végrehajtásuk tervezett  ütemezését;  a települési 
önkormányzat a tárgyévet követő év június 30-ig ütemterve teljesítéséről éves jelentést fogad el. Ezen 
rendelkezés  végrehajtásaként  készült  a  jelenlegi  előterjesztés  a  Polgármesteri  Hivatal  minden 
érintett szakterülete képviselőjének és a Munkaügyi Központnak a bevonásával. 

1.3. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban Fetv.)  rendelkezései sem változtak a múlt évi áttekintés 
óta.

1/B. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2010. MÁJUS 1-TŐL
Tájékoztatásul már most felhívjuk a figyelmet arra, hogy alapvetően megváltoztak az Etv. szabályai, hiszen 
az új  rendelkezések  szerint  a  helyi  önkormányzat  öt  évre  szóló  esélyegyenlőségi  programot  fogad el, 
amelyet  két  évente  át  kell  tekinteni,  az  áttekintés  alapján  szükség  esetén  a  helyi  esélyegyenlőségi 
programot felül kell vizsgálni.
A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás az államháztartás alrendszereiből, az európai 
uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, 
egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény 
rendelkezéseinek  megfelelő,  hatályos  helyi  esélyegyenlőségi  programmal  rendelkezik,  ezt  a  kitételt 
egyébként a 2010. július 1-ét követően meghírdetett pályázatokra kell alkalmazni. Kormányrendeleti szintű 
szabályozás  tételesen  meghatározza  az  esélyegyenlőségi  program  tartalmi  elemeit.  A jövőben  a  helyi 
esélyegyenlőségi  program  előkészítésébe,  az  áttekintésébe,  valamint  felülvizsgálati  eljárásába 
esélyegyenlőségi szakértőt kell bevonni. 
Az átmeneti rendelkezések szerint ha a helyi önkormányzat 2010. április 30-ig az Etv. e időpontig 
hatályos 63.§. (5) bekezdése szerinti  önkormányzati  esélyegyenlőségi programot fogadott el,  ezt a 
programot  az  új  szabályok  szerint  2011.  június  30-ig  kell  felülvizsgálni  és  módosítani  vagy  új 
esélyegyenlőségi programot kiadni. Az új szabályok szerint nem tudtuk a felülvizsgálatot megtenni, mert 
a  Foglalkoztatási  és  Szociális Hivatal  (továbbiakban:FSZH) az új jogszabályoknak megfelelő rendszert 
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nem dolgozta ki,  szakértőt nem tudott biztosítani (megjegyzem a szabályozás értelmében a szakértő az 
FSZH-val  köt  szerződést,  s  a  szakértőt  díjazás  illeti  meg).  Továbbá  a  jövőre  nézve  át  fog  alakulni  a 
települési  esélyegyenlőségi  programunk  atekintetben  is,  hogy  ha  a  települési  önkormányzat  valamely 
közszolgáltatást  többcélú  kistérségi  társulási  megállapodás  alapján  látja  el,  az  adott  közszolgáltatásra 
vonatkozó  helyzetelemzést  és  intézkedéseket  a  települési  önkormányzat  helyi  esélyegyenlőségi 
programjának nem kell tartalmaznia, így jelentősen ki fog ürülni esélyegyenlőségi programunk.

2. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSE EGYES TERÜLETEKEN

2.1.   Foglalkoztatá  s  

2.1.1.  A  Nyugat-dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központ  rendszeresen  megküldi  havi  jelentéseit 
kistérségünk munkaerőpiaci helyzetéről, amelyet a Képviselő-testület  a két ülés közt történt eseményekről 
szóló  jegyzői  jelentésből  megismerhet.  A tájékoztató  tartalmazza  a  nyilvántartott  álláskeresők  számát, 
számuk  csökkenésének  vagy  emelkedésének  okát.  Láthatjuk,  hogy  mely  területeken,  milyen 
munkakörökben jelentkeznek munkáltatói igények. Folyamatosan tájékoztatást kapunk azon eszközökről, 
amelyekkel a Munkaügyi Központ a munkáltatókat tudja támogatni meghatározott foglalkoztatások esetén. 
A nyilvántartott álláskeresők száma viszonylag „kiegyensúlyozott”, nagymértékben a közmunkaprogramok 
során  történő  foglalkoztatás  és  az  önkormányzatok  közcélú  foglalkoztatása  határozza  meg  pozitív  és 
negatív irányban is. 2009.decemberében 913 fő volt a nyilvántartott álláskeresők száma, 2010. januárjában: 
1021 fő, februárban: 965 fő, márciusban: 896 fő, áprilisban: 832 fő.
Az Ipari Parkban számottevő változások nem történtek, új vállalkozások letelepülésére nem került sor, a 
foglalkoztatottak száma alig változott, inkább összességében csökkent.
        
2.1.2.   Munkaügyi  Egyeztető  Fórum :  a  felülvizsgálati  időszakban nem működött  a  Fórum,  nehéz 
megtalálni azt a közös pontot,  amely a munkaerőpiac szereplőit egyaránt érinti,  illetve mindig aktuális 
információ,  a  rendkívül  változó  körülmények  között.  Azonban  a  Munkaügyi  Központ  a  folyamatos 
internetes információ közlés mellett 2009. októberében az  Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 
gazdasági fórumán előadást tartott a térség munkaerő-piaci helyzetéről. 2010. februárjában  „Ötletből profit 
– Hasznos tapasztalatok kezdőknek” konferencia keretében  a munkaerőpiaci helyzetképről hangzottak el 
hasznos információk.
2010.márciusában az    OPEL-ben tartott  tájékoztatót  az  elbocsátottak  számára  a  Munkaügyi  Központ. 
2010.  áprilisában  „Ötletből  profit  –  Hasznos tapasztalatok  kezdőknek”  konferencia  keretében „Társas 
vállalkozások  bemutatása,  azok  támogatási  rendszere  a  munkaerőpiaci  szervezet  részéről”  címmel 
kaphattak információt az érdeklődők.

2.1.3. Közmunkaprogram : Szentgotthárd Város és Térsége  2009. évben nem pályázhatott 
(a pályázati felhívásban megfogalmazott kritériumok miatt) a közmunkaprogramra. 

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  viszont  sikeres  pályázatot  nyújtott  be  a 
Közfoglalkoztatás-szervező állás pályázatára, melyben a szervező feladata, hogy szakmai 
segítséget  nyújtson  a  közcélú  foglalkoztatás  hatékony  megszervezéséhez,  és  ezzel 
kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzéséhez. 

2.1.4. Közcélú foglalkoztatás: 
2009-től a szociális törvény módosítása következtében az aktív korúak ellátása megváltozott. Az 55 év 
felettiek  vagy  azon  személyek,  akik  14  év  alatti  gyereket  nevelnek,  továbbra  is  rendszeres  szociális 
segélyben részesülnek. Az 55 év alatti segélyezettek rendelkezésre állási támogatásban részesülnek, amely 
támogatásra való jogosultság feltétele, hogy  közfoglalkoztatásban részt vegyenek. A jogalkotó célja az 
volt,  hogy  segély  helyett  munkát  biztosítsunk  a  munkanélkülieknek,  vonjuk  be  a  rendelkezésre  állási 
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támogatásban részesülőket a foglalkoztatásba, képességüknek, iskolai végzettségüknek, készségüknek és 
egészségi  állapotuknak  megfelelő  munkát  biztosítva.  A  munkaerőpiacra  való  visszatérést  tudjuk 
megkönnyíteni, hiszen legalább 90 munkanapra munkát adunk, de a legtöbb esetben a foglalkoztatás ennél 
hosszabb időtartamra szól. A közfoglalkoztatást az önkormányzat az intézményei útján szervezi meg. 2009-
ben  a  Pannon-Kapu  Kulturális  Egyesülettel  is  megállapodás  született  a  közfoglalkoztatás  biztosítása 
érdekében,  2009.  május  hónaptól  decemberig  1  fő  foglalkoztatását  segítettük  elő.  2010-ben  a 
Horgászegyesülettel  született  megállapodás,  1 fő létesített  munkaviszonyt március 08.  napjával  ,  2010. 
május  01.  napjával  pedig  a  Civil  Fórumhoz  biztosítunk  1  fő  adminisztratív,  szervezői  munkakörbe 
rendelkezésre állási támogatásban részesülőt.
2010. január hónaptól elindítottuk a 2010.évi közfoglalkoztatást, a közfoglalkoztatási terv elkészítése után. 
Jelenleg az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál 21 fő kommunális munkát végez, 4 fő takarít, 1 fő 
munkaszervező.  Ezen  kívül  30  fő  dolgozik  az  önkormányzat  intézményeiben,  ahol  portaszolgálatot, 
takarítást, karbantartást, adminisztratív és szervezői munkát végeznek. A tapasztalat azt mutatja, hogy az 
intézmények elégedettek a közfoglalkoztatásban részt vevőkkel, de a munkavilágába való visszatérés nem 
volt zökkenőmentes sok esetben.
Az Erdészeti Zrt. által szervezett közmunka programban 2010. március 15-től egy fő szentgotthárdi vesz 
részt, aki rendelkezésre állási támogatásban részesül, az ő ellátása fel lett függesztve.

2.1.5.  Beilleszkedést  segítő program:  A Családsegítő és  Gyermekjóléti  Szolgálattal  együttműködve, a 
helyi szociális rendeletünkben szabályozva közösen kidolgozásra került egy, az aktív korúak ellátásában, 
ezen belül  a rendszeres szociális segélyben részesülők számára szóló együttműködés. 2009-ben március 
hónap végéig felül kellett vizsgálni a rendszeres szociális segélyben részesülőket. Akik betöltötték az 55. 
életévüket rendszeres szociális segélyre lettek jogosultak. Jelenleg 16-18 fő rendszeres szociális segélyben 
részesülő  személy  van  a  rendszerünkben,  akik  a  Családsegítő  Szolgálattal  is  kapcsolatban  vannak.  A 
Szolgálat  három  havonta  behívja  a  rendszeres  szociális  segélyben  részesülőket,  akiknek  nemcsak 
természetbeni támogatást (pl. ruhaneműk, szükség esetén használati tárgyak) adnak, de lelki és életvezetési 
tanácsadást is végeznek.
A  Munkaügyi  Központtal  továbbra  is  megfelelő  az  együttműködés.  2009.  május  1.  napjától  új 
adatszolgáltatási rendszert dolgozott ki az FSzH, amely megkönnyíti a hivatal és a Munkaügyi Központ 
közötti  ügyintézést.  A  határozatokat  nem  papírformában  kell  eljuttatni,  hanem  elektronikus  úton  a 
Munkaügyi Központnak. Ide kapcsolható a szociális információs rendszer beindítása, 2009. április hónap 
óta minden hó végén a Munkaügyi Központ felé adatot kell szolgáltatni a RSZS-ben, RÁT-ban részesülő 
személyek  számáról,  a  közfoglalkoztatásban  részt  vevők  számáról,  a  közfoglalkoztatásban  felhasznált 
összegről  és  a  közfoglalkoztatásban  megmaradt,  még  felhasználható  keretösszegről.  Ezen  adatokat  a 
Munkaügyi Központ havonta összesíti és elküldi az FSZH-hoz.

2.1.6.  A  St.Gotthárd  Spa  &  Wellness  fürdővel régóta  aktív  a  Munkaügyi  Központ  kapcsolata: 
állásajánlatok,  álláskeresők  támogatási  lehetőségei,  képzési  lehetőségek,  megváltozott  munkaképességű 
ügyfelek  foglalkoztatása,  negyedéves  munkaerő-gazdálkodási  felmérés,  rövid  távú  munkaerő-piaci 
prognózis;  2009.06-tól  az  alábbi  munkakörökben  voltak  állásajánlataik:  animátor,  masszőr,  recepciós, 
uszodamester, könyvelő, pultos-szaunamester, biztonsági őr, szakács.

A Gotth'art Wellness & Conference Hotel  a szobaasszony képzés kapcsán került először kapcsolatba a 
Munkaügyi Központ: a III. Béla Szakképző Iskolában történt a képzés. A képzésből kikerülő ügyfelek egy 
részét  a  cég  be  is  léptette.  Szolgáltatások:  állásajánlatok,  álláskeresők  támogatási  lehetőségei,  képzési 
lehetőségek, megváltozott munkaképességű ügyfelek foglalkoztatása, negyedéves munkaerő-gazdálkodási 
felmérés.  2009.06-tól  az  alábbi  munkakörökben voltak  állásajánlataik:  szobaasszony,  konyhai  kisegítő, 
szakács, felszolgáló, takarító, karbantartó, kertész.

110/144



2.1.7.  Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása: 
2009. év végétől a 20 fő feletti cégeket a Munkaügyi Központ informálta az emelt összegű rehabilitációs 
hozzájárulással kapcsolatban. 

A város  területén  telepengedély  köteles  illv.  bejelentés  köteles  tevékenységi  körben  3 
szervezet  foglalkoztat  elsősorban  megváltozott  munkaképességűeket.  A  Fővárosi 
Önkormányzat  Pszichiátriai  Betegek  Otthona  az  intézmény  keretein  belül  szociális 
foglalkoztatást valósít meg, ugyanitt működik a Fővárosi Kézműipari Kht.
A Főkefe kht. Savaria Nett Pack gyáregysége rábafüzesi telephelyén 38 fő megváltozott 
munkaképességű szentgotthárdi illv. kistérségünkben élőnek biztosít munkalehetőséget. A 
telephely munkaellátottsága jó, folyamatos munkavégzés valósul meg, kórházak számára 
infúzió összeszerelést végeznek. A foglalkoztatottak munkaidejét egyrészt hozzáigazították 
a  tömegközlekedéshez,  másrészt  a  cég  által  bérelt  autóbusszal  oldják  meg  a  dolgozók 
közlekedését.  Az egy foglalkoztatottra jutó éves állami támogatás ugyan csökkent,  de a 
rábafüzesi  telephelyen  ezt  munkaidő  csökkentéssel  ellensúlyozni  tudták.  A  cég 
őriszentpéteri  telephelyén  varrodát  működtetnek,  az  ott  készült  termékek  értékesítésére 
várhatóan június 1-től boltot nyitnak.

2.1.8.  Összességében megállapíthatjuk,  hogy a  munkanélküliekkel  foglalkozó intézményrendszer  teljes 
egészében kiépült  a  városban.  A jogszabályok által  bevezetni  rendelt  új  ellátásokat  kidolgoztuk,  az  új 
eljárásokat alkalmazzuk, az érintettek számára hozzáférhetővé tettük.

2.2. Szociális biztonság
Az  egyenlő  bánásmód  követelménye  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatánál  érvényesítésre  került  a 
szociális  illetve  gyermekvédelmi  pénzbeli  és  természetbeni,  valamint  személyes  gondoskodást  nyújtó 
ellátások igénylése és biztosítása során.

2.2.1-  2.2.3   A Tervben  megfogalmazott  értékek  tükröződnek  a  szociális  ellátórendszer  dolgozóinak 
tevékenységében, a jogszabályi kötelezettségeinket teljeskörűen teljesítjük.  

2.2.3.1. Rendszeres szociális  segély,  rendelkezésre állási  támogatás  esetében 2009 óta változás nem 
történt. A rendszeres szociális segélyben részesülő továbbra is bevonható a közfoglalkoztatásba, ezzel is 
esélyegyenlőséget  biztosítva  számára.  Abban  az  esetben,  ha  az  ellátásban  részesülő  kéri,  hogy 
foglalkoztatásban szeretne részt venni, akkor megállapodást kell vele kötni, amely egy éves időtartamra 
szól és a rendszeres szociális segély helyett a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultsági feltételek 
vonatkoznak rá. A 2010. évi közfoglalkoztatásba május hónapig még nem sikerült bevonnunk rendszeres 
szociális  segélyben  részesülőt.  Ennek  oka  abban  keresendő,  hogy  a  közfoglalkoztatásba  először  a 
rendelkezésre állási támogatásra jogosultat kell bevonni. Havonta átlagosan 15-17 fő új kérelmező került a 
rendszerünkbe 2010.január-május hónapig rendelkezésre állási támogatásra, rendszeres szociális segélyre 
pedig havonta mindössze 1-2 fő.

2.2.3.2. Az ápolási díj
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 3/2010.  (I.28.)  ÖKT. számú rendeletével 
módosította a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV.30.) 
ÖKT rendelet méltányossági ápolási díjra vonatkozó rendelkezéseit. 
Arra való tekintettel, hogy az önkormányzatoknak a méltányossági ápolási díj szabályozása, működtetése 
nem kötelező feladata, 2010. március 1. hatállyal megszüntette a méltányossági ápolási díjat, mint szociális 
ellátást. A rendelet  hatályba  lépését  követően  ilyen  ellátást  nem lehet  kérelmezni  és  megállapítani. A 
rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított és folyósított méltányossági ápolási díjban részesülők 
esetében  átmeneti  időszakot  biztosított,  a  helyzetre  való  felkészülés  érdekében.  Ennek  alapján  a 
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méltányossági alapon ápolási díjban részesülők  a jogosultsági feltételek fennállása esetén 2010. június 30-
ig jogosultak az ellátásra. 
A  jelenleg  méltányossági  ápolási  díjban  részesülők,  valamint  az  általuk  ápolt  személy  helyzetének 
rendezése érdekében megtörtént az érdekeltek tájékoztatása arra vonatkozóan, hogy milyen ellátásokat, 
szolgáltatásokat vehetnek igénybe, amennyiben azok feltételei fennállnak.  

2.2.3.3.  Átmeneti  segély:  2009.  decemberében  és  2010  januárjában  a  kihűléses  fagyhalál  megelőzése 
érdekében  fontos  intézkedéseket  hoztunk   2009  január  hónaphoz  hasonlóan.  Az  önkormányzat 
tulajdonában lévő erdőből kitermelt tüzifát osztottuk ki a szociális rászorult személyek között. Egyszeri, 
természetbeni  formában,  hivatalból,  1,2  köbméter  tüzifaként  átmeneti  segélyben  részesítettünk  olyan 
gyerekes  családokat  és  egyedülálló  személyeket,  akik  téli  tüzifára  kérték  az  átmeneti  segélyt  vagy  a 
Családsegítő Szolgálat javaslata alapján, az általuk elkészített környezettanulmány során tapasztalták, hogy 
krízishelyzet áll fenn, nincs elég tüzifájuk. Havonta 35-40 átmeneti segélykérelem érkezik. 2010.március 
hónaptól  természetbeni  formában  az  átmeneti  segélyeket  már  nemcsak  vásárlási  utalványban  tudjuk 
biztosítani, hanem gyógyszerutalvány formájában is.

2.2.3.4.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - 2.2.3.5.  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 
változás az előző felülvizsgálathoz képest nem történt.

2.2.3.6.Adósságkezelési szolgáltatás: 2009.decemberében a kezelhető adósság mértéke az össszadósságon 
belül  az  eddigi  200.000 Ft  helyett  300.000 Ft  lett  a  helyi  rendelet  módosítás  következtében,  ezzel  is 
elősegítve a halmozódó hátralékok kezelését, következményként a lakhatási feltételek segítését.

2.2.4.  Szociális rendelet: a rendelet tekintetében alapvető változás egyrészt a közfoglalkoztatás körében 
történt, a foglalkoztatást megvalósító intézmények és a munkaterületek vonatkozásában aktualizáltuk azt; 
másrészt  az önkormányzati költségvetés hiányának csökkentése érdekében módosítottuk rendeletünket. 

2.2.5. Tervezési, ellenőrzési, értékelési eljárások: 
2009.  évben  az  éves  ellenőrzési  munkaterv  alapján  következő  ellenőrzések  voltak  a  szociális 
intézményeinkben:

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fluktuáció ellenőrzés
- Feladat ellátási rendszervizsgálat a Városi Gondozási Központban
- Fenntartó és intézmények kapcsolatainak vizsgálata (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

Városi Gondozási Központ)
- Normatíva ellenőrzés (Városi Gondozási Központ)

Szentgotthárd Város Jegyzője által  kiadott  szociális alapszolgáltatások működési engedélyét a szociális 
szolgáltatók  és  intézmények  működésének  engedélyezéséről  és  ellenőrzéséről  szóló  321/2009.(XII.29.) 
Korm. rendelet alapján a szakmai programban foglaltak megvalósulása és a szociális szolgáltatás szakmai 
megfelelősége  kérdésében  kétévente  ellenőrizzük  a  falugondnoki  szolgálatokat  és  a  szociális 
étkeztetéseket.  Az  ellenőrzések  tapasztalatiról  jelentés  készül,  és  2010.  december  31-ig  minden 
alapszolgáltató részére tanúsítvány kerül kiállításra.    

2.2.6. Szociális információs rendszer működtetése: 
A Családsegítő  Szolgálattal  folyamatos  az együttműködésünk.  Évente 2-3 alkalommal  rendezik meg a 
jelzőrendszeres tagok részére a megbeszélést. Tagok: a védőnők, háziorvosok, a Városi Gondozási Központ 
vezetője,  oktatási  intézmények  képviselői,  Vöröskereszt,  Egyházmegyei  Karitász  vezetője.  A városban 
felmerülő szociális problémákkal küzdő egyének, családok segítése (mind pénzbeni, mind természetbeni és 
lelki segítségnyújtás) a cél. Olyan esetek megbeszélése kerül szem elé, akik még nincsenek bent a szociális 
ellátó rendszerben. Továbbá a Családsegítő Szolgálattal és a Városi Gondozási Központtal közösen történik 
a rászorultak feltérképezése,  az esetek megbeszélése, alternatívák kidolgozása a klienssel közösen és a 
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segítségnyújtás.  Írásban  és  szóban  is  érkeznek  jelzések,  amit  minden  alkalommal  megbeszélünk, 
megoldásokat keresünk a probléma megoldására.

2.2.7. Lakossági tájékoztatás rendszere:
Az önkormányzat  által  nyújtott,  a  szociális  törvényben és  a  helyi  szociális  rendeletben 
szabályozott  ellátási  formákról,  azok  változásairól  a  lakosság  folyamatos  tájékoztatása 
történik.  Ezzel  biztosítva  van  egyenlő  módon  és  mértékben  az  információkhoz  való 
hozzájutás joga. Változás a korábbiakhoz képest, hogy a szociális törvény szabályozásának 
megfelelően  a  kérelem  nyomtatványok  átadásakor  írásbeli  tájékoztatást  is  kapnak  a 
kérelmezők. A lakosságot érintő változások a Városi Tv-n, illetve a Polgármesteri Hivatal 
internetes oldalán keresztül kerülnek nyilvánosságra. 

2.2.8. Önkéntes segítői hálózat létrehozása:
A Családsegítő Szolgálat önkéntes segítői hálózatot működtetett a településen. Szorosan együttműködött a 
Városi  Gondozási  Központtal.Az év folyamán  8 önkéntes segítő tevékenykedett.  Az önkéntes segítés, 
beszélgetések, sétáltatás, felolvasás formájában valósult meg, igazodva az intézmény napirendjéhez. Az év 
folyamán  többszöri  találkozás  alkalmával  egyeztetett  az  önkéntes  segítőkkel  munkájukról,  a  felmerült 
nehézségekről  a  Családsegítő  Szolgálat.  A segítők beosztották a  látogatások rendjét,  amely folyamatos 
jelenlétet biztosított a Gondozóházban élők számára egyre több idős kapcsolódik be a beszélgetésekbe, 
programokba, amely változatossá, színesebbé teszi mindennapjaikat. 
Az  önkéntes  szolgáltatás  a  Gondozási  Központ  szakellátási  területén  valósult  meg.  A  szakellátás 
megszűnésével az önkéntesek továbbra nem vállalták ezt a feladatot.

2.2.9.  Szakmai  műhely:  már  nem vagyunk Szociális  Igazgatási  Mintahely.  Ez  a  forma biztosította  a 
szociális területen dolgozók továbbképzését, a szociális ellátórendszert érintő változásokról az azonnali, 
gyors  informálást,  a  felmerülő kérdések,  problémák megbeszélését.  Ebben a  rendszerben tagként  részt 
veszünk, de szervezési feladatokat nem látunk el.

2.2.10.  Bölcsődei ellátás:  a szociális feladatok körében kell megemlítenünk a  bölcsődei ellátást  is. Az 
1997.  évi  XXXI.  törvény  42.§-a  alapján  "a  bölcsőde  a  családban  nevelkedő  3  éven  aluli  gyermekek 
napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét 
betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének 
betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében."
Szentgotthárdon  2002.  december  31-ig  az  önkormányzat  működtette  a  bölcsődét,  és  nem  kötelező 
önkormányzati feladatként felvállalta a kisgyermekek napközbeni ellátását. 2003. január 1-je óta a Tótágas 
Közalapítvány a bölcsőde fenntartója 2010. június 30-ig.
A  költségvetési  szervek  jogállásáról  és  gazdálkodásáról  szóló  2008.  évi  CV.  törvény  (Kt.)  48.§-a 
megszorítást  hozott  a  közalapítványok  tekintetében  (Át.  1.§  (3)  bekezdés):  „Ha  törvény,  vagy 
önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, kötelező egy éven belül kezdeményezni a megszüntetést,  
ha a közalapítvány vagyonán belül az államháztartáson kívüli bevétel – így különösen: juttatás, adomány –  
aránya  (a  működés  megkezdésének  évét  nem  számítva)  két  éven  át  80  %  alatti”.  Mivel  a  Tótágas 
Közalapítvány tekintetében az elvárt saját források aránya ehhez képest nagyságrendekkel alacsonyabb, a 
bevételei elsősorban állami / önkormányzati forrásból származnak, 2011. január 01. időponttól megjelenik 
a megszüntetés kezdeményezésének kötelezettsége. 
Ezért 2010. július 1-jétől a Játékvár Óvoda feladatbővítésével közös igazgatású közoktatási intézmény jön 
létre,  egy  óvodai  és  egy  bölcsődei  intézményegységgel.  Így  továbbra  is  gondoskodunk önként  vállalt 
feladatról – a bölcsődei ellátásról is, csak más szervezeti formában. 
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2.3. Egészségügy
Az egyenlő bánásmód követelménye az egészségügyi  ellátással  összefüggésben érvényesítésre  került  a 
betegségmegelőző programokban, a szűrővizsgálatokban, a gyógyító-megelőző ellátásban, a tartózkodás 
céljára szolgáló helyiségek használata során.

Az  Egészségügyi  Koncepciónk  (melynek  a  felülvizsgálata  éppen  ebben  a  hónapban  történik)  nagy 
hangsúlyt fektet a megelőzésre. Célunk olyan egészségügyi ellátórendszer működtetése, ahol a megelőzés, 
a  gyógyítás  és  a  rehabilitáció  összhangja,  egyensúlya  biztosított.  A  megelőzésnek  elsősorban  a 
legkedvezőtlenebb  adatokat  mutató  területeket  kell  érintenie:  a  szív-  és  érrendszeri  betegségeket, a 
daganatos betegségeket, a cukorbetegséget, a zsíranyagcsere zavarokat, a magas vérnyomást, az ischemiás 
betegségeket,  és  a  csontritkulást.  Ezeken  a  területeken  különösképpen  nagy  jelentőségük  van  a 
szűrővizsgálatok  szervezésének  és  a  megelőző  propagandának,  melynek  részét  képezi  a  felvilágosító 
tanfolyamok és előadások megszervezése és ezek eljuttatása a legszélesebb körökhöz.
A Képviselő-testület félévenkénti beszámolásra kötelezte a Rendelőintézet vezetőjét, mely kötelezettségnek 
dr. Mesterházy Mária rendre eleget is tett. Beszámolói félévente a képviselő-testületi anyag két ülés közti 
jelentései között olvashatók. 
A  beszámolókban  olvasható  például:  a  megelőzés  érdekében  a  háziorvosoknál,  a  Rendelőintézet 
szakrendelésein  szűrővizsgálat  kérhető.  Többször  szerveztek  egészségügyi  felvilágosító  programokat  - 
meghívott helyi és más vendégekkel.

2.3.1.  Óvodáskorúak:  minden  tanévben  részt  vesznek  szemészeti,  belgyógyászati  szűrővizsgálaton, 
valamint  rendszeres  a  tanköteles  korú  gyermekek  beiskolázás  előtti  vizsgálata.  Fogászati 
szűrővizsgálaton  sajnos  csak  a  nagycsoportos  korú  gyermekek tudnak minden  évben  részt  venni.  A 
védőnők rendszeresen ellenőrzik a gyermekek haját, a fejtetvesség felderítése, kiküszöbölése okán.

2.3.2.  Ifjúsági védőnő, Iskola védőnő:
A  középiskolákban  az  ifjúsági  védőnő,  általános  iskolákban  az  iskola  védőnő rendszeresen  végez 
szűrővizsgálatokat  (látás,  hallás,  testsúly,  testmagasság,  vérnyomás,  mozgásszervi  eltérések),  valamint 
felvilágosító előadásokat tartanak.

2.3.3. A felnőtt háziorvosok folyamatosan végzik a felnőttkori alapstátus felmérését, mely 
családi kórtörténet felvételét, életmódbeli tényezők feltárását, fizikális vizsgálatot (testsúly, 
haskörfogat  mérés,  BMI  meghatározás,  vérnyomásmérés)  és  laborvizsgálatokat 
(koleszterin, vércukor, vérzsír-szint) foglalja magában.

2.3.4. A területi védőnők nővédelmi tanácsadásokon kiemelt figyelmet fordítottak a méhnyakrák-szűrések 
és a mammográfiás szűrések jelentőségének hangsúlyozására.

2.3.5. A Rendelőintézet – 2.3.6. Megyei szűrővizsgálatok
A Rendelőintézet szabadon igénybe vehető szakellátásain:

• A Rendelőintézet szakellátásain  
A szabadon igénybe vehető gondozókban:
Tüdőgondozóban 2 189 fő jelent meg szűrésre jelzett időszak alatt.  
Onkológiai gondozóban  510  fő jelentkezett daganatos szűrés céljából 

A szakrendeléseken:
Urológia szakrendelésen jelzett időszak alatt 693 prosztataszűrés történt.
Nőgyógyászati rendelésen ezen időszak alatt 1 238-n jelentkeztek nőgyógyászati szűrővizsgálatra.
Belgyógyászati  szakrendelésen  megjelent  valamennyi  beteget  szénhidrát  -anyagcserezavar  irányában 
továbbra is folyamatosan szűrjük. ( 2009. évben  8 751  fő )
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A belgyógyászati  rendelésen valamennyi megjelent  beteget  rutinszerűen cukorbetegség 
irányában folyamatosan szűrik.

2.3.6.  A Népegészségügyi  program keretében  szervezett  megyei  szűrővizsgálatok  adatai  :    dr.  Kocsis  Eszter 
ÁNTSZ Nyugat- Dunántúli Regionális Intézete Szűrési koordinációs osztályvezetőjétől kapott adatok

2009. év MAMMOGRÁFIÁS SZŰRÉS

Éves behívás Vas megyében 14120 fő
Megjelenés Vas megyében: 8720 fő
Éves megjelenés Vas megyében: 61,76 %

SZENTGOTTHÁRD

Szentgotthárd behívás 21 fő         
Szentgotthárd megjelenés 44 fő      

2009. év MÉHNYAKSZŰRÉS
Éves behívás Vas megyében 13860 fő
Megjelenés Vas megyében: 849 fő
Éves megjelenés Vas megyében: 6,1 %

Szentgotthárd megjelenés 21 fő

2009. január 0 fő
2009. február    0 fő
2009. március                            12 fő
2009. április                                8 fő
2009. május 0 fő
2009. június 0 fő
2009. július 0 fő
2009. augusztus 0 fő
2009. szeptember 1 fő
2009. október 0 fő
2009. november 0 fő
2009. december 0 fő 

Vastagbélszűrés modell program:
Meghívottak száma: 900 fő, megjelent:  326 fő, megjelenési arány: 36,2%

2.3.7. A civil szervezetek  
A  Szentgotthárdi  Civil  Fórum  2009-ben  is  folytatta  a  civil  szervezetek  érdekeinek  képviselete  és 
érdekeinek védelme érdekében vállalt tevékenységét. A civil szervezetek elsősorban az egészségvédelem, 
egészségnevelés,  oktatás,  képességfejlesztés,  ismeretterjesztés,  környezetvédelem,  valamint  kulturális, 
szabadidős  és  sport  vonalon  tevékenykednek.  A sokféleség  velejárója,  hogy  a  tagság  sorában minden 
korosztály, nemzetiség, hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő megjelenik. A hasonló működési területű 
civil szervezetek tevékenységét összehangoló szekciókkal hatékony és koordinált a munkavégzés. 

2.3.7.1. A Harmónia Egészségvédő Kör 
Azzal  a  céllal  alakult,  hogy  segítse  az  idős  tagjait  a  betegségek  megelőzésében. 
Szervezésükben több orvosi előadás is volt: 2009. március 26-án a betegségek megelőzése 
felnőttkori  szűrővizsgálatok  elvégzésével,  2009.  október  29-én  a  pajzsmirigy  működési 
zavarokról  belgyógyász  főorvos  közreműködésével,  2009.  november  23-án  a  Városi 
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Egészség  Napon  antioxidáns  előadást  szerveztek,   2010.  március  25-én  a  gyomor-  és 
bélrendszeri  betegségekről  és  azok  vizsgálatairól  szintén  belgyógyász  orvos 
közreműködésével tartottak előadást.

2.3.7.2.  Szívklub  
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  sikeres  pályázatot  nyújtott  be  Vas  Megye 
Szívprogramja  „Jó  szívvel  az  Egészségért”  cselekvési  tervében  rögzített  szentgotthárdi 
programok  megvalósítására.  A programok  között:  az  egészséges  táplálkozás,  az  aktív 
testmozgás, a dohányzás visszaszorítása, valamit lakossági szűrőprogramok valósultak meg 
a Galagonya Szív Klub aktív közreműködésével. A programok megvalósításához 300.000.-
Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. 

2.3.7.3. Civil Fórummal közös  éves cselekvési programtervünk 
A Civil Fórum megkapja a Képviselő-testület elé kerülő, a lakosság szélesebb rétegeit, illetve kifejezetten a 
civil  szervezeteket  érintő  előterjesztéseket,  beszámolókat,  rendelet-tervezeteket.  A Fórum folyamatosan 
áttekinti a képviselő-testület és bizottságai éves munkatervét, és az ott feltüntetett tervezett témakörökhöz 
előzetes javaslatokat ad, témákat vet fel,  koncepcionális kérdésekben a javaslattételen túl  részt  vehet a 
koncepció megalkotásában. Ehhez a szükséges anyagot elektronikus formában megkapja.
Az együttműködés nagyon fontos eleme az önkormányzati feladatok civilek által történő ellátása. Ezen 
belül a bölcsőde működtetése egy törvényi előírás alapján meghozott februári képviselő-testületi döntés 
értelmében  június  végéig  marad  csak  a  Tótágas  Közalapítvány  feladata.  A kulturális,  idegenforgalmi 
feladataink  ellátását  továbbra  is  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  végzi,  ez  kiegészült  az  ifjúsági 
feladatokkal is a fennálló megállapodásunk értelmében. 
A szociális ellátások és az egészségvédelem területén: orvosi előadások, szűrővizsgálatok; drogprevenció 
és egészségügyi sátor a Szentgotthárdi Ifjúság Napján és a Hopplá fesztiválon.
Havi rendszerességgel a Mesepalota és Idősek magazinja műsorok összeállítása, elkészítése a Gotthárd TV-
vel közösen, a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület közreműködésével. Híranyagokat juttat el a 
Gotthárdi Körkép Szerkesztőségének.
A Civil Fórum évente két Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) fórumot szervez, melynek 2009. november 
04-i a témája : „Az egészség fontos” – a H1N1 influenzáról szóló előadás volt.

2.3.7.4 – 2.3.7.5- 2.3.7.6 Nyugdíjas Klub, Ifjú Természetjárók, Diabetes Klub: tevékenységük változatlan 
és folyamatos

2.3.7.7. Pannon Kapu Kulturális Egyesület együttműködve a civil szervezetekkel 2009-ben  az Egészség 
Éve  jegyében  különböző  programmal  segítette  a  város  lakosságát,  kicsiktől  az  idős  korúakig.  Több 
alkalommal  is  biorezonanciás  egészségi  állapotfelmérést  és  tesztelést  szervezett.  2009.  február  19-én 
délelőtt közel 200 szentgotthárdi középiskolás tekinthette meg az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálat Drog 
A'rt  Színpadának  Csengettyű  -  avagy  az  ember,  aki  javítani  kívánt  a  teremtésen  című  előadását  a 
színházban.  A  fiatalokból  álló  színjátszó  csoport  már  másodízben  járt  Szentgotthárdon,  hisz  első 
előadásukat, a Miért címűt, szintén bemutatták már a FIKUSZ-ban. A Drog A'rt Színpad azzal a céllal 
indult,  hogy korosztályának példát  mutasson,  vagy csak  egyszerűen  alternatívát  nyújtson  ahhoz,  hogy 
mivel lehet szabadidejüket értelmesen és hasznosan eltölteni. A darabbal nem titkolt szándéka az volt a 
Színpadnak, hogy a színház és a tánc elemeivel gondolkodásra bírják a fiatalokat. Gondolkodjanak el azon, 
hogy merre tart az életük, ne vegyen rossz irányt, ne a szenvedélyek, az alkohol, a pénz, a hiúság rabjai 
legyenek, ne ezek az elemek legyenek meghatározóak az életükben. Reméljük, az előadás után a gotthárdi 
fiatalok  is  elgondolkodtak  mindezen.  2009.  november  26-án  került  megrendezésre  a  Pannon  Kapu 
Kulturális  Egyesület  szervezésében  az  első  városi  egészségnap.  A  rendezvény  célja  a  megelőzés 
fontosságának hangsúlyozása volt, ezt tükrözte a választott szlogen is: Ha nincs időd az egészségre, lesz 
időd a betegségre.  A Móra Ferenc Városi Könyvtár dolgozói a legújabb, legkeresettebb egészségügyi 
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könyveket  ajánlották az érdeklődőknek. Szív- és érrendszeri  rizikóbecslést,  állapotfelmérést  végeztek a 
szentgotthárdi  Rendelőintézet  szakorvosa  és  egészségügyi  szakembereinek közreműködésével,  melynek 
célja: a betegségek korai felismerése, kiszűrése, koszorúér események megelőzése, alsó végtagi érszűkület 
kockázatának  csökkentése. 
A gyermekeknek rajzversenyt hirdettek: Mitől egészséges az én családom? címmel. 
2010. január 29-én Pilates mozgáskultúra előadást és bemutatót szerveztek. 

2.3.7.8. Lsd. 2.3.7.2 pontban foglaltakat.

2.3.8. Ha egészségről beszélünk, fontos a lelki egészség megléte is:
2.3.8.1.  Pszichiátriai  bentlakásos ellátás: a Fővárosi  Pszichiátriai  Betegek Otthonába  való bekerülés 

érdekében, egyedi elhelyezési kérelemmel nem fordultak még a főpolgármesterhez.

2.3.8.2.  Gyermekpszichológus  :  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  sikeres  pályázatot  nyújtott  be 
Szlovénia  –  Magyarország  Határmenti  Együttműködés  Operatív  Program  2007-2013.  c.  pályázat  2. 
prioritását  megcélzó preventív  egészségügy témakörben:  Mental  Health  megnevezéssel.  A  pályázat 
keretében lehetőségünk van (2,5 évre) 1 fő gyermekpszichológus alkalmazására. A pszichológus a terveink 
szerint 2010. őszével kezdi meg a tevékenységét Szentgotthárdon. 

Az  egészségmegőrzés  területén  egy  egész  városrésznyi  lakosságot  érintő  beruházásként  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 projekt  célja  Szentgotthárd-Farkasfa  településrész  ivóvizét  szolgáltató  I.  számú kút  vízminőségének 
javítása vízkezeléssel. Az ivóvízkezelés megvalósítása nettó 29.990.000,- Ft költséget jelent, amelyre 90 
%-os támogatás nyerhető el a második fordulóban. A második fordulós pályázat benyújtásának határideje: 
2010. augusztus 2. A projekt megvalósítása 2011. II. félévében várható.

2.4. Lakhatás
2.4.1. Első lakáshoz jutók támogatásának 
A ténylegesen 2008-ban induló első lakáshoz jutók támogatásának új rendszere beváltotta a hozzáfűzött 
reményeket. A megfogalmazott  elvek megfelelő rendezőelvnek bizonyultak.  A 2008-ban jelentkező tíz 
kérelmező 2009-ben megkapta a 100-100 e/Ft-os támogatást. 2009-ben öt kérelmezővel történt támogatási 
szerződés megkötése, mely során az idei költségvetésből összesen 1.500.000.-Ft kerül kifizetésre az év 
folyamán. A 2010-es évben eddig négy fő nyújtott be kérelmet.
2.4.2.  Lakásfenntartási  támogatás:  lakásfenntartási  támogatásban  jelenleg  71  fő  részesül 
Szentgotthárdon.  Közülük  4  fő  adósságkezelési  szolgáltatás  keretében  alanyi  jogon,  6  fő  a  helyi 
rendeletben foglaltak szerint, 61 fő normatív jogon részesül a támogatásban.   

2.5. Oktatás, nevelés, képzés: az esélyegyenlőség biztosításának e területe szinte nagy részt
át fog kerülni a társulási esélyegyenlőségi programba, továbbá a Magisztérium LMG Humánerőforrás és 
Térségfejlesztési Kft. elkészítette a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet 2010., így ez a 
felülvizsgálati anyag inkább összefoglaló jellegű.

2.5.1.  A közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  Törvény 4/A§  -a  kimondja,  hogy  a   közoktatás 
szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak végrehajtásában közreműködők a gyermekkel, 
tanulóval  kapcsolatos  döntéseik,  intézkedéseik  meghozatalakor  az  egyenlő  bánásmód  követelményét 
kötelesek megtartani. Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a közoktatásban minden gyermeknek, 
tanulónak joga, hogy vele összehasonlítható helyzetben levő más személyekkel azonos feltételek szerint 
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részesüljön  velük  azonos  színvonalú  ellátásban.  Az  egyenlő  bánásmód  követelménye  megsértésének 
következményeit orvosolni kell, amely  azonban nem járhat más gyermek, tanuló jogainak megsértésével, 
csorbításával. 
Az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés nyelve a magyar, illetve a nemzeti és 
etnikai kisebbségek nyelve. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek, tanulók - a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott választás alapján - anyanyelvükön, illetőleg 
anyanyelvükön és magyarul vagy magyar nyelven részesülhetnek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és 
oktatásban, illetve kollégiumi nevelésben. A nevelés, oktatás - részben vagy egészben - más nyelven is 
folyhat.

Az e területen biztosítandó esélyegyenlőségi kérdések tekintetében 2008-ban  elkészült, majd  2010-ben 
aktualizált  Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  Közoktatási Esélyegyenlőségi  
Helyzetelemzése és Intézkedési terve, mellyel különösen a társulásban  és a településen a  közoktatás terén 
megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kívánja ösztönözni. 

2.5.2. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
is foglalkozik az oktatás és képzésben biztosítandó esélyegyenlőségről.  A törvény 27.  § (1) bekezdése 
alapján az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely 
államilag  jóváhagyott  vagy  előírt  követelmények  alapján  folyik,  vagy  amelynek  megszervezéséhez  az 
állam közvetlen  normatív  költségvetési  támogatást  nyújt,  vagy közvetve  -  így  különösen  közterhek 
elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás).
2010.  március 3-án megalakult  a  Szentgotthárdi  Oktatási   Intézményben az Iskolaszék,  mely testület 
többek  közt  részt  vesz  a  tanulók  jogainak  érvényesítésével,  kötelezettségeinek  teljesítésével 
összefüggésben  a  nevelési-oktatási  intézmény  által  hozott  döntések,  intézkedések  ellen   benyújtott 
kérelmek elbírálásában.

2.5.3.  Szentgotthárd Város Önkormányzata  kötelező  önkormányzati  feladatként  biztosítja  a  teljeskörű 
közoktatás-szolgáltatást az óvodai nevelés, valamint az általános iskolai nevelés-oktatás területén.
Az önkormányzat nem kötelező feladatként  továbbra is gondoskodik:

• a szakiskolai nevelésről, oktatásról, képzésről, ( III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium) 
• a szakközépiskolai nevelésről, oktatásról, ( III: Béla Szakképző Iskola és Kollégium )
• a  gimnáziumi  nevelésről,  oktatásról  (négy  és  nyolc  évfolyam),  (  SZOI  Vörösmarty  Mihály 

Gimnázium)
• az enyhe fokban értelmi fogyatékosok neveléséről, oktatásáról, ( SZOI Arany János Általános Iskola 

1-4. Évfolyama – szegregáltan )
• az alapfokú művészeti nevelésről, oktatásról, ( SZOI Takács Jenő AMI )
• a kollégiumi nevelésről, oktatásról, ( III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium )
• a nevelési tanácsadó szakszolgálati ellátásról  ( NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató 

Központtal Ellátási Szerződés alapján )

2.5.4 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 10. §-a alapján Szentgotthárd oktatási-nevelési 
intézményeinek nevelési programja, illetve pedagógiai programjai tartalmazzák és figyelembe veszik a 
jogszabályban  előírtakat.  Az  intézmények  házirendjei  is  ez  alapján  készül.  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzata  a  közoktatási  feladatellátás  területén  biztosítja  a  működéshez,  oktatáshoz  való  jog 
esélyegyenlőség  alapján  történő  gyakorlását  a  lelkiismereti  és  vallás  meggyőződés  szabadságának 
lehetőségét,  a  gyermekek, a  szülő és a  közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek 
érvényre juttatását.

2.5.5. Minden gyermek képességének, adottságának megfelelő nevelést, oktatást, képzést kell biztosítani és 
ehhez  az  oktatási  intézményekben  is  gondoskodni  kell  az  egyéni  fejlesztés  lehetőségéről mind  a 
felzárkóztatás,  mind  a  tehetséggondozás  területén.  Az  intézménynek  és  a  fenntartónak  is  arra  kell 
törekednie, hogy az esélyegyenlőség biztosításával tegye lehetővé az oktatás-nevelés elérését a szociálisan 
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vagy  egyéb  tekintetben  hátránnyal  rendelkező  gyermekek  részére  is.  Fontos  a  megfelelő  időben  való 
felismerés: már az óvodában biztosítani kell a megfelelő ellátás, fejlesztés biztosítását ezen gyermekek 
számára.
A Játékvár  Óvodában a  beszédfogyatékos  gyermekek  óvodai  ellátását  logopédia-oligophrénpedagógia 
szakos gyógypedagógiai tanár biztosítja a székhely óvodában, a kistérség óvodáiban szintén az intézmény 
alkalmazottja,  utazó  logopédia  szakos  pedagógus  látja  el  az  arra  rászorultakat.  Továbbá  megbízási 
szerződéssel  –  megfelelő  végzettségű  szakemberrel  -  biztosítja  a  különleges  gondozás  keretében  a 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményében előírt gyógypedagógiai és gyógytestnevelési 
ellátást.
A SZOI Arany János Általános Iskola 1-4. Évfolyamán, valamint a SZOI Széchenyi István Általános Iskola 
5-8. Évfolyamán   a normál tantervet tanuló diákok képzését 2-2 fő fejlesztő pedagógus segíti, a SNI- s 
tanulókkal 2009/2010. tanévtől gyógypedagógus foglalkozik.
Az enyhe fokban értelmi fogyatékosok neveléséről, oktatásáról szegregáltan a SZOI Arany János Általános 
Iskolájában gondoskodik.

2.5.6. – 2.5.7 Sajnos egyre több a sajátos nevelési igényű, valamint hátrányos helyzetű gyermek.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121§. (1) 14. pontjának meghatározása alapján hátrányos 
helyzetű gyermek,  tanuló:  az,  akit  családi  körülményei,  szociális  helyzete  miatt  a  rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan 
hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata 
szerint  -  óvodás  gyermek  esetén  a  gyermek  három  éves  korában,  tanuló  esetében  a  tankötelezettség 
beállásának  időpontjában  legfeljebb  az  iskola  nyolcadik  évfolyamán  folytatott  tanulmányait  fejezte  be 
sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.
Ugyancsak a  közoktatási  törvény rendelkezik a  sajátos  nevelési  igényű gyermekekről.  A szakértői  és 
rehabilitációs bizottság hivatalból indított eljárás keretében megvizsgálja a pszichés fejlődés zavarai miatt a 
nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozottság miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított 
gyermekeket  és  tanulókat.  A vizsgálat  eredményétől  függetlenül  az  érintett  gyermekeket,  tanulókat  a 
juttatások és a költségvetési támogatások tekintetében sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak 
kell tekinteni. Ha a vizsgálat eredményeképpen a gyermek, a tanuló további ellátásra jogosult, anélkül, 
hogy a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével  küzdene,  ellátásáról  a  viselkedés  fejlődésének organikus  okra vissza nem vezethető 
tartós  és  súlyos  rendellenességével  küzdő  gyermekre,  tanulóra  vonatkozó  rendelkezések  szerint  kell 
gondoskodni, s így kell őt nyilvántartani. 
A 653 általános  iskolai  tanuló  közül  30  fő  sajátos  nevelési  igényű –  közülük  15  fő  gyógypedagógiai 
nevelésben –oktatásban részesül - , hátrányos helyzetű 154 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 20 fő.

2.5.8.  Részképesség zavaros tanulók: A SZOI-ban a részképesség zavaros tanulók oktatását, nevelését 
integráltan végezik,  azaz a tanulók saját osztályuk keretében részesülnek oktatásban. Ezen túlmenően a 
közoktatási törvény 52. § (6) bekezdése alapján az évfolyamokra meghatározott kötelező óraszám 15 %-
ában szakirányú végzettséggel rendelkező fejlesztő pedagógus által vezetett rehabilitációs foglalkozásokon 
– fejlesztő órákon vesznek részt. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása Szentgotthárdon a 
SZOI  Arany  János  Általános  Iskola  1-4.  Évfolyamos  intézményében  folyik,  összevont  1-4,  és  5-8. 
osztályban 6 illetve 8 fővel foglalkozik a 2 gyógypedagógus és az 1 fő gyógypedagógiai asszisztens.
A jelenleg zajló akadálymentesítési-  felújítási  munkákkal nagymértékben elősegítik az esélyegyenlőség 
biztosítását az itt tanuló diákok számára.

2.5.10.  a  Játékvár  Óvoda:  Szentgotthárdon  a  3-6-7  éves  korú  népesség  óvodáztatási 
igényeit a  Játékvár Óvoda biztosítja a székhely óvodában, illetve a Tótfalusi telephelyen 
( ez utóbbi 2010. Július 1-jétől megszűnik). Az intézmény alapfeladata az óvodai nevelés, 
melynek során ellátja  a  kistérséghez  tartozó nemzetiségi  /szlovén és  német/  gyermekek 
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óvodai  nevelését,  továbbá  a  beszédfogyatékos  gyermekek  nevelését,  logopédiai 
foglalkozását is.  A szakmai munka meghatározó dokumentumai az óvodai nevelőtestület 
által  1999-ben  megalkotott  óvodai  nevelési  program,  valamint  a  2004-ben  bevezetett 
minőségirányítási  program.  Az  intézmény  működésének  alapdokumentuma  továbbá  a 
szervezeti  és  működési  szabályzat  és  a  házirend.  Az  alapdokumentumok  a  jogszabályi 
előírásoknak megfelelően naprakészek, a szükséges módosításokat folyamatosan végzi az 
intézmény. 
A gyermekek  nevelését  Szentgotthárdon  41  fős  alkalmazotti  létszámmal  biztosítja  az  intézmény.  A 
nevelőtestület  létszáma  26  fő,  minden  óvónő  felsőfokú  képesítéssel  rendelkezik,  sőt  többen 
másoddiplomával (nemzetiségi óvónő, fejlesztőpedagógus,  drámapedagógus,  közoktatási  vezető,  óvodai 
szakértő)  is.  A  nevelőmunkát  segítő  alkalmazottak,  a  12  dajka  mindegyike  dajka  szakmunkás 
bizonyítvánnyal bír.
Az intézmény keretein belül kerül sor a gyermekek logopédiai ellátásának biztosítására. 1 fő a székhely 
óvodában, 1 fő pedig a kistérség minden óvodájában és általános iskolájában végzi a logopédiai ellátást.A 
székhely óvodában a logopédus 54 gyermekkel foglalkozik,  közülük 48 óvodás és 6 első osztályos.  A 
kistérségben a logopédus összesen 53 gyermekkel foglalkozik, 36 óvodást, 9 első osztályost, 5 második 
osztályost és 6  harmadik osztályost lát el.

2.5.11.  Az esélyegyenlőség  biztosításában  szerepet  játszó  intézmények,  személyek  elsősorban  az 
oktatási  intézmények,  a  gyermekekkel  tanulókkal  közvetlenül  kapcsolatban  álló  gondozónők, 
óvodapedagógusok, osztályfőnökök.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye a Szentgotthárdi kistérséghez tartozó valamennyi 
település  vonatkozásában  ellátja  a  családsegítés  szociális  alapszolgáltatáshoz  és  a  gyermekjóléti 
szolgáltatáshoz  kapcsolódó  feladatokat.  Fontos  további  segítséget  jelenthet  a  Nevelési  Tanácsadó,  a 
Gyámhivatal,  a Polgármesteri Hivatal,  a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs bizottság és a 
Rendőrség, de esetenként akár az egészségügyi intézmények, civil szervezetek is. 

2.5.12. Pedagógiai szakszolgálati feladatok:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34.§-a alapján a szülő és a pedagógus nevelő munkáját 
és a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti.
A Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  az  alábbi  szakszolgálati  ellátásokat 
vállalta fel a kistérség területén élő gyermekek, tanulók számára:
a) nevelési tanácsadás,
b) logopédiai ellátás,
c) gyógytestnevelési feladatok.

A  nevelési  tanácsadás,  gyógy-testnevelés,  valamint  a  logopédiai  szakszolgálatot  az  elmúlt  évben 
térítésmentesen biztosította a Társulás valamennyi önkormányzat részére.

2.5.12.1. A nevelési tanácsadás 
Nevelési Tanácsadói feladatokat  ellátási szerződés alapján a NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és 
Kutató Központ , mint szolgáltató látja el.
A  pszichopedagógus hetente  összesen  heti  25  órában  foglalkozik  a  gyermekekkel,  érintettekkel.  A 
Szolgáltató  a  szentgotthárdi  helyszínű  nevelési  tanácsadói  szolgáltatást  a  Szentgotthárd  Városi 
Önkormányzata által biztosított helyiségben (Sztg., Rákóczi u-i szakorvosi rendelők feletti tetőtér három 
helyisége), egyeztetett időpontban végzi.
A nevelési  tanácsadás  szolgáltatás  2010  január  1–2010.  december  31.  időpontok  közötti  nyújtását 
3.000.000,- Ft összegben finanszírozza a Társulás.

2.5.12.2 A logopédiai szolgáltatás : lsd. 2.5.10.
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2.5.12.3. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 35. § (8) bekezdése szerint a gyógytestnevelés 
feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi 
vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja.
A gyógytestnevelési  feladatokat  a  Társulás  a  Szentgotthárdi  Integrált  Oktatási  Intézmény  Széchenyi 
István  Általános  Iskola  intézményegységében  alkalmazott  1  fő  gyógytestnevelő  útján  látja  el.  A 
gyógytestnevelő 2007. évben gyógytestnelés szakon egyetemi oklevelet szerzett.
A 2009/2010 tanévben a gyógytestnevelő heti 7,5 órában látta el a gyógytestnevelés órákat. Ezen órák 
zöme a SZOI intézményegységeiben kerül megtartásra. Az érintett tanulók heti 1 órában gyógyúszáson 
vettek részt.
Gyógytestnevelés órákon részt vett tanulók: 

SZOI Arany János Általános Iskola 15 fő
SZOI Széchenyi István Általános Iskola 9 fő
SZOI Vörömarty Mihály Gimnázium             9 fő
SZOI Magyarlak- Csörötnek Általános Iskola 5 fő

2.5.14. Szentgotthárd Város Önkormányzata minden évben csatlakozik a BURSA Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz, így az utóbbi években 10 főt tud támogatásban részesíteni 10 hónapon keresztül, 
havi 2.000,-Ft/fő összegben, mely támogatást a felsőoktatási intézmény, ahol a hallgató tanul, kiegészíti . 
A 2010-es fordulóban a megye szentgotthárdi pályázót nem támogatott.

2.5.16.  A  város  internetes  portálján  2010.  december  1-jéig  továbbra  is  lehetőség  van  a  SzITáR 
(Szentgotthárd Interaktív Távtanulási Rendszer) igénybevételére.

2.6. Akadálymentesítés
2.6.1. A Polgármesteri Hivatal 
2009-ben  átdolgozott  tervek  készültek  a  Polgármesteri  Hivatal  déli  bejáraton  keresztüli 
akadálymentesítésére.  A  Hivatal  akadálymentesítése  részét  képezi  a  2010.  január  8-i  határidővel  a 
Városközpontok funkcióbővítő megújítása konstrukcióra benyújtott, jelenleg értékelés alatt lévő NYDOP-
3.1.1/A-09-1f-2010-0003  azonosító  számú  „Szentgotthárd  városközpontjának  megújítása  civil  és 
vállalkozói partnerségben” című pályázatnak. 

2.6.2.  Az  elfogadott  helyzetértékelés  rögzítette,  hogy  az  önkormányzati  intézmények  közül  a 
Polgármesteri  Hivatal,  a  Rákóczi  u-i  orvosi  rendelő,  Öregek Napközi  Otthona,  óvoda,  bölcsőde, 
általános és  középiskolák  akadálymentesítését  a  lehető legrövidebb időn belül  meg kell  oldani,  mely 
átalakítások - tekintettel a jelentős beruházási költségekre - csak központi segítséggel végezhetők el.

2.6.3. Gondozási Központ ingatlanának teljes körű akadálymentesítése: 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  sikeres  pályázatot  nyújtott  be  a  Városi 
Gondozási Központ akadálymentesítésére. A projekt össz költségvetése: 12.807.627.-Ft, melyből az állami 
támogatás: 10.886.483.-Ft. A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2010. november 30.

2.6.4. a Szentgotthárd, Rákóczi u. 5. szám alatti Rendelő teljes körű akadálymentesítése
Az Önkormányzat  2010. január  29-i  határidővel  pályázatot  nyújtott  be az Egészségügyi  szolgáltatások 
fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése 
című  komponensre.  A pályázat  NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0008  azonosító  számmal  és  „Szentgotthárd 
háziorvosi rendelő épületének akadálymentesítése és energiahatékony felújítása” címen befogadásra került 
és  támogatásban  részesült.  A pályázat  projektarányos,  komplex  akadálymentesítést  tartalmaz  (a  teljes 
földszinti  rész  valamennyi  fogyatékkal  élő  csoport  számára  akadálymentes  lesz).  A  gyermekorvosi 
rendelők bejáratánál (Széll  K. tér  14.  udvar felől)  akadálymentes parkolók kerülnek kialakításra,  az új 
nyomvonalú  járdát  a  bejáratig  vezetősáv  fogja  jelölni.  Megvalósul  a  bejárat,  belső  ajtók  cseréje, 
infokommunikációs  akadálymentesítés  és  akadálymentes  WC  kialakítása.  A  bejárat  és  a  földszinti 
padlóvonal közötti szintkülönbséget emelőgép fogja áthidalni. 
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2.7. Ifjúság
2.7.1.  Ifjúsági  Cselekvési  Terv:  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete 120/2009 számú határozatában az „Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város 
Ifjúsági  Koncepciójához”  című  dokumentum  végrehajtásának  határidejét  és  az  Ifjúsági 
Koncepció érvényességének határidejét 2011-ig meghosszabbította

2.7.2. A gyermekétkeztetés: Szentgotthárd Város Önkormányzata  a gyermekétkeztetést 2009.évben is az 
önkormányzati illetve kistérségi fenntartású intézményekben működtetett konyhákon keresztül biztosította. 
A gyermekétkeztetési feladatokat az önkormányzat vállalkozói szerződés alapján, a vállalkozó által az 
intézményben üzemeltett konyhákban látja el. A gyermekétkeztetés ellenőrzésre került 2009.évben is, 
intézkedést igénylő hiányosságokat nem állapítottak meg.

2.7.3. Minden évben igyekeztünk figyelemmel kísérni a szentgotthárdi tanulóifjúság egészségi állapotát – 
ehhez minden tanévben megvizsgáltattuk a tanulók egészségügyi állapotának mérhető adatait. Amikor az 
ifjúság egészségi állapotáról beszélünk, akkor gondolunk a tényleges, mérhető egészségügyi tényezőkre; 
a  mentális  problémákra;  a  káros  szenvedélyekre;  az  egészségügy  városi  intézményrendszerére;  a 
megelőzés  kérdéseire;  az  egészségügyi  propagandára,  a  megelőző  programok  és  szűrővizsgálatok 
kérdéseire.

2.7.3.1.  Gyógytestnevelés: lsd. 2.5.12.3. pont

2.7.3.2. A tanulóifjúság mentális egészségi állapota:
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2009-ben kísérleti jelleggel elindította a csoport foglalkozást a  
gyermekközösségben jelentkező agresszió visszaszorítása érdekében. Ebben a kísérleti programban részt 
vesz a szolgálat egyik gyermekjóléti szolgáltatásban tevékenykedő szakembere, a városban található két 
középiskola iskolavédőnője,  és  természetesen az  intézmények vezetői,  és  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  csoport  foglalkozások 
folyamatosan zajlanak, a résztvevők motiváltak lettek. A kísérleti programot 2010-ben általános iskolákban 
is megvalósítják. Jelenleg a SZOI Arany János Általános Iskola négy alsó osztályában történik az iskolai 
szociális munka a gyermekagresszió visszaszorítása és kezelése érdekében. 

2.7.4.  Szociális nyári  gyermekétkeztetés:  a  települési  önkormányzatok  számára  2010. 
évben  ismét  lehetőség  nyílik  kötött  felhasználású  állami  támogatásból  szociális  nyári 
gyermek étkeztetés megszervezésére. A gyermekek számára június 16-tól augusztus 31-ig 
terjedő időszakban minimum 44, de maximum 54 munkanapig folyamatosan napi egyszeri 
meleg  étkeztetést  kell  biztosítani.  Kivételes  esetben,  ha  az  önkormányzat  a  meleg 
étkeztetést  nem  tudja  megszervezni,  a  támogatás  felmelegíthető  étel  biztosítására  is 
fordítható. 
Az állami támogatásból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek étkeztetése 
biztosítható. Az étkeztetés biztosítása az Arany János Általános Iskola és a Széchenyi István Általános 
Iskola főző konyhájáról, az étel ételhordóban történő elszállításával történik.
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2.7.5..  Biztosítjuk  a  házi  gyermekorvosok munkájához  szükséges  feltételeket,  védőnői  szolgálatot 
működtetünk,  ami  iskolai  védőnői  feladatokat  is  ellát.  A Rendelőintézetnél  fenntartott  szakellátások 
értelemszerűen a tanulóifjúság által is igénybe vehetők. A továbbiakban is fenn kell tartanunk a jelenlegi 
egészségügyi rendszert,  annak minden elemét (gyógytestnevelés, védőnői szolgálat,  nevelési  tanácsadás 
stb.)

 
2.7.9.  A gyermekjóléti  szolgáltatást  Szentgotthárdon  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat látja  el.  A  Szolgálat  2009/2010.  tanévben  is  bekérte  a  nevelő–oktató 
intézményekben ismert veszélyeztetett és hátrányos helyzetű kiskorúak adatait. A beérkezett 
információkból  kiderült,  hogy  a  jelzőrendszeri  tagok  37  fő  veszélyeztetett  és  264  fő 
hátrányos helyzetű gyermeket jeleztek.
2.8. Idősek
2.8.1. A Városi Gondozási Központ által biztosított szolgáltatások változatlanok. Változások a támogató 
szolgálat, a közösségi ellátás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása tekintetében 
történtek. Eddigi normatív finanszírozást 3 évre megkötött finanszírozási szerződés váltotta fel. 

2.8.2.  Támogató Szolgálat továbbra is az egyik legfontosabb szociális ellátás, amely a fogyatékkal élő 
emberek hátrányait csökkentheti, esélyegyenlőségüket megalapozhatja. A szolgáltatást - 2010. március 31-
vel – igénybe vevők száma fogyatékosság típusa szerint  összesen: 18 fő.  (ebből:  3 fő látássérült,  5 fő 
értelmi sérült, 2 fő mozgássérült, 8 fő egyéb)

2.8.3. Temetői buszjárat:  A Városi Gondozási Központ Támogató Szolgálata a nehezen 
mozgó, idősebb személyek részére 2008. szeptember 12-től indította be rendszeresen, havi 
2  alkalommal  a  temető  járatát.  A járat  lehetséges  igénybevételének  időpontja  az  adott 
tárgyhónap második és  utolsó hetének pénteki  napja  15 órától-  17 óráig.  A szolgáltatás 
térítésmentesen vehető igénybe. A járat útvonalterv alapján működik, az igényt a Támogató 
Szolgálat vezetőjénél kell bejelenteni.

2.8.4. Közösségi pszichiátriai ellátás: Kliensek száma 2010. március 31-vel: 47 fő. Ebből 46 fő régi, 1 fő 
pedig új igénybe vevő volt.

2.8.5. Időskorúak  Gondozóháza:  Az Időskorúak  Gondozóháza  működési  engedélyének  visszavonása 
megtörtént, az ellátottak elhelyezése is rendben lezajlott.

2.8.6.  Móra Ferenc Városi Könyvtár:  változatos szolgáltatásaival az információkhoz való hozzáférést 
nagymértékben segíti.

2.8.7. A Vöröskereszt Szentgotthárdi Területi Szervezetének alaptevékenységei közé tartozik az emberi élet 
és  egészség  védelme.  Egészségnevelési  vetélkedőt,   csecsemőápolási,   elsősegélynyújtó  versenyt 
szerveztek  a  diákok  számára.  A  XX.  Hopplá  Amatőr  Könnyűzenei  Fesztiválon  drog-prevenciós 
programmal vettek részt. Több alkalommal véradást szerveztek a Színházban

2.8.8.  Karitász évek  óta  működik  Szentgotthárdon.  Alapelve  a  segítségnyújtás,  a  rászorulókról  való 
gondoskodás  a  keresztény,  karitatív  szellemiség  előtérbe  helyezésével.  Évente,  2009-ben  is  négy 
alkalommal  Szentgotthárdon  100-120  család  részesült  az  Európai  Uniótól  érkező  élelmiszer 
segélyszállítmányban,  ami  10-10 kg lisztből  vagy cukorból  vagy száraz  tésztából  állt.  Karácsonykor  a 
rászoruló  időseknek  csomagot  állítottak  össze.  2010.  márciusában  a  3-4  gyereket  nevelő  rászoruló 
nagycsaládosok  mosógépet  és  hűtőszekrényt  kaptak  a  Karitásztól  egy  pályázat  révén.  2010  április 
hónapban Szentgotthárdon és a városrészekben 3-3 (összesen: 24, 68 év feletti) idős személy részesült az 
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energiatakarékos izzócsere programukban, ahol kicserélik a lakásban található összes, régi villanykörtét 
energiatakarékos izzóra. 

2.8.9.  Nyugdíjas  Klub:  továbbra  is  az  egyik  legnagyobb  létszámú  egyesületként,  a 
városban  élő  nyugdíjasok  szabadidejének  hasznos  eltöltését  szervezi,  különböző 
programokkal, előadásokkal, kirándulással gazdagítja tagjai életét.

2.9. Nemzeti és etnikai kisebbségek
2.9.1.  Szlovének:  A  szlovén  kisebbség  2009.  évben  megnevezett  háttérintézményei  továbbra  is  jól 

működnek (rádió, folyóirat, kulturális központ, szálloda, konzulátus). Havonta szlovén misét tartanak a 
szentgotthárdi  Nagyboldogasszony  templomban,  szlovén  nemzetiségű  atya  celebrálásával  és  szlovén 
nyelvű kórusok szerepeltetésével. Működik a Szlovének Szentgotthárdi Kamarakórusa, ami a szlovének 
rendezvényein lép fel.
A Városi Televízió és Kábelüzemeltető Non-profit Kft. sikeresen pályázott a  Szlovénia-Magyarország 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. kiírásban. A projektben – amelyben a Gotthárd 
TV  partnere  a  Magyarországi  Szlovének  Szövetsége,  valamint  az  RRA  Mura  Ügynökség  és  a 
muraszombati TV AS stúdió – az egyik fő elem a Gotthárd Tv és a TV AS együttműködése. A két stúdió 
két és fél éven át hetente készít magazinműsort, amelyeket rendszeresen kicserélnek, és műsorra tűznek. 
Ehhez a projekthez szükség volt arra, hogy létrejöjjön a Gotthárd TV keretein belül egy önálló, szlovén 
szerkesztőség, melynek négy munkatársa van. Ők készítik a heti szlovén magazint, a Bepillantót.

2.9.2.  Német kisebbség:  2009 júliusával megalakult a Szentgotthárd-Rábafüzes NKÖ Önkéntes Tűzoltó 
Egység,  18  alapító  taggal. Együttműködési  megállapodást  kötöttek  Szentgotthárd  Város  Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületével és a Heiligenkreuz-i Önkéntes Tűzoltósággal.
2009 szeptemberében a Német Kisebbségi Önkormányzat  testülete a BMI pályázat alapján  kialakított 
www.rabafuzesnko.mfvk.hu honlap  fejlesztési,  karbantartási,  frissítési  és   újság  formájában  való 
előállítását és ingyenes terjesztési feladatait a magára vállalja, illetőleg folytatja. Továbbá kötelességének 
és  feladatának  tekinti,  hogy  a  2008  decemberében  átadott  Honismereti  múzeum  (Heimatmuseum) 
állagmegóvási, továbbfejlesztési, tárlatbővítési és egyéb feladatait ellátja, illetve elláttatja.
2009 novemberében az ún. középső iskolaépület bővítésének és a tervek előfinanszírozásának kérelmét 
elfogadta  a  kisebbségi  önkormányzat.  Az  épület  helyet  ad  a   Honismereti  múzeumnak,  a 
fiókkönyvtárnak, a Rábafüzesi Hianzek Integrált Közösségi Hely és Információs Központnak.
A Német Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évtől legalább évente kétszer német nyelvű, illetve kétnyelvű 
ökumenikus istentiszteletet szervez, és annak költségeit felvállalja.
A németek kulturális életét színesíti a Rábafüzesi Asszonykórus, ami harmadik CD-je kiadását tervezi

2.9.3. A  nemzetiségi  nyelv  és  identitás  megőrzése  fontos  feladat  az  oktatási  intézményeinkben.  A 
nemzetiségi  nyelv  (szlovén,  német)  gyakorlását  és  tanulását  mind  az  óvodában,  mind  az  általános 
iskolában,  gimnáziumban,  valamint  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium   is  folytathatják  a 
gyermekek
A Játékvár Óvoda Szentgotthárd intézményében 2 szlovén nemzetiségi csoportban (a székhely óvodában 
22 gyermek, míg a Tótfalusi telephelyen 10 gyermek) folyik a kisebbségi és nemzetiségi óvodai nevelés. 
Német  nemzetiségi  és  kisebbségi  nevelés  is  folyik  a   székhely  óvodában  egy  csoportban,  ahol   23 
kisgyermek van.
A SZOI Arany János Általános Iskola 1-4. Évfolyamán a 2009/2010-es tanévben ismét indult olyan osztály, 
melyben a tanulók a szlovén nemzetiségi nyelvet heti 5 órában sajátíthatják el, ezen képzést 10 tanuló 
számára szervezték meg. A többi osztályokban csatlakozó órában vagy szakkör keretében tanulhatják a 
nemzetiségi nyelvet. Ugyancsak e tanévben német nemzetiségi osztály is indult 22 fővel, ahol szintén heti 
5 órában nemzetiségi német nyelvet sajátíthatják el a tanulók. 
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2.9.4.  Cigány Kisebbség: anyagi, szociális helyzetük nem javult, nagyon sokuknak van lakbér-,   illetve 
vízdíjhátraléka az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat felé. Évente megtartják a roma közösségi napot, 
a  roma  labdarúgó  tornát.  Az  önkormányzat  biztosított  számukra  helyiséget  üléseik  tartására,  ügyeik 
intézésére.

3.  ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEK

Az Etv.  63.§  (4)  bekezdése  alapján  az  ötven  főnél  több  személyt  foglalkoztató  költségvetési  szervek 
kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni.

3.1. Polgármesteri Hivatal      
Hivatalunkban a dolgozó köztisztviselők létszáma  meghaladja a törvényben a kötelező esélyegyenlőségi 
terv készítéséhez előírt létszámot, ezért hivatalunk rendelkezik 2004. óta esélyegyenlőségi tervvel. 
Az esélyegyenlőségi tervben foglaltak megvalósulásáról évente beszámol az esélyegyenlőségi referens a 
januári munkaértekezleten.  

3.1.1. Személyi feltételek:
A Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyeinek számát a Képviselő-testület a 2009. februári ülésén 
55 álláshelyben határozta  meg.  Az igazgatási  létszámon belül  49 fő érdemi ügyintézői  (vezetőket  is 
beleértve),  5 fő ügykezelői és 1 fő fizikai állományi létszámot engedélyezett.  Jelenleg üres álláshely 
nincs.

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó ügyintézők, ügykezelők a 9/1995. (II. 3.) Kormányrendeletben előírt 
iskolai végzettséggel rendelkeznek. 

3.1.2. Munkaerő-utánpótlás, pályáztatás:
A megüresedő álláshelyeket vagy pályáztatással töltötték be vagy belső átszervezéssel. A Polgármesteri 
Hivatal következő , 2011- 14 . közötti időszakra vonatkozó munkaerő-gazdálkodási tervének elkészítése 
folyamatban van.

3.1.3. Képzés, továbbképzés adatai:
A Polgármesteri Hivatal éves továbbképzési tervvel rendelkezik, melyet a személyügyi ügyintéző állít 
össze a továbbképzési kötelezettségek, igények és az irodavezetők javaslata,  valamint a költségvetési 
előirányzat  alapján.

3.2. SZOI
A 2010-ben  aktualizált  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás   Közoktatási  
Esélyegyenlőségi  Helyzetelemzése és Intézkedési terve részletesen foglalkozik a SZOI intézményén belül a 
közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőségi feladatokkal, célkitűzéssel. 

3.3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
A 2010-ben  aktualizált  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás   Közoktatási  
Esélyegyenlőségi  Helyzetelemzése és Intézkedési terve részletesen foglalkozik ezen  intézményen belül a 
közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőségi feladatokkal, célkitűzéssel. 

3.4. Az önkormányzat Települési Esélyegyenlőségi Programja

Lsd. 1/A és 1/B. pontban foglaltakat.
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4. ÖSSZEGZÉS ÉS CSELEKVÉSI TERV
Megállapíthatjuk,  hogy  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  intézményeinél  az  esélyegyenlőség,  az 
előítélet mentesség, az egyenlő bánásmód, a szociális biztonság feltételeinek javítása, az önkormányzat 
koordinációs szerepvállalása biztosított.

E területet érintő jogszabályváltozásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, az ezekből eredő feladatokat 
végrehajtjuk,  sőt  a  helyi  viszonyokat  figyelembe  véve  –  a  rendelkezésre  álló  anyagi  lehetőségek 
függvényében – a helyben felmerülő problémákra, helyi megoldásokat alkalmazunk, pl. temetői buszjárat 
beindítása, szociális intézményi ellátások átszervezése, oktatási intézmény átszervezés stb.

Az  esélyegyenlőség  területén  a  felülvizsgálati  anyag  tanúsága  szerint  az  infrastrukturális  fejlesztések 
elengedhetetlenek,  ezek  anyagi  fedezete  jelen  helyzetünkben  csak  pályázati  források  megszerzésével 
lehetséges, a pályázati lehetőségekkel folyamatosan élünk, de ezek kihasználását is kockáztatja a saját erő 
biztosítás bizonytalansága.

Melléklet

Cselekvési Terv
a Települési Esélyegyenlőségi Programhoz kapcsolódóan

1. A SZOI esélyegyenlőségi tervének elkészítése.
Határidő: azonnal
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

A 2010-ben  aktualizált  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás   Közoktatási  
Esélyegyenlőségi  Helyzetelemzése és Intézkedési terve részletesen foglalkozik a SZOI intézményén belül a 
közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőségi feladatokkal, célkitűzéssel. 

2. A Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi terve érvényesülésének vizsgálata. 2008. december 31-
ét  követő  időszakra  vonatkozó  polgármesteri  hivatali  esélyegyenlőségi  terv  előkészítése,  a 
munkáltatóval és a szakszervezettel történő egyeztetés.

A Polgármesteri Hivatal rendelkezik 2004. óta esélyegyenlőségi tervvel, évente értékeljük a benne 
foglaltakat és aktualizáljuk.

3. Gyermekpszichológus foglalkoztatása pályázati lehetőség függvényében.
Határidő: 2009. január 31.
Felelős:  Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  sikeres  pályázatot  nyújtott  be  Szlovénia  – 
Magyarország Határmenti Együttműködés Operatív Program 2007-2013. c.  pályázat  2. 
prioritását megcélzó preventív egészségügy témakörben: Mental Health megnevezéssel. A 
pályázat keretében lehetőségünk van (2012. szeptember 30-ig) 1 fő gyermekpszichológus 
alkalmazására.  A pszichológus  bérének  95%-a  a  pályázat  terhére  kerül  kifizetésre.  A 
pszichológus a terveink szerint 2010. őszével kezdi meg a tevékenységét Szentgotthárdon. 
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4. A Polgármesteri Hivatal, a Rákóczi u-i orvosi rendelők, a Játékvár Óvoda, a Tótágas Bölcsőde, a 
SZOI tagintézményei, valamint a III. Béla Szakképző Iskola főépületének akadálymentesítése – 
elsősorban pályázati lehetőségek igénybevételével.
Határidő: törvényi határidők szerint
Felelős: intézményvezetők

  Fekete Tamás irodavezető
  Jakabné Palkó Edina irodavezető

A  Játékvár  Óvoda,  Arany  János  Ált  Iskola  főbejárata,  a  Gondozási  Központ  akadálymentesítése 
folyamatban van. A Rákóczi úti orvosi rendelő, hivatal  akadálymentesítése nyertes pályázatok segítségével 
fog megvalósulni. 
A városrehabilitációs pályázattal - amelynek nyertességét még nem erősítették meg - a színház és a Széll K. 
tér 14. alatti üzlethelyiségek (önkormányzati + ÁFÉSZ) akadálymentesítése is megvalósul.

5. A Gondozási Központ akadálymentesítése – elsősorban pályázati lehetőségek igénybevételével.
 Határidő: 2011. december 31.
 Felelős: Fábián Béláné igazgató

Fekete Tamás irodavezető
Jakabné Palkó Edina irodavezető

Nyertes pályázat segítségével megvalósítás előtt.

6. A kollégium főépületének rendbetétele, akadálymentesítése – elsősorban pályázati lehetőségek 
függvényében.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Bedics Sándor igazgató

  Fekete Tamás irodavezető
 Jakabné Palkó Edina irodavezető

Ilyen jellegű pályázat nem volt.

7.  A települési  esélyegyenlőségi  programban  meghatározott  ütemterv  végrehajtásáról  minden 
tárgyévet követő év június 30-ig be kell számolni a Képviselő-testület felé. 
Határidő: minden év júniusi képviselő-testületi ülés
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

 Intézményvezetők

Jelen előterjesztéssel tettünk ennek eleget.

8. A SZOI Arany János Általános Iskola új tornatermének kialakítása – elsősorban pályázati 
lehetőségek kihasználásával.
Határidő: 2012. szeptember 1.
Felelős: Pénzes Tibor igazgató

  Fekete Tamás irodavezető
  Jakabné Palkó Edina irodavezető

Nyugat-dunántúli  Operatív  Program  Kis-és  Mikrotérségi  Oktatási  Hálózatok  fejlesztése  pályázat 
benyújtására döntés született. Az új tornaterem kialakítása jelenleg nem része a pályázatnak a ráeső 
költséghányad miatt, de a tervek tartalmazzák II. ütemben való megvalósítással. A tervek azonban az I. 
ütemben  a  tornateremhez  kapcsolódó  vizesblokkok  és  öltözők  megvalósítását  tartalmazzák.  A 
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beruházás során az új építésű részek akadálymentesítése természetesen részét képezik a terveknek, míg 
a felújítással érintett épületrészeknél a felújítás arányos akadálymentesítés valósul meg.

9.  Tornaszoba  kialakítása  a  Játékvár  Óvodában,  a  SZOI  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium 
tornaterme padlózatának felújítása, a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium tornatermének 
felújítása, bővítése – elsősorban pályázati lehetőségek függvényében.
Határidő: 2009. 08. 31.
Felelős: intézményvezetők

  Fekete Tamás irodavezető
  Jakabné Palkó Edina irodavezető

Az Óvoda és Bölcsöde, mint közös igazgatású intézményben a Bölcsöde intézményegység tornaszobáját 
az óvodások is használhatják július 1-től.
A Gimnázium és  a  III.  Béla  Szakképző  Iskola  és  Kollégium  vonatkozásában  tornaterem  felújításra 
pályázat nem volt.

10.  Az  informatikai  infrastruktúra  folyamatos  fejlesztése,  a  régi  géppark  cseréje  a  III.  Béla 
Szakképző Iskola és Kollégiumban és a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezetők

A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium és a III.Béla Szakképző Iskola és Kollégium vonatkozásában is 
újra be lehetett nyújtani az informatikai infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó pályázatot. Ennek keretében 
tantermi  csomagra  pályáztunk  (digitális  tábla,  projektor,  notebook,  wifi,  szoftverek),  valamint  ehhez 
kapcsolódóan 30 fő részére oktatásra, azaz az alkalmazások tanárok részére történő betanítására.

11. Nagyobb támogatás nyújtása a felzárkóztatás és a tehetséggondozás számára, a lemorzsolódás 
minimálisra csökkentése.
Határidő: folyamatos
Felelős:   oktatási intézmények vezetői

Szentgotthárdi intézmény vonatkozásában e tárgyban nem került pályázat benyújtásra.

12. A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló tanulók üdültetésének támogatása.

A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló tanulók üdültetésének támogatása szervezett formában anyagi 
okból  nem valósult  meg.  A szülők  által  benyújtott  kérelmek,  valamint  oktatási  intézmények javaslata 
alapján egyedi elbírálás során (átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájában) néhány 
esetben nyújtott támogatást az önkormányzat ilyen célra. 

13. A Játékvár Óvoda és a Tótágas Bölcsőde játszóudvarainak korszerűsítése pályázati lehetőségek 
függvényében.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: intézményvezetők

  Fekete Tamás irodavezető
  Jakabné Palkó Edina irodavezető

Az Óvoda és  a Bölcsöde vonatkozásában 2009-ben benyújtott infrastrukturális pályázat nyertes pályázat 
volt, de a játszótéri eszközbeszerzést nem támogatta.

14. Az önkormányzat igyekszik élni mindazon lehetőségekkel, amelyek biztosítják a hátrányos helyzetű 
munkanélküliek,  az  inaktívak  munkaerőpiacra  történő  visszakerülését,  így  a  közcélú  és  közhasznú 
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foglalkoztatással,  a  közmunka  pályázatokon  való  részvétellel.  Az  önkormányzat  a  foglalkoztatási 
helyzet  javítása  érdekében  folyamatosan  együttműködik  a  Vas  Megyei  Munkaügyi  Központ 
Szentgotthárdi Kirendeltségével.
Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Lsd. felülvizsgálati anyag 2.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.2.3.1 pontok.

15.  Az  önkormányzat  kezdeményezi  olyan  ismeretterjesztő  anyagok  készítését,  lakossági 
tájékoztató  fórumok,  valamint  más  típusú  programok,  rendezvények  szervezését,  melyek 
előmozdíthatják  az  esélyegyenlőségi  program  célcsoportjait  jelentő  emberek  kedvezőbb 
társadalmi integrációját és szemléletváltást eredményezhetnek a lakosság minden tagjánál.
Az  önkormányzat  a  jogsértésekkel  szembeni  fellépés  lehetőségeire  vonatkozó  tájékoztatási 
lehetőségeket biztosítja, és saját eszközeivel népszerűsíti azokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

A Polgármesteri Hivatal refektóriumában továbbra is térítésmentesen biztosítunk helyet 
minden  hónap  páratlan  hetének  hétfőjén,  10.30-12.00  óráig  a  Mobil  Jogsegély 
Szolgálatnak. Ennek lényege, hogy az Egy Hajóban Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 
együttműködésben az  Igazságügyi Minisztérium Jogi  Segítségnyújtó Szolgálatával  jogi 
tanácsadást,  okiratszerkesztést  vállal  régióbeli  jogászok  közreműködésével.  Ennek 
keretében azon rászorulók vehetnek igénybe  ingyenes jogi szolgáltatást, akiknek az egy 
főre  jutó  havi  jövedelme,  vagy szociális  rászorultsága  azt  indokolja  és  olyan jogvitás 
ügyük  van,  amely  jogi  tanácsadást  igényel.  Az  ügyfeleknek  a  jövedelemigazolásaikat 
(nyugdíjigazolás,  munkabér  igazolás),  személyi  okmányaikat,  illetve  a  szociális 
rászorultságukat  igazoló  okmányaikat  (pl.  közgyógyellátási  igazolvány)  kell  magukkal 
vinniük.  A szolgáltatást  a  városi  honlapon  népszerűsítjük,  de  az  egyes  fogadóórákat 
mindig  megküldjük  a  sajtó  munkatársainak  is,  hogy  minél  szélesebb  körben  legyen 
terjesztve ez a lehetőség. 2010 márciusától személyi változás történt, azóta – az előzetesen 
részünkre megküldött programterv ellenére – szünetel az ügyfélfogadás.
2009  februárjában  uniós  támogatással  indult  útjára  egy  díjmentes  jogi  tanácsadás  és 
információszolgáltatás,  a  Jogpont  Hálózat,  melynek  Szentgotthárdon  is  működik  irodája.  A Nyugat-
dunántúli  Jogpont  Hálózat  21  irodája  képzett  ügyvédekkel  várja  a  segítségre,  tanácsra  szorulókat.  A 
szolgáltatást a városi honlapunkon is népszerűsítettük.

Határozati javaslat
 Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  „Szentgotthárd  Város  Önkormányzata 
esélyegyenlőségi  programjának  felülvizsgálata,  beszámoló  a  települési  esélyegyenlőségi  programban 
meghatározott  ütemterv  végrehajtásáról,  helyzetértékelés  Szentgotthárd  Város  és  kistérsége 
közintézményeinek  akadálymentesítéséről,  az  ezzel  kapcsolatos  lehetőségekről”  című  előterjesztést 
megismerte, az esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Szentgotthárd, 2010. május 12.

Viniczay Tibor 
  polgármester

Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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BESZÁMOLÓ
a képviselő-testület 2010. május 26-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Non-profit Kft. működéséről – az 
átalakulástól eltelt időszakban.

Tisztelt Képviselő-testület!

Éves  munkatervünk  elfogadásakor  határoztunk  arról,  hogy  a  májusi  ülésen  megtárgyaljuk  a  Városi 
Televíziónak  a  tavalyi  átalakulása  óta  történtekről,  működéséről,  tapasztalatairól  szóló  beszámolót. 
Megkeresésünkre Dékány István,  a  Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Non-profit  Kft. 
ügyvezető igazgatója a napirend kapcsán írásban az alábbi tájékoztatást adta a Tisztelt Képviselő-testület 
számára:

A Gotthárd Tv szakmai munkáját jelentősen nem befolyásolta a cég átalakulása. 
A korábbi műsorrend szerint készítettük a heti friss híradót, a szintén heti, különböző témájú magazinokat 
(Kerekasztal,  események  közvetítése,  témák  feldolgozása),  valamint  a  havi  készítésű  tematikus 
magazinokat.  Ilyen az Idősek Magazinja és a fiatalokat megcélzó Koktél.  Rendszeresen új mesékkel 
bővül a Mesepalota sorozata is.
Rendszeresen, élőben közvetítjük a testületi üléseket, és szintén élőben láthatták nézőink az október 23-i, 
valamint a március 15-i városi ünnepségeket. Az elmúlt éveknek megfelelően élőben adtuk az Alpokalja 
Kupa döntőinek mérkőzéseit, melyet idén Szlovéniában is élőben nézhettek. 
Tettük mindezt a tulajdonos támogatása nélkül. Az évek óta elmaradó anyagi segítség egyre nagyobb 
terhet jelent a Gotthárd Tv számára, egyre nehezebb tartani a nézők által megszokott és a szakma által is 
elismert színvonalat, a műsorok számát és minőségét.

Mint említettük, a szakmai munkát az átalakulás jelentősen nem befolyásolta, ugyanakkor a közhasznú 
minősítés megszerzését fontos lépésnek tartottuk, ami adózás szempontjából jelent könnyebbséget, és az 
esetleges támogatók megnyerését is megkönnyítheti. 
A közhasznú minősítés új pályázati lehetőségeket is megnyitott a cég számára, és volt is egy sikeres, 
uniós  pályázatunk a  Szlovénia-Magyarország  Határon  Átnyúló  Együttműködési  Program 2007-2013. 
keretein belül. Ebből a forrásból részben a Gotthárd Tv optikai kábelhálózatát bővítettük, mintegy 40 
millió  forintos  értékben.  A fejlesztés  a  Rábavidék  három  településére  –  Szakonyfalu,  Felsőszölnök, 
Alsószölnök - juttatja el nem csak a Gotthárd Tv műsorát, de a cég által szolgáltatott, részben digitális 
programcsomagokat,  a  szélessávú  internetet  és  az  IP alapú  telefonálás  lehetőségét.  Több  mint  200 
családdal nőtt a szolgáltatásokkal és műsorokkal elért otthonok, családok száma.

A projektben – amelyben partnerünk a Magyarországi Szlovének Szövetsége, valamint az RRA Mura 
Ügynökség  és  a  muraszombati  TV  AS  stúdió  –  a  másik  fő  elem  a  Gotthárd  Tv  és  a  TV  AS 
együttműködése. A két stúdió két és fél éven át hetente készít magazinműsort, amelyeket rendszeresen 
kicserélünk, és műsorra tűzünk.
Ehhez a projekthez szükség volt arra, hogy létrejöjjön a Gotthárd TV keretein belül egy önálló, szlovén 
szerkesztőség, melynek négy munkatársa van. Ők készítik a heti magazint, a Bepillantót.
A magazin készítése és annak felügyelete  plusz szakmai kihívást  jelent  a  szerkesztőség számára,  de 
ennek – a visszajelzések alapján – sikerül megfelelnünk, hiszen a Rábavidéken nagyon jó a visszhangja a 
műsorsorozatnak.

A projekt  fejlesztéseként  olyan berendezéssel  is  rendelkezik  a  Gotthárd  Tv,  aminek segítségével  élő 
kapcsolatot tudunk teremteni partner televíziónkkal, így a szlovén a TV AS muraszombati stúdiójával is.
A projekten belül két médiatábort is szervezünk. Idén Szlovéniában, 2011-ben pedig Szentgotthárdon, 
hogy a határ két oldalán élő fiatalok is közelebb kerüljenek a televíziózáshoz és egymáshoz.
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Folyamatos  a  kapcsolattartás  a  határon  túli  partnereinkkel,  akikkel  már  mondhatni  baráti  kapcsolat 
alakult ki, ami köszönhető a szlovén szövetség közvetítői szerepének is.

A  szakmai  munkában  a  nyár  közepén  tapasztalható  némi  teljesítmény  csökkenés.  Más,  országos 
csatornákhoz hasonlóan nyáron, 4-5 héten át nálunk is kevesebb a munka, bár nem áll le teljesen az élet a 
szerkesztőségben, de friss  híradó nem készül,  ugyanakkor a legfontosabb eseményeken ott  lesznek a 
munkatársaink.

A leállást elsősorban a szabadságok kiadása miatt időzítjük erre az időszakra. Az év többi időszakában 
így zökkenőmentes  lehet  a  munka,  a  műsorok készítése.  Illetve  a  technikai  eszközök,  berendezések 
karbantartását is erre az időszakra tervezzük.

A jövőre  nézve  jelentős  szakmai  fejlesztési  terveink  nem lehetnek,  hiszen  nincs  forrásunk hozzá.  A 
Gotthárd Tv számára a jelenlegi műsorrend megtartása is jelentősen megterhelő, nagy erőfeszítéseket 
kíván. Ezt azonban szeretnénk folytatni, megtartani értékeinket.
Ugyanakkor a szlovén projekt feladatait is ugyanezen a szinten kívánjuk ellátni.

Elnyertük a tavaly megnyitott szálloda televízió, internet, és telefon szolgáltatását. A tv csatornákat IP 
technológiával, az internetet szimmetrikus optikai bérvonalon juttatjuk el az épületbe. A kedvezményes 
percdíjú IP telefonszolgáltatásunk teljes mértékben megfelel egy négycsillagos szálloda igényeinek.

Felkérést kaptunk a csörötneki önkormányzat épületének gyengeáramú átépítésre. A tavalyi év második 
félévében  átadtuk  az  átépített  belső  strukturált  hálózatot,  ami  egy  központi  szerverrel  köti  össze  a 
munkaállomásokat. Ugyanez a szerver látja el az IP telefonközpont funkcióit is.  Segítségével 0 Ft-os 
percdíjon beszélhetnek intézményeikkel, illetve azon települések intézményeivel, lakosaival is, melyek IP 
telefonos szolgáltatásunkkal rendelkeznek. Az internetet itt is szimmetrikus optikai bérvonalon juttatjuk 
el az épületbe.

Az önkormányzati támogatás elmaradása, a megnövekedett konkurencia nyomása miatt történő előfizető 
vesztés  jelentős  anyagi  kiesést  okozott.  Következményeként  a  kábelhálózat  építése  és  fejlesztése  is 
megtorpant  (pl.:  zsidai  városrész  átépítése).  Ennek  javításának  érdekében  az  Önkormányzat  mint 
tulajdonos tudna segítséget nyújtani kommunikációjával, rendeleteivel.

Természetesen folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, és ahol lehetőségünk van az indulásra, 
ott ezt meg is tesszük.

Terveink között szerepel a kiváló képminőséget eredményező digitális tv csatornák bővítése.
Elindítottuk  a  HD  csatornák  továbbítását,  jelen  pillanatban  a  három  közszolgálati  (m1HD,  m2HD, 
DunaHD) műsor mellet további HD tartalmakat indítunk el (film, zenei, sport és tematikus).

Megrendeltük  és  június  végéig  kivitelezésre  kerül  a  fejállomás  teljes  erősáramú  átépítése,  az 
érintésvédelmi és villámvédelmi elemekkel együtt.
Anyagi forrásaink függvényében elkezdjük a zsidai városrész kábelhálózatának átépítését.
A Széchenyi Iskolában, a Polgármesteri Hivatalban kiépített optikai hálózatunk várja a kedvezményes 
szolgáltatásaink megrendelését.

Ezúton  szeretném  megköszönni  ügyvezető  úrnak  a  beszámoló  elkészítését,  valamint  elismerésemet 
kifejezni a Városi Televízió elmúlt időszakban végzett szakmai és szervező munkájáért.

Határozati javaslat:
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Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  „Beszámoló  a  Szentgotthárd  Városi 
Televízió  és  Kábelüzemeltető  Non-profit  Kft.  működéséről  –  az  átalakulástól  eltelt  időszakban”  című 
beszámolót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2010. május 14.

Viniczay Tibor
  polgármester

Ellenjegyzés:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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J E L E N T É S

a Képviselő-testület 2010. május 26-i ülésére

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

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:

Lejárt határidejű határozatok:

87/2005. számú képviselő-testületi határozat 4. pontja:

A III.  Béla  Szakképző Iskola  és  Kollégium intézménye a  87/2005. sz.  Képviselő-testületi  határozat  4. 
pontjára az alábbiakban tájékoztat:

FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG
2009/2010-es tanév

Az elmúlt tanévhez hasonlóan a tanfolyamok számának alakulásánál érződik a nehéz gazdasági helyzet. 

Változatlanul fennáll, hogy a jelentkezők finanszírozási nehézségekkel küszködnek, valamint az is, hogy a 

cégek, vállalatok lehetősége is korlátozottak. 

Ebben a tanévben, május végéig 52 fő felnőtt képzése fejeződött be, illetve fejeződik be a közeljövőben:

Képzés megnevezése létszám (fő)
Erdőismeret 

(Erdészeti Zrt. Közmunkaprogram pályázata

lezárult: 2010. február

17 fő

CNC forgácsoló

 (Munkaügyi Központ támogatásával) 

 vizsga 2010. május 25-28.

összesen 20 fő

18 fő támogatott

2 fő önerős
Étkezdés *

Vendéglátó eladó *

(a hallgatók önerőből finanszírozzák)

vizsga/vizsgák: 2010. június 01.

15fő

Összesen 52 fő

* Az Étkezdés és a Vendéglátó eladó két rész-szakképesítés, melyet együtt indítottunk, kihasználva a 
moduláris rendszert,  azt hogy a két képesítésnek van egy közös modulja. Ezzel a képzési  időt, a 
költségeket csökkenteni tudtuk, a hallgatók pedig teljesítve a többi modul vizsgakövetelményeit is két 
OKJ-s bizonyítványt, szakképesítést kapnak.

Induló, valamint tervezett képzéseink:

134/144



A  Regionális  Munkaügyi  Központ  Ajánlattételi  felhívására  iskolánk  két  szakmai  képzés  pályázati 

benyújtására kapott lehetőséget:  CNC forgácsoló, valamint  Szállodai szobaasszony.  A CNC forgácsoló 

képzés 2010. május 17-én 14 fővel indul. 

A  Szállodai  szobaasszony  képzés  megvalósulásának  érdekében  folyamatos  kapcsolatban  vagyunk  a 

Munkaügyi Központ körmendi kirendeltségének vezetőjével: figyelve a Körmenden épülő fürdő, illetve a 

tervben lévő szálloda munkaerő-igényét.

Május végi jelentkezési határidővel szervezés alatt vannak az alábbi tanfolyamok:

 A képzések szélesebb körű megvalósulása érdekében változatlanul a Munkaügyi Központ által támogatott 

képzések  palettájának  bővülését  látjuk,  mindamellett,  hogy  figyelemmel  kísérjük  a  térségben  nyíló 

lehetőségeket, munkaerő-piaci igényeket.

Kistérségi Iroda:

Az Önkormányzat  2010. január  29-i  határidővel  pályázatot  nyújtott  be az Egészségügyi  szolgáltatások 
fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése 
című  komponensre.  A pályázat  NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0008  azonosító  számmal  és  „Szentgotthárd 
háziorvosi rendelő épületének akadálymentesítése és energiahatékony felújítása” címen 55.286.112,- 
Ft költségvetéssel befogadásra került és 90 %-os intenzitás mellet 49.757.501,- Ft támogatásban részesült.

A projekt műszaki tartalma:
- Akadálymentesítés: A pályázat projektarányos, komplex akadálymentesítése (a teljes földszinti rész 

valamennyi  fogyatékkal  élő  csoport  számára  akadálymentes  lesz).  A gyermekorvosi  rendelők 
bejáratánál (Széll K. tér 14. udvar felől) akadálymentes parkolók kialakítása, új nyomvonalú járda 
építése, amelyet a bejáratig vezetősáv fog jelölni. Megvalósul a bejárat és a belső ajtók cseréje, 
infokommunikációs akadálymentesítés és akadálymentes WC kialakítása. A bejárat és a földszinti 
padlóvonal közötti szintkülönbség áthidalására emelőgép beépítése.

- Külső homlokzat hőszigetelése és színezése.

Megnevezés
Vendéglátó eladó
Étkezdés
Szakács
Szállodai szobaasszony
Kereskedő boltvezető
Textiltermék- összeállító
Fatermékgyártó
CNC forgácsoló
ECDL Start és Full
Idegen nyelvi képzések: angol, német, szlovén
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- Nyílászárók: ablakok és belső ajtók cseréje.
- Fűtéskorszerűsítés:  meglévő  acéllemez  tagos  radiátorok  és  a  váróban  lévő  klímakonvektorok 

cseréje  új  acéllemez  lapradiátorokra,  régi  radiátorszelepek  cseréje  termosztatikus  szelepekre, 
költségosztó felszerelése rendelőnként. Hőközpont átalakítása 4 szabályozási körös rendszerre.

- Vízellátási  és  villamos  rendszer  felújítása  és  almérők  felszerelése  rendelőnként.  A használati 
melegvíz biztosítása rendelőnként  elhelyezett  bojlerekkel.  Gyermekorvosi  rendelőkben világítási 
hálózat  felújítása  mennyezeti,  fénycsöves  lámpatestek  felhelyezésével  (elektronikus  előtéttel 
szerelve).  A  vetkőzőkben,  folyosókon,  váró  helyiségekben  és  egyéb  kisegítő  helyiségekben 
kompaktfénycsöves  lámpatestek  felszerelése.  Az  orvosi  rendelő  épületének  udvarán  az 
akadálymentesítéshez igazodva automatikus vezérlésű térvilágítás kiépítése.

- Rendelők, védőnői szobák, orvosi, ügyeleti szoba újracsempézése és festése.
- Védőnői és informatikai eszközbeszerzés.

Óvodai és iskolai beíratások

2010. április 28-án és 29-én Szentgotthárd Városában megtörténtek az óvodai és az iskolai beíratások.

A Játékvár Óvodába 2010. szeptemberétől 72 új kisgyermek kerül. 3 kisgyermek szülője kérte a szlovén 
nemzetiségi nevelést,  8 szülő kérte gyermeke számára a német nemzetiségi nevelést  – közülük csak 6 
gyermeket tudnak a német csoportba felvenni.

A megszűnő Rábatótfalui telephelyen járó óvodások szülei még nem jelezték, hogy a székhely óvodában 
kívánják folytatni gyermekük óvodai nevelését.

A SZOI Arany János Általános Iskola 1-4. Évfolyamán a fent említett időpontban ugyancsak megtörtént a 
beiratkozás.

Összesen 107 kisgyermeket írattak be a szülők a 2010/2011-es tanévre.
Ténylegesen 97 fő kezdi meg tanulmányait a négy első osztályban.
1.a két tanítási nyelvű : 23 fő
1.b német nemzetiségi: 26 fő
1.c normál                   : 24 fő
1.d normál                   : 24 fő

A 97  főből  77  kisgyermek  szentgotthárdi,  20  fő  a  kistérség  településeiről  fog  Szentgotthárdra  járni 
iskolába.  (Alsószölnök: 1 fő,  Felsőszölnök: 1 fő,  Csörötnek: 3 fő,  Apátistvánfalva: 2 fő,  Rönök:  3 fő, 
Magyarlak: 2 fő, Szakonyfalu: 4 fő, Rábagyarmat 4 fő. )

Hatósági és Okmányiroda:

1. 2010.április  29-én  megállapodást  kötöttünk  a  Civil  Fórummal  a  közfoglalkoztatás  biztosítása 
érdekében.  2010.05.01.napjával  1fő  dolgozik  adminisztratív  munkakörben  a  Civil  Fórumnál. 
Továbbá 2 fő takarítónői munkakörbe került a Közszolgáltató Vállalatnál, 8 fő pedig kommunális 
feladatok elvégzésére került a Vállalathoz, ezzel a betervezett teljes létszám,  21 fő dolgozik. A 
Rendelőintézetben 1 fő foglalkoztatása lett biztosítva 2010.12.31-ig kézbesítő munkakörbe, 1 fő 
pedig udvari munkásként a Pannon-Kapu Kulturális Egyesületnél került alkalmazásra. Az Egyesület 
a  szervező,  adminisztratív  munkakörben  alkalmazott  közfoglalkoztatott  munkaviszonyát  közös 
megegyezéssel megszüntette. 
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2. 2010.04.20.napjával  elindult  a  szociális  gondozó  és  ápoló  képzés  az  ápolási  díjban  résztvevők 
számára. A képzés 1300 órás, gyakorlati és elméleti modulokból áll. OKJ-s szakképesítést kapnak a 
hallgatók, a tanfolyamon való részvétel ingyenes.

3. A települési önkormányzatok számára 2010. évben ismét lehetőség nyílt kötött felhasználású állami 
támogatásból szociális nyári gyermek étkeztetés megszervezésére. A gyermekek számára június 16-
tól augusztus 31-ig terjedő időszakban minimum 44, de maximum 54 munkanapig folyamatosan 
napi egyszeri meleg étkeztetést  kell biztosítani.  Kivételes esetben, ha az önkormányzat a meleg 
étkeztetést nem tudja megszervezni, a támogatás felmelegíthető étel biztosítására is fordítható. Az 
állami  támogatásból  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  gyermekek 
étkeztetése biztosítható.
A gyermekétkeztetési iránti igények felmérése folyamatban van. 

4. A  szociális  ellátásokról  és  szociális  igazgatásról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  szerint  házi 
segítségnyújtás  2008-tól  az  ellátást  igénylők  részére  csak  meghatározott  gondozási  szükséglet 
fennállása esetén nyújtható.  A gondozási szükséglet  vizsgálata  céljából  működő bizottság 2010. 
április  hónapban  6  házi  segítségnyújtást  kérelmező  személy  esetében  vizsgálta  felül  a  házi 
segítségnyújtásra való jogosultsághoz szükséges gondozási szükséglet fennállását. 

5.  A KEK  KH-tól  megkaptuk  azon  személyek  listáját,  akiknek  Szentgotthárdon  nincs  állandó 
lakcíme,  csak  tartózkodási  helye.  A  társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra 
jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások fedezetéről  szóló 1997.  évi  LXXX. tv.  alapján ez nem 
megfelelő, ezért rendezni kell ezen személyeknek a lakcímét. Az eljárások folyamatban vannak, 43 
főt érint.

6. A kisebbségi  választással  kapcsolatosan  várható,  hogy  május  15.  után  minden  szentgotthárdi 
választópolgár  részére  ki  kell  küldeni  az  értesítést  arra  vonatkozóan,  hogy  kéri-e  a  kisebbségi 
névjegyzékbe való felvételét. 

7. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Felügyelősége Szombathelyi 
Kirendeltsége ellenőrizte a városban a gazdasági reklám tevékenységekre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések betartását, ennek keretében jogsértést nem állapított  meg; ugyancsak a Felügyelőség 
ellenőrizte  a  városban  a  fiatalkorúak  szeszesitallal  és  dohányáruval  történő  kiszolgálását.  Az 
ellenőrzött helyeken jogszabálysértést sehol sem tapasztaltak. 

Nyugat-dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központ  Szentgotthárdi  Kirendeltségének  2010.  április 
havi információs jelentése

Nyilvántartott álláskeresők száma: 832 fő. Az elmúlt időszakban, a regisztrált álláskeresők száma az előző 
hónaphoz képest 7,1 %-al, 64 fővel csökkent. 2010.03.01-2010.03.31 között 82 fő lépett be a kirendeltségi 
nyilvántartásba, 17 fővel többen, mint az előző időszakban. A belépők összetételét vizsgálva 74 fő volt már 
korábban  nyilvántartott,  8  fő  pedig  első  ízben  került  regisztrálásra.  Ágazat  szerint  legtöbben  a 
fémfeldolgozásból  10 fő,  területen kívüli  szervezet  9  fő,  textíliagyártásból  8  fő,  vendéglátásból  8  fő,  
fafeldolgozásból 6 fő érkeztek. A nyilvántartott pályakezdők száma 56 fő, 6 fővel, 9,7 %-al csökkent az 
előző időszakhoz képest.

Tárgyidőszakban kilépők száma: 146 fő, ez 13 fővel több, mint az előző időszakban (133 fő). Legtöbben 
önálló elhelyezkedés (75 fő), rövid idejű keresőtevékenység (24 fő), ill.  együttműködés hiánya (23 fő) 
miatt léptek ki. 21 fő helyezkedett el közvetítéssel; ez az előző havi időszak háromszorosa. A vendéglátó-
ipari cégek forgalma a nyári szezon közeledtével megemelkedett, ennek megfelelően új munkatársakra  
van szükségük. Kistérségi önkormányzatok és tagintézmények folyamatosan léptetnek be álláskeresőket  
közcélú foglalkoztatás keretében.

Nagyobb létszámú állásajánlatok:  kistérségi önkormányzatok és tagintézmények-közcélú foglalkoztatás  
(egyéb segédmunkások), vendéglátó-ipari cégek (szakács, felszolgáló)
Hiányszakmák: szezonálisan vendéglátó-ipari szakmák
M.T szerinti csoportos létszámleépítés nem volt.
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A beérkező álláshelyek száma (56 fő) az előző hónaphoz képest (65 fő) 9 fővel csökkent. A beérkezett 
ajánlatok  zöme  (37  fő)  támogatott  álláshely.  Jellemző  munkakörök,  amelyekre  a  munkaerő-igények 
beérkeztek: egyéb segédmunkások (29 fő), felszolgáló (4 fő), szakács (4 fő), vagyonőr (4 fő). Az általános 
jellegű  állásajánlatok  döntő  többsége  vendéglátó-ipari  cégektől  érkezett,  ahogy  az  előző  időszakban. 
Bizonyos szakmák ebben az időszakban, ebben a térségben hiányszakmák (szakács, felszolgáló). Ezek az 
álláskeresők ilyenkor Ausztriában keresnek és találnak munkát. A munkáltatók egy része (döntően mikro- 
és kisvállalkozások) az eddig alkalmi könyvvel foglalkoztatott alkalmazottait belépteti. Az egyszerűsített 
foglalkoztatást  néhány  nagyobb  munkáltató  viszont  beléptetések  előtt  gyakran  alkalmazza 
munkakipróbálás címén. A foglalkoztatókat valamennyi járulék és bérkedvezmény érdekli; beléptetések 
előtt gyakran egyeztetnek a kirendeltséggel. A 2010Q2 munkaerő-gazdálkodás a partneri cégekkel lezárult; 
a  felmérésbe  30  foglalkoztatót  vont  be  a  kirendeltség;  az  adatok  kiértékelése  ezután  következik.  A 
munkáltatói elégedettség-felmérés (33 partnercég) folyamatos. 
Leggyakrabban keresett állások: segédmunkás (89 fő), eladó (59 fő), felszolgáló (31 fő), bútorasztalos (31), 
gyártósori  összeszerelő  (27),  konyhai  kisegítő  (25  fő).  Elsősorban  a  végzettségüknek  megfelelő 
munkakörben helyezkednének el szívesebben, de vállalnának akár betanított munkát is, ha magasabbak 
lennének a fizetések.  A képzési igények is szerteágazóak. A legtöbben CNC forgácsoló,  és „C” típusú 
vezetői engedély megszerzésére irányuló képzések után érdeklődtek.

Aktív eszközök, szolgáltatások: Bértámogatás után legnagyobb az érdeklődés. A TÁMOP 1.1.2: sajnos már 
csak a program keretében, képzésbe bevont álláskeresők foglalkoztatása 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  és  képzettségű,  érdemben  foglalkoztatható  álláskereső.  A  válság  következtében 
munkahelyüket  elvesztők és a szakképzettséggel rendelkező pályakezdők munkatapasztalat  szerzésének 
támogatására kérelem nem érkezett. Népszerű a START kártya program. A MKKV járulékkedvezményt 
ritkábban veszik igénybe a relatív sok kötöttség miatt. 

Műszaki Iroda:

• Megtörtént a lomtalanítási  akció 2010. május 08-án Szentgotthárd nyugati  részén, 
illetve  a  városrészeken,  Rábakethely  kivételével,  2010.  május  15-én  pedig 
Szentgotthárd  további utcáiban, illetve Rábakethely városrészeken. Az esetlegesen 
elmaradt lomok összegyűjtésére írásban felhívtuk a közszolgáltató figyelmét.  

• A  Jakabházi  Városszépítő  és  Hagyományőrző  Egyesülettel  kötött  megállapodás 
alapján a 8-as számú főútvonal megállapodással érintett szakaszán (Kodály Z. utca – 
Jakabháza közigazgatási  határ  között)  az egyesület folyamatosan végzi  a hulladék 
gyűjtését  (kihelyezett  hulladékgyűjtők  ürítése).  A  következő  gyűjtés  a  teljes 
szakaszon  az  út  menti  terület  első  kaszálást  (várhatóan  2010.  június)  követően 
végzik. Sajnos az érintett szakaszra kihelyezett 6 db hulladékgyűjtőből 1 db-ot már 
elloptak.

• Az üzemeltető tájékoztatása szerint a 2010. május 14-16. hétvégén sajnos ismételten 
rongálások történtek a Hársas-tónál.  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  kihelyezésre  kerültek  a  Hársas-tó  strandjához  a 
kézmosóval ellátott mobil illemhelyek, amelyeket a szolgáltató körjárati rendszerben 
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hetente  tisztít,  fertőtlenít  és  feltölt  az  előírások szerint.  Sajnos  valakiknek ezek a 
mobil  illemhelyek  is  a  rongálások  közkedvelt  tárgyai  (  pl.:  egészségügyi  papírt 
letekerik, vizet kiengedik stb.).

• Szerződést kötöttünk a Hársas-tó strandjához egy új mentésre alkalmas vízi jármű 
leszállítására. Az üzemeltető kifejezett kérése volt a megrendelés tárgyát képező vízi 
jármű  beszerzése,  hogy  valóban  hatékonyan  és  gyorsan  tudják  szükség  esetén  a 
mentést  elősegíteni.  A jelenlegi  mentőcsónak  javíthatatlan,  illetve  mentésre  csak 
jóindulattal nevezhető alkalmasnak. Jogszabályi előírás, hogy a strand üzemeltetése 
alatt  mentésre  alkalmas  vízi  járművet  kell  az  üzemeltetőnek  folyamatosan  a 
helyszínen tartania. Szállító: Sybill Bt. Miskolc 

• 2010.  május  11-én  a  Nyugat-Dunántúli  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és 
Vízügyi  Felügyelőség  helyszíni  bejárást  tartott  a  Szentgotthárd  –  Máriaújfalui, 
Hársas-tónál  tapasztalt  sulyom  (Trapa  natans)  túlszaporodása  ügyében.  A tavalyi 
évben már a tó üzemeltetője engedélyt  kért  a  felügyelőségtől  a veszélyes növény 
eltávolítására,  de  az  engedélyezési  eljárás  elhúzódása  miatt  ezt  visszavonta,  mert 
addigra a növény már lesüllyedt a tó fenekére. Ez a növény védettnek minősül, de 
veszélyes  (tüskés)  és  szúrása  mérgező  is  egyben.   A felügyelőség  azzal  a  céllal 
tartotta a helyszíni bejárást, hogy időben induljon el az engedélyezési eljárás, illetve 
az eltávolítás feltételeit a helyszínen rögzíteni tudják.  

• 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. 
Köszönet munkájukért !

• A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46 – 47. §-
nak figyelembevételével készül Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja 
(2010 – 2014). A program 2010. április 29–től a honlapon olvasható és 
véleményezhető, előszőr az I. számú egyeztetési változata, majd a Polgármesteri 
Hivatalban 2010. május 04-én megtartott egyeztető megbeszélésen tett javaslatok, 
észrevételek alapján átdolgozott,  szakhatósági véleményezésre megküldött 
változata  (http://www.szentgotthard.hu/hirek/reszletesen.php?id=1365). 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évi munkaterve 
alapján a 2010. júniusi ülésén foglalkozik majd a város környezetvédelmi 
programjával. A programot 2010. májusi ülésén a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottsága is véleményezi.

• Megtörtént  az  ár-,  illetve  belvízi  védekezésnél  használható  meghibásodott  mobil 
szivattyú javítása. Kivitelező: Önkormányzat Közszolgáltató Vállalat 

• Megtörtént  a  város  közterületein  és  a  közintézmények  környezetében  a  rágcsáló 
vegyszeres  irtása.  A közcsatorna  hálózatok  esetében  ez  a  szolgáltató  feladata  és 
kötelessége.  Kivitelező:  Székhely  Gábor  egészségügyi  gázmester,  kártevőirtó 
vállalkozó 

• Szentgotthárd – Rábatótfalu városrész nyugati  részén  a vízrendezési munkálatok 
elvégzésével  kapcsolatos  beszerzési  eljárást  elindítottuk. A szerződéskötés 
tervezett időpontja 2010. május 31. Az érintett ingatlantulajdonosokkal  történő 
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helyszíni  egyeztetést követően elkészült műszaki dokumentáció, amely alapján a 
műszaki tartalom szerinti munkálatokat tudjuk idén elvégeztetni:

o 657,00 fm hosszban nyílt csapadékvíz-elvezető árok kialakítása 4 db d30 cm-
es (oszlop biztosításokhoz is), valamint 2 db d40 cm-es csőáteresz építésével, 
előfejekkel.

o Meglévő  409,00  fm  (közút  mellett)  +  283,00  fm  összesen  692,00  fm 
hosszúságú nyílt árok szelvénybővítése. Meglévő csőátereszek tisztítása (7 db 
áteresz), meglévő csőátereszek süllyesztése, illetve összetört csövek javítása (4 
db áteresz), illetve új csőáteresz építése (2 db).

o Lakóingatlanok bevédése 610,00 m3 föld bedolgozásával, töltés építés. 
• Folyamatban van a várkerti színpad felújítása. A munkát a bontási és helyreállítási 

munkákat  az  1000 perc  Vas  megyéért  akció keretében magánszemélyek,  civil-  és 
egyéb szervezetek segítik.

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 2
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 1
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 6
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 4
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 2
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 5
- Építésrendészeti eljárások száma: 3
- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma 1
- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 1

Pénzügyi Iroda:

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

Folyószámla hitelünk 2010. április 1-én:       - 54.927.680,- Ft
Bevételek április 1 – április 30.:                     33.291.583,- Ft
Kiadások április 1 – április 30.:       - 130.646.592,- Ft
Elszámolási számla egyenlege április 30-án:     - 152.282.689,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy  folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti 
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 181.281 e/Ft.
Ismételten felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására, a 
bevételek növelésének és a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség fenntartása 
érdekében! 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:

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

2009. május hónapban nem került sor új rendelet elfogadására illetve a meglévők módosítására.
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Képviselői felvetésre adott válasz  :  

Fodor  József:  A  Zsidahegyi  bekötőútra  kihelyezett  30  km/ó  sebességkorlátozó  táblák  az  Apáti  úti 
buszöböltől  a  városrészig  közlekedő  gyalogosok  miatt  lettek  kihelyezve.  A 7558.  számú  Apáti  útra 
jelzőtáblát  csak  az  út  kezelőjének  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt  Vas-megyei  Igazgatóságának  az 
engedélyével  lehet  kihelyezni.  Előzetés  véleményüket  figyelembe  véve,  a  buszról  leszálló  gyalogosok 
védelmében, „Gyermekek” veszélyt jelző tábla kihelyezését fogjuk kérni az út kezelőjétől.

Szentgotthárd, 2010. május 19.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2010. május 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,-

Támogatás:
1F: 1.374.450,- 

Ft
2F: 26.991.000,- 

Ft

1F: 242.550,-
2F: 2.999.000,-

ÁFA (25 %):
1F: 404.250,-

2F: 7.497.500,-

NYERT
Az 1. fordulóban 1.374.450,- Ft 

támogatásban részesült. A 
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 
megerősítésre vonatkozó tervezés, 

ajánlatkérés van folyamatban. 

Szentgotthárd 
városközponti Liget 
fejlesztése

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

50.000.000,- Ft 5.555.556,-Ft

Támogatási szerződés aláírása 
megtörtént. Lakossági tájékoztatás 

időpontja: március 19-e volt. 
Elkészültek a kiviteli tervek.
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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
Igényelt 

támogatás:
345.384.020,- Ft

Önk.: 
81.632.021,- Ft

PKKE (önk. 
fizeti): 

2.255.063,- Ft

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

Regionális Fejlesztési Tanács 
munkatársai. Április 16-i határidővel 

két tisztázó kérdésre kellett még 
választ adnunk. A pályázat 

értékelése folyamatban.
Szentgotthárdi 
háziorvosi rendelő 
komplex 
akadálymentesítése és 
energiahatékony 
felújítása

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

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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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok 
helyzete 2010. május 17-én

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

Lelki egészség 
megőrzése 

Szlovénia-
Magyarország 
2007-2013

165/2008. 
174.908.-euro

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

Szentgotthárdi Városi 
Gondozási Központ 
akadálymentesítése

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

Nyert 1.921.144.-Ft

„Jó szívvel az 
egészségért” cselekvési 
terv

Vas megyei 
Közgyűlés 97/2009

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

elszámolása folyamatban van

Közfoglakoztatás-
szervező foglalkoztatása

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

folyamatban van
A bölcsődék és 
közoktatási intézmények 
infrastrukturális 
fejlesztése

Önkormányzati 
Minisztérium 64/2009

34.920.000.-Ft

Nyert 8.007.777.-Ft Kivitelezés folyamatban.

Szentgotthárdi Kistérség 
közcélú 
foglalkoztatásához 
anyag- és 
eszközbeszerzése

2009. CEDE 135/2009.

3.798.508.-Ft

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

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

10.000.000.-Ft A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

-------


