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Beszámoló 
A Képviselő-testület 2010. szeptember 22-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd város Önkormányzatának 2006- 2010 között végzett 
              munkájáról

Tisztelt Képviselő – testület!

Bevezetés

Minden önkormányzati ciklus végén sort kerítünk egy olyan beszámolóra, ami a mögöttünk lévő négy 
évben történtekre tekint vissza. Az alább következő beszámoló átfogja az önkormányzat életének 
legtöbb területét – de az is valószínűsíthető, hogy esetleg maradnak ki belőle egyes dolgok.  
A beszámoló szándékaink szerint egyfajta fontossági sorrendet is tart. Megmutatja, hogy mik is 
történtek Szentgotthárd Önkormányzatánál 2006 és 2010. közötti négy évben

Népességi adatok Szentgotthárdról

Az állandó lakosságszám alakulása 2006-2010 között

Nem 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.szeptember 9.
Férfi 4360 4337 4431 4315 4315
Nő 4579 4561 4550 4521 4521

Összesen 8939 8898 8891 8836 8836

Lakosságszám alakulása 2006 - 2010 között.

Fenti táblázat alapján a lakosságszám változó képet mutat, ez nagyrészt a ki-be költözések miatt alakul 
így.

Önkormányzati feladat-ellátás

Az önkormányzat  2006.  -2010.  évi  gazdálkodása  keretében  ellátta  az  önkormányzati  törvény által 
meghatározott kommunális, egészségügyi, szociális, oktatási, közművelődési és igazgatási feladatokat, 
valamint az SZMSZ-ben meghatározott önként vállalt feladatokat.

A  kommunális  jellegű  feladatokat megállapodás  alapján  az  Önkormányzati  Közszolgáltató  Vállalat 
végezte.  Szilárd  hulladék-szállításra a  MÜLLEX  Kft.-vel,  temető  fenntartásra a  Vas  Megyei 
Temetkezési Vállalattal volt szerződésünk.
Az  egészségügyi  ellátásban 3  fő  háziorvos  és  2  fő  házi  gyermekorvos  vállalkozói  formában,  1  fő 
háziorvos, pedig közalkalmazottként látta el az  alapellátást  2006- és 2009. első félév végéig, 2009. 
második félévtől minden háziorvos vállalkozási  formában végezte munkáját  továbbá biztosítottuk a 

2/78



védőnői szolgálat és a fogászati szakellátás működtetését az önkormányzati fenntartású Rendelőintézet 
keretein belül. 
Az  építéshatósági-,  gyámügyi-,  és  okmányirodai  feladatokat az  orvosi  ügyeleti  ellátást  körzeti 
tevékenységként végeztük.
A közművelődési feladatokat a Móra Ferenc Városi Könyvtár fenntartásával, valamint közművelődési 
megállapodás  alapján  a  Pannon  Kapu  Kulturális  Egyesület  útján  láttuk  el.  Vállalkozási  szerződés 
alapján működtettük a Kossuth Filmszínházat.
Szintén  megállapodás  alapján  a  Tótágas  Közalapítvány  útján  biztosítottuk  a  három  éven  aluli 
gyermekek  bölcsődei  ellátását,  mely  2010.  július  1-től  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  irányítása  alatt  álló  új  egyesített  intézmény  keretei  között  működik  tovább  a 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Intézményen belül.

Az Önkormányzat önként vállalt feladatként végzi a középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást  a III. 
Béla Szakképző Iskola intézmény fenntartásával. 
További önként vállalt feladat a szakorvosi ellátás, melyet a Rendelőintézet keretein belül biztosított az 
Önkormányzat.

Társulási szinten ellátott feladatok

2006-2010. évben Szentgotthárd Város Önkormányzata az  alapfokú oktatás-, és nevelés,  valamint a 
szociális  alapellátási feladatokat  társulási  formában,  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú 
Kistérségi Társulás (továbbiakban : Társulás) útján látta el.
A Társulás fenntartása alatt-,  és  a Társulási  megállapodásban rögzített  feltétek szerint   működött  a 
szentgotthárdi székhelyű és Önkormányzati alapítású:
-  Játékvár  Óvoda,  ahol  az  óvodai  nevelést  biztosítottuk  –  immár  az  egész  kistérség  számára 
hozzáférhetően,  2010.  július  1-től  bölcsődei  ellátással  is  kibővítve új  egyesített  intézmény keretein 
belül,
- a Szentgotthárdi  Integrált  Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
keretein  belül  láttuk  el  az  alapfokú  oktatást,  alapfokú  művészetoktatást  –  zeneművészeti  és 
képzőművészeti ágon-, valamint gimnáziumi oktatást,
-  a  Városi  Gondozási  Központ  útján  biztosítottuk  a  szociális  információs  szolgáltatást,  a  szociális 
étkeztetést,  a  házi  segítségnyújtást,  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást,  az  időskorúak  nappali 
ellátását, valamint az időskorúak átmeneti elhelyezését, ill. gondozását, ez utóbbi 2009 június 30-val 
megszüntetésre  került,  valamint  2008-tól  látja  el  a  támogató  szolgálat  és  a  közösségi  pszichiátriai 
feladatokat az intézmény,
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül láttuk el a családsegítést, a gyermekjóléti 
szolgáltatást, valamint az adósságkezelési szolgáltatást a rászorulók részére.

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás intézményfenntartóként és szervező 
tevékenységével  egyaránt  végzett  közszolgáltatásokat  2006-2010.  évben,  mind  Szentgotthárd,  mind 
pedig a Kistérség települései számára: 

1. Intézmény fenntartásával látta el 
az oktatás – nevelés területén:

- az  óvodai  nevelést:  Játékvár  Óvoda  Szentgotthárd,  Kerekerdő  Óvoda  Rönök,  Tapsifüles  Óvoda 
Gasztony, 2009. II. félévtől Micimackó Óvoda Magyarlak, Csillagvirág Óvoda Csörötnek valamint a 
szentgotthárdi óvodában foglalkoztatott logopédus útján a logopédiai ellátást,

- alapfokú  oktatást  látta  el  a  Szentgotthárdi  Integrált  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény,  amely  intézményben  foglalkoztatott  pedagógus  végzi  a  gyógy-
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testnevelést, valamint 2009. II. félévtől a SZOI tagintézményeként a Magyarlak-Csörötnek-i Általános 
Iskola részvételével,
                 a szociális-, és gyermekjóléti területen:

- szociális  alapellátásként  a  házi  segítségnyújtást,  2008.-tól  támogató  szolgálatot,  közösségi  ellátást,  
szakosított  ellátásként  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást:  Városi  Gondozási  Központ 
Szentgotthárd,

- szociális-, és gyermekjóléti alapellátásként a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást: Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd

2. Szervező tevékenységével biztosította:
- a Rendelőintézet Szentgotthárd irányításával az orvosi ügyeleti ellátást,
- a  szentgotthárdi  Polgármesteri  Hivatalban  foglalkozatott  belső  ellenőr  útján  a  belső  ellenőrzési 

tevékenységet,
- a Berzsenyi Dániel Főiskola Pedagógiai Szolgáltató Központjával kötött megállapodás útján a nevelési  

tanácsadást.

Képviselő – testület

- Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006-2010-es ciklusban 14 tagból áll a 
polgármesterrel  együtt.  A képviselő-testület  az  állandó  bizottságok  rendszerét  az  alábbiak  szerint 
állította fel:
-- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
-- Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság,
-- Oktatási, Kulturális Idegenforgalmi és Sport Bizottság.

-  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  valamennyi  rendes  képviselő-testületi 
ülésén  közmeghallgatás  keretében  adott  módot  a  lakosságnak  panaszaik,  javaslataik  közvetlenül  a 
képviselő-testület előtti előadására. Ezen túlmenően működött a képviselői fogadóórák rendszere, azaz 
a  képviselő-testület  tagjai  évente  két  alkalommal  a  Polgármesteri  Hivatal  helyiségében  fogadták  a 
hozzájuk forduló lakosokat.

- Képviselő-testületi határozatok
(2006. 10. 11. - 2010. 09. 01.)

Év Hozott határozat db-száma
2006. október 11 - december 3l. 96
2007 331
2008 315
2009 308
2010. január 1 - szeptember 1. 228
Összesen 1278

- Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott rendeletek
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(2006. 10. 11. - 2010. 09. 01.)

Év
Hozott rendeletek száma

Ú
j

Módosítot
t

Összese
n

Témakör szerinti megoszlás

2006. 10. 
11. - 2006. 
12. 31.

- 10 10 - SZMSZ: 3 db
- Adórendelet: 3db
- Képviselői tiszteletdíj: 2 db
- Ösztöndíj: 1 db
- Élelmezési nyersanyagnorma: 1 db

2007 6 33 39 Újak:
- Költségvetés
- Költségvetést megalapozó rend.
- Kvet.-zárszámadás tartalmi 
követelményei
- Zárszámadás
- Várkert változtatási tilalom
- Kolostorpark védettség fenntartása
Módosítások:
- Költségvetés: 4 db
- Vagyonrend:  4 db
- Szociális:      2 db
- Építési szabályzat: 2 db
- Folyékony hulladék kezelés: 2db
- Adórendelet:  2 db
- SZMSZ:        1 db
- Közterület-használat: 2 db
- Lakbér:          1 db
- Lakások bérlete: 1 db
- Környezetvédelem: 1 db
- Főtéri épületek védelme: 1 db
- Temetők rendje: 2db
- Élelmezési nyersanyagnorma: 1db
- Fizetőparkolók működése: 1 db
- Háziorvosi körzetek: 1 db
- Városi címer: 1db
- (Víz, távhő, szilárd hull.) díjak 
megállapítása: 3 db
- Kitüntetési rendelet: 1 db

2008 3 40 43 Újak:
- Költségvetés
- Költségvetést megalapozó rend.
- Zárszámadás
Módosítások:
- Költségvetés :  4 db
- Lakáscélú támogatás: 3 db
- Szociális:        3 db
- Építési szabályzat:  2 db
- Folyékony hulladék kezelés: 2db
- Adórendelet:  2 db
- SZMSZ:        3 db
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- Közterület-használat: 3 db
- Lakbér:          1 db
- Lakások bérlete: 2 db
- Környezetvédelem:    1 db
- élelmezési nyersanyagnorma: 1db
- Fizetőparkolók működése: 1 db
- Városi címer : 1db
- (Víz-, távhő-, szilárd hull.) díjak 
megállapítása: 3 db
- Kitüntetési rendelet:  1 db
- Önkormányzati lakás elidegenítése: 
1db
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérleti díja: 1 db
- Helyi népszavazás:  1db
- Nyugdíjpénztári hozzájárulás: 1db
- Helyi hulladékgazdálkodás: 1db
- Kitüntetési:        2 db

2009 4 31 35 Újak:
- Költségvetés
- Költségvetést megalapozó rend.: 2db
- Zárszámadás
Módosítások:
- Költségvetés :  4 db
- Helyiségek bérlete: 1 db
- Szociális:        3 db
- Építési szabályzat:  3 db
- Folyékony hulladék kezelés: 2db
- Helyiségek bérleti díja: 1 db
- SZMSZ:        1 db
- Közterület-használat: 2 db
- Lakbér:          1 db
- Lakások bérlete: 1 db
- Környezetvédelem:    2 db
- Vagyonrendelet: 4 db
- Fizetőparkolók működése: 1 db
- Városi címer : 1db
- (Víz-, szilárd hull.) díjak 
megállapítása: 2 db
- KET mód.:  1 db
- Ösztöndíj: 1db

2010 3 23 26 Újak:
- Költségvetés
- Zárszámadás
- Környezetvédelmi Program
Módosítások:
- Költségvetés: 3 db
- Szociális:      2 db
- Adó:              3 db
- SZMSZ:        1 db
- Építési szabályzat: 1 db
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- Vagyonrendelet:  2 db
- Köztisztviselők jogállása: 1 db
- Lakbér:           2 db
- Lakások bérlete: 2 db
- Közterület-használat: 1db
- Környezetvédelem:   1 db
- Állatok tartása:  2 db
- Kitüntetési:    1 db
- Fizetőparkolók működése: 1db

 

- Az önkormányzat valamennyi városrészben városrészi önkormányzatot hozott létre úgy, hogy Zsida 
és Zsidahegy érdekeit egy városrészi önkormányzat képviseli.

- Szentgotthárdon az alábbi kisebbségi önkormányzatok alakultak meg 2006-ban:
-- Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
-- Német Kisebbségi Önkormányzat,
-- Szlovén Kisebbségi Önkormányzat.

Kistérség:

A Kistérségi  Társuláshoz  már  az  alakulásakor  valamennyi,  a  kistérséghez  tartozó  önkormányzat 
csatlakozott. A Társulás nem kevés feladatot vállalt magára már a kezdetekkor sem, a kör az elmúlt 
négy évben tovább bővült: a kistérségi feladatellátás gerincét jelenleg már 15 „szolgáltatás” alkotja, 
amelyek  mellett  további,  esetenkénti  feladatok  ellátásáról,  a  Társuláshoz  tartozó  települési 
önkormányzatok szakmai segítéséről is nagy számban gondoskodik a Társulás, de előfordult már olyan 
tevékenység / szolgáltatás is, amelynek biztosítása túlmutatott a kistérségünk határain. A Társulás nem 
pusztán a feladatok átvételét és működtetést vállalta magára az elmúlt években, de jó néhány, új térségi 
szolgáltatás bevezetéséről ugyanúgy gondoskodott, mint a meglévő szolgáltatások fejlesztéséről is. 
A szentgotthárdi Társulás különlegessége és egyedisége, hogy már a megalakulásával szinte egy időben 
több intézmény fenntartását is magára vállalta. Ez az országszerte egyedülálló kezdeményezés azóta 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, azóta – évről-évre - egyre több Kistérségi Társulás választja az 
általunk  elindított  intézmény-fenntartási  modell  bevezetését.  (Az  elmúlt  években  számos  más 
Kistérségi Társulástól érkeztek delegációk tanulmányozni az általunk alkalmazott kistérségi modellt, jó 
tapasztalatokkal  térve  haza  a  térségünkből.)  A fenntartott  intézményeink  köre,  ahogyan a  Társulás 
feladatai is, fokozatosan bővültek. 
A Társulás közvetlen fenntartásában működik már 2005. év óta – többek között  - a  Szentgotthárdi 
Oktatási  Intézmény,  a  Városi  Gondozási  Központ,  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  és  a 
Játékvár Óvoda. Az intézményi átszervezések az elmúlt években tovább folytatódtak: a SZOI 2009. 
július  01.  időpont  óta  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  névvel  magában  foglalja  a 
magyarlaki  -  csörötneki  általános  iskolai  ellátást  is,  amelyről  magyarlaki  tagintézménye  útján 
gondoskodik. A Játékvár Óvoda 2010. július 01. időpont óta Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és  Bölcsőde  néven működik,  és ahogy azt  a neve is  mutatja,  feladatai  nemcsak kistérségi 
óvodai ellátással bővültek (gasztonyi-, rönöki-, magyarlaki- és csörötneki- tagóvoda), de a bölcsődei 
ellátásról is ezen kistérségi intézménye útján gondoskodik az Önkormányzat.
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A bevezetett új  szolgáltatások között  említendő  az iskolabusz (és közösségi busz) szolgáltatás is:  a 
Társulás – elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően - egy 29 fős, új autóbuszt biztosított a feladat 
ellátásához.  A  szolgáltatás  2007.  évben  indult  és  a  kezdeti  ellenérzések  után  nemcsak  teljes 
kihasználtsággal működik, de komoly „sorbanállás” mutatkozik a helyekre.  A közösségi pszichiátriai 
ellátás (2008.) és a támogató szolgálat (2007.) is új szolgáltatás a térségben, ez utóbbihoz egy új, 9 fős 
kisbusz  vásárlásával  és  akadálymentesítésével  járult  hozzá  a  Társulás.  A  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás (2006.) is olyan új szolgáltatásként került bevezetésre a kistérségben, amely technikai 
háttérrendszerének kiépítése szintén a Társulásra váró feladat volt – a rendszer beszerzését és kiépítését 
szintén pályázati támogatásból sikerült is megvalósítani. A többcélú társulási formának köszönhetően a 
megalakulás óta  olyan pályázati  juttatásokra tettünk szert,  amelyekkel elvégezhetők voltak a régóta 
esedékes intézményi infrastruktúra fejlesztéseik bizonyos elemei a szentgotthárdi óvodában és a SZOI 
Arany János úti épületében. 
Szintén  a  kistérségi  feladatellátással  hozható  összefüggésbe,  hogy  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat végre a jogszabályokban előírt létszámmal és körülmények között gondoskodhat a feladatai / 
szolgáltatási ellátásáról (épület felújítás + műszaki eszközök beszerzése).

Régóta  napirenden volt  már  a  Városi  Gondozási  Központ  akadálymentesítésének szükségessége is, 
amelyet végül a Társulás által benyújtott pályázatból sikerül idén megvalósítani 
2006. óta azonban nem csak szentgotthárdi, hanem más kistérségi települési fejlesztésekről is sikerült 
gondoskodnunk (felsőszölnöki iskola-óvoda, magyarlaki iskola, magyarlaki óvoda, csörötneki óvoda, 
gasztonyi óvoda, rönöki óvoda.) 

Egyre több feladata van egyrészt a fenti intézmények, másrészt a többi kistérségi költségvetési szervek, 
önkormányzatok  és  körjegyzőségek  ellenőrzése  kapcsán  a  Társulás  által  állami  támogatásból 
finanszírozott, a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal által alkalmazott belső ellenőrnek, aki az elmúlt 
években ellátta az éves belső ellenőrzési tervben meghatározott és az azon felül adódott ellenőrzési 
feladatokat. 

A Helyi Vidékfejlesztési Iroda címet és az ezzel járó folyamatos finanszírozást 2007. évben nyerte el a 
Társulás. Sajnos az Iroda finanszírozásának egyoldalú megszüntetését követően a Társulás – egyelőre – 
a fenti feladatokról a továbbiakban nem tud gondoskodni.

A Kistérségi  Társulás  a  korábbi  években  kistérségi  szinten,  szinte  valamennyi  térségi  település 
csatlakozásával valósított  meg  közmunkaprogramot, nem egyszer  40-50 fővel.  A közfoglalkoztatás-
szervező foglalkoztatása és a közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzései szintén a Kistérségi 
Iroda közreműködésével valósult meg az elmúlt években.

Az elmúlt időszakban – a Móra Ferenc Városi Könyvtárral kötött megállapodás alapján – a Társulás 
nemcsak tovább működtette a kistérségi mozgókönyvtári szolgáltatást, de sor került a községi könyvtári 
szolgáltatóhelyek felújítására is,  sőt,  az elmúlt 2 évben a Társulás pénzügyi hozzájárulást  biztosít  a 
községi szolgáltatóhelyek nyitva tartásához - a hozzájárulás fejében a községi  könyvtári  szolgáltató 
helyek hetente legalább 2 napon, hetente összesen minimum 6 órás nyitvatartást biztosítanak.
A szolgáltatások kistérségi szintre emelését, valamint az intézmények társulási fenntartásba adását nem 
kevés  állami  támogatás-többlet  és  állami  támogatás-kiesés  elkerülés  (adóerősség)  kísérte. 
Kíváncsiságképpen  megpróbáltuk  mindezeket  összeszámolni:  az  adóerősség  miatti  elvonások 
elkerülését  nem  is  számolva,  2006.  óta  (2010.  évet  is  beleszámítva)  564.108.000,-  Ft  állami 
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normatíva  többlet  érkezett  a  térségbe a kistérségi  társulás  okán  ,    ez  Szentgotthárd városának   
398.328.000,- Ft többlet normatívát jelentett az elmúlt 4 évben! Szerencsés döntés volt tehát annak 
idején nemcsak kistérségi,  hanem azon belül  is  egy egyedi  feladat  ellátási  struktúrát  kidolgozni  és 
bevezetni.

A többcélú kistérségi társulás megalakítása azonban nem pusztán anyagi előnyöket jelent: a Társulás 
működése egyre szorosabbra köti össze a Társulást alkotó településeket. A havi rendszerességgel tartott 
Társulási Tanácsi (ebben a ciklusban közel 50 alkalommal ült össze és közel 300 döntést hozott meg) és 
Jegyzői Kollégiumi üléseken túl a térség szereplőinek / döntéshozóinak gyakori találkozási pontja a 
Társulás  munkaszervezete.  Ezeken  a  fórumokon  nemcsak  a  szoros  értelemben  vett  napirenddel 
foglalkozhatnak a települések vezetői, hanem az egyéb információáramlás- és közvetítés is közvetlen 
formát  kap.  A Társulás jó  néhány területen rendelkezik már  olyan,  valamennyi  tag által  elfogadott 
fejlesztési  programokkal,  amelyek  közös  irányba  állítják  a  térség  fejlesztési,  együttműködési 
elképzeléseit. Ilyen cselekvési terv  a kistérség turisztikai koncepciója,  közoktatási feladatellátási - és 
fejlesztési  terve, közoktatási  esélyegyenlőségi  terve,  valamint  a  térség  területfejlesztési  és  szociális 
szolgáltatástervezési  koncepciója is.  A  kistérségben  való  gondolkodás  megjelenése,  a  közösen 
kialakított fejlesztési, együttműködési irányok abba az irányba mutatnak, hogy további kiaknázásra váró 
lehetőségek rejlenek az együttműködésben.

Igazgatás, hatósági munka, okmányiroda, Polgármesteri Hivatal

1.) Gyámügyi feladatok

1.1.) Jegyző hatáskörbe tartozó gyámügyek  
.
-  A  gyermekvédelemben  fontos  a  megelőzés.  A  megelőzésben  nagy  szerepe  van  az  oktatási 
intézményeknek, a háziorvosoknak, gyermekorvosoknak, valamint a védőnői szolgálatnak.  
- 2009. szeptember 1-től kezdődően van lehetősége a jegyzői gyámhatóságnak arra, hogy, ha a gyermek 
veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolása miatt áll fenn, és a szülő vagy más törvényes képviselő a 
gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy 
nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy a családi pótlék célzott felhasználásával a gyermek fejlődé
se a családi környezetben biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője - a védelembe vétellel egy
idejűleg vagy a gyermek védelembe vételének fennállása során - a családi pótlék gyermek után járó 
összegének legfeljebb 50%-a erejéig a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról hatá
rozhat. 
- 2010.09.01-től kezdődően, ha a  tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelező tanórai foglal
koztatásairól 10 órát hiányzik, akkor az intézmény igazgatójának jelzése alapján a települési önkor
mányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva felhívja a szülőt a várható következményekre. Az adott tan
évben igazolatlanul mulasztott 50. kötelező tanórai foglalkozás után a jegyző elrendeli a gyermek véde
lembe vételét, és a teljes összegű iskolai támogatás felfüggesztését. A jegyző egy határozatban dönt az 
iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről, védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vétel elren
deléséről, az eseti gondnok kirendeléséről, és ezzel egyidejűleg az iskoláztatási támogatás összegének 
az önkormányzat részére a kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára történő átutalásáról. 

- A jegyzői gyámhatóság nyilvántartásában 2006. évben 14 családnál összesen 20 kiskorú gyermek volt 
védelembe véve, ebből az év folyamán védelembe vett gyermekek száma 11 fő volt 9 családnál. 
A  kiskorúak  bántalmazásában  is  kiemelkedő  volt  2006.  A  gyámhatóság  tudomása  szerint 
Szentgotthárdon a védelembe vett családok közül 4 fő ellen indult eljárás kiskorú veszélyeztetése miatt, 
ebből 3 esetben a szülő ellen.
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A 2007. évben 12 családnál összesen 17 kiskorú gyermek volt védelembe véve, ebből az év folyamán 
védelembe  vett  gyermekek  száma  3  fő.  2007.  év  folyamán  7  gyermek  védelembe  vételét  sikerült 
megszüntetni, 1 gyermek nagykorúvá vált, 6 gyermek esetében pedig a gondozás eredményes volt, a 
veszélyeztetettség megszűnt.  2007. december 31-én a védelembe vett kiskorúak száma 10 fő volt. 
2008.  év  során védelembe  vett  gyermekek  száma  szintén  10  fő,  5  kiskorú  gyermek  esetében 
megszüntetésre került a védelembe vétel az év során, így 2008.12.31-én a védelembe vett gyermekek 
száma  15  fő  volt.   A 15  gyermek  8  családban  él.  2008.  évben  2  gyermeket  kellett  ideiglenesen 
elhelyezni. 
2009.  év  során védelembe  vett  gyermekek  száma  2  fő  volt.  11  kiskorú  gyermek  esetében 
megszüntetésre került a védelembe vétel az év során, 1 gyermek nagykorúvá válása miatt szűnt meg a 
védelembe vétel, egy gyermek esetében pedig az illetékesség megszűnése miatt áttételre került sor. Így 
2009.12.31-én a védelembe vett gyermekek száma 4 fő volt. A 4 gyermek 3 családban él.  
2010. évben augusztus 31-ig 4 gyermek védelembe vételére került sor. 
2008-tól  ideiglenes  elhelyezésre  nem  került  sor,  az  elmúlt  négy  évben  nem  kellett  átmeneti 
gondozásként a helyettes szülői szolgáltatást igénybe venni. 

1.2.) Gyámhivatali munka
Városunkban a Gyámhivatal 3 fő alkalmazásával működik. . 
Ügyintézése első fokon a városkörnyék 14 településére terjed ki. 

Ezen túlmenően Szentgotthárdon a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona működése 
speciális  helyzetet  teremt mivel  a  lakóinak száma lassan közelíti  a  800 főt,  ebből  Szentgotthárdon 
állandó lakóhellyel rendelkező gondnokoltak száma a ciklus elejének 520 főről 568-ra emelkedett. 
A gyámhivatali ügyintézők 1997 óta nem tartoznak egyik  irodához sem.
A törvényi szabályozásra figyelemmel  a gyámhivatali feladatokat  a Polgármesteri Hivatalon belül, az 
önálló feladat és hatáskörrel  rendelkező jelenleg 3 fő felsőfokú végzettségű ügyintéző látja el, akik 
felett  a munkáltatói jogokat a Jegyző gyakorolja. 

Az itt következő statisztikai adatok mindennél jobban mutatják a feladatok változását. Csak az iktatott 
ügyiratok száma 16%-kal  nőtt  a  ciklus  elejéhez képest.  Ez  adódik elsősorban a  Fővárosi  Szociális 
Otthon  létszámának  növekedéséből  –  egészen  pontosan  a  Szentgotthárdra  állandó  lakosként 
bejelentettek számának emelkedéséből, ami minden szempontból folyamatos többletfeladat. 

      

A gyámhivatal hatósági tevékenysége :      
      

ÜGYFORGALMI ADATOK  
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IKTATOTT GYÁMHATÓSÁGI ÜGYIRATOK SZÁMA  
286

5
288

5
328

7 3315

HATÁROZATOK  SZÁMA  
153

1
148

3
162

0 1751
VÉGZÉSEK SZÁMA     58
FELLEBBEZÉSEK SZÁMA  1 5 5 5
 - HELYBENHAGYOTT  1 5 3  
 - MEGVÁLTOZTATOTT    1 4
 - MEGSEMMISÍTETT    1 1
      
      
      
Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala     Statisztika 2006 évtől      
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IDEIGLENES  HATÁLYÚ ELH. SZÁMA  5 1 0 1
ÁTMENETI NEVELTEK SZÁMA  10 11 6 5
TARTÓS NEVELTEK SZÁMA      
UTÓGONDOZOTTAK  SZÁMA  4 1 3 1
UTÓGONDOZÓI ELLÁTOTTAK SZÁMA    2 1
OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁSOK SZÁMA  3  1 1
GY.TARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSEK SZÁMA  2 3 1 2
CSALÁDI JOGÁLLÁS RENDEZÉSEK SZÁMA  8 5 8 8
ÖRÖKBEFOGADÁSOK SZÁMA     1
ÖRÖKBEF.  ALKALMASSÁG MEGÁLLAP.      
KISKORÚAK HÁZASSÁGKÖTÉS ENG.      
KAPCSOLATTARTÁSI ÜGYEK SZÁMA  24 16 7 6
CSALÁDBAFOGADÁS ENG. SZÁMA  2  4 6
CSALÁDBAFOGADOTTAK SZÁMA  8 8 12 13
 GYÁMSÁG ALATT ÁLLÓK SZÁMA  35 28 26 24
GONDNOKSÁG ALATT ÁLLÓK SZÁMA  553 567 556 568
VAGYONI ÜGYEK,INGATLAN ELADÁS  17 26 31 10
INGÓ ÉS INGATLAN TULAJD.KISKORÚ  130 114 129 141
INGÓ ÉS INGATLAN TUL.GONDNOKOLT  205 170 205 197
BETÉTKÖNYV ,ÉRTÉKPAPÍR-KISKORÚ  75 54 42 73
BETÉTKÖNYV, ÉRT.PAP.-GONDNOKOLT  360 392 391 400

2.) Okmányirodai feladatok

Anyakönyvi igazgatás:
Jelentős  változást  jelentett  az  Anyakönyvi  Szolgáltató  Alrendszer  teljes  körű  alkalmazása.  Ezzel 
jelentős előre lépés történt az anyakönyvi események feldolgozása, valamint a KET alkalmazásából 
kifolyólag a belföldi jogsegély gyorsítása területén. Ezen rendszer kiszélesítésével az okmányirodailag 
Szentgotthárdhoz  tartozó  jegyzőségek  saját  maguk  tudják  az  egyes  anyakönyvi  eseményeket 
feldolgozni. 
Lényegesen  emelkedett  a  születések  hazai  anyakönyvezésének  száma.  Ez  annak  tudható  be,  hogy 
nagyon sokan a szomszédos Ausztriában dolgoznak, ott történik a gyermek születése, és utána a hazai 
anyakönyvezése.  Míg  az  előző  ciklusban  elvétve  fordult  elő  1-1  ilyen  eset,  addig  a  mostani 
időintervallumba éves szinten 6-10 esetben fordul elő. 

Népességnyilvántartás
Létrejött az országosan egységes címnyilvántartási  rendszer. Ezzel a lakcímbejelentések pontosságát 
tudjuk biztosítani. Hiszen amíg egy cím nincs benne a nyilvántartásban addig nem lehet azon címre 
bejelentést  eszközölni.  Ez  a  címnyilvántartás  egyben  az  elmúlt  években  megtartott  különböző 
választások,  népszavazások  stb.  alapját  is  képezi.  Valamennyi  újonnan  kialakított  épület  ezen 
rendszeren keresztül kerül be házszámilag a nyilvántartásba.
Az elmúlt öt év anyakönyvi eseményeit és népmozgalmi   számadatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Bizonylat típusa 2006 2007 2008 2009 2010
Születés akv. 0 0 0 0 0
Házásság akv. 36 32 28 39 33
Haláleset akv. 82 89 83 80 59
Lakcímjel. Lap 265 896 817 773 402
Népmozg.bizony 38 184 117 91 59

Akvi. események és lakcímügyek 2006.okt.1 - 2010. szept.1. között
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Állampolgársági ügyek
Ezen a területen volt a legkevesebb változás. A főbb változás majd az elkövetkezendő időszakban lesz, 
amikor  életbe  lép  az  új  állampolgársági  törvény.  2006  –  2010.  között  4  fő  volt  akik  magyar 
állampolgárságot szereztek.
Ezen a területen az  állampolgársági  igazolások megkérésének száma emelkedett,  ami egyébként  az 
ujjnyomatos  útlevél  bevezetésének  tudható  be.  Mivel  2009.  június  28.  napjától  a  külföldön  élő 
magyarok csak Magyarországon tudnak útlevelet  készíttetni,  nagyon sok  esetben mikor  kérelmüket 
beadják már nincs érvényes magyar okmányuk. Ezen esetekben szükséges az állampolgárság vizsgálata. 
Míg 2009. előtt egy sem volt, addig 2009 és 2010. évben 8 esetben került erre sor.

Okmányok
Az  okmányirodában  kerül  sor  gépjármű   forgalmi  engedélyének  kiállítására,  törzskönyv  gyártás 
kezdeményezésére, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek lefolytatására, személyazonosító igazolvány, 
útlevél,  lakcímet  igazoló  hatósági  igazolvány  kiállítása,  vállalkozói  igazolványok  kiadása,  cseréje, 
pótlása,  mozgáskorlátozottak  parkolási  igazolványának  kiadása.  Itt  említem,  hogy   az  okmány 
kiadásoknál  is  több  olyan  változás  is  volt  a  beszámolási  időszakban  amely  kihatással  volt  az 
ügyfélforgalomra is.  Ilyen volt,  hogy a 14 év alatti  kiskorú is kaphat személyazonosító igazolványt, 
útlevélbe  bekerül  azonosítóként  az  érintett  ujj  nyomata.  Jelentős  változást  jelentett  a  gépjármű 
ügyintézés  terén  az  új  adattartalmú  adásvételi  szerződések  életbe  lépése,  amely bizony nem kevés 
bonyodalmat  jelentett  már eddig is.  Vezetői  engedély kiállításával  kapcsolatos  változás,  hogy az új 
vezetői engedély megérkezéséig a régi vezetői engedéllyel csak az okmányiroda által kiadott kérelem 
bizonylattal együtt lehet vezetni. Változtak az egyes okmánykiadással járó illetékek 

Ügykör megnevezése 2006. 2007 2008 2009 2010 Összesen
Személyazonosító ig. 295 1593 1653 1793 1612 6946
Útlevél 95 723 909 626 280 2633
Vezetői eng.kiadás 332 1395 1117 1111 788 4743
Érvénytekenítve bevont 273 1185 917 896 623 3894
Visszavont 0 22 23 26 32 103
Ideiglenes 0 14 15 12 5 46
Nemzetközi 0 11 12 6 9 38
Forgalmi engedély 384 1258 1528 1107 770 5047
Elindított törzskönyv 273 942 1132 660 475 3482
Egyébgépjármű ügyek 1503 4866 5530 3266 2154 17319
Kiadott Lakcímigazolv. 457 1875 1775 2019 999 7125
Mozgáskor.parkig 3 39 24 124 74 264
Egyéni vállalk.ügyek 47 143 439 184 107 920
Müködési engedély 25 149 195 206 65 640
Ügyfélkapu reg. 74 115 256 207 145 797
Telepengedély 16 9 18 81 10 134
Üzeltszerű társh.kez. 0 0 0 0 1 1
Bálengedély 15 56 68 60 0 199

Okmány kiad. és hozzákapcsolódó ügyek 2006.100.01 - 2010.09.01 között

3.) Igazgatási feladatok

Mezőgazdaság, állategészségügy
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Vadkárok:
Illetékességi területünk 2007. évtől 5 vadásztársaság vadászterülete. A vadászati törvény változásával – 
a károsultnak először a vadásztati joggal rendelkező vadásztársaság felé kell jelezni kárát, amennyiben 
nem tudnak a kár mértékében megállapodni, fordulhat a károsult a jegyzőhöz, hogy szakértőt rendeljen 
ki - egyre kevesebb a vadkárbejelentés. Az elmúlt négy évben évente 3 – 4 esetben kéri a károsult a 
vadkár megállapítását, és az eljárás során általában egyezség születik a felek közt.   

Mezőgazdaság, erdővédelem:
2010. augusztus 31-ig Bugán József látta el az önkormányzati tulajdonban lévő erdők erdőgazdálkodási 
feladatait, az erdő őrzésével és az erdészeti munkák szakirányításával kapcsolatos feladatokat. 
2010.  szeptember  1-től  Kiss  János  fogja  ellátni  az  erdőről  és  az  erdő  védelméről  és  az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvényben meghatározott jogosult erdészeti szakszemélyzeti 
feladatokat,  az  erdő  őrzését  és  az  erdészeti  munkák  szakirányú  ellátását  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 228/2010. számú határozata alapján.

Állategészségügy:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2000. (VIII. 31.) ÖKT számú rendelete 
szól az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről. Szentgotthárd igazgatási területén körülbelül 1000 kutya 
van. A kóbor ebeket lakossági bejelentésre a Szentgotthárdi Kutyabarátok Egyesülete fogja be. 2006-
ban 40 db, 2007-ben 17 db, 2008-ban 35 db, 2009-ben 28 db kutyát fogott be az egyesület, az idén 
eddig 15 befogott kutya szerepel nyilvántartásunkban. 
Az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) ÖKT rendeletet a 24/2010. (IX. 2.) számú önkormányzati 
rendelettel  módosította  a  Képviselő-testület.  A módosítással  az  állattartás  körülményeit,  a  trágya 
tárolását, elhelyezését konkrétabb módon szabályozza a helyi rendelet. Állattartással kapcsolatos eljárás 
az elmúlt négy évben történt két alkalommal. 2007-ben egy II. számú övezetbe sorolt állattartó helyen 
az állattartást – mivel az állattartók az állattartási szabályokat nem tartották be – megtiltottuk. Az idén 
jogerőssé  vált  másik  eljárásunk  során  az  ingatlanon  az  állatlétszámot  korlátoztuk  a  szomszédos 
ingatlanhoz mért védőtávolság betartása miatt. 

Növényvédelem:
Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben leírt parlagfű elleni 
közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el. 
Az elmúlt 4 évben ugyanazon ingatlanokon kellett a kényszerkaszáltatást elvégeztetnünk, a rábafüzesi 
városrészen 3 helyrajzi számon és a jakabházi városrészen 1 helyrajzi számon.  

Szabálysértés
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Megnevezés 2006 2007 2008 2009
2010. augusztus 

31-ig
Összes  feljelentés 68 223 72 121 57
Megszüntetett eljárások 17 73 23 24 16
Pénzbírság megállapítása 19 59 24 49 14
Tulajdon elleni szabélysértések 21 23 23 26 20
ÖKT-be ütköző szabálysértések 5 8 5 5 3
Fogysztóvédelmi szabálysértések 6 25 9 18 21
Külföldi 20 149 4 18 18
Fitalakorú 1 1 3 3 0
A vizsgált  időszak  szabálysértési  feljelentéseinek  számában  az  egyes  évek  viszonylatában  jelentős 
eltérés  mutatkozik.  A 2007.  évben kimagasló  feljelentések  magas  száma,  egy azóta  hatályon kívül 
helyezett  jogszabályi rendelkezés következménye volt.  Az elkövetett  szabálysértések jelentős részét  a 
vizsgált  időszakban  a  tulajdon  elleni  valamint  a  fogyasztóvédelmi  szabálysértések  teszik  ki.  Az  egyes 
személyek  terhére  megállapított  pénzbírság  mértéke  az  utóbbi  években  emelkedést  mutat.  A kiszabott 
pénzbírság átlagának növekedése a jogalkotó által magasabb büntetési tétellel fenyegetett tulajdon elleni és 
fogyasztóvédelmi  szabálysértések  viszonylag  magas  elkövetési  számából  adódik.  A  figyelmeztetések 
alkalmazásának  száma  −  a  feljelentések  számához  viszonyítva  kiegyensúlyozottnak  mondható,  az 
alkalmazásától  várható  visszatartó  erő  kérdéses,  mindazonáltal  bizonyos  esetekben  csekélyebb  súlyú 
szabálysértések elkövetése esetén az intézkedés alkalmazása elégséges.
A  fiatalkorú  eljárás alá  vont személyek számában viszonylagos stabilitás mutatkozik, szerencsére évről, 
évre nagyon alacsony a fiatalkorú személyekkel szemben kezdeményezett szabálysértési eljárások száma. A 
fiatalkorúakkal szemben felelősségre vonásra a  tulajdon elleni szabálysértések mellett  fogyasztóvédelmi 
szabálysértés miatt került sor. A nem magyar állampolgárokkal szemben indult ügyek száma – 2007. évtől 
eltekintve – jelentős mértékben nem változott. Az utóbbi években az áru hamis megjelölése szabálysértés 
elkövetése miatt  indított  eljárások száma megnőtt,  mely annak a következménye, hogy a szentgotthárdi 
piacon viszonylag sok külföldi állampolgár folytat kereskedelmi tevékenységet és sok esetben nem tartják 
be illetve megszegik a vonatkozó rendelkezéseket.
A táblázatban  közölt  adatok többek között  nem tartalmazzák a  szabálysértési  hatóság -  a  bíróság által 
megállapított  -  szabálysértési  pénzbírság és  egyéb pénzösszeg behajtásával,  végrehajtásával  kapcsolatos 
tevékenységét. E behajtási, végrehajtási feladatok mennyisége – jogszabályváltozás következményeként - a 
jövőben bizonyosan növekedni fog, mely így többlet terhet ró a szabálysértési hatóságra.   

Birtokvédelem
A beszámolási  időszakban  36  birtokvédelmi  ügyben  kellett  eljárni,  mely  az  ügyek  bonyolultsága, 
hosszadalmas  bizonyítási  eljárások lefolytatása,  szemlék  tartása  miatt  különös  körültekintést  kíván. 
Elsősorban  osztatlan  közös  tulajdonú  ingatlanok  használata  kapcsán,  a  szomszédos  ingatlanok 
állattartása,  ebtartása,  szennyvíz  átvezetése,  szomszédos  ingatlanok  növényzetének  zavaró  hatása, 
szomszédos  ingatlanokon  folyó  tevékenység-  zaj  hatással  járó  tevékenység,  szomszédos  ingatlan 
jogosulatlan használata körében kellett lefolytatni birtokvédelmi eljárásokat.

Építéshatósági feladatok:
1. településszerkezeti terv módosításai
• 109/2008. sz. határozat - Kis utca átminősítése 
•     1/2010. sz. határozat - Aquapark melleti töltés vonala
• 181/2010. sz. határozat - autóbusz végállomás áthelyezés

2. HÉSZ és szabályozási tervek
• 22/2009. (X.1.) ÖKT rendelet Széll K. tér - Kossuth L. út  tömb
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• 15/2008. (V.5.) ÖKT Pável Ágoston lakótelepi tömb és Kis utca déli oldali tömb
•   4/2007. (II.1.) ÖKT Aquapark és környéke módosítás
•   3/2010. (I.7.) ÖKT  Aquapark és környéke módosítás

Folyamatban lévő ügyek:
• szerkezeti terv módosítás: Motocross és Quad pálya 
• Ipari park II. ütem módosítás
• Ipari park I. ütem módosítás  

4.) Kistérségi munkaszervezet
A Társulás  munkaszervezete  a  székhelytelepülés  képviselő-testületének  hivatala,  a  Szentgotthárdi 
Polgármesteri Hivatal. A Társulás feladatait elsősorban a Kistérségi Iroda és a Pénzügyi Iroda látja el, 
de a munkaköri  leírásuk szerint  részben kistérségi feladatot,  részben egyéb önkormányzati  feladatot 
ellátó  köztisztviselők is  segítik  a  Társulás  működését.  Miután a városi  és  a  kistérségi  ügyek mára 
gyakorlatilag szétválaszthatatlannak bizonyulnak, gyakorlatilag nincs olyan ügyintéző, aki kizárólag a 
kistérségi  ügyekkel  foglalkozna,  lásd:  a  Kistérségi  Iroda  3  fő  ügyintézőjének  feladata  nem csak  a 
kistérségi feladatellátás hátterének biztosítása, de Szentgotthárd Város Önkormányzatának közoktatási, 
közművelődési, szociális- és egészségügyi vonatkozású teendőinek ellátása is. Azzal, hogy nem került 
felállításra egy külön, önálló munkaszervezet, hanem a Polgármesteri Hivatal vállalta magára ezeket a 
feladatokat,  lényegesen  olcsóbb  megoldást  választott  a  térség.  (A kistérségi  társulások  túlnyomó 
többsége - annak ellenére, hogy intézményeket nem is tartanak fent - önálló munkaszervezeteket hoztak 
létre,  5-6  fővel.)  A Társulás  munkaszervezetének  kiadásaihoz  2006.  óta  minden  évben  támogatást 
vehetett igénybe a Hivatal.

A legfontosabb pénzügyi mutatók alakulása

1.) Áttekintő táblázat

Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésének, ill. zárszámadásának legfontosabb adatai az 
elmúlt ciklusban
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésének, ill. zárszámadásának 
legfontosabb adatai az elmúlt ciklusban

Megnevezés 2006. 
tény

2007. 
terv

2007.
tény

2008. 
terv

2008. 
tény

2009. 
terv

2009.
tény

2010. 
terv

Mérlegfőösszeg
512 
923  

425 
789  

284 
854  

202 
567  

Kiadások
1 464 

452
1 008 

730
1 112 

147
980 
147

997 
851

940 
941

1 009 
382

1 043 
034

Bevételek
1 507 

420
1 008 

730
1 166 

893
980 
147

1 068 
735

940 
941

1 087 
231

1 043 
034

ebből         
Állami támogatás         

Alaptámogatás
420 
480

417 
090

412 
138

417 
191

427 
451

394 
486

401 
770

385 
147

Többc.Kist.Társ.áll.tám.
88 

448
110 
975

116 
905

115 
318

116 
513

114 
375

123 
078

118 
164

Sztg önk.támogatás
269 
036

295 
545

294 
780

294 
729

246 
003

271 
003

268 
046

334 
019

Kistérségi önk-k  
támogatás 6 256

15 
649 9 062

11 
788 8 102

12 
916

14 
888

29 
817

Saját műk. bevétel
88 

350
90 

877
96 

858
92 

110
103 
708

99 
519

115 
720

113 
454

Egyéb bev. 
fejezettől,pályázatok

634 
850

78 
594

237 
150

49 
011

166 
958

48 
642

163 
729

62 
433

2.) A pénzügyi helyzet alakulása évről évre az önkormányzatnál

2006.
Szentgotthárd Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 2006. évben:

Megnevezés 2006. 
tény

2007. 
terv

2007.
tény

2008. 
terv

2008. 
tény

2009. 
terv

2009.
tény

2010. 
terv

Mérleg főösszeg 8.578.83
9

- 7.361.94
8

- 7.555.40
7

- 7.458.75
7

-

Önkormányzat 
bevételei össz. 4.055.99

8
2.639.61

4
4.092.95

7
2.136.38

6
2.304.07

0
2.243.51

4
2.328.73

9
2.268.79

3
Önkormányzat 
kiadási össz. 4.015.68

1
2.639.61

4
4.066.45

8
2.136.38

6
2.278.19

6
2.243.51

4
1.983.67

5
2.268.79

3
Folyószámlahitel

258.507 385.106 270.226 287.651 189.476 357.372 245.619 457.744
Egyéb hitelek

1.377.67
0

491.752 431.668 359.004 234.366 88.974 - 109.978

Központi 
elvonás  (adóerő 
képesség miatt)

-73.453 -50.971 -68.550 -47.600 -23.197 -13.614 -35.396 -38.285

16/78



adatok ezer forintban
Hitelcél Hitelt 

folyósító 
pénzintéze

t

Hitelfelvéte
l éve

Hitelfelvéte
l  összege

2006. 
12. 31-

ig 
letörles

ztett

Megjegyzés

Fürdőprojekt 
beruházási  hitel 
(társberuházásho
z)

Erste Bank 2005.

2006.

112.332

1.078.237
-

Tőketörlesztés 
először  2009. 
évben.
Kamattörlesztés 
először  2007. 
évben.
Hitel  keretösszege: 
1.510.000 
Hitel  lejárata: 
2024. év

Arany János Ált. 
Iskola  villamos-
hálózat  felújítá-
sához  hitel

MFB. 2004. 30.544 - Hitel  lejárata: 
2016. év

Beruházási  célú 
hitel önkormány-
zati feladatokhoz

OTP Bank. 2005. 93.399 23.067 Hitel  lejárata: 
2008. év

E-közigazgatás 
fejlesztéséhez 
hitel

OTP Bank. 2005.

2006.

76.000

285.655
242.271

Hitel  lejárata: 
2007. év
Állami  támogatást 
meg-előlegező 
(rulírozó hitel)

Folyószámlahitel OTP Bank. 2006. 258.507 - Hitel  lejárata: 
2007. márc.29.

 

Többéves kihatással járó feladatok
Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok között 2006. évben un. „Barokk út”  kulturális 
turizmus fejlesztése c. projektet kell megemlíteni. A 2006. évi felhasználás 3.570 e/Ft a projekt 2008. 
évig tart. 

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2006. évben az Önkormányzat követett támogatásai alábbiak szerint alakultak:
Az  iparűzési  adóról  szóló  5/1991.  sz.  ÖKT.  rendelet  alapján  a  rendelet  12.§  (1)  bekezdésben 
meghatározott  sávos-kedvezményként  39.150  e/Ft  adókedvezményt  nyújtott  a  General  Motors 
Powertrain Magyarország Kft.  részére,  míg a 12.§ (4)  bekezdésben rögzített  foglalkoztatást  növelő 
beruházás megvalósítása jogcímen 878 e/Ft adókedvezményt (mértéke: 50 %) a Schittl Kft. részére.

Jelentősebb beruházások:
Szentgotthárd – Mogersdorf összekötő út építése 521.119 e/Ft 
(Phare pályázat)

Bioenergia megvalósíthatósági tanulmány     3.120 e/Ft
(INTERREG III.A pályázat) 
Hársas-tó pihenő- és bemutatóhely     2.660 e/Ft
(Nyugat-Dunántúli Reg. Fejl. Tanács pályázata)
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1956-os emlékerdő telepítse   12.783 e/Ft
(FVM pályázat)
Sportcsarnok lelátó építés     7.104 e/Ft
(Nemzeti Sporthivatal pályázata)

Felhalmozási célú és folyó támogatások:
- Gotthárd-Therm Kft.-nek társberuházáshoz              70.000 e/Ft
  (óvadéki kamat átadása felhalmozási kiadásokhoz)
- E-közigazgatás fejlesztése (önrész)  45.207 e/Ft

Felújítások:
- Önkormányzati lakások felújítása   2.453 e/Ft
- Vasbetonfal védmű fel. Piacnál   1.920 e/Ft   
- Önkorm. belterületi utak burkolat-felújítása 31.659 e/Ft

2007.

Szentgotthárd Város Önkormányzata hitelállománya a következők szerint alakult 2007. évben:
adatok ezer forintban

Hitelcél Hitelt 
folyósító 

pénzintéze
t

Hitelfelvéte
l éve

Hitelfelvéte
l  összege

2007. 12. 
31-ig 

letörleszt
ett

Megjegyzés

Fürdőprojekt 
beruházási  hitel 
(társberuházásho
z)

Erste Bank 2005.

2006.

2007.

112.332

1.078.237

319.431

1.510.00
0

Teljes  hitelösszeg 
letör-lesztésre 
került.

Arany János Ált. 
Iskola  villamos-
hálózat  felújítá-
sához  hitel

MFB. 2004. 30.544 3.055 Hitel  lejárata: 
2016. év

Beruházási  célú 
hitel önkormány-
zati feladatokhoz

OTP Bank. 2005. 93.399 61.998 Hitel  lejárata: 
2008. év

E-közigazgatás 
fejlesztéséhez 
hitel

OTP Bank. 2005.

2006.

76.000

285.655
361.655

Hitel  lejárata: 
2007. év
Állami  támogatást 
meg-előlegező 
(rulírozó  hitel)  – 
teljes  hitel-összeg 
letörlesztésre 
került.

Burkolatfelújítás 
rövid  lejáratú 
hitel

OTP Bank 2007 13.172 13.172 Teljes  hitelösszeg 
letör-lesztésre 
került.

Folyószámlahitel OTP Bank. 2006.
2007.

258.507
318.464

258.507 Hitel  lejárata: 
2008. május 31.

 

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 
2007. évben az Önkormányzat követett támogatást:
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• helyi adónál,  gépjárműadónál kedvezmény, mentesség jogcímen közvetett  támogatást  a következők 
szerint biztosított: 
Az  Önkormányzat  a  helyi  iparűzési  adóról  szóló  5/1991.  sz.  ÖKT.  rendelet  alapján  a  12.§  (1) 
bekezdésben meghatározott un. sávos-kedvezményként 23.920 e/Ft adókedvezményt nyújtott a General 
Motors Powertrain Magyarország Kft. részére.

Több éves kihatással járó feladatok: 2007. évben un. „Barokk út”  kulturális turizmus fejlesztése 
c. projekt. A projekt finanszírozása részben pályázati forrásból valósult meg. A projekt teljes költsége 
várhatóan 53.040 e/Ft, melyből 2007. évben 29.780 e/Ft került felhasználásra. 
A több  éves  kihatással  járó  feladat  az  Élményfürdőhöz  vezető  út,  parkoló  építés és  kapcsolódó 
munkái. A beruházásra 2007. évben 153.846 e/Ft-ot fordítottunk. 

Jelentősebb beruházások:
Élményfürdőhöz vezető  út-, parkoló építése 153.846 e/Ft 
Szentgotthárd-Mogersdorf összekötőút     5.860 e/Ft

Felhalmozási célú támogatás:
- Gotthárd-Therm Kft.-nek társberuházáshoz              327.164 e/Ft

Felújítások:  32.042 e/Ft
Jelentősebb felújítások:
- Önkormányzati belterületi utak felújítása 16.538 e/Ft
- SZOI lapos-tető szigetelés   7.480 e/Ft
- Chiron projekt – látogatóközpont   4.332 e/Ft

2008.

Szentgotthárd Város Önkormányzata hitelállománya a következők szerint alakult 2008. évben:
adatok ezer forintban

Hitelcél Hitelt 
folyósító 

pénzintéze
t

Hitelfelvéte
l éve

Hitelfelvéte
l  összege

2008. 
évben 

letörles
ztett

Megjegyzés

Arany János Ált. 
Iskola  villamos-
hálózat  felújítá-
sához  hitel

MFB. 2004. 30.544 3.055 Hitel  lejárata: 
2016. év
Tőketörlesztés 
2008.12.31-ig: 
6.110 e/Ft.

Beruházási  célú 
hitel önkormány-
zati feladatokhoz

OTP Bank 2005. 93.399 31.401
Hitel  lejárata: 
2008. év volt.
A  hitel 
letörlesztésre 
került.

Út-, közműépítés 
rövid  lejáratú 
hitel  –  István 
Király u. 

OTP Bank 2008. 59.643 -
Hitel  törlesztése  és 
lejárat  2009. évben

Fürdőhöz  vezető 
út (István Király 
u.),  parkoló 

OTP Bank 2008. 30.000 30.000 Hitel  lejárata: 
2008. év volt.
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építés-re  és 
kapcsolódó 
munkáinak 
2007.  IV. 
n.évben  telje-
sített   kiadások 
részbeni  finan-
szírozására

A  hitel 
letörlesztésre 
került.

Burkolat-
felújítás (2007.) 

OTP Bank 2007. 13.172 13.172 Hitel  lejárata: 
2008. év volt.
A  hitel 
letörlesztésre 
került.

Burkolat-
felújítás  (2008.), 
illegális 
hulladéklerakó 
felszámolás,  ját-
szóterek 
felújítása  rövid 
lejáratú  hitel 
állami támogatás 
megelőlegezésér
e  és  saját  erő 
finan-szírozására

OTP Bank 2008. 37.022 -
Hitel  törlesztése  és 
lejárat 2009. évben.
A hitel  összegéből 
támogatást 
megelőle-gező 
hitel:  19.900  e/Ft, 
saját erő finanszíro-
zására igénybe vett 
hitel: 17.122 e/Ft .

Folyószámlahitel OTP Bank. 2007.
2008.

318.464
297.357

318.464
Hitel  lejárata: 
2009. május 31.

 

Több éves kihatással járó feladatok: 
• 2008. évben az un. „Barokk út kulturális turizmus fejlesztése” c. projekt - 2008. évben 16.143 e/Ft 

került felhasználásra
• Élményfürdőhöz  vezető  út,  parkoló  építés  és  kapcsolódó  munkái.  A beruházás  2007.  évben 

kezdődött,  2008.  évben  60.901  e/Ft-ot  fordítottunk  erre  a  célra.  Az  építési  munkák  2009.  évben 
fejeződtek be.

Jelentősebb beruházások:
Élményfürdőhöz vezető  út-, parkoló építése    60.901 e/Ft 
Játszóterek felújítása    14.780 e/Ft

Felújítások:    35.523 e/Ft
Jelentősebb felújítások:
- Önkormányzati belterületi utak felújítása    19.691 e/Ft
- SZOI Arany J. Ált. vizesblokk felújítás      4.833 e/Ft

2009.

Szentgotthárd Város Önkormányzata hitelállománya a következők szerint alakult 2009. évben:
adatok ezer forintban

Hitelcél Hitelt 
folyósító 

pénzintéze
t

Hitelfelvéte
l éve

Hitelfelvéte
l  összege

2009. 
évben 

letörles
ztett

Megjegyzés
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Arany János Ált. 
Iskola  villamos-
hálózat  felújítá-
sához  hitel

MFB. 2004. 30.544 3.055 Hitel  lejárata: 
2016. év
Tőketörlesztés 
2009.12.31-ig: 
9.165 e/Ft.

Út-, közműépítés 
rövid  lejáratú 
hitel  –  István 
Király u. 

OTP Bank 2008. 59.463 59.463
Hitel lejárata 2009. 
év volt.
A  hitel 
letörlesztésre került

Burkolat-
felújítás  (2008.), 
illegális 
hulladéklerakó 
felszámolás,  ját-
szóterek 
felújítása  rövid 
lejáratú  hitel 
állami támogatás 
megelőlegezésér
e  és  saját  erő 
finan-szírozására

OTP Bank 2008. 37.022 37.022
Hitel lejárata 2009. 
év volt.
A  hitel 
letörlesztésre 
került.

Folyószámlahitel OTP Bank. 2008.
2009.

297.357
245.619

297.357 Hitel  lejárata: 
2010. május 31.

 

2009. évben az Önkormányzat követett támogatást:
• az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése jogcímen 

közvetett támogatást nem biztosított;
• a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése jogcímen közvetett 

támogatást nem biztosított;
• helyi  adónál,  gépjárműadónál  kedvezmény,  mentesség  jogcímen  közvetett  támogatást  a  nem 

biztosított; 
• helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség jogcímen 

közvetett támogatást nem biztosított;
• egyéb  jogcímen  közvetett  támogatást a  talajterhelési  díj  fizetésére  nem  kötelezett 

ingatlantulajdonosok  esetén  az  igazolt  folyékony  hulladék  elszállításai  díj  57  %-ának  megfelelő 
mértékben biztosított az Önkormányzat, amely 2009. évben 692 e/Ft-ot jelentett. Egyéb kedvezményről 
vagy kölcsön elengedésről az Önkormányzat nem rendelkezett.

Több éves kihatással járó feladat: 2009. évben az  Élményfürdőhöz vezető út, parkoló építés és 
kapcsolódó munkái. A beruházás 2007. évben kezdődött, 2009. évben 10.232 e/Ft-ot fordítottunk erre 
a célra. A beruházás teljes összege 222.856 e/Ft-ot tett ki

Jelentősebb beruházások:
Élményfürdőhöz vezető  út (István K.u.) -, parkoló építése    10.232 e/Ft
Játszótér felújítás – Máriaújfalu      6.505 e/Ft
Fürdő fejlesztési támogatás – tervezés      7.292 e/Ft

Felújítások:    20.080 e/Ft
Jelentősebb felújítások:
Önkormányzati lakások felújítása     2.444 e/Ft
Hársas-tó sétaútvonal kialakítás     3.983 e/Ft
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Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
Barokk templom tető-felújítás     3.564 e/Ft

Jelentősebb beruházások  és felújítások a ciklus egésze alatt:

     - Önkormányzatunk beruházásában felépült a Termálfürdő és 2007. július 9-én megnyitotta  

         kapuit a  fürdővendégek előtt. Kivitelező ZÁÉV Zrt, bekerülési költség 2.2 milliárd Ft

- A West-Union Invest kft beruházásában, a Termálfürdő szomszédságában  megépült  és    

   2009. novemberében megnyílt a  148 szobás Gotth’Art Hotel. Kivitelező Swietelsky Kft.

     - Megépültek és forgalomba lettek helyezve a Termálfürdő melletti megközelítő utak, 

        gépjármű   várakozóhelyek, a szükséges közművekkel együtt. Kivitelező COLAS Dunántúli 

        Zrt, bekerülési  költség : bruttó 218.027.556,- Ft (közvilágítás 23,4 mFt, Termálfürdőhöz 

        vezető út, parkolók, csapadék csatorna 75,4 mFt, István király u. út–, csatorna-, 

        csapadékcsatorna építés 108,6  mFt, 20  KV légvezeték kiváltás 10,6 mFt)

Ingatlan értékesítések :
A ciklus során lakásokat, nem lakás célú helyiségeket, építési telkeket és egyéb ingatlanokat 
értékesítettünk összesen 535.674.559.- Ft  értékben. Az áttekintő táblázat a következő:

Lakás értékesítés
Horváthné K. Adrienn 146/2/A/5 6 781 000 lakás 2006.06.01
Dombóvári Gergő 146/2/B/6 7 131 000 lakás 2009.06.25
Fodor Ilona 1162/A/4 4 781 000 lakás 2010.07.16

Összesen:
18 693 
000     

Nem lakáscélú helyiség

Zebra Fess Kft. 1321/A/1 - 
11

120 100 
000   üzleth. 2006.06.14

Dancsecs József 1056/1/A/5
11 500 
000   üzleth. 2006.08.10

Horváth Tamás 39/A/3
21 000 
000   üzleth. 2006.10.09

Kanics Imre 1056/1/A/1 3 000 000 üzleth. 2006.10.19
Horváth Tamás 31/A/10 8 400 000 üzleth. 2006.10.31

Pintér Trans 1469/3 8 810 500 
lh.udvar, 
gazd.ép. 2007.01.04

Select Invest Kft.  
54 500 
000   üzleth. 2007.05.03

Virtuart Kft. 1056/1/A/4 7 068 000 üzleth. 2007.09.17
Fasching Judit 1574/A/4 6 600 000 üzleth. 2007.11.19
Eurogast Bt. 1574/A/14 6 600 000 üzleth. 2007.12.03
Vincze Csaba 1056/1/A/2 5 000 000 üzleth. 2007.12.03
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Hidasi József Nemesm.32/1 1 300 000 
telek 
épülettel 2008.05.09

Eurogast Bt. 1574/A/13 5 000 000 üzleth. 2009.01.15

Titán Beton 1319
68 333 
000   

lakóház/üzle
t 2009.03.12

Tabak Trade Kft. 1574/A/3 4 666 666 üzleth. 2009.04.02

Gotthárd Lak-Ép Bt. 1359/2/A/1
50 000 
000   üzleth. 2009.04.06

ÁFÉSZ 1363/A/11
66 500 
000   üzleth. 2009.05.15

Szinkron 2003. Kft. 1305/A/1
29 835 
000   üzleth. 2010.06.07

Összesen
478 213 

166     

telek:
Huszár László 403/50 3 003 000 telek 2006.03.17
Bálint Attila és f. 403/51 3 198 000 telek 2006.07.10
Háklár József 737/2 4 596 900 telek 2006.08.02

Leopold Attila Németh 
Adrienn

403/52 3 219 000 telek 2006.09.21
403/90 3 909 000 telek 2006.09.21

Varga és Társa Kft. 1299/3 2 220 000 telek 2007.05.25
Szarka Emil 2270 608 000   telek 2007.06.11
Wachter Hajnalka 852 3 168 000 telek 2007.10.17
Kulcs és Forma Kft. 403/100 7 700 000 telek 2008.05.20
Drávecz Tamás 3927 500 000   telek 2009.01.09

Összesen:
32 121 
900     

egyéb terület

Bartakovics Mátyás 0908/3 23 382   
egyéb 
terület 2006.03.28

Bartakovics Balázs
0161/12; 0144/4; 
0831/28 346 081   

egyéb 
terület 2006.03.28

Drávecz István
0842/9; 
0908/16 48 124   

egyéb 
terület 2006.03.31

Virág György 08/8 49 540   
egyéb 
terület 2006.04.10

Schäfer Albin
0910/3; 
0910/4 83 909   

egyéb 
terület 2006.04.20

Domiter Ernőné 025/10 107 326   
egyéb 
terület 2006.05.28

Fuisz Viktor 12db külter 193 792   
egyéb 
terület 2006.06.28

Veres Imréné 0121/23 40 000   
egyéb 
terület 2006.06.29

Hetényi Ferencné 0121/23 40 000   
egyéb 
terület 2006.07.12

Soós Gyula 0798/66 3 000   
egyéb 
terület 2006.07.18

Horváthné K. Adrienn 014/43 9 070   egyéb terület 2007.01.15
Fuisz Géza 0741/42; 0770/79 269 500   egyéb terület 2007.02.07
Vincze Károly 1034/2 586 500   egyéb terület 2007.05.25
Gyuricza László 2302 493 200   egyéb terület 2007.07.09
Benczik István 475/47 402 000   egyéb terület 2007.07.18
Kovács József Dr. Klósz 
Beáta 475/47 432 000   egyéb terület 2007.07.18
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Pintér Trans Bt. 1469/4 558 000   egyéb terület 2007.10.19
Majczán F-né, Zsámpár K. 0864/4 38 882   erdő 2008.02.27
Majczán F-né, Zsámpár K. 0880/4 28 792   erdő 2008.02.27
Krányecz László 0858/1 6 740   erdő 2008.02.27
Korpics T-né, Doncsecz j-
né

0847/4 52 412   erdő 2008.02.27

Regina Schmid 0807/51 45 000   egyéb terület 2008.05.28
Orbán Tamás 759 43 443   egyéb terület 2008.11.24
Lang Mihály 1034/2 280 000   egyéb terület 2009.04.02
Fuisz Géza 0770/71 85 600   erdő 2009.05.19
Pável Á. ltp. 2. társasház 1400/25 403 700   egyéb terület 2009.10.15
Vasi Pati Kft. dr. Kenéz 
Zsolt 3358 510 000   egyéb terület 2009.11.05
Pável Á. Ltp. 1. társasház 1400/25 401 500   egyéb terület 2009.11.24
Szatmáry Lénárd 921 1 065 000 egyéb terület 2010.03.31

Összesen: 6 646 493   

Értékesítés összesen:  
535 674 

559   

Vagyonunkba került és azóta értékesítettük a Hunyadi u. 5/A-B-ben lévő 4 db üzlethelyiséget.
(Ez az eladás oldalon már szerepeltetve lett.)

Ingatlanvásárlás:

Összesen: 6.807.800

 

Lakásgazdálkodás:
Jelenleg 246 Önkormányzati bérlakással rendelkezünk, 3 db. lakás került értékesítésre az elmúlt 
ciklusban.
Jelenleg szociális alapon 46 lakásigénylőt tarunk nyilván, akik közül 8 nem szentgotthárdi lakos. 
Szociális  szintet  meghaladó  jövedelem  miatt  4  db.,  munkakörhöz  kapcsolódóan  pedig  4  db. 
lakásigénylést tartunk nyilván.
Lakáskiutalások alakulása:
2007-ben 6 db lakás, 2008-ban: 10 db lakás 2009-ben: 2 db lakás 2010.-ban: 2 db. lakás és jelenleg 3 db 
lakás áll üresen, ami eladás alatt áll.
Sajnos ezek a kiutalások nem lakás építése, vagy beruházás eredményeként valósult meg, hanem a bérlő 
elköltözése, illetve elhalálozása végett.
Lakásokat nem építettünk és lakások nagyobb felújítására sem került sor..
A lakások,  ill.  tiszta  önkormányzati  társasházak  felújítására  hiába  készítettünk  felújítási-felmérési 
tervet, valamint a lakáskoncepcióban hiába határoztunk meg felújítási programtervet, anyagi fedezet 
hiányában  a  felújítások  nem  valósultak,  sőt  nem  is  indultak  meg.  A következő  időszakban  ezen 
felújításokat  el  kell  kezdeni,  mert  az  épületek  állapota  rohamosan  romlik  és  csak  egyre  nagyobb 
költségek árán lehet helyreállítani.  

Pintér Trans Bt. 1581/A/3
6 311 
000   lakás 2007.01.04

Németh Károly 781/5 24 000   szenyvízátem 2007.02.19
Gyuricza László 2300/1 154 800 magánút 2007.07.09
Doncscecs József, Scheck 
Ferenc 728/1 318 000 szenyvízátem 2007.10.05

24/78



Benyújtott és nyertes pályázatok   :  

A ciklus során az önkormányzat által benyújtott és elnyert pályázatainkat évenkénti bontásban közöljük. 
Az összesen elnyert pályázati támogatás ebben a ciklusban 1.343.720.270.- Ft volt. Ennek során 
különösen kiemelkednek az utak építésére (a mogersdorfi út építése ebben a ciklusban fejeződött be) 
illetve a városi utak felújítására  elnyert pályázatok. Ebben a ciklusban valósultak meg az 
idegenforgalmi szempontból jelentőséggel bíró pályázati projektek, mint a Chiron -  projekt; a Hársas 
tónál tanösvények építése vagy a fürdő szabadtéri fejlesztéséhez kapott pályázati támogatás. Ebben az 
időszakban épült lelátó a sportcsarnokban pályázati pénzből, folytatódott a játszóterek építése. Ennek a 
ciklusnak az eredménye a közmunkapályázatokon való eredményes pályázati részvétel is, valamint a 
legutóbbi nyertes pályázataink: a Liget átalakítása, a városközponti rehabilitáció, a háziorvosi rendelő 
felújítása, az  intézményi felújítások. 
A kistérségi pályázatokat külön  táblázat tartalmazza. A Kistérség által elnyert pályázatok értéke 
136.917.634.- Ft. 

2005. áthúzódó és 2006. év elnyert pályázatai

Pályázat kódja,
kiírója, 
beadási 

határideje

Pályázat címe
Pályázó neve

Támogatás
(Ft)

Phare CBC 
2003
AU/HU Határon 
átnyúló 
közlekedési 
infrastruktúra 
hálózatok

Szentgotthárd-
Mogersdorf összekötő 
út

1.539.620 €
400.301.200,-

BM EU Önerő 
Alap

Szentgotthárd-
Mogersdorf összekötő

10.000.000,-

Nyugat-
dunántúli 
Regionális 
Fejlesztési 
Tanács

Hársas-tó pihenő- és 
bemutatóhely

1.960.000,-

Interreg IIIA BIOENERGIA? – 
TERMÉSZETESEN! 
Határon átnyúló 
bioenergia 
hasznosítás – 
tanulmány

3.150.000,-
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TEUT
NYDRFT
180003005U

Szilárd burkolatú 
belterületi közutak 
burkolatfelújítása 
Szentgotthárdon I.
– „Felső u., Zrínyi M. u., 
Kis u., (Sallai I. – Bem u. 
között), Kis u. (Zrínyi M 
u. – Sallai u. között), 
Sallai I u., Bem u. 
burkolatfelűjítása

4.763.000,-

TEUT
NYDRFT
180001805U

Belterületi közutak 
burkolat-felújítása 
Szentgotthárdon II.
(Kisfaludy u., Mária u., 
Petőfi u. (Tompa-
Kisfaludy u. közötti 
szakasza) és Táncsics u. 
burkolat felújítása)

4.294.000,-

FMM 
Közmunka 
Tanács

Közmunkaprogram 
Szentgotthárdon

3.497.000,-

INTERREG IIIB 
+

 

CHIRON (Barokk út)
Szentgotthárd Város 
Önkormányzata

38.250.000,- 

FVM K 2-1, K 2-
2

1956-os emlékerdő 12.600.000,-

FVM K 3 Jóléti és parkerdők 
fenntartása

350.000,-

Az 1956-os 
közművelődési 
pályázat
NKÖM
2006.01.31.

1956-os magyar 
forradalom és 
szabadságharc méltó 
megünneplése 
Szentgotthárdon

100.000,-

TEUT
NYDRFT
2006.02.15.
180003306U

Szentgotthárd –
Farkasfa városrészen 
útburkolat felújítás 

7.000.000,-

TEUT
NYDRFT
2006.02.15.
180003206U

Szentgotthárd –
Rábaketkethely 
városrészen útburkolat 
felújítás

7.000.000,-

SPO-KSL-06
Nemzeti 

Lelátó biztosítása a 
szentgotthárdi városi 

5.000.000,- 
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Sporthivatal
2006.03.02.

sportcsarnokban

FMM 
Közmunka 
Tanács

Közmunkaprogram 
meghosszabbítása 
Szentgotthárdon

837.778,- 

Összesen: 499.102.978,-

2007. évben elnyert pályázatok

Pályázat kódja,
kiírója, beadási 

határideje

Pályázat címe
Pályázó neve

Támogatás
(Ft)

TEÚT
NYDRFT
180000907U

önkorm-i szilárd 
burkolatú belterületi 
közutak burkolat-
felújításának 
támogatása Új utca 
- Felső utca - 
Duxler utca -

2.548.979,- 

TEÚT
NYDRFT
180001007U

önkorm-i szilárd 
burkolatú belterületi 
közutak burkolat-
felújításának 
támogatás
Eötvös utca 
-Vörösmarty utca

2.800.376,- 

NYD – CÉDE-2007 SZOI Széchenyi 
István Általános 
Iskola lapostető 
szigetelés 
fejlesztés

4.380.000,-

Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési 
Minisztérium

Jóléti és parkerdő 
fenntartás 
támogatása 
(Hársas-tó)

402.000,-

Közlekedésfejlesztés
i Koordinációs 
Központ
KKK KÖZL-BIZT-
2007

Szentgotthárd-
Jakabházán 
sebességkijelző 
berendezés 
telepítése

2.188.348,-

Összesen
12.319.703,-
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2008. évben elnyert pályázatok

Pályázat kódja,
kiírója, beadási 

határideje

Pályázat címe
Pályázó neve

Támogatás
(Ft)

Környezetvédelm
i és Vizügyi 
Minisztérium 
2008 évi 
felhívása az 
illegális 
hulladéklerakók 
felszámolásának 
támogatására 

Szentgotthárd illegális 
hulladéklerakóinak 
felszámolása

5.000.000,-

NYD-TEÚT 2008

Rábakethely 
városrészen 
útburkolat felújítás II. 
(Tóth Á. u.– 
Zöldmező u. – 
Vakarcs K. u.)

9.000.000,-

NYD-CÉDE 2008
Pável Ágoston 
lakótelepi játszótér 
felújítása

4.200.000,-

NYD-CÉDE 2008
Várkerti játszótér II. 
ütemmel való 
bővítése

4.200.000,-

2008-TU-NYD-1
A Nyugat-
Dunántúli 
turisztikai 
régióban 
megvalósuló 
turisztikai 
termékfejlesztés 
támogatása

„JÁRD KÖRBE!”
A Hársas-tó nyugati 
parti sétaútvonalának 
kialakítása és 
kitáblázása

1.991.412,- 

109/2008. (VIII. 
27.) FVM 
rendelet az egyes 
erdészeti közcélú 
feladatok csekély 
összegű (de 
minimis) 
támogatásáról

Hársas-tó fenntartása

2.237.800,-

Összesen: 26.629.212,-
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2009. évben elnyert pályázatok

Pályázat kódja,
kiírója, beadási 

határideje

Pályázat címe
Pályázó neve

Támogatás
(Ft)

KEOP-2009-
1.3.0

Ivóvízminőség-
javítása

Szentgotthárd-
Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-
javítása

1F: 
1.374.450,-

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 
támogatása 
területi 
kötöttség nélkül

Szentgotthárd-
Máriaújfalui játszótér 
felújítása 4.642.857,-

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 
támogatása 
területi 
kötöttség nélkül

Szentgotthárdi 
Kistérség közcélú 
foglalkoztatásához 
anyag- és 
eszközbeszerzése

3.404.754,-

Szlovénia-
Magyarország 
2007-2013

Lelki egészség 
megőrzése 106.451,3 €

29.274.108,-

Közfoglalkoztatás-
szervező 
foglalkoztatása

1.618.650,-

Vas megyei 
Közgyűlés

„Jó szívvel az 
egészségért” 
cselekvési terv

300.000,-

NYDRFT

Vis maior 
támogatás 
igénylése

Rába árvízi 
védekezési és 
helyreállítási 
költségek támogatása 
Szentgotthárdon

9.393.000,-

NYDOP-2009-
Szentgotthárd 
városközponti Liget 50.000.000,-
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3.1.1/C fejlesztése

Fürdő szabadtéri 
fejlesztése 300.000.000,-

Összesen: 400.007.819,-

2010. évben elnyert pályázatok

Pályázat 
kódja,
kiírója, 
beadási 
határideje

Pályázat címe
Pályázó neve

Támogatás
(Ft)

OFA Közfoglalkoztatás-
szervező 
foglalkoztatása

943.000,-

NYDOP-2009-
3.1.1/A

Szentgotthárd 
városközpontjának 
megújítása civil és 
vállalkozói 
partnerségben

345.384.020,-

NYDOP-2009-
5.2.1/A

Szentgotthárdi 
háziorvosi rendelő 
komplex 
akadálymentesítése 
és energiahatékony 
felújítása

49.757.501,-

TIOP-
1.1.1/07/1 
Pedagógiai, 
módszertani 
reformot 
támogató 
informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztés 
támogatása

Informatikai struktúra 
fejlesztése a 
szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző 
Iskolában

9.576.037,-

Összesen: 405.660.558,-

2006-2010. 
1.343.720.270,-
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elnyert 
támogatás 
összesen:

Társulás 2006-2010. évben elnyert pályázatai

Pályázat kódja,
kiírója, beadási 
határideje

Pályázat címe
Pályázó neve

Támogatás
(Ft)

INTERREG IIIB +

 

CHIRON (Barokk út)
Szentgotthárd Város 
Önkormányzata

3.937.500,- 2006-2009.

SZMM-
Közmunka 
Tanács

Közmunkaprogram a 
Szentgotthárdi 
Kistérségben 

25.700.000,-

2007.

SZOC-BF-08-K
Közösségi 
ellátásokat 
működtető 
szolgáltatók 
befogadás

Közösségi 
pszichiátriai ellátás 
állami támogatása

8.000.000,-

2008.

SZOC-BF-08-T
Támogató 
szolgáltatást 
működtető 
szolgáltatók 
befogadása

Támogató 
szolgáltatás állami 
finanszírozása

7.500.000,-

2008.

SZMM 191/2008. 
(VII.30.) Korm. r. 
alapján 
meghirdetett 
fejlesztési p.

Támogató szolgálat 
Finanszírozása

500.000.-

2009.

SZMM 191/2008. 
(VII.30.) Korm. r. 
alapján 
meghirdetett 
fejlesztési p.

Közösségi 
szolgáltatás 
fejlesztési pályázata 250.000.-

2009.
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Szociális és 
Munkaügyi 
Minisztériumnak 
a Nyugat-
Dunántúli 
Regionális 
Munkaügyi 
Központtal 
együttműködésbe
n megvalósuló 
2008/5.b. számú 
közmunkaprogra
mja

Őszi-téli 
közmunkaprogram a 
szentgotthárdi 
kistérségben-2008

15.001.152,-

2008.

Önkormányzati 
Minisztérium
8/2009. (II.26.) 
ÖM r.

SZOI Arany J. 
tagiskola 
akadálymentesítése, 
fűtéskorszerűsítése 
és szentgotthárdi, 
rönöki óvodák 
felújítása

34.920.000,-

2009.

NYDOP-2009-
5.1.1/C

Szentgotthárdi Városi 
Gondozási Központ 
akadálymentesítése

10.886.482,-
2010.

TIOP-1.1.1/07/1 
Pedagógiai, 
módszertani 
reformot 
támogató 
informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztés 
támogatása

Informatikai struktúra 
fejlesztése a SZOI 
Széchenyi 
Tagiskolában

24.872.500

A hiánypótlás 
szakaszában 

van!

2010.

1/2010. (I. 19.) 
ÖM r. alapján kiírt 
Bölcsődék és 
közoktatási 
intézmények 
infrastruktúrális 
fejlesztése

SZOI csörötneki 
óvoda felújítása 5.350.000

2010.

2006-2010. 
elnyert 
támogatás 
összesen:

136.917.634,-
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Kistérségi pályázatok:

- A Társulás számos pályázaton is indult. Az első, egyik legfontosabb pályázat a többcélú kistérségi 
társulás  megalakításának  feltételével  megnyert  „ösztönző”  támogatás  volt.  Szerencsére  a  sikeres 
kistérségi pályázatok sora ezzel nem zárult le, jó néhány pályázat követte az elsőt, annak ellenére is, 
hogy a szentgotthárdi kistérség nincs besorolva a pályázatokon inkább előnyben részesített hátrányos 
helyzetű kistérségek közé. Az elnyert támogatásokból az alábbi főbb fejlesztések valósultak meg 2005. / 
2006. évtől,  a teljesség igénye nélkül  (a felsorolás nem tartalmazza azokat a pályázatokat,  melyek  
Szentgotthárdot nem, csak a kistérség településeit érintették):

 A SZOI-nak  taneszközök  7.150.435,-  Ft  értékben,  sportszerek  1.013.316,-  Ft  értékben,  műszaki 
eszközök pedig 1.123.092,- Ft értékben kerültek beszerzésre a Társulás által, pályázati támogatásból.

 A Játékvár Óvodában műpadló cserére került sor, az elektromos kapunyitó rendszer került kiépítésre, az 
öltözőszekrények készültek és kültéri eszközök kerültek beszerzésre, összesen 3.334.613,- Ft értékben, 
pályázati támogatásból.

 A  Takács  Jenő  Zeneiskola  által  megvásárolt  hangverseny-zongorához  a  Társulás  –pályázati 
támogatásból - 3.800.000,- Ft-tal járult hozzá.

 A  Városi  Gondozási  Központ  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  szolgáltatásának  kiépítésére 
5.682.600,- Ft összeget fordított a Társulás pályázati támogatásból.

 A Rendelőintézet számára – pályázati támogatásból - 2.489.386,- Ft értékben kerültek orvosi műszerek 
beszerzésre.

 Községi  könyvtári  szolgáltatóhelyek felújítására  is  több körben és forrásból  is  sor került  az  elmúlt 
években.

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épület felújítására 2 M Ft összeget, műszaki eszközeinek 
beszerzése 1.353.600,- Ft összeget fordított a Társulás, pályázati támogatásnak köszönhetően.

 A Társulás  2006.  márciusában  a  Kistérségi  Fejlesztési  Tanácsok  és  munkaszervezeteik  működési 
kiadásaihoz nyert hozzájárulást: 4.109.069,- Ft összegben.

 2006.  decemberében  Közösségi  busz  beszerzésére  17.500.000,-  Ft  pályázati  támogatást  nyert  a 
Társulás.

 A 2007. május 1-jén indult a kistérségi közmunkaprogram megvalósítására a Társulás 25.700.000,- Ft 
támogatást nyert.

 A Közösségi  pszichiátriai  ellátás működtetéséhez 8 M Ft,  a Támogató szolgáltatás működtetéséhez 
pedig 7.500.000.-Ft támogatást nyert 2009. évben a Társulás.

 A Helyi Vidékfejlesztési Iroda címet és az ezzel járó folyamatos finanszírozást 2007. évben nyerte el a 
Társulás.

 A bölcsődék és  közoktatási  intézmények infrastrukturális  fejlesztéséről,  valamint  közösségi  buszok 
beszerzése  támogatás  igénybevételének  részletes  feltételeiről  szóló  pályázaton  34.920.000.-Ft 
támogatást nyert a Társulás. 

 A közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására 2009. évben 1.618.650.-Ft támogatást még 2010. évben 
943.000.-Ft összeget nyert Szentgotthárd Város Önkormányzata. Ehhez kapcsolódik, hogy a közcélú 
foglalkoztatás  anyag-  és  eszközbeszerzéseire  3.404.754.-Ft  támogatást  sikerült  szereznie  a 
konzorciumnak.

 2010.  évi  fejlesztési  pályázat  keretében  a  Közösségi  Pszichiátriai  ellátásra  250.000.-Ft-ot,  még  a 
Támogató szolgálatra pedig 500.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Társulás.  

 Az  Új  Magyarország  Fejlesztési  Nyugat-dunántúli  Operatív  Program  támogatási  rendszeréhez  a 
Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  benyújtott  “Városi  Gondozási 
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Központ akadálymentesítése” című NYDOP-5.1.1/C jelű pályázatát a VÁTI Kft, mint közreműködő 
szervezet 10.886.482.-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Nevelés-oktatás:

- A SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN történt az elmúlt négy 
évben a legtöbb intézményi változás:

 A Szentgotthárdi Oktatási Intézmény – a négy intézmény integrálásával - a fenntartó döntését követően 
2005/2006-os tanévtől működik.

 A pedagógusok kötelező óraszámának 2007-től való emelése mind hatékonyabb, racionálisabb 
munkaszervezést igényelt, és az állami finanszírozás változásait figyelembe véve is a változást 
igényelték.

 A 2007/2008-as tanévtől Szentgotthárd Város Önkormányzata és az újonnan megnyílt St.Gotthard Spa 
&Welness fürdő kidolgozta az úszásoktatás szabályrendszerét, melynek alapján a SZOI intézményében 
tanuló 2. évfolyamos tanulók osztályonként heti 2 tanórában a testnevelők segítségével úszásoktatásban 
részesül.

 A 2008/2009-es tanévben további szervezeti átalakítás történt az általános iskolai oktatás területén. Az 
alsós  tanulók  valamennyien  az  Arany  János  Általános  Iskola  intézményegységében folytatják 
tanulmányaikat, a  felső tagozatosok pedig  a Széchenyi István Általános Iskola intézményegységében 
tanulnak. Ugyancsak e tanévtől elkezdődött a  magyar-német két tanítási nyelvű oktatás, amely 8. év 
végéig tart. Még ebben az évben az intézmény az első és ötödik évfolyamon a testnevelés tantárgy 
oktatását  a  Nemzeti  Alaptanterv  iránymutatása  alapján  felmenő  rendszerben  úgy  szervezi,  hogy  a 
mindennapos testmozgás lehetősége biztosított legyen minél több tanuló számára.

 2009. július 1-jétől az intézmény olyan többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményként működik 
tovább,  tagintézménye az  addig önálló  Csörötnek –Magyarlak Általános  Iskola  és  Óvoda.  A SZOI 
szervezeti  felépítése  egy  egységes  iskolai  intézményegység  és  egy  alapfokú  művészetoktatási 
intézményegységből áll.

 A 2009/2010-es tanévtől egy elsős osztályban hosszú évek kihagyása után ismét  nemzetiségi szlovén 
nyelv oktatása indult.

 2010.  július  1-jétől az  intézmény  magyarlaki  és  csörötneki  óvodai  telephelyei  átszervezéssel  a 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde tagintézményeiként működnek tovább.

Az elmúlt négy évben intézményi átszervezések mellett az oktatás területén kiemelt hangsúlyt kapott az 
idegen nyelvek oktatása, mind az általános iskolai és mind a középiskolai képzésekben. 
-  A 2009/2010-es  tanévben  végzett  a  SZOI  Vörösmarty  Mihály  Gimnázium  első  „0”  évfolyamos 
osztálya.  A 29 főből 23 tanuló angol illetve német nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, 
közülük 6 főnek felsőfokú nyelvvizsga is birtokában volt az érettségi vizsgákig. 
- A 29 főből 25 fő tanulmányai során ECDL full  bizonyítványt szerzett.  A 29 főből 21 fő folytatja 
tanulmányait a felsőoktatásban. 
- A nyolcosztályos végzőstanulók  továbbtanulási mutatói is kiválóak a 18 főből csak 2 tanuló nem a 
felsőoktatásban folytatja tanulmányait.

Az  integráció,  az  intézményi  átszervezéseket  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  javaslatára  a 
fenntartó a SZOI-ban úgy valósította meg, ahogy alapvető célkitűzésünk is volt: pedagógus álláshely 
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csak  nyugdíjazással  szűnt  meg,  a  tanárok  egzisztenciáját  nem  fenyegette  a  munkanélküliség 
kérdése.

- Az intézmény eszközfelszereltsége folyamatosan bővült, mely elsősorban a különféle pályázatokon 
való sikeres részvételnek is köszönhető. Felújítási munkák elsősorban a SZOI Általános Iskolájának 
Arany János 1-4. Évfolyam épületén történtek - villamoshálózat korszerűsítés, vizesblokkok felújítása, 
fűtéskorszerűsítés, akadálymentesítés, az összes tanterem padozat felújítása, de ez alatt a négy év alatt 
készült  el  a  SZOI  Általános  Iskola  Széchenyi  István  5-8.  Évfolyam  tornacsarnokában  az  új 
lelátórendszer és felújításra került a csarnok padozata is.

- A SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek is bővült az eszköztára az alábbiak 
szerint:
- A Yamaha zongora – mely a Refektóriumban van elhelyezve 2006-ban lett véve, mintegy 6,2 millió Ft 
volt, a kistérségek alakulására ösztönző pályázati támogatás, + az intézmény 2005. és 2006-os 
pénzmaradványából.
- A minősített művészeti iskolák pályázati támogatásának a terhére 2008-ban az alábbi nagyobb 
eszközök kerültek beszerzésre :
1 db Spinett (csembaló)    845.000.- Ft, Iskolatáblák      306.000.- Ft
1 db mestercselló            498.000.- Ft, 1 db keverőpult + 2 db aktív hangfal 215.000.- Ft
- A minősített művészetoktatási intézmények 2009. évi pályázati támogatására elnyert keretből pedig az 
alábbi nagyobb beszerzések történtek az intézményben: 
1 db vadászkürt         260.000.- Ft, 1 db hegedű   190.000.-, 1 db szintetizátor  170.000.-
ütőhangszerek           110.000.-  3 db fuvola, 2 db klarinét, valamint rajzbakok a képzőművészeti ág 
számára.

A közoktatási közalapítvány pályázati támogatásából az ütős tanterem teljes hangszigetelése valósult 
meg.

- A III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM intézménye mellett a Testület ebben a 
ciklusban is úgy döntött, hogy vállalja a terheket, így nem került át adásra a megyének. 

Mindemellett a tanulólétszám évről évre egyre nőtt, az elmúlt két tanévben jóval meghaladta az 500 főt 
és a csökkenő önkormányzati finanszírozás mellett az iskola tartotta a képzési kínálatait mind a nappali, 
mind a felnőttoktatás területén.

Az  idei  2010/2011-es  tanév  mérföldkő  az  iskola  életében  –  többszöri  próbálkozást  követően  – 
felsőfokú  gépészmérnök-asszisztensképzésre (Nyugat-magyarországi  Egyetem) kerül  sor  8  fő 
részvételével.

A kollégiumi tanulólétszám fokozatos csökkenésével többször felmerült a kollégium megszüntetésének 
a  gondolata  is,  de  pozitív  hozzáállással  és  a  hely  további  lehetőségének  észszerű  kihasználása  – 
Ausztriában  tanuló  diákok  szállásbiztosítása,  táborok,  csoportok  fogadása,  szállásértékesítés  stb.  – 
újabb és újabb évre biztosította a kollégium további működését. 

Mivel 2008. szeptemberétől szakképzés fejlesztési hozzájárulást csak azok a szakképző intézmények 
kapnak, akik valamely szakképzés-szervezési társulás tagjai, ezért 2007. decemberében Szentgotthárd 
Város  Önkormányzata  szándéknyilatkozatban  rögzítette,  hogy  csatlakozni  kíván  a  Vas  Megyei 
Szakképzés-szervezési Társuláshoz.  Így Vas megye, Bük, Celldömölk, Sárvár és Szentgotthárd Város 
Önkormányzatai 2008. március 1-jén megalapították a Vas Megyei Szakképzés – szervezési Társulást, 
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majd 2008. június 4-én megkötötték a Társulási Megállapodást. A Társulás figyelmet fordít a TISZK-en 
belül  indítandó képzésekre és meghatározza a  kiemelten támogatott,  támogatott  és  nem támogatott 
képzéseket. 2009-ben az alábbiakat határozta:

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

vendéglős, bútorasztalos.

A III.  Béla Szakképző Iskola pedagógus létszáma az érintett  időszak alatt  állandó, 2010. július 16. 
naptól szűnt meg 1 fő kollégiumi nevelői álláshely, mely indokolt volt a kollégiumi tanulói létszám 
fokozatos csökkenésével.

2006-2010 közötti jelentősebb beruházások a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményben: 
2006: eszközök beszerzése: 6.306 eFt értékben, 2007:   Kollégium épület-felújítás 3.565 eF  t   értékben; 
2008:   Eszközbeszerzés  és   kollégium  műhelykialakítása:  23.823  eFt  értékben,  2009: 
eszközbeszerzések 21.217 eFt értékben,  2010:  eszközbeszerzés 986 eFt értékben.

A fejlesztések  pályázati  pénzeszközökből,  valamint  Szentgotthárd  és  térsége  vállalkozásainak 
szakképzési támogatásaiból valósulhattak meg, mindösszesen: 55. 897.- e /Ft értékben.

A JÁTÉKVÁR ÓVODA egészen 2009. július 01.  időpontig a székhely óvodában 11 csoporttal,  a 
Tótfalusi úti telephelyen 1 csoporttal működött, mikor is az addig önállóan működő rönöki Kerekerdő 
Óvoda tagóvodája lett. Így a csoportok össz. száma 13-ra nőtt.

A nagy szervezeti  átalakítás  2010.  nyarán  történt:  2010.  július  01.  naptól  az  iskolai  oktatás  előtti 
korosztály nevelését és gondozását  a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 
intézménye  látja  el.  Az  intézmény  a  Közoktatásról  szóló  törvény  alapján  olyan  többcélú,  közös 
igazgatású közoktatási intézmény, amely a nevelőmunkához kapcsolódó nem közoktatási tevékenységet 
is ellát  (bölcsődei nevelés-gondozás).  Ugyancsak 2010. július 01. napjától megszűnt a Tótfalusi  úti 
telephely,  az  alacsony  gyermeklétszám  miatt  (7  kisgyermek)  és  ettől  a  dátumtól  az  óvoda 
tagintézményei a csörötneki Csillagvirág, a magyarlaki Micimackó és a gasztonyi Tapsifüles óvoda is. A 
SZEOB intézményében így 15 óvodai és 4 bölcsődei csoport működik.

Az óvoda továbbra is  nagy hangsúlyt fektet  a kisebbségi  nevelésre,  a székhely Játékvár Óvodában 
biztosított a  szlovén és a német kisebbségi nevelés egy-egy csoportban. Az óvodai nevelés területén 
dolgozó pedagógusok és dajkák létszáma az elmúlt időszakban állandó, létszámleépítésre nem került 
sor.

Az intézményben az utolsó négy évben a következő felújítások, beruházások történtek:

2006. évben 4.515.000.-Ft értékben 2007. évben 4.251.000.-Ft értékben,  2009-2010-ben: a fenntartó 
20 M Ft összegű támogatást nyert, melynek keretében jelentősen javult az épületek állapota, jobbak 
lettek a gyermekek elhelyezésének körülményei.

Egészségügy:
Egészségügy:
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Dr. Birtha Gyöngyike a IV. számú felnőtt háziorvosi körzetet 222/2007. sz. Képviselő-testületi határozat 
alapján Dr. Lakosi György helyetteseként, majd a Szentgotthárd Város Önkormányzat 261/2007. sz. 
határozata alapján 2007. december 01. időponttól határozatlan időre biztosítja a háziorvosi alapellátást 
a szentgotthárdi IV. sz. felnőtt háziorvosi körzetben.

Dr. Hevesi András háziorvos és  Szentgotthárd Város Önkormányzata között az I. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet  ellátására  2002.  márciusában  megkötött  Megbízási  Szerződést  közös  megegyezéssel  2008. 
november  1-jei  hatállyal  megszüntettük.  Az  ezt  követő  első  időszakban  több  háziorvossal  tudtuk 
megoldani a körzet működtetését, végül Dr. Varga Ferencr folytaja 2009. május 1-től a tevékenységét a 
szentgotthárdi I. sz. felnőtt háziorvosi körzetben.

A szentgotthárdi III. számú felnőtt háziorvosi körzetben. 2009. március 01-től az Aknay és Társa Bt. Dr. 
Aknay Imre háziorvos személyes közreműködésével biztosítja a háziorvosi alapellátást 

A szentgotthárdi II. számú háziorvosi körzet orvosa Dr. Sebők Aranka 2010. május 09-én elhalálozott. 
A körzet jelenlegi működtetését a meglévő háziorvosok helyettesítésével oldjuk meg. A körzetet 2010. 
október 01-től Dr. Faragó Beáta Anna egyéni vállalkozóként fogja
működtetni.

Rendelőintézet Szentgotthárd:
Az  intézmény  képviselő  –  testületi  döntés  alapján  nem  került  át  Vas  megye  Önkormányzatának 
fenntartásába.  Az  intézményben  jelentős  átalakításokra  vagy  beruházásokra  nem  került  sor.  Az 
intézmény vezetője  szervezte  a  napi  munkát,  igyekezett  az  ellátásokat  szinten  tartani,  a  nehezedő 
finanszírozás közepette is biztosítani az elvárható színvonalat. 

Vizitdíj  
A ciklus egy különös momentuma volt, hogy a 2007. február 15-től a háziorvosi szolgálatok által a kö
telező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. alapján az eddig térítésmentes ellátá
sokat a szolgálat kizárólag vizitdíj befizetése mellett nyújthatta. 
A 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazáson hozott döntések végrehajtásáról szóló 2008. IX. 
törvény  alapján  a  vizitdíj  és  a  kórházi  napidíj  fizetésére  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezések 
2008.04.01. naptól hatályon kívül kerültek.  
2007. és 2008. évben összesen 31 fő részére állapítottunk meg vizitdíj visszatérítést. 

Szociális ellátások

A helyi szociális rendelet tekintetében alapvető változások:
-   Közcélú  munkavégzés  keretében az  önkormányzati  feladatot:  költségvetési  szerv,  önkormányzat 
többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet, a Magyar Állam tulajdonában álló 
gazdasági  társaság,  az  állam  többségi  tulajdonában  álló  gazdálkodó  vagy  társadalmi  szervezet  is 
elvégezheti.  Ezek a változások 2008-ban,  2009-ben történtek,  amikor  át  kellett  alakítani  a  közcélú 
foglalkoztatás  rendszerét.  Új  intézményeket  vontunk  be  a  közfoglalkozatásba  (  III.Béla  Szakképző 
Iskola és Kollégium, Játékvár Óvoda Szentgotthárd, Rendelőintézet, Szentgotthárdi Integrált Oktatási 
Intézmény, Civil Fórum, Horgászegyesület, Pannon-Kapu Kulturális Egyesület). 
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-  2010.  januárjában  az  átmeneti  segélyek  természetbeni  formában  történő  megítélésénél  már 
gyógyszercsekk formájában is adunk támogatást.  A helyi rendeletünk módosításával szüntettük meg a 
méltányossági ápolási díj igénylésének lehetőségét.

-  Az  alanyi  jogú  ápolási  díj,  az  időskorúak  járadéka,  a  rendszeres  szociális  segély  ügyekben  a 
Képviselőtestület  hatásköre  megszűnt  (ezen  ügyekben  hatáskörgyakorlás  átruházás  folytán  a 
polgármester járt  el).  2007.  január  1.  után ezen ügyekben indult  eljárásokban a jegyző rendelkezik 
hatáskörrel. Ezen szociális ellátások nagy részénél az ellátások iránti igény előterjesztésére egységes 
nyomtatványok kerültek bevezetésre, melyek használata kötelező.

- Egyszeri, természetbeni formában, hivatalból, 1,2 köbméter  tűzifa juttatásával    átmeneti segélyben   
részesítettünk  olyan  gyerekes  családokat  és  egyedülálló  személyeket,  akik  téli  tűzifára  kérték  az 
átmeneti  segélyt  vagy  a  Családsegítő  Szolgálat  javaslata  alapján,  az  általuk  elkészített 
környezettanulmány során tapasztalták, hogy krízishelyzet áll fenn, nincs elég tűzifájuk. Havonta 35-40 
kérelem érkezik e támogatási formában. 

-  A képviselő-testület  döntése  alapján 2007.  május  hónaptól  nincs  lehetőség a  segély kamatmentes 
kölcsönként való megállapítására. 
- Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 329/2006. számú határozatával döntött 
arról,  hogy  az  átmeneti  segély  természetben  történő  felhasználását  utalványok  formájában  kell 
biztosítani úgy, hogy azok az üzletek, amelyek az együttműködést vállalják csak élelmiszer vásárlását 
tegyék  lehetővé.  E  döntés  alapján  2007.02.10-én  megállapodást  kötöttünk  a  PLUS  Élelmiszer 
Diszkonttal  utalványok  beszerzésére,  az  átmeneti  segély természetbeni  formában  való  nyújtásához. 
Ettől az időponttól rendszeresen vásárlási utalvány formájában nyújtja az Egészségügyi, Szociális és 
Jogi Bizottság az átmeneti segélyek egy részét.  
- Az átmeneti segély természetben történő nyújtásának lehetősége bővült, 2009. december 1-től a város 
több üzletében beváltható vásárlási utalványokat tudunk adni a jogosultaknak.  -      - 2010.március 
hónaptól természetbeni formában az átmeneti  segélyeket már nemcsak vásárlási  utalványban tudjuk 
biztosítani,  hanem  gyógyszerutalvány formájában is,  amely nemcsak a környező gyógyszertárakban, 
hanem a gyógyászati segédeszköz üzletekben is beváltható.

Rendszeres szociális segély:
A rendszeres  szociális  segélyezés  feltételei  2006.07.01  napjától  teljes  mértékben  megváltoztak.  Az 
ellátás  családi segélyezéssé alakult, bevezetésre került a fogyasztási egység elnevezés. Ez azt jelenti, 
hogy a jogosultság elbírálása nem az egy főre jutó, hanem az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 
alapján történik és a támogatás összege is e szerint kerül megállapításra. 
-  2007.01.01.  napjától  az  ellátás  jegyzői  hatáskörbe  került  és  az  egészségkárosodott,  illetve  nem 
foglalkoztatott  jogcím  mellett  megjelent  a  támogatott  álláskeresőként  történő  rendszeres  szociális 
segélyezés is.  Támogatott  álláskeresőként,  főként az ellátás alacsony összege – 1.000,-Ft/hó - miatt 
ezidáig 1 fő nyújtott be kérelmet.

A segély foglalkoztatás melletti továbbfolyósítása csak részben váltotta be a jogalkotó elképzeléseit, a 
munkaerőpiacon  való  elhelyezkedésre  való  motiválást.  Összehasonlítva  a  2008-ban  a  rendszeres 
szociális segélyezettek száma növekedett, az előző évihez képest. Az aktív korú nem foglalkoztatottak 
rendszeres  szociális  segélyezettek  számára  kedvező  és  egyre  népszerűbb  a  közhasznú  és  közcélú 
foglakoztatás keretében történő foglalkoztatás alkalmi munkavállalói könyvvel, valamint a közmunka 
program keretén belül történő alkalmazása. 

- 2009 óta változások történtek a közfoglalkoztatás terén. 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 
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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-2010.május hónapig rendelkezésre állási támogatásra, rendszeres szociális segélyre pedig 
havonta 1-2 fő.

Közhasznú foglalkoztatás:
Önkormányzatunk  2007.  évben  és  2008-ban  is  szervezett  közhasznú  foglalkoztatást  június  1-től 
november 30-ig, 2 turnusban, 3 hónap időtartamra.
Mindkét  turnusban  5-5  fő  rendszeres  szociális  segélyben  részesülő,  illetve  szociális  ellátásra  nem 
jogosult személy került alkalmazásra. A közmunkaprogram beindulásával már nem lehetett közhasznú 
foglalkoztatáshoz támogatást igényelni.

Közfoglalkoztatás 
2009.01.01.napjával  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  a 
közfoglalkoztatásban  részt  vegyenek.  A  cél,  hogy  segély  helyett  munkát  biztosítsunk  a 
munkanélkülieknek,  vonjuk  be  a  rendelkezésre  állási  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. A közfoglalkoztatást a települési önkormányzat az intézményei útján szervezi meg. 

2008.évben két új intézménnyel kötöttünk megállapodást, a Játékvár Óvodával és a III. Béla Szakképző 
Iskolával, 2009-ben a Pannonkapu Kulturális Egyesületet is bevontuk foglalkoztatási helyként, 2010-
ben a Horgászegyesülettel született megállapodás, 2010. május 01. napjával pedig a Civil Fórumhoz 
biztosítunk 1 fő adminisztratív, szervezői munkakörbe rendelkezésre állási támogatásban részesülőt.
2010-ben már január hónaptól elindítottuk a 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  munka 
világába való visszatérés nem volt zökkenőmentes sok esetben, 2010-ben sem

Temetési segély: 
A temetési  segélyre való jogosultság jövedelemhatárai  sem változtak 2007. évtől.  A segély összege 
továbbra is a tényleges temetési mód – földes, vagy hamvasztásos temetés – figyelembevételével kerül 
meghatározásra, viszont  jelentős emelkedést mutat.  Míg 2006-ban 8.500-18.000 Ft közötti  összeget 
jelentett,  a 2010-ben közölt legolcsóbb temetési mód alapján ez jelenleg 14.000 – 23.550 Ft között 
mozog.  

Köztemetés:
Azon  személyek  esetében,  akik  temetésre  köteles  és  képes  személy  hiányában  haláloznak  el 
Önkormányzatunk a végtisztesség megadását köztemetés elrendelésével biztosítja. A köztemetés módja 
hamvasztás. 
A hamvasztás  és  gyászszertartás  költsége  általában  fele-fele  arányban  térül  meg,  illetve  marad  az 
Önkormányzat terhe. Amennyiben az elhunyt után hagyatékot képező vagyon marad, az Önkormányzat 
hagyatéki  hitelezőként  lép fel.  Gyakori  viszont,  hogy az  elhunyt  vagyona nem éri  el  a  köztemetés 
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költségét,  ebben az esetben a  temettetésre  köteles  hozzátartozók vagyoni  helyzetét  vizsgáljuk  meg. 
Amennyiben  nem  kötelesek  jövedelmi  viszonyaik  alapján  a  köztemetés  megtérítésére,  hitelezői 
igényünk érvényesítésével részben térül csak vissza a temetési költség.  

Közgyógyellátásra való jogosultság
2006.07.01.  napjától  átalakult  a  közgyógyellátás  rendszere  is.  Az  átalakítás  célja  az  volt,  hogy  a 
közgyógyellátás  keretében  igénybe  vehető  szolgáltatások  jobban  igazodjanak  az  érintett 
szükségleteihez,  a  támogatás  rendszere  áttekinthetőbb  és  igazságosabb  legyen.  A támogatás  váljon 
célzottabbá, fokozottabban érvényesüljön a rászorultsági elv. Az ellátás  jegyzői hatáskörbe került,  a 
jogosultság  egy  évre  kerül  megállapításra  alanyi,  normatív  és  méltányossági  jogcímek  alapján. 
Bevezetésre került az egyéni gyógyszerköltség, mely a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár szakhatósági 
állásfoglalása  alapján  maximum  havi  12.000,-Ft  összegben  kerül  megállapításra.  Az  egyéni 
gyógyszerkeret  mellett  évi  6.000,-Ft-os  eseti  keret  áll  a  közgyógyellátottak  rendelkezésére  az  akut 
megbetegedések kezelése céljából.

A közgyógyellátás finanszírozása tekintetében az önkormányzat szerepvállalása is megváltozott. Eddig 
egy méltányosságból kiadott  közgyógyellátási  igazolvány után az öregségi nyugdíjminimum 75%-át 
(jelenlegi  adattal  számolva:20.348  Ft-ot)  kellett  a  MEP felé  megtéríteni,  most  viszont  a  jogosult 
gyógyszerkeretének  30%-át  kell  befizetni,  ami  elérheti  akár  a  45.000,-Ft-ot  is.  Fenti  okok 
következtében módosításra, szigorításra került a méltányossági alapon történő jogosultság jövedelmi 
értékhatárának meghatározása. Helyi rendeletünk a törvényi előírással egyező. 

2006 2007 2008 2009 2010.08.hóig
Alanyi 350 425 438 369 216
normatív 27 44 19 37 24
méltányos 69 42 15 13 5

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Azon személyek részére, akik nem rendelkeznek biztosítással, és egészségügyi szolgáltatásra más jogon 
sem jogosultak csak az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése ellenében szerezhetnek jogot az 
egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. Fenti okok miatt a járulékfizetés alapjának meghatározása 
céljából 2007.04.01. napjától, kérelemre, egy év időtartamra a polgármester hatósági bizonyítványt állít 
ki, illetve akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimumot,  egyedülélő esetén a 
nyugdíjminimum 150%-át nem éri el szociális rászorultságot állapít meg.

Fenti  jogszabályváltozás  miatt  2007.  áprilisától  megemelkedett  a  kiállított  hatósági  bizonyítványok 
száma.
A  korábbi  években  szociális  rászorultság  igazolása  céljából  évente  5-6  személy  fordult 
Önkormányzatunkhoz.
2007.04.01.  napjától   2007.09.30.  napjáig szociális  rászorultság megállapítására 22 esetben,  járulék 
alapjának meghatározására 20 esetben került sor.
2008. évben szociális rászorultság megállapítására  29 esetben került sor. A kérelmezők legtöbb esetben 
a  18.  életévüket  betöltött,  munkanélküli  fiatalok voltak,  akik nem részesülnek semmilyen pénzbeni 
támogatásban, nincs jövedelmük, nem folytatnak tanulmányokat nappali tagozaton.
2009-ben 47 esetben adtunk ki hatósági bizonyítványt, szociális rászorultság miatt.
2010. augusztus végi állapotnak megfelelően: 28 esetben.

Időskorúak járadéka
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Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek ré
szére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a jegyző gyakorolja az ezzel 
kapcsolatos hatáskört. 
2006 óta az ellátottak száma évről –évre lassú mértékben csökken. A Fővárosi Pszichiátriai Betegek 
Otthonából érkezik be a kérelmek 85-90 %-a. 

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 méltányossági 
alapon ápolási díjban részesülők  a jogosultsági feltételek fennállása esetén 2010. június 30-ig voltak 
jogosultak az ellátásra. 

Lakásfenntartási támogatás
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás 
fenntartásával  kapcsolatos  rendszeres  kiadásaik  viseléséhez  nyújtott  hozzájárulás.  A megállapított 
támogatást kölcsön törlesztéseként a pénzintézet felé, közüzemi díjak és lakbér esetén a szolgáltatást 
nyújtónak kell folyósítani havonta. Amennyiben a kérelmezőnek lakbér-, vagy közüzemi díjhátraléka 
van, kérelmétől függetlenül a hátralék rendezéséhez kell megállapítani a támogatást. 

Adósságkezelési szolgáltatás
Önkormányzatunk 2005. január 1-től vezette be ezt a szolgáltatást. 
2007. évtől a helyi rendeletben meghatározott körbe tartozó adósságok maximális összege 400.000,-Ft-
ról  800.000,-Ft-ra  növekedett  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  javaslatára.  Nem változott 
viszont az egy adósságtípusra adható adósságcsökkentési támogatás mértéke, ugyanakkor lehetőség van 
arra,  hogy  egymást  követően  több  típusú  adósságot  kezeljen  a  Szolgálat.  Az  adósságkezelési 
szolgáltatásban részesülő személyek, az adósságkezelési támogatásra való jogosultság megállapításának 
időpontjától  hivatalból,  alanyi  jogon  lakásfenntartási  támogatásra  is  jogosulttá  válnak,  ezzel  is 
elősegítve hátralékuk csökkentését.  

Gondozási szükséglet vizsgálata
A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény szerint házi segítségnyújtás 
2008.  január  1-től  az  ellátást  igénylők  részére  csak  meghatározott  gondozási  szükséglet  fennállása 
esetén volt nyújtható.
Szentgotthárd  Város  Jegyzője  a  gondozási  szükséglet  vizsgálata  céljából  egy  három  fős  szakmai 
bizottságot működtetett, 2010. augusztus 17-ét követően az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző 
által felkért szakértő végzi a feladatot. 2008. évben a gondozási szükséglet vizsgálatát követően 16 házi 
segítségnyújtást  igénylő  személy  részére  került  szakvélemény  kiadására  ,  2009.  évben  106;  2010. 
augusztusig  23 fő részére adtunk ki szakvéleményt. 

Jövedelemvizsgálat étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén
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2008.01.01.  naptól  kezdődően  étkeztetés  és  házi  segítségnyújtás,  valamint  idősotthoni  ellátás 
igénybevétele esetén az ellátást igénylő családjában a jegyző az egy főre jutó jövedelmet megvizsgálta 
és tárgyévre szóló érvényességgel – igazolást állított ki. 
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. 
évi CIX.  törvény  alapján 2010. január 1-től hatályon kívül került az étkeztetés és házi segítségnyújtás 
igénybevétele esetén szükséges jegyzői jövedelemvizsgálat. 2008. évben 184 fő, 2009. évben 198 fő 
részére került sor jövedelemigazolás kiállítására. 

Krízishelyzetbe került személyek támogatása
A családok szociális krízishelyzetének kezelését célzó 136/2009. (VI.24.) Korm. rendelet értelmében a 
regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok a települési önkormányzat jegyzőjének javaslata alapján a 
gazdasági  válsággal  összefüggő  kedvezőtlen  hatások  enyhítésére,  az  állami  szociális  ellátórendszer 
keretében  nyújtott  szociális  segélyként  egyszeri,  egyösszegű  -  vissza  nem  térítendő  -  támogatást 
állapíthattak meg. 
A támogatás megállapítása iránti kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon a kérelmező 
lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, 2009. augusztus 1-
je és 2010. április 30-a között lehetett benyújtani. 
A jegyző  gondoskodott  a  kérelmek  elutasításáról,  ha  a  kérelmező  nem  tett  eleget  a  hiánypótlási 
felhívásnak, vagy a támogatásra való jogosultság feltételeinek a kérelem nem felelt meg. 
Szentgotthárdon krízishelyzetbe került személyek támogatása ügyében 2009. és 2010. évben összesen 
15 kérelem került benyújtásra. A kérelmek közül 3 esetben került sor jegyzői elutasításra. 

Védendő fogyasztók nyilvántartásában való közreműködés
A lakhatás  megőrzése,  illetve  a  hajléktalanná  válás  megelőzése  érdekében  a  legnehezebb  anyagi 
körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek - az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek 
eleget  téve  -  az  Európai  Unió  előírásai  alapján  -  került  bevezetésre  az  ún.  védendő  fogyasztók 
intézménye  a  villamosenergia  (2008.  január  1-től),  illetve  a  gázszolgáltatás  (2009.  január  1-től) 
tekintetében.
Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját - 
különítenek el a jogszabályok:
Az igénylés alapvető feltétele, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót - kérelmére -  nyilvántartásába 
felvegye. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény     
2006.  január  1-től  a  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatás  helyébe  rendszeres  gyermekvédelmi 
kedvezmény  lépett.  A rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény  meghatározott  gyermekintézményi 
térítési  díj  kedvezményre,  évente  két  alkalommal  5800-5800,-Ft  összegű  (2010.  évben)  pénzbeni 
támogatásra és külön jogszabályban meghatározott kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít.
A  gyermekvédelmi  kedvezmény  jelentősége  a  családok  számára  a  rendszeres  gyermekvédelmi 
támogatáshoz képest csökkent. Ennek oka, hogy az egészen kisgyermekek, akik még nem, valamint a 
felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem vesznek gyermekintézményi ellátást igénybe, illetve 
tankönyvtámogatást sem kaphatnak, csupán az évi két alkalommal járó pénzbeli támogatásra jogosultak 
ténylegesen. Illetőleg a 3 vagy több gyermekes családok a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak 
tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj fizetésénél is kisebb mértékű, illetve 7. osztályosnál idősebb 
gyermeknél nem is érvényesíthető a kedvezmény. 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a gyermek abban az esetben részesíthető, ha a gyermeket 
gondozó  család  időszakosan  létfenntartási  problémákkal  küzd,  vagy létfenntartását  veszélyeztethető 
helyzetbe kerül.
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A támogatás  megállapítása  indokolt  esetben  természetbeni  formában,  például  térítési  díj  hátralék, 
közüzemi díj hátralék formájában történt.

Óvodáztatási támogatás
Megállapítható annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője 
részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke 
rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 
fennáll. 
Az óvodáztatási  támogatás összege  2009. évben gyermekenként  első alkalommal 20.000 forint,  ezt 
követőn esetenként és gyermekenként 10.000 forint. 
Szentgotthárdon  ezidáig  egyetlen  gyermek  vonatkozásában  került  sor  óvodáztatási  támogatás 
megállapítására.

Nyári gyermekétkeztetés
A települési  önkormányzatok számára 2007. évtől kezdődően minden évben lehetősége nyílt  kötött 
felhasználású  állami  támogatásból  szociális  nyári  gyermek  étkeztetés  megszervezésére.  A  nyári 
gyermekétkeztetést Szentgotthárd Város Önkormányzata ezen évtől kezdődően biztosította a rászoruló 
és azt igénylő gyermekek számára. 
Az  étkeztetés  biztosítása  az  Arany János  Általános  Iskola  és  a  Széchenyi  István  Általános  Iskola 
főzőkonyhájáról  az  ELAMEN  ZRT.  közreműködésével  az  étel  ételhordóban  történő  elszállításával 
történt. 
Nyári gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek száma 2007. évben 21, 2008. évben 43, 2009. évben 
56, 2010. évben 43 fő volt. 

Szociális ellátások, ellátottak száma 

A következő táblázat 2006-2010. augusztus 31-e közötti időszakban mutatja az egyes ellátásban 
részesülők számát
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Ellátás 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év
2010.08.havi 
állapot

Aktív korúak ellátása: 
Rendszeres szociális segély 
(munkanélküliek) 49 65 70 31 19
Aktív korúak ellátása: 
Rendelkezésre állási 
támogatás - - - 38 21
Aktív korúak ellátása: 
Rendszeres szociális segély 
(rokkantak) 3 3 5 5 6
Időskorúak járadéka 36 32 29 26 24
Normatív lakásfenntartási 
támogatás 51 73 68 64 69
Helyi lakásfenntartási 
támogatás 12 9 7 7 4
Adósságkezelés 4 9 3 7 4
Normatív ápolási díj 29 36 32 32 39
Méltányossági ápolási díj 12 19 21 25 0
Átmeneti segély 392 403 337 275 224
Temetési segély 40 39 40 39 35
Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 154 151 130 136 145
Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás

39 család 
53 gyermek

25 család 36 
gyermek

24 család 36 
gyermek 21 család 33 gyermek

14 család 18 
gyermek

Közlekedési támogatás 89 82 71 54 50
Köztemetés 21 27 25 27 19
Közgyógyellátás 446 511 472 419 245

Szociális ellátások, a felhasznált előirányzatok

Az önkormányzat az ellátások pénzbeli finanszírozására a következő összegeket fordította, a 
kimutatásban szereplő felhasználás az állami támogatással együtt értendő e/Ft-ban
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Ellátás 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év
2010.08.havi 
állapot

Aktív korúak ellátása: 
Rendszeres szociális segély 
(munkanélküliek és 
rokkantak is) 11689 15880 21225 9865 5445
Aktív korúak ellátása: 
Rendelkezésre állási 
támogatás - - - 9586 6761
Időskorúak járadéka 11020 10770 10221 9983 5832
Normatív lakásfenntartási 
támogatás 2818 3782 3423 3655 2916
Helyi lakásfenntartási 
támogatás 371 364 280 246 116
Adósságkezelés 635 462 325 222 381
Normatív ápolási díj 9149 10621 10940 10647 7749
Méltányossági ápolási díj 2890 4301 5708 6388 2683
Átmeneti segély 5521 4734 3412 3675 2185
Temetési segély 556 579 543 604 606
Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás 673 484 655 522 385
Közlekedési támogatás 623 732 633 483 470
Köztemetés 1720 2690 3124 3609 3060
Közgyógyellátás 414 770 449 317 174

Szociális koncepció
Szentgotthárd Város Önkormányzata a szociális törvény alapján a már elfogadott szociális szolgáltatás 
tervezési koncepcióját 2006-ban és 2008-ban is felülvizsgálta, aktualizálta.

Rehabilitációs foglalkoztatás
Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  és  a  Főkefe  Rehabilitációs  Foglalkoztató  Ipari  Közhasznú 
Társaság  2008.márciusában  nem  lakás  céljára  szolgáló  ingatlanok  ingyenes  használata  tárgyában 
szerződést kötött. A használati szerződés a rábafüzesi volt iskola épület és raktár, valamint környezet 
használatára vonatkozott.  Ezen épület  együttesben  a FŐKEFE Kht.  Savaria NettPack Gyáregysége 
pályázati  forrásból  átalakításokat,  akadálymentesítést  végzett.  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   Városi Gondozási Központ  ,   
mint  integrált  szociális  intézmény személyes  gondoskodás  keretében működtetett  szolgáltatásokban 
bekövetkezett változások: 

 2007. április 01. időponttal bevezetésre került a Támogató Szolgálat ideiglenes működési engedéllyel, 
2009. április 01-én a szolgáltatás a végleges működési engedélyt megkapta.

 2007.  december  01.  időponttal  bevezetésre  került  a  Közösségi  Pszichiátriai  alapellátás végleges 
működési engedéllyel. 

 2009.  január  01.  időponttal  az  Idősek  Klubja  nyitva  tartása:  6  napról  7  napra  változott,  illetve  az 
ellátottak száma: 70 főről 60 főre csökkent. 
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 78/2008.  számú Társulási  Tanácsi  határozattal  döntött  a  Kistérségi  Társulás  a  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás készülékeinek számát 40 db-ról 60db-ra növelte;

 2009. június 30. időponttal megszűnt a Gondozóház;. 
 2009. július hónapban az ebéd kiszállításához új gépkocsi beszerzése történt;  
 Bevezetésre került az otthonközeli ellátás fogalma, mely gyakorlatban az étkezést, házi segítségnyújtást 

és az időskorúak nappali ellátásának finanszírozásának módját tartalmazza. 
 A Házi  segítségnyújtás  esetében  az  ideiglenes  működési  engedély  2010.  január  1-jei  hatállyal  az 

ellátható személyek száma 90 főről 110 főre változott. 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:

 2009-ben  kísérleti  jelleggel  elindult  csoport  foglalkozás  gyermekközösségben  jelentkező  agresszió 
visszaszorítása érdekében;

 A Nyugat-dunántúli Regionális Államháztartási Hivatal Szociális és Gyámhivatala a 2010. május 13. 
kelt határozattal  határozatlan időre szóló működési engedélyt kapott, a családsegítő, a gyermekjóléti 
szolgáltatás, és a helyettes szülői ellátás vonatkozásában. 

Közművelődés:

- MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR:

Felújítások: Világosítás-korszerűsítés, infrastruktúra fejlesztése:
2006-ban pályázati forrásból jelentősen gyarapodott az eszközpark és szoftverbővítés történt a Szikla-
21 integrált könyvtári rendszerben  
2008-ban a rádiós hálózat fejlesztésére került sor, egy hordozható számítógép beszerzésére, valamint a 
gyermekkönyvtárban bútorbeszerzésre a folyosón elhelyezett foglalkoztató számára, 2009-ben és 2010-
ben  a  TIOP  pályázat  forrásából  történt  fejlesztés,  illetve  rádiós  hálózat  épült  ki  3  városrészi 
fiókkönyvtárban az internet-szolgáltatás bevezetésére.

2006-ban 6,7 millióból történt gyűjteménygyarapodás, 2007-ben 4,7 millióból, 2008-ban 4,5 millióból, 
2009-ben 6 millió forintból, 2010-ben a gyűjteménygyarapításra tervezett összeg a költségvetésben  4 
millió forint.
Évről évre a beszerzett technikai eszközök révén bővült a könyvtár szolgáltatási kínálata

A Kistérségi ellátás fejlesztése mellett  nagy szerepet kapott a fiókkönyvtárak működésének 
átszervezése

- PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET:

A közművelődési feladatok kiszervezésére 2005. évben került sor. A PANNON KAPU KULTURÁLIS 
EGYESÜLET megalakulása  után  az  Önkormányzat  közművelődési  megállapodást  kötött  az 
Egyesülettel, így a város és a térség közművelődési feladatai alapvetően egyesületi formában kerültek 
ellátásra. Az elmúlt négy év fontos változása volt ezen a téren, hogy az Egyesület feladatai  2006. évtől 
idegenforgalmi feladatokkal is bővültek. 
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- Az elmúlt  négy évben sor került  a Művelődési ház földszinti  helységeinek felújítására (parkettázás, 
festés, nyílászárók mázolása, ügyfélbarát bútorok), 

- az eszközpark frissítésére (számítógépek, nyomtatók, projektor, DVD lejátszó,Cd lejátszó stb.), 
- a FIKUSZ helyiség felújítására, ahol a fiatalok igényeit megfelelő bútorzat, játékok, tv, számítógépek 

szolgálják ki a fiatalokat. 
-  új kulturális értékek jöttek létre hoztak létre, 
- A Városi Galéria életre keltésével folyamatos, egész évben egymást váltó kiállítások tekinthetők meg. 
-  Művészeti  csoportok  úgy  mint  a  Szentgotthárd  Város  Fúvószenekara  és  Szentgotthárd  Város 
Vegyeskara,  a  FIKUSZ (FIatalok  KUlturált  Szórakozóhelye)  Ifjúsági  Közösségi  Tér  iskolaidőben 
állandó nyitva tartással üzemel, 
a városi Főterén- Promenád kialakítása.

Városfenntartási feladatok ellátása

Teljes szélességű útfelújítások 2006-2010:

2006:
• Zöld Mező utca (Mathiász A. u. – Radnóti M. u. között) 189,00 fm
• Tóth Á. Utca (Mathiász A. u. – Radnóti M. u. között) 163,00 fm
• Radnóti M. utca ( III. Béla király utca – Zöld Mező u. között) 300,00 fm
• III. Béla király utca (Mathiász A. u. – Duxler u. között) 309,00 fm
• Farkasfai utca 460,00 fm
• Belsőszeri utca 300,00 fm
• Alvég utca 403,00 fm
• Hegyi utca 522,00 fm
• Hunyadi út, Mogersdorfi út, Hunyadi úti Rába-híd

2007:
• Vörösmarty M. utca 348,72 fm
• Eötvös J. utca 239,82 fm
• Új utca 90,00 fm
• Felső utca (Kethelyi utca – Duxler u.) 364,70 fm
• Duxler utca (Felső u. – Madách I. u.) 104,60 fm
• Madách I. utca 187,00 fm

2008:
• Tóth Á. Utca (Radnóti M. – Vakarcs K. u.) 187,00 fm
• Zöld Mező utca (Radnóti M. – Vakarcs K. u.) 252,00 fm
• Vakarcs K. utca (III. Béla király utca – Zöld Mező utca) 251,00 fm

2009:
• István király utca 

2010:
• Vis maior támogatásból úthibák javítása (kátyúzás) Toldi utca, Szépvölgyi utca és Örökzöld utca 477,50 

m2
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• Úthibák javítása (kátyúzás): AC-4-es melegaszfalttal (körülvágásos) 82,29 m2, FA-8-as hidegaszfalttal 
416,28 m2

Hársas-tó fenntartása:
A Hársas-tó üzemeltetését az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Horgászegyesület (9955 
Szentgotthárd, Toldi u. 5.) végezte a tárgyi időszakban. Az üzemeltetésre, fenntartásra, kisebb 
beszerzésekre fordított költségek az alábbiak szerint alakultak: 2006-ban 872.540,- Ft, 2007-ben 
1.000.000,- Ft, 2008-ban 1.500.000,- Ft, 2009-ben 1.560.000,- Ft és 2010-ben 1.500.000,- Ft. 2006-ban 
szereztük be egy fűnyíró gépet, 2008-ban egy motorfűrészt, idén pedig egy mentőcsónakot. Jogszabályi 
előírások alapján vízkészlet-járulékot kell fizetni (2006-ban: 680,- eFt, 2007, ill. 2008-ban: 730,- eFt, 
2009., ill. 2010-ben pedig 842,- eFt) az önkormányzatnak, illetve a strand vízminőség ellenőrző 
vizsgálatait is el kell végeztetnie (éves szinten 290,- eFt). A strand üzemeltetéséhez szükséges mobil 
illemhelyek biztosítása 2007-től, évente májustól 01-től – szeptember 30-ig, amelynek költsége 2007-
ben 252.000,- Ft, 2008-ban 367.800,- Ft, 2009-ben 401.280,- Ft, 2010-ben 426.938,- Ft.

Környezetvédelmi Program:
2010-ben elkészült a jogszabályi előírásoknak megfelelő Környezetvédelmi Program. A programot a 
Zöld  Övezet  Környezetvédelmi  Vállalkozásból  Petrovics  Zsolt  okl.  környezetvédelmi  mérnök 
készítette. A program elkészítésének költsége bruttó 480.000,- Ft volt.  

Eseti jelleggel gondozott önkormányzati tulajdonú zöldterületek gondozása (kaszálása): 
Az eseti jelleggel gondozott önkormányzati tulajdonú zöldterületek kaszálására biztosított keret a tárgyi 
időszakban csak egyszeri kaszálásra nyújtott lehetőséget, kivéve frekventált helyek pl. Mogersdorfi út. 
Az egyszeri kaszálással sajnos nem tudjuk minden esetben megakadályozni az érintett területeken az 
allergén növények elszaporodását. Idén 1.700.000,- Ft-ot tudtunk fordítani erre a célra. A városrészeken 
civil szervezetek végzik azon önkormányzati területek kaszálását, amelyekre kapacitásuk van.   

Az ÖKV-vel kommunális feladatok ellátására kötött megállapodások:
Kiemelt területeken az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattal kötött megállapodások alapján 
végezzük el parkfenntartási, közterület-tisztítási, takarítási stb. feladatokat. 

• A városi és egyéb parkfenntartási, virágosítási feladatok. (2006: 9.500,- eFt, 2007-ben: 12.040,- eFt, 
2008-ban: 14.000,- eFt, 2009*-ben: 15.375,- Ft, 2010**-ben: 13.100,- eFt). 

• Közterület-tisztítási feladatok .(2006: 9.650,- eFt, 2007-ben: 12.000,- eFt, 2008-ban: 14.200,- eFt, 
2009*-ben: 15.733,- Ft, 2010**-ben: 13.200,- eFt). 

•  Ipari parki közterület-fenntartási feladatok. (2006: 1.600,- eFt, 2007-ben: 1.600,- eFt, 2008-ban: 
1.900,- eFt, 2009*-ben: 2.125,- Ft, 2010**-ben: 1.800,- eFt). 

• Lomgyűjtő, illetve törmelékgyűjtő konténer üzemeltetési feladatok***. (2006: 1.636,- eFt, 2007-ben: 
1.636,- eFt, 2008-ban: 1.750,- eFt, 2009*-ben: 1.813,- Ft, 2010**-ben: 1.400,- eFt). 

• Sztg.-Rábafüzes határátlépési pont, illetve 8-as főút bevezetési szakaszán hulladékgyűjtési, takarítási 
feladatok (2006: 1.200,- eFt, 2007-ben: 1.200,- eFt, 2008-ban: 816,- eFt, 2009*-ben: 816,- Ft, 2010**-
ben: 816,- eFt).

* 2009-ben 2009. I. negyedév + 2009. II. negyedévtől – 2010. I. negyedévig
** 2010-ben 2010. I. negyedévtől – 2011. I. negyedévig
*** 2008ig törmeléklerakó telep üzemeltetési feladatok, majd a törmeléklerakó bezárásától lomgyűjtő-, 
illetve törmelékgyűjtő konténer üzemeltetési feladatok

Települési szilárd hulladék kezelése:
A települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését 1993. janu
ár 01-től a Müllex-Körmend Kft. végzi. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 
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végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján kiírt nyílt szilárd hulladékkezelési pályázat nyerteseként 
2002. november 12-től 10 évre szóló szerződés alapján végzi tevékenységét. A szolgáltatás keretén be
lül biztosítja ingatlanonként a heti egyszeri (tömbházaknál heti kétszeri) vegyes hulladék, valamint 
áprilistól-novemberig a kijelölt utcákban heti egy alkalommal – egyébként kéthetente – szerves 
(bio) hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését. A szolgáltatás magában 
foglalja az évi egyszeri (tavaszi) lomtalanítási akciót a város teljes közigazgatási területén.  A települé
sen 17 db gyűjtősziget kialakításával lehetőség nyílt a lakosság számára a papír, a PET palackok és az 
üveg hulladékok szelektált formában történő gyűjtésére. A begyűjtés körjáratokkal frakciónként tör
ténik, az így begyűjtött hulladékok előkezelés után kerülnek elszállításra az újrahasznosítókhoz. Műkö
dik az ingatlanonkénti „sárga zsákos” szelektív gyűjtés is. A gyűjtésbe bekapcsolódó lakosság, ingat
lanonként zsákba tudja gyűjteni a papír-, a fém-, és a műanyag csomagolási hulladékot, illetve az italos 
kartondobozokat, amelyet gyűjtési napokon kell az ingatlanuk elé kihelyezniük. A hordozható elemek 
visszavételi, visszagyűjtési kötelezettségét Magyarországon a RE'LEM Kht. végzi. Ennek érdekében 
az önkormányzat szerződést kötött a CELLA HUNGARICA Forego Kft.-vel és a lakosság számá
ra nyilvános gyűjtőpontot létesített a Polgármesteri Hivatalban. 
A lakossági szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjakban 2006. évre teljesen megszűnt az önkor
mányzati támogatás.  A 2002-2005. évek között a következők szerint alakult az önkormányzati hozzájá
rulás mértéke:

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

2007. évtől a hulladékudvar megépítése céljából pályázati önrészként többlet díjemelés lett beépítve a 
díjakba: 2007-ben, illetve 2008-ban 5 %, 2009-ben 7 %, majd 2010-ben 12 %. A Képviselő-testület 
2008. októberi ülésén döntött a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekthez történő 
csatlakozásról. Ennek a projektnek része többek között egy hulladékudvar megépítése Szentgotthárdon.
Az ingatlanoknál keletkező építési és bontási törmelékek átmeneti gyűjtése jelenleg az Önkormány
zati Közszolgáltató Vállalat telephelyére kihelyezett 8 m3-es konténerben történik, amelyet a Müll
ex-Körmend Kft. ürít. A lomtalanítási időszakon kívül pedig a háztartási lomok elhelyezésére az Ön
kormányzati Közszolgáltató Vállalat telephelyén  kihelyezett 30.0 m3-es lomgyűjtő konténerben van 
lehetőség, ahol a lakosság ingyenesen elhelyezheti hulladékát.  
Települési folyékony hulladékkezelése:
A közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz elszállításáról az ön
kormányzat jelenleg a Drain -Team ÖKO Környezetgazdálkodási Kft.-vel kötött megbízási szerződés 
alapján gondoskodik. A Kft. az összegyűjtött szennyvizet megállapodásunk alapján a kapacitással ren
delkező szennyvíztisztítókban helyezi el (Körmend, Szombathely).
A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás díjával kapcsolatban a Képviselő-testület két 
díjat állapított meg, amelyek közül a szolgáltató által javasolt magasabb díjat – bruttó 4.063,- Ft/m3 + 
szennyvíztelepi befogadási díj – azok az ingatlanok fizetik, ahol a közcsatornára történő rácsatlakozási 
lehetőség megoldott, de valamilyen oknál fogva nem csatlakoznak a hálózatra. Ezek a talajterhelési díj 
egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú ÖKT rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére kö
telezett ingatlantulajdonosok. Az alacsonyabb díjat – bruttó 1.600,- Ft/m3 – pedig a közcsatorna hálózat
ra történő rácsatlakozási lehetőséggel  nem rendelkező ingatlanoktól szedi a szolgáltató – vagyis azokon 
a városrészeken, ahol még nincs kiépített szennyvízhálózat: alapvetően Máriaújfaluban, Jakabházán és 
Farkasfán. Ezen ingatlanok esetén kialakuló különbözetet pedig az önkormányzat költségvetetésében 
erre a célra biztosított keretből térítjük meg a megbízási szerződésben részletezettek szerint.

Vízkár-elhárítási feladatok:
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Az  önkormányzat  költségvetésében  vízkár-elhárítási  munkálatokra  biztosított  keretnek  megfelelően 
végeztettük  folyamatosan  a  zárt-csapadékcsatorna  hálózat  mosatását,  átereszek  tisztítását, 
helyreállítását, eliszapolódott árokszakaszok karbantartását.
Az  idén  indult  el  Rábatótfalu  nyugati  részén  a  szükséges  vízrendezési  feladatok  egy  részének 
megvalósítása árkok, átereszek tisztítása, elöntéssel érintett lakóingatlanokhoz nyúlgátak építése.

Közbiztonság:

- Az elmúlt  ciklusban is  folyamatosan  ülésezett  a  2003-ban létrehozott,  2006-tól  (az  önkormányzati 
választások  után)  új  tagokkal  működő  Szentgotthárd  Város  Bűnmegelőzési  és  Közbiztonsági 
Bizottsága. 

- Évente tekintette át a képviselő – testület a közrend – közbiztonság helyzetét Szentgotthárdon. Minden 
alkalommal  igyekezett  a  témát  komplexen  kezelni  és  nemcsak  rendőrségi  feladatnak  tekinteni  a 
közbiztonság fenntartását.  

Gazdaság, munkahelyteremtés:

A vállalkozások számának alakulása 2006-2010 között

Vállalkozások számának alakulása 

2006 2007 2008 2009 2010

egyéni vállalkozók 442 472 475 488 505

 Kimutatás a működő kereskedelmi és vendéglátó egységekről

Kimutatás a működő kereskedelmi és vendéglátó  egységekről   kiskereskedelmi és vendéglátó üzletekről 

2006 2007 2008 2009 2010

kiskereskedelmi üzletek 270 275 265 263 281
vendéglátó üzletek üzlet 78 81 76 72 68
összesen 348 356 341 335 349

A beszámolási  időszakban  olyan  jelentős  változások  történtek  az  ipari  és  kereskedelmi  igazgatás 
területén, hogy alapjaiban megváltoztatták a tevékenység folytatásának rendjét, gyorsabban kezdhetők 
meg az egyes vállalkozási  tevékenységek, mely pozitív hatással  van a szolgáltatásokat igénybevevő 
települési lakosság ellátására. A hatáskörök kistérségi jegyzőhöz való telepítése Szentgotthárd Város 
Önkormányzata térségi szerepének további erősödését jelentette.

Egyéni vállalkozói igazolvány :
2008. január 1-től  új  Tevékenységek Egységes Ágazati  Osztályozási  Rendszere (TEÁOR '08) lépett 
életbe.  -A  TEÁOR  számok  uniós  jogharmonizáció  miatti  megváltozására  tekintettel  az  egyéni 
vállalkozói  igazolvánnyal  rendelkezők,  valamint  az  üzletet  üzemeltető  működési  engedéllyel 
rendelkezők (egyéni vállalkozók, társaságok esetében )  90 %-nál  jelentette  adatváltozás iránti eljárás 
lefolytatását,  ezzel  egyidejűleg  új  adattartalmú   egyéni  vállalkozói  igazolvány,  működési  engedély 
kiadását,  cseréjét, ami    nagyfokú ügyfélforgalmat és leterheltséget jelentett az ügyintézők számára. 
2008. december 28-ával hatályon kívül helyezték  a jogszabályt. 
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2010. január 1-től az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése- az  egyéni vállalkozói 
igazolvány  igénylésével  ,  valamint  az  egyéni  vállalkozói  tevékenység  megszüntetése  a  vállalkozó 
elhalálozása  miatt  –  kivételével   megszűnt   az  okmányirodákban  történő  személyes  ügyintézés 
lehetősége. Új a szüneteltetés jogintézménye, amely min.30 nap max. 5 év lehet, az egyéni vállalkozók 
örülnek ennek a lehetőségnek. Az ügyintézés országos hatáskörű.
2010. január 1-jét követően a változás-bejelentési, a szünetelés, illetve megszüntetés bejelentési ügyek 
kizárólag elektronikus úton – erre szolgáló elektronikus nyomtatványok igénybevételével – az Ügyfél
kapun keresztül kezdeményezhetőek.

Ezen időpontot követően a vállalkozói igazolvány kiváltása a tevékenység megkezdésének és folytatá
sának nem feltétele, az csak az ügyfél (egyéni vállalkozó) kérésére kerül kiállításra. A 2010. január 1-jét 
megelőzően kiadott vállalkozói igazolványok a bennük foglalt adatok megváltozásáig, illetve visszavo
násukig továbbra is érvényesek maradnak. Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben 
az egyéni vállalkozói jogviszony fennállásának időtartama alatt az egyéni vállalkozói tevékenység foly
tatására való jogosultság feltételeinek fennállásával kapcsolatos hatósági ellenőrzési  feladatokat -  a 
körzetközponti jegyző látja el. 

Telepengedély: 
2009. 05.01.-től fő elvként fogalmazódott meg a telepengedélyezési eljárások számának csökkentése 
azáltal, hogy számos, a korábbi hatályos szabályozás szerint engedélyköteles tevékenység esetében az 
engedélyezési  kötelezettséget  bejelentési  kötelezettséggel  váltotta  fel  a  jogalkotó.  A  belső  piaci 
szolgáltatásokról szóló irányelvnek megfelelően alapelv, hogy a   tevékenységre irányuló szándékot – az 
engedélyköteles tevékenység kivételével – a  tevékenység folytatójának  be kell jelenteni a kistérség 
székhelye szerinti jegyzőnél.  Engedélyezési eljárás lefolytatása csak abban az esetben indokolt, ha a 
környezetben élők nyugalmának, egészségének biztosítása, vagy a környezet védelme ezt indokolttá 
teszi, és ezek a célok más úton - így például utólagos ellenőrzéssel - nem lennének elérhetőek. 

A  telepengedély-köteles  tevékenységek  körének  és  az  eljárás  menetének  megváltoztatásával 
párhuzamosan  a  bejelentési  és  engedélyezési  ügyekben  eljáró  hatóság  is  változott,  ugyanis  az  új 
szabályozás ezt a feladatkört a kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének utalta. 
Fontos változás, hogy ezen időponttól a telepengedélyezés kistérségi szinten történik, tehát a kistérség 
központjában  Szentgotthárd   Város  Jegyzője jár  el  a  városon  kívüli  települések  telepengedély 
ügyeiben  is.  Jelenleg  82  termelő-szolgáltató  tevékenységet  folytató  szerepel  a  közhiteles 
nyilvántartásunkban. 

Működési engedélyek: 

2009.10.01.-től   a működési-engedélyköteles üzletek köre a lehető legkevesebbre, kizárólag a vásárlók 
védelme,  az  emberi  élet,  testi  épség,  védelme  szempontjából  kockázatos  termékekre  ,  azok 
értékesítésére  szűkült   le. Az engedélyezésen alapuló rendszert is felváltotta  a bejelentésen alapuló 
rendszer,  amellyel  a  kereskedelmi  tevékenységek  túlnyomó  része  a  jegyzőnek   való  bejelentéssel 
egyidejűleg megkezdhető, így jelentősen csökkennek a vállalkozások adminisztrációs és anyagi terhei. 
Megszűnt az a fő elv, hogy kereskedelmi tevékenység csak működési engedéllyel rendelkező üzletben 
folytatható. 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság éves munkatervei, alapján    lefolytatott ellenőrzéseken évente 
több  alkalommal  részt  vettünk:  pl.  gazdasági  reklámtevékenység  vizsgálata,  idegenforgalmi  célú 
vizsgálat,  vásárok-piacok  vizsgálata,  árfeltüntetés   vizsgálata,  karácsonyi  termékek  vizsgálata, 
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iskolabüfék  működésének  vizsgálata  az  iskolai  konyhák  üzemeltetőjénél   a  közétkeztetés  fokozott 
ellenőrzését    végeztük  el   az  egészségesebb  és  tartalmasabb  étkezés  biztosítása  érdekében, 
gyermekétkeztetés  körülményeinek  vizsgálata  az  óvodáskorúak  tekintetében,  vendéglátóhelyek-
szálláshelyek ellenőrzése,  stb. 

Szálláshelyszolgáltatás:
2009.10.25.-től  a   szálláshelyek esetében  megszűnt  a  korábbi   kereskedelmi-  és  magánszálláshely 
szolgáltatás  közötti  különbség,  mivel  létesítményhez  kötött  engedélyeztetési  eljárás  valósul  meg.  A 
szálláshelyek engedélyezése és nyilvántartása  a települési jegyző hatáskörbe tartozik. A szálláshelyek 
kormányrendeletben  előírt  minimális  engedélyezési  és  üzemeltetési  feltételeit  a  jegyző,  a 
fogyasztóvédelmi  előírások  teljesülését  (pl.  feltüntetés  esetén  kategóriába  sorolással  kapcsolatos 
tájékoztatás) a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a jövőben a külön fogyasztóvédelmi jogszabályok 
alapján. A tevékenységet folytatók közhitelű nyilvántartását a város honlapján közzétettük.

Idegenforgalom:
   

- 2007. július 9-én megnyitotta kapuit a St.Gotthard Spa & Wellnes Fürdő, az ünnepélyes megnyitóra 
október 5-én került sor.

- 2007-ben "Magyarország Legjobban Fejlődő Vidéki Desztinációja" pályázaton 
      Szentgotthárd Város Önkormányzata sikeresen vett részt.
- 2007. szeptember 12-én a Chiron projekthez kapcsolódóan megnyitotta kapuit a Turisztikai 
Információs Központ a Színház előterében. A látogatóközpont létrehozásának célja, hogy a városba 
látogatók teljes körű tájékoztatást kaphassanak a kistérség turisztikai látványosságairól, 
szálláshelyekről, a nevezetességekről.

  - A Pannon Kapu Kulturális Egyesület feladata az önkormányzat kulturális feladatainak ellátásán kívül 
a turisztikai szervezőmunka is, mely utóbbi keretében 2007 óta a St. Gotthard Spa & Wellness fürdővel 
közösen részt vesz Szentgotthárd képviseletében a hazai nagyobb turisztikai kiállításokon Utazás 
Kiállítás, F-ŐSZ-ezon). 
-  Turisztikai  Információs  Központ  (Visitorcenter)  kialakítása  és  működtetése;  Marketingkiadványok 
készültek,  ingyenes terjesztésre (német-szlovén, angol-magyar nyelven). idegenforgalmi „csomagok” 
összeállítása az ideérkezőnek, a Látogató Központban igénybe vehetők a csoportos vezetések magyar, 
angol, német nyelven;. Turisztikai hirdető, tájékoztató táblák és a látogató központot jelző útbaigazító 
kihelyezése  Szentgotthárdon és a kistérségben. 

- Számos  idegenforgalmi  vonatkozású  rendezvény /  találkozó  megszervezése  illetve  az  azokon  való 
részvétel is köthető a Társuláshoz, pl: 2009. évben nevezett a Társulás – az Őrségi Többcélú Kistérségi 
Társulással együtt – a Nemzeti Vágta rendezvényre. 

- A Magyar Televízió 2008-ban  Magyarország legszebb 7 természeti értékei közé választotta az Őrséget. 
A díjat  a földrajzilag érintett  két  kistérségi  társulás,  az  őriszentpéteri  és  a  szentgotthárdi  kistérségi 
társulás elnökei vették át. Az MTV Zrt. a díjazottak részére egy millió forint értékű társadalmi célú 
hirdetést  ajánlott.  A megjelenési  lehetőség  ÁFA-ja  és  a  film  elkészítése  ugyanakkor  a  díjazottakat 
terhelte. A kisfilm elkészült, majd sugárzásra is került: A Társulás 600.000,- Ft összeggel támogatta a 
film elkészültét.

Ifjúság:
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   Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai Koncepcióját 2007. november 28-án fogadta el a képviselő-testület 
a 288/2007. sz. Képviselő-testületi határozatával, az ahhoz kapcsolódó  cselekvési tervet pedig 2007. 
december 18-án, a 313/2007. sz. Képviselő-testületi határozattal. Ez alapján a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület  ifjúsági  ügyekkel  is  foglalkozó  munkatársa  a  Polgármesteri  Hivatal  képviselőivel 
negyedévente egyeztette a cselekvési terv egyes pontjainak alakulását, teljesülését.

Civil szervezetek:

   -  2005. március 21-én az önkormányzat kezdeményezésére  létrejött  a Szentgotthárdi Civil  Fórum, 
amely azóta bíróságon bejegyzett egyesületté fejlődött. 

   - 2008 decembere óta a Polgármesteri Hivatalban biztosít az önkormányzat irodahelyiséget a számára. 
   - 2010. május 1-jétől pedig a közfoglalkoztatási program keretében 1 fő adminisztrátort is. 
   -  A 2005.  december  21-én  a  Civil  Fórum és  az  önkormányzat  között  megkötött  együttműködési 

megállapodás mellett minden évben közös éves cselekvési tervet is készítünk. 
   -  2007-ben  Önkormányzatunk  a  Védegylet  jelölése  alapján  a  „Valódi  civil  partnerségért  díj” 

különdíjában részesült a Civil-Társ Trust Programiroda által kiírt pályázaton. 
   -  Önkormányzatunk  évente anyagi  támogatásban részesíti  a  város  meghatározott  sportegyesületeit, 

továbbá a  költségvetésben elkülönített  civil  keret  megszűnését követően is támogatta anyagilag is a 
szentgotthárdi  civil  szervezeteket  meghatározott  programjaik,  az  önkormányzati  feladatokhoz 
kapcsolódó munkájuk ellátásában. 

   -  A Polgármesteri  Hivatal  Jogi  és  Koordinációs  Irodája  folyamatosan  figyelemmel  kíséri  és  a 
rendelkezésére álló eszközökkel segíti a szentgotthárdi civil szervezetek munkáját. A Civil Fórum és a 
Polgármesteri Hivatal negyedévente megbeszélésen egyezteti az éves cselekvési program alakulását, az 
egyéb felmerült ügyeket.

Nemzetközi kapcsolatok:

- Testvérvárosaink  közül  az  olaszországi  Tarvisio-val,  a  németországi  Walldürnnel  és  a  szlovéniai 
Izolával folyamatosan ápoljuk kapcsolatainkat – elsősorban a kultúra, a civil szféra, a sport és ifjúsági 
programok terén. 

- Még  nem  testvérvárosunk  a  görögországi  Agria, de  lassan  körvonalazódik  egy  szorosabb 
együttműködés lehetősége, elsősorban középiskoláink (a mi részünkről a III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium) között. 

- 2009 júliusában Pavullo nel Frignano városával kötöttünk barátsági egyezményt. 
- Az önkormányzat és az intézményei jó kapcsolatokat ápol a szlovéniai Lendvával, Muraszombattal, 

Kuzmával, Sveti Jurijjal; az ausztriai Mogersdorffal, Jennersdorffal, Güssinggel, Absammal, Neuhaus-
zal; a németországi Mosbach-hal és még sorolhatnánk.

Legfontosabb rendezvények, események 
a teljesség igénye nélkül:

2007. május 15-én Szentgotthárdra látogatott Dr. Sólyom László köztársasági elnök úr és felesége, 
Sólyom Erzsébet asszony. Az elnöki látogatáson jelen volt az osztrák és a szlovén nagykövet is

- 2008. április 6-án Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozata alapján a 
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Heiligenkreuzba tervezett hulladékégetővel és a Rába, Lapincs-folyók Ausztria felől érkező 
szennyezésével kapcsolatban helyi népszavazás megtartására került sor. A véleménynyilvánító helyi 
népszavazás sikeres és eredményes volt.

      -   2009. június 24-én, késő délután már látszott, hogy Ausztria felől a hosszan tartó esőzések miatt a 
Rába-folyó  áradása  várható.  Az  éjszakai  órákban  el  kellett  kezdeni  az  ár-,  illetve  a  belvíz  elleni 
védekezést. A harmadfokú védekezési fokozat központi elrendelése után a polgármester összehívta a 
Helyi  Védelmi  Bizottság  tagjait,  egyeztették  a  sürgős  teendőket.  Szentgotthárdnál  a  Rába  506 
centiméteren tetőzött, ez 60 centiméterrel magasabb volt, mint az 1965-ös, eddigi legnagyobb vízállás. 
A védekezésben olyan szervezetektől kaptunk kiemelkedő segítséget, akiknek ez nem igazán feladatuk.
2009.  augusztus  4-én  éjjel  ismét  rendkívül  magas  vízállást  észleltek,  a  Rába  419  cm-en  tetőzött 
Szentgotthárdnál.  Késő  este  elrendelték  a  harmadfokú  árvízvédelmi  készültséget  is.  A 
legveszélyeztetettebb területen, Rábatótfalu nyugati részén homokzsákokat raktak le, állatállományokat 
helyeztek biztonságba. Folyamatos önkormányzati figyelőszolgálatot is szerveztek.
- Vas megye ezeréves fennállása előtt azzal tisztelegtünk, hogy az „1000 perc a településért” mozgalom 
keretében, társadalmi munkában idén nyáron felújítottuk a várkerti szabadtéri színpad palánkját

A Hulladékégető elleni küzdelmünk lépései

2006. év

- 2006.  június 01-jén Szentgotthárd Város Önkormányzata 126/2006.  sz.  Képviselő-testületi  határozatába  ellenezte a hulladékégető megépítését, 
felfüggesztett minden tárgyalást az Ipari Park osztrák oldalán működő társaságtól átveendő hőenergiáról

- 2006.  október  26-án  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  267/2006.  sz.  Képviselő-testületi  határozatba  a  felépítendő  hulladékégető 
megakadályozására intézkedést kért a Polgármestertől és bizottságoktól

- 2006. november 08-án a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke részére eljuttattuk a „Szentgotthárd és Kistérsége idegenforgalmára ható 
ausztriai eredetű környezeti ártalmak” című anyagot, melyet továbbítanak a Burgenlandi kamarához 

- 2006.  november  29-én  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  312/2006.  sz.  határozatában  felkérte  Bugán  József 
környezetvédelemért felelős alpolgármestert, valamint  a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, hogy dolgozza ki a környezetvédelmi szakmai, 
politikai és jogi lépéseket

- 2006. december 04. levelet küldünk Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter részére 37 polgármester aláírásával 

2007. év

   -  2007. február 14.  ,,Bioturizmus vagy hulladékégető” című önkormányzati fórum.               
       Bugán József alpolgármester és Labritz Béla képviselő által szervezett eseményen a 
       szlovén és osztrák civil és környezetvédelmi szervezeteket és vezetőiket tájékoztattuk  
       a  hulladékégetővel kapcsolatos aggályokról. 

- 2007.  február  16-a  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium  sajtóközleményt  adott  ki  a   Heiligenkreuzba  tervezett  termikus 
hulladékfeldolgozóval kapcsolatos magyar,  

     minisztériumi észrevételekről. 
- 2007.március  02-án  Dr.Ipkovich  György  Szombathely  polgármesterével  közös  szolidaritási  nyilatkozatot  juttatunk  el  önkormányzatok, 

testvérvárosok részére:
- 2007. március 14-én a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága kérésünkre megküldte Szentgotthárd és Környéke botanikai és állattani 

értékelését 
- 2007. március 14-én a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma Mátrai Zsuzsanna helyettes szóvivő aláírásával levelet küldött a budapesti osztrák 

nagykövetség anyagát mellékelve a hulladékégető létesítésével kapcsolatosan
- 2007. április 13-án Vas Megye Közgyűlésének elnökétől Kovács Ferenc úrtól segítséget kértünk
- 2007. április 16-án Vas Megye Közgyűlésének elnöke Kovács Ferenc levelet küldött, melyben támogatta Szentgotthárdot: 

„Dr.Szili Katalinnal az országgyűlés elnökével szombathelyi látogatása alkalmából történt egyeztetés során az Elnök asszony ígéretet tett arra, hogy 
a fent említett téma ebben a negyedévben az országgyűlés napirendjére kerül.”

- 2007.  április  18-án  levelet  küldtünk  Mr.  Manos  Vougioukas  Chiron  projektvezetője  részére,  melyben  kértük,  hogy  az  Európai  Unió 
Környezetvédelmi Biztosát Stavros Dimas urat tájékoztassák a kialakult helyzetről

- 2007. április 19-én a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium jogi és koordinációs szakállamtitkára Dr. Erdey György Úr részére tájékoztatást 
küldtünk  és segítség et kértünk.

- 2007.  április  25-én levelet  küldtünk  a Nyugat-dunántúli  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi és Vízügyi  Igazgatóságra Nádor István igazgató 
részére, melyben kértük, hogy tájékoztassa az önkormányzatot, sor került-e a magyar fél megkeresésére, bevonására a Biomeassekraftwerk Gmbh és 
a Lenzing Lyocell Gmbh ipari létesítmény engedélyezési, környezeti hatásvizsgálat eljárása során. 

- 2007. május 7-én a Hotel Lipában zárt ülés keretében ülésezett a Rába szennyezése 
     miatt felállított akciócsoport Eöry István környezetvédelmi tárca kabinetfőnökének 
     vezetésével
- 2007.  május  08-án  Dr.Fodor  Gábor  környezetvédelmi  és  vízügyi  miniszterré  történő kinevezése  után  levelet  írtunk,  melyben  tájékoztattuk  a 

hulladékégető és Rába helyzetéről, valamint segítséget kértünk
- 2007. május 08-án Dr.Erdey György jogi és koordinációs szakállamtitkár válaszolt megkeresésünkre, melyben leírta, hogy a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium jelezte az osztrák környezetvédelmért felelős minisztériumnak, hogy az Espoo-i egyezmény szerint Magyarország részt kíván 
venni a Heiligenkreuzba tervezett hulladékfeldolgozó üzem engedélyezési eljárásában
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     -- 2007. május 15-én Szentgotthárdra látogatott Dr. Sólyom László köztársasági elnök úr és felesége, Sólyom Erzsébet asszony.  Az elnöki látogatáson jelen 
volt az osztrák és a szlovén nagykövet is. 
-  2007.  május  22-én  az  Országgyűlés  Környezetvédelmi  bizottságának  ülésén  vett  részt  Polgármester  úr  Budapesten.  Témája  a  Szentgotthárd  és  térsége 
környezeti állapotának védelme érdekében teendő sürgős intézkedésekről szóló határozati javaslat volt.

- 2007.  június  18-án  Haraszthy  László  természet-  és  környezetmegőrzési  szakállamtitkár  megküldte  (KMF-227/2/2007  számon)  az  osztrák 
Szövetségi,  Mezőgazdasági,  Erdészeti,   Környezetvédelmi  és Vízgazdálkodási  Minisztériumtól érkezett  dokumentumokat,  melyben értesítettek, 
hogy Magyarország részt vehet a Heiligenkreuzba tervezett hulladék-hasznosító mű előzetes eljárásában, majd az engedélyezési eljárásban, továbbá 
tájékoztatást adtak a későbbi környezeti hatásvizsgálati eljárás menetéről, valamint arról, hogy abban a magyar nyilvánosságnak milyen részvételi 
lehetősége van. 2007. július 04-ig a hatástanulmányt ki kellett függeszteni és véleményezni is kellett.

   - 2007. június 19-én a város átadás előtt álló Termálfürdőjében tartotta kihelyezett ülését az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága. Az ülésen részt vett 
Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi  miniszter  is,  aki  Szentgotthárd és Térsége környezetminőségének védelme érdekében megtett  kormányzati 
intézkedésekről és a kétoldalú akciócsoport által eddig elvégzett munkáról számolt be. A bizottság határozottan Szentgotthárd város és térsége mellé állt, és 
komoly döntéseket javasolt az Országgyűlésnek. Katona Kálmán úr,  a bizottság elnöke kihangsúlyozta,  teljesen egyedi eset,  hogy egy Országgyűlési 
Bizottság és a Parlament egységesen, öt párti egyetértéssel áll ki egy kisváros érdekei mellett.
- 2007. június 20-án levelet  küldtünk  Jennersdorf polgármesterének, melyben hivatkozva a 2005. július 25-én aláírt együttműködési megállapodásra 

kértük,  lehetőségéhez mérten járjon közbe, hogy a tervezett hulladékégető mű ne Szentgotthárd közelébe kerüljön megvalósításra 
- 2007.  július  03-án  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  3760/2007.  iktatószámú  levelében  elküldte  a  hatástanulmány  véleményezését  a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumba
- 2007.  július  16-án a  Minisztérium elküldte a hivatalos magyar álláspontot  tartalmazó anyagot  az illetékes  osztrák hatóságnak,  erről értesítték 

Szentgotthárd polgármesterét a KMF-227/14/2007.sz.levelükben
- 2007. augusztus 15-én Dr. Fodor Gábor miniszter úrtól személyes találkozóra kért időpont Polgármester úr.
- 2007. augusztus 16-án Dr. Erdey György jogi és koordinációs szakállamtitkár részére levelet küldtünk, melyben kértük megvizsgáltatni annak a jogi 

lehetőségét,  hogy  az  osztrák  eljárási  jogban  van-e  arra  mód,  hogy  a  szentgotthárdi  önkormányzat  ügyfélként  vegyen  részt  az  engedélyezési 
eljárásban 

- 2007.  augusztus  16-án  az  Igazságügyi  és  Rendészeti  Minisztérium kabinetfőnöke részére  Dr.  Gubucz  Ágnesnek tájékoztatót  írtunk,  valamint 
kérelmet  jogi támogatásra a Szentgotthárd-i környezetvédelemi helyzetre tekintettel 

- 2007. augusztus 29-én Dr. Erdey György jogi és koordinációs szakállamtitkár Szentgotthárd Város ügyféli jogállása tárgyában válaszlevelet küldött, 
és csatolta az osztrák minisztérium Espoo-i egyezménnyel kapcsolatban megküldött tájékoztatását, amely az ügyféli jogállással kapcsolatos osztrák 
szabályozásra kitért

- 2007.  szeptember  12-én  a  Magyar  Köztársaság  Külügyminisztériumába  Göncz  Kinga  Miniszter  Asszony  részére  tájékoztatást  küldtünk  a 
hulladékégető ügyében, segítséget kértünk az október 17-i Magyar-Szlovén együttes kormányülésre

- 2007. szeptember 17. Szlovén kisebbségi önkormányzatok elnökei Polgármester úrral együtt levélben fordultak Mag.Drago Siftar főkonzul úrhoz, 
képviselje a térség érdekeit a Magyar-Szlovén kormányülésen

   -   2007. október 05. Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter csörötneki 
       sajtótájékoztatóját követően Polgármester úr és Bugán József alpolgármester együtt személyesen tárgyaltak a miniszterrel a hulladékégető más helyszínen 

történő felépítésének eléréséhez szükséges feladatokról.
   -  2007. október 08-án levelet küldtünk Gyurcsány Ferenc Úr a Magyar Köztársaság 
      Miniszterelnöke részére 
   - 2007. október 17-én délelőtt Lendván, délután pedig Szentgotthárd városában zajlott a 
     Magyar és a Szlovén Kormány együttes kormányülése. 

- 2007. november 6-án a „Víz nem ismer határokat” című magyar-szlovén vízügyi      
     konferencián vettünk részt, mely a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szervezésével a Hotel Lipában került megtartásra.
- 2007. november 12. Banai Károly Nagykövet Úr a Miniszterelnök kül-és biztonságpolitikai főtanácsadója részére levelet küldtünk médiakampány 

miatt
- 2007. november 14. Dr. Erdey György jogi és koordinációs szakállamtitkár részére levelet írtunk,  a  jogszabályi rendelkezés magyarra fordítását 

kértük.
- 2007.  november  15.  Gyurcsány  Ferenc  miniszterelnök  részére  levelet  küldtünk  „Támogatás  kérése  a  tervezett  Heiligenkreuzi  hulladékégető 

beruházás más helyszínen történő megvalósítására” tárgyban. A közelgő magyar-osztrák kormányülés miatt ugyanez a levél tájékoztatásul el lett  
küldve: Dr.Göncz Kinga, Dr. Szaló Péter, Györgydeák Péter, Gémesi Ferenc, Banai Károly, Bajnai Gordon részére.

2008. év

- 2008. január 21-én a Környezetvédelmi Minisztérium telefonon tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy megküldi az osztrák minisztérium a hatásvizsgálati 
tanulmányt, melyre a beküldési határidő: 2008. február 29.  Postai úton január 24-én leküldték a tanulmány német nyelvű szövegét, melyet a honlapon és 
faliújságon január 30-án közzé kellett tenni. 

- 2008. február 08. jogi feladatok ellátására magyar ügyvédi irodát kerestünk meg  Bugán József alpolgármester közreműködésével 
- 2008. március 06-án a magyar ügyvédi iroda ajánlásával kapcsolatot vettünk fel az osztrák ügyvédi irodával, akik a fellebbezési eljárásban vesznek részt
-  2008. április 6-án Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozata alapján a heiligenkreuzba tervezett hulladékégetővel és a Rába,  

Lapincs-folyók Ausztria felől érkező szennyezésével kapcsolatban helyi népszavazás megtartására került sor. A véleménynyilvánító helyi népszavazás sikeres 
és eredményes volt.

- 2008. április 15-én az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága ülést tartott, melyen a polgármester vett részt. Napirendi pontként szerepelt Szentgotthárd és 
térsége környezeti állapotáról, valamint annak megóvása és javítása érdekében megtett intézkedésekről szóló tájékoztató.
-- 2008. június 30-án 3.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk  a Miniszterelnöki Hivataltól a tiltakozás jogi és egyéb költségeinek fedezésére.

--  2008.  augusztus  14-én    sajtótájékoztatót  tartottunk  a  Magyar  Köztársaság  Külügyminisztériuma  előtt.  Saját  kezűleg  adttuk  át  Göncz  Kinga 
külügyminiszter asszony részére írt  levelünket,  melyben ismételten  kértük,  hogy a Külügyminisztérium határozott  és eredményre vezető diplomáciai 
lépésekkel segítse, hogy a hulladékégető mű Szentgotthárdtól legalább 50 km-re osztrák területen épüljön fel.

--  2008.  szeptember  4-én  Kiss  Péter  kancelláriaminiszterrel  tárgyaltunk.  Kértük  a  minisztert,  járjon  el  annak  tekintetében,  hogy  a  Magyar  Kormány 
rendeletben utasítsa el a tervezett hulladékégető helyszínét és adjon konkrét utasítást a szaktárcák részére a szükséges intézkedések megtételére.

--  2008.  szeptember  11-én  Dr.  Horváth  István  nagykövet  úrral  találkoztunk  Bécsben   ahol  egyeztettünk  az  oberwarti  közmeghallgatással  kapcsolatos 
teendőkről.

-- 2008. szeptember 23-án a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban tartotta első találkozóját a heiligenkreuzi hulladék égetőmű ügyében létrehozott 
konzultatív munkacsoport, melynek ülésén részt vettünk.

-- 2008. december 05-én Budapesten sajtótájékoztató keretében került bemutatásra a tervezett heiligenkreuzi hulladékégető ellen indított képeslap akció.
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-  2008.  december  12-én  Szentgotthárd  város  polgármestere,  Mogersdorf  község  polgármestere,  valamint  magyar,  szlovén  és  osztrák  környezetvédő  civil 
szervezetek képviselőivel  írta alá a heiligenkreuzi ipari parkba tervezett hulladékégető ellen tiltakozó, Európai Parlamenthez benyújtandó petíciót.

2009. év

-- 2009 februárjában  Budapesten az Önkormányzati Minisztériumban tárgyaltunk Haraszthy László államtitkárral a hulladékégető építési engedélyének a 
fellebbezési lehetőségeiről.

-- 2009. február 27-én Budapesten az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövetsége előtt sajtótájékoztatót tartottunk Bugán József alpolgármesterrel. Témája 
a heiligenkreuzi hulladékégetőre kiadott elsőfokú engedély miatt kialakult helyzet értékelése volt, valamint a szolidaritási képeslapok egy részének átadása 
Dr. Michael Zimmermann Ausztria magyarországi nagykövete részére.

-- 2009. április 14. és 16. között Bugán József alpolgármesterrel és Kovács Ferenc úrral, a Vas Megyei Közgyűlés elnökével Brüsszelbe utaztunk, hogy 
eljuttassák  petíciónkat  az  Európai  Bizottság  Környezetvédelmi  Biztosa,  Stavros  Dimas  úr  részére.  Schöpflin  professzorral,  az  Európai  Parlament 
képviselője  segítségével  jött  létre  ez  a  találkozó,  ahol  Stavros  Dimas  kabinetjének  főosztályvezetője  fogadott  minket,  és  ismertetettük  a  projekt 
előkészítésének  uniós alapelveket sértő momentumait.

-- 2009. április 17-én Kismartonban a Szentgotthárd város határában felépíteni tervezett heiligenkreuz-i szemétégető elleni széleskörű összefogást jelképező 
sok  ezernyi  tiltakozó képeslapot  adtuk  át  Bugán  József  alpolgármesterrel  a  Burgenlandi  Tartományi  Hivatalban,  valamint  a  BEGAS székhelyén.  A 
képeslapok átadásánál jelen volt a Greenpeace és a Pronas civil szervezet képviselője is. A beérkezett mintegy 15 ezer képeslap azt mutatta, hogy egész 
Magyarországot érdekli az ügy.

- 2009.április 20-án kapcsolatfelvétel az ENSZ és annak illetékes bizottsága előtt ellátandó jogi képviselet miatt az osztrák ügyvédi irodával.

-  2009.  április  22-én  Dr.  Michael  Zimmermann,  az  Osztrák  Köztársaság  budapesti  nagykövete  és  Dr.  Horváth  István,  Magyarország  bécsi  nagykövete 
meghívásának eleget  téve Szentgotthárdra látogattak.  A meghívás célja  volt megismertetni  Nagykövet  Urakkal Szentgotthárdot  és térségét,  a  fejlesztési 
irányokat.

--  2009.  május  14-én  Bugán  József  alpolgármester  úrral  Dr.  Molnár  Csaba  kancelláriaminiszternél  tettünk  látogatást  Budapesten.  A heiliegenkreuzi 
hulladékégető kapcsán kértük, hogy emelje kormányszintre a probléma kezelését, mivel nem Szentgotthárd és Burgenland között feszül a probléma, hanem 
Ausztria és Magyarország között. Továbbá kértük a minisztertől, hogy a jogi eljárások finanszírozásában legyen az Önkormányzat segítségére. 

-- 2009. május 29-én Budapesten a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium környezetgazdálkodási szakállamtitkárával, Dióssy László úrral tárgyaltunk a 
Rába árvízvédelmi töltésének fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatban.

-- 2009.  június  2-án délelőtt  Bugán József alpolgármester  úrral  Dr. Balázs Péter  külügyminiszter úrnál  tettünk látogatást.  Tájékoztattuk a  minisztert  a 
hulladékégető elleni küzdelmük jelenlegi állásáról és határozott minisztériumi érdekérvényesítési képviseletre kértük fel. A délután folyamán Dr. Michael 
Zimmermann, az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövete meghívásának eleget téve alpolgármester úrral részt vettünk a heiligenkreuzi hulladékégetővel 
kapcsolatos  megbeszélésen,  melyen képviseltette  magát  a  BEGAS AG Simandl  Rudolf  igazgató személyében,  és  Dr.  Horváth  István,  hazánk  bécsi 
nagykövete is jelen volt.

--  2009.  július  15-én  a  Külügyminisztériumban  dr.  Balázs  Péter  külügyminiszter  úr  részvételével  a  heiligenkreuzi  hulladékégető  és  a  verespataki  
ciántechnológiás nemesfém kitermelési projektek ügyében egyeztető megbeszélést tartottak, melyre meghívást kaptak a civil, a szakmai és a kormányzati 
szervek képviselői. Bugán József alpolgármester úrral képviseltük az Önkormányzatot, a civil szervezetek részéről Soós Zoltán, a Pronas elnöke vett részt.

-- 2009. szeptember 28-án találkoztunk Darja Bavdaš Kuret asszonnyal, Szlovénia magyarországi nagykövetével, aki első hivatalos látogatását tette a Rába-
vidéken.

--  2009.  szeptember 29-én  a  Külügyminisztériumban  Pető  Tibor  főosztályvezető segítségével  összehívott  tárcaközi  egyeztetésen  vettünk  részt,  ahol  az 
Európai Petíciós Bizottságon előadni kívánt kifogásaikat egyeztették.

--  2009.  október  1-jén  az  Európai  Parlament  Petíciós  Bizottsága  Brüsszelben  tárgyalta  a  2008.  december  12-én  kelt  és  a  bizottságnak  beküldött 
hulladékégetővel kapcsolatos petíciót, melyre  meghívást kaptunk és fel is szólaltam, képviselve az Önkormányzatot, a várost, a térséget.

-- 2009. október 27-én a Parlamentben vettünk részt az Európai Ügyek Bizottságának ülésén, ahol a magyar bizottság osztrák partnerbizottsága is részt vett. 
A hulladékégetővel kapcsolatban kaptunk lehetőséget a térség félelmének kifejezést adni, és az osztrák parlamenti politikusok figyelmét és segítségét is 
kértem az ügy korrekt megoldása érdekében.

--  2009.  december  02-án  az  illetékes  minisztereknek  levelet  írtunk:  a  Magyar  Köztársaság  Kormánya  és  az  Osztrák  Köztársaság  Kormánya  között  a 
Szentgotthárd város környéki magyar/osztrák ipari park vasúti átmenő forgalmáról szóló, Bécsben, 1998. november 24-én aláírt Egyezmény felmondását 
kezdeményezte

2010. év

-- 2010. március 16-án fogadtuk Dr. Michael Zimmermann urat, az Osztrák Köztársaság magyarországi nagykövetét, aki a Pro Natura Szentgotthárd Civil  
Összefogás meghívására látogatott a városba.

-- 2010. március 21-én a Heiligenkreuzba tervezett osztrák hulladékégető helyszínének megtekintésére a városba látogatott Áder János úr, európai parlamenti 
képviselő, az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságának tagja, valamint Christiane Brunner asszony, 
az osztrák parlament Zöld Pártjának tagja.

--  2010.  június  16-án  Genfben  az  ENSZ  Aarhusi  Egyezményi  Megfelelőséget  Vizsgáló  Bizottsága  tárgyalta  a  Heiligenkreuz-i  ipari  parkba  tervezett 
hulladékégető ügyében elkészített beadványt, melyre  meghívást kaptunk, és személyesen képviseltem Szentgotthárd várost, az Önkormányzatot.

-- 2010. június 21-én levélben tájékoztatást küldötünk Dr.Illés Zoltán államtitkár úrnak
-- 2010. július 01-jén Dr.Illés Zoltán államtitkár úrral személyesen  találkoztunk, ezt követően levélben megküldtük javaslatunkat az ügy mielőbbi megoldása 

érdekében.

Kiadványok
- Minden évben kiadtuk az éves programajánlónkat, melyben a Szentgotthárdi kistérség településeit és 
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azok az évi programjait mutattuk be. 2007 óta a kiadványunkat az Őrség településeivel is kibővítettük
A szentgotthárdi  kistérség  valamennyi  településének,  továbbá  az  Őrség  településeinek  bemutatását 
tartalmazta az évenként, a Társulás finanszírozásában megjelenő kistérségi programajánló kiadvány. Az 
idei évben némiképp másképp, módosított (bővített) tartalommal, szállás- és gasztrotérképpel, kevésbé 
programajánló, mint inkább turisztikai kiadvány jelleggel jelent a  kiadvány KILÁTÓ névvel, amelyre 
nagy szükség van, hiszen ez az egyetlen olyan térségi szintű kiadvány, amellyel népszerűsíteni lehet az 
egész környéket. 
-  Szintén idegenforgalmi  vonatkozású  fejlesztés  a  Társulás  részéről  a  KALAND & JÁTÉK     térségi   
turisztikai program indítása, amelyben 4 szentgotthárdi városi helyszín is helyet kapott, ezek: a barokk 
templom, a néprajzi múzeum, a temetőkápolna és a termálfürdő. 

Informatika, Internet

Ügyfélkapus regisztráció:
Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, 
hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba 
léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. A közigazgatási 
ügyintézésben célszerű és hasznos az egységes, könnyen áttekinthető ügymenet. Ezt az egységességet 
az interneten az  Ügyfélkapu valósítja  meg,  egyfajta  egyablakos  ügyintézésként.  Olyan elektronikus 
szolgáltatásokat használhat az ügyfél a Kormányzati Portálon keresztül, amelyeket a különböző köz
igazgatási szervek nyújtanak. Az ügyfélkapu használatával  a hivatali ügyeket gyorsabban és kevesebb 
utánjárással lehet intézni- amihez a regisztrációs ügyintézést   országos hatáskörben  az okmányirodák 
végzik  el. A beszámolási időszakban 207 fő ügyfélkapu regisztrációjára került sor.  
Az elektronikus adóbevallás teljesítése, az internetes okmányiroda, az APEH elektronikus árverési felü
lete, a TAJ kártya érvényesség, biztosítási  jogviszony, betegéletút követése, egyéni vállalkozói tevé
kenység megkezdése, adatváltozása, szüneteltetése, megszüntetése stb. miatt egyre több ügyfél él a re
gisztrációval, ami  a jövőben teljes körűvé váló elektronikus ügyintézés alapja.

-  Működtetjük  és  naponta  frissítjük  Szentgotthárd  város  internetes  települési  portálját 
(  www.szentgotthard.hu  ) és a Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd honlapját (hivatal.szentgotthard.hu), 
mely  utóbbin  teszünk  eleget  a  közérdekű  adatok  közzététele  kötelezettségének.  A városi  portálon 
kistérségünk  szállásadói,  vendéglátóhelyei  térítésmentesen  reklámozhatják  magukat  az  erre  kijelölt 
menüpont alatt.

Határozati javaslat

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a Szentgotthárd város Önkormányzatának 
2006- 2010 között végzett munkájáról készített beszámolót megismerte, az abban foglaltakat lefogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
Szentgotthárd, 2010. szeptember 15.

                                                                           Viniczay Tibor
                                                                             Polgármester
Ellenjegyzés:
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E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület 2010. szeptember 22-i ülésére

Tárgy: 5/2010.(II.25) sz. ÖKT. Rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2010.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

1. A 2009.évi CXXX. tv.5.sz. mellékletében központosított előirányzat
    terhére biztosított pótelőirányzat

Kiadási pótelőirányzat
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
  támogatása a Prémium Évek Programhoz
- III. Béla Szakképző Iskola 543 e/Ft
  Ebből: személyi jutt. 427 e/Ft
             munkaa.terh.jár. 116 e/Ft
- Érettségi vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás
  III. Béla Szakképző Iskola 360,1 e/Ft
  Ebből: személyi jutt. 290 e/Ft
             munkaa.terh.jár. 70,1 e/Ft
- Szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás
  III. Béla Szakképző Iskola /dologi.k/ 130 e/Ft
- Új Tudás-Műveltségi Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését 

        szolgáló támogatások / osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása/
  III. Béla Szakképző Iskola 580 e/Ft
  Ebből: személyi jutt. 456 e/Ft
             munkaa.terh.jár. 124 e/Ft
- Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása
  Pedagógus szakvizsga, továbbképzés szakmai szolg.igénybevét támogatása.
  III. Béla Szakképző Iskola /személyi jutt./625 e/Ft
  Az iskolai gyakorlati oktatáshoz a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik 
  évfolyamán
  III. Béla Szakképző Iskola /dologi k./ 297,7 e/Ft
- Egészségügyi Alapból finanszírozott 2010.évi kereset kiegészítés helyesbítése
  TB. Finanszírozás -  124,5 e/Ft
Fedezetük: Központosított előir. 2 660,3 e/Ft

2. 2010.júliusi adó erőképesség módosítás miatti előirányzat rendezés
Jövedelem különbség mérséklés 28 745 e/Ft
Iparűzési adó -  28 745 e/Ft

3. 2009. évi játszóterek felújításának központi forrásának megérkezése.
Bevételi előirányzat zárolás
  Eredeti előirányzatban már tervezve volt csak a jogcím változott 
  Támog.ért.felh.bev.fejezeti kez.előir.-ból      -  4 228 e/Ft
  Céljellegű decentralizált támogatás 4 228 e/Ft
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4. 2009. évi „Szentgotthárdi Kistérség közcélú foglalkoztatásához
  anyag- és eszközbeszerzés” pályázati forrás megérkezése
Bevételi előirányzat zárolás
  Eredeti előirányzatban már tervezve volt csak a jogcím változott 
  Támog.ért.felh.bev.fejezeti kez.előir.-ból      -  971 e/Ft
  Támog.ért.műk.bev.fejezeti kez.előir.-ból     -  1 878 e/Ft
  Céljellegű decentralizált támogatás 2 849 e/Ft

5. Képviselő-testületi határozatok
- Kitüntetések
  151/2010.sz. határozat „Szentgotthárd Egészségügyért és Szociális 
  Ellátásért Díj”
  152/2010.sz. határozat „Szentgotthárd Közszolgálatért díj”
  153/2010.sz. határozat „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíj”
  154/2010.sz. határozat „Szentgotthárd Városért”
  Önkorm.igazg.tev. 533 e/Ft
  Ebből : személyi jutt. 420 e/Ft
               munkaa.terh.jár. 113 e/Ft
  209/2010.sz.határozat Országos Kompetenciamérésen elért kimagasló
  eredményért
  Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
  Működési célú támogatásértékű kiadás
    SZOI 317 e/Ft
  Fedezetük:Kitüntetési keret zárolás -  805 e/Ft
                   Általános tartalék zárolás -  45 e/Ft
- 166/2010 sz. határozat vagyon értékesítés 
  Többcélú Kistérségi Társulás intézményei:
  SZOI
   Működési célú támogatásértékű kiadás 74 e/Ft
   Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás 281 e/Ft
  SZEOB
   Működési célú támogatásértékű kiadás 51 e/Ft
  Fedezete: Intézményi működési bevétel 406 e/Ft
  Átcsoportosítás miatti fedezet rendezés
  Működési célú hitel zárolás -  281 e/Ft
  Felhalmozási célú hitel 281 e/Ft
- 168/2010 sz. határozat Történelmi napok 2010. rendezvény támogatása
  Pannon Kapu Kult.Egyesület /spec.c.tám./ 1 000 e/Ft
  Fedezete: Működési céltartalék zárolás -  1 000 e/Ft
- 174/2010 sz. határozat 
  Vasi TISZK működési támogatás 2 066 e/Ft
  Fedezete: Működési céltartalék zárolás -  2 066 e/Ft
- 174/2010 sz. határozat Szt-Mújfalu városrészen szenyvízhál.ép. 
  Szt-Mújfalu városrészen szenyvízhál.ép. 51 e/Ft
  Tervezési keret -  51 e/Ft
- 185/2010 sz, .határozatok 
  Gotthárd-Therm Kft. Tagi kölcsön 11 062 e/Ft
  Fedezete: Működési céltartalék -  11 062 e/Ft

- 205/2010 sz. határozat Bölcsődei Intézményegység költségvetése 
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  Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
  SZEOB
   Működési célú támogatásértékű kiadás 10 000 e/Ft
  Fedezete:  Bölcsődei ellátás /spec.c.tám./ -  10 000 e/Ft
- 211/2010 sz. határozat Közterületek karbantartása Rtótfalú
  Versenysport tev. és támogatása /spec.c.tám./ 37 e/Ft
  Zöldterület kezelés /dologi k./ -  37 e/Ft

6. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás  
Kiadási pótelőirányzat
Önkorm.igazg.tev. /dologi k./ 157 e/Ft
Versenysport tev. és támogatása /spec.c.tám./ 116 e/Ft
Város és községgazd. /dologi k./ 100 e/Ft
Fedezetük: Általános tartalék zárolás -  373 e/Ft

7. Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság kerete terhére
előirányzat átcsoportosítás.
Kiadási pótelőirányzat
Város és községgazd. /spec.c.tám../ 7 e/Ft
Közműv.tev.és támogatás /spec.c.tám./ -  7 e/Ft

8. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
Kiadási pótelőirányzat
- Intézményi karbantartások
  Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
  Működési célú támogatásértékű kiadás
  SZOI 878 e/Ft
  SZEOB 608 e/Ft
- Pannon Kapu Kult.Egyesület  Idegenforgalmi marketing ktg.
  Pannon Kapu Kult.Egyesület /spec.c.tám.// 184 e/Ft
  Fedezetük: Működési céltartalék zárolás -  1 670 e/Ft
- Városközpont funkció bővítés 1 250 e/Ft
   Ebből: Felhalm.k. 70 e/Ft
              Felújítási k. 1 180 e/Ft
  Fedezetük: Felhalm. céltartalék zárolás -  1 250 e/Ft

9. Közcélú foglalkoztatás fedezetének előirányzat rendezése.
Kiadási pótelőirányzat
III. Béla Szakképző Iskola 555 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 489 e/Ft
             munkaa.terh.j. 66 e/Ft
Rendelőintézet 250 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 221 e/Ft
             munkaa.terh.j. 29 e/Ft
Móra F. Városi Könyvtár 416 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 367 e/Ft
             munkaa.terh.j. 49 e/Ft

Közcélú foglalkoztatás -  1 206 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 1 273 e/Ft
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             munkaa.terh.j. 173 e/Ft
             dologi k. 15 e/Ft
             spec.c.tám.. 10 437 e/Ft
             szoc.pol.ell. -  13 104 e/Ft
Támogatásért.műk.bev.elkül.áll.alapoktól 15 e/Ft

10. Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának tám.48/2010.sz. határozat
Közmunka 317 e/Ft
Ebből : személyi jutt. 248 e/Ft
            munkaa.terh.j. 66 e/Ft
             dologi k. 3 e/Ft
Fedezete: Műk.célú tám.ért.bev.elkül.áll.alapoktól 317 e/Ft

11. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatás
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatás /szoc.pol.ell./ 789 e/Ft
Fedezete: Tám.értékű műk.bevétel fejezettől 789 e/Ft

12. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat
    módosítása

a./ III. Béla Szakképző Iskola /felhalm.k./ 102 e/Ft
    Fedezete: 2009 évi felhalm. pénzmaradvány 102 e/Ft

b./ Rendelőintézet 2 645 e/Ft
     II.sz. háziorvosi körzet
     Ebből : személyi jutt. 654 e/Ft
                 munkaa.terh.j. 166 e/Ft
                 dologi k. 1 825e/Ft
    Fedezete: OEP finanszírozás 2 645 e/Ft

c./ Móra F. Városi könyvtár 75 e/Ft
     Ebből : személyi jutt. -  30 e/Ft
                 dologi k. 105 e/Ft
    Fedezete: Tám.ért.műk.kiadás Önk.-tól 15 e/Ft
                     Műk.c.pénzeszköz átvétel nonprofit szervtől 60 e/Ft

d./ Polgármesteri Hivatal
    - Német Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./ 599 e/Ft
      Fedezete: Tám.é.műk.bev.önkormányzattól 35 e/Ft
                      Tám.é.műk.bev. országos Kis.Önk.-tól 451 e/Ft
                      Műk.c.pénzeszk.átvétel non-profit sz.-től 56 e/Ft
                      Műk.c.pénzeszk.átvétel háztartásoktól 57 e/Ft
    - Önkorm.igazg.tev. -59 e/Ft
       Ebből: tárgyi eszk.besz. 126 e/Ft
                  dologi k. -  185 e/Ft
      Közp.költségvet.befiz. /dologi k./ 59 e/Ft
      Átcsoportosítás miatti fedezet rendezés
      Működési célú hitel zárolás -  126 e/Ft
      Felhalmozási célú hitel 126 e/Ft
    - Városi jegyző által gondozási szükséglet megállapítására működtetett 
      szakértői bizottság támogatása
      Házi segítségnyújtás 54 e/Ft
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      Ebből: személyi jutt 43 e/Ft
                 Munkaa.terh.j. 11 e/Ft
      Fedezete: Tám.ért.műk.bev.Többc.Kist.Társulástól 54 e/Ft

    - Szabadidőspark, fürdő és strandszolg. 
      Ebből: tárgyi eszk. besz. 450 e/Ft
                 Spec.c.tám. -  450 e/Ft
      Átcsoportosítás miatti fedezet rendezés
      Működési célú hitel zárolás -  450 e/Ft
      Felhalmozási célú hitel 450 e/Ft
    - Eü. intézmények korszerűsítése /felújítás/ 1 694 e/Ft
      Tervezési keret /beruházás/ 1 694 e/Ft
    - TÁMOP pály. /Móra F.Városi Könyvtár/
      Ebből: személyi jutt 140 e/Ft
                 munkaa.terh.j. 75 e/Ft

,                  dologi k. -  215 e/Ft
    - Sztg. Városközpont Liget fejl.
      Ebből: Felhalm.k. -  841 e/Ft
                 Felújítási k. 841 e/Ft
    - Fordított áfa m. befiz. 49 500 e/Ft
      Fordított adózás m. áfa bevétel 49 500 e/Ft
    - Fürdő fejlesztés
      Ebből: Felhalm.k. -  633 e/Ft
                 Kisért.eszközbesz. dologi. 633 e/Ft
      Átcsoportosítás miatti fedezet rendezés
      Működési célú hitel 633 e/Ft
      Felhalmozási célú hitel zárolás 633 e/Ft

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

Szentgotthárd, 2010. szeptember 14.

                                                                              Dr Dancsecs Zsolt 
                                                                                       jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
      ……/2010. sz. (….)  ÖKT. rendelete 

                    Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésről szóló
         5/2010. (II.25.) ÖKT. rendelet módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949.évi  XX. tv.  44/A.  §.  (2)  bekezdésében és  az  Önkormányzatokról  szóló  1990.  LV. Tv.  16 .§.  (1) 
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva 
az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  (továbbiakban  Áht.)  65.§-a  és  a  Magyar 
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi  CXXX. törvényben foglaltak alapján Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik:

1.§.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.25.) ÖKT. 
rendeletének /továbbiakban: Rendelet/ 2.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§. /1/ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata  2010. évi költségvetésének
a) kiadási  főösszegét  2.375.130,5 e/Ft-ban,  azaz  Kétmilliárd-háromszázhetvenötmillió-

egyszázharmincezer-ötszáz forintban
b) bevételi  főösszegét  1.489.907,5 e/Ft-ban,  azaz  Egymilliárd-négyszáznyolcvankilencmillió-

kilencszázhétezer-ötszáz forintban
c) hiányát  885.223 e/Ft-ban,  azaz  nyolcszáznyolcvanötmillió-kettőszázhuszonháromezer  forintban 

állapítja meg.”

2.§.

A Rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a rendelet 
2.sz. és 4.sz. mellékleteiben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
 I. Működési bevételek:           808.347 e/Ft
1. Intézményi működési bevételek           156.168 e/Ft

1.1. III. Béla Szakképző Iskola 25.651 e/Ft
1.2. Rendelőintézet 21.079 e/Ft
1.3. Móra Ferenc Városi Könyvtár   1.400 e/Ft
1.4. Polgármesteri Hivatal 51.938 e/Ft
1.5. Ingatlan eladás ÁFA      600 e/Ft
1.6. Lekötött betét kamata   6.000 e/Ft
1.7. Fordított adózás m. Áfa bevétel 49.500 e/Ft

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei           652.179 e/Ft
2.1. Helyi adók           496.255 e/Ft
2.2. Átengedett központi adók           154.424 e/Ft
2.3. Bírságok, pótlékok   1.500 e/Ft

II. Támogatások:           346.213,1 e/Ft
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása           346.213,1 e/Ft

1.1. Normatív támogatások           226.247 e/Ft
1.2. Központosított előirányzatok             20.980,1 e/Ft
1.3. Normatív kötött felhaszn. tám.             91.909 e/Ft
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1.5. Fejlesztési célú támogatások               7.077 e/Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétek:           26.450 e/Ft
1. Tárgyi eszk., immateriális javak ért.                600 e/Ft
2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei           25.800 e/Ft
3. Pénzügyi befektetések bevételei                  50 e/Ft

IV. Támogatásértékű bevétel:         218.838,4 e/Ft
1. Támogatásértékű működési bevétel         166.638,4 e/Ft

- ebből TB. alaptól átvett pénzeszköz         127.105,4 e/Ft
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel           52.200 e/Ft
4. Előző évi pénzmaradvány átvétel                111 e/Ft

V.Véglegesen átvett pénzeszközök           17.813 e/Ft
1. Működési célú pe. átvétel államh. kívülről             5.756 e/Ft
2. Felhalmozási célú pe. átvétel államh. kívülről           12.057 e/Ft

VI. Támogatási kölcsönök visszatér.ig.b.v.:           72.135 e/Ft

Költségvetési bevételek összesen:      1.489.907,5 e/Ft

VII. Költségv.hiány   belső finansz  .sz.pénzf.nélk.bev.         342.560 e/Ft
1. Működési pénzmaradvány           38.025 e/Ft
2. Felhalmozási pénzmaradvány         304.535 e/Ft

X.Költségv.hiány   külső finansz  .sz.  bevételek         542.663 e/Ft
1.Működésicélú hitel         432.301 e/Ft
2.Felhalmozásicélú hitel         110.362 e/Ft

Összes finanszírozási bevétel:         885.223 e/Ft
Ebből Működési         470 326 e/Ft
           Fejlesztési         414.897 e/Ft

3. §

A Rendelet 5.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az Önkormányzat kiadási főösszegén belül:
a.) Működési, fenntartási kiadási előirányzatra  1.525.786,6 e/Ft-ot
1. III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás     234.401,1 e/Ft
2. Rendelőintézet működési kiadás     171.348 e/Ft
3. Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       32.625 e/Ft
4. Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     335.592,1 e/Ft
5. Polgármesteri Hivatal működési kiadás     723.320,4 e/Ft
6. Folyószámla-hitel kamat       28.500 e/Ft
b.) Felhalmozási kiadási előirányzatra     502.377,9 e/Ft-ot,
c.) Felújításra       23.937 e/Ft-ot,
d). Tartalékra      77.410 e/Ft-ot,
e). Hitel törlesztésre     245.619 e/Ft-ot 
határoz meg.
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4.§

A Rendelet 6.§.-a  helyébe a következő rendelkezés lép:

6.§ (1) Az 5.§ a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:
- személyi juttatások előirányzata           437.662,6 e/Ft
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata           114.753,4 e/Ft
- dologi kiadások előirányzata           473.471,5 e/Ft
- ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata               2.034 e/Ft
- speciális célú támogatás előirányzata            497.865,1 e/Ft
Működési, fenntartási kiadás előirányzata összesen:  1.525.786,6 e/Ft.

(2) Az 5.§ b) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:
- Beruházások önkormányzati          373.908 e/Ft
- Felhalmozási c. pénzeszk. átadás            73.664,9 e/Ft
- Intézményi beruházás              2.255 e/Ft
- Dologi kiadás             52.550 e/Ft
Beruházási, fejlesztési kiadás:          502.377,9 e/Ft

(3) Felújítások            23.937 e/Ft

(4) Hitel törlesztés          245.619 e/Ft

(5) Az 5.§ d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:
A Képviselő-testület az évközi – előre nem tervezett
kiadásokra általános tartalékot képez  3.019 e/Ft összegben,
melyből a Polgármester kerete      64 e/Ft
katasztrófa alap 1.000 e/Ft
általános tartalék 1.955 e/Ft

A Képviselő-testület céltartalékot képez            74.391 e/Ft  összegben,
az alábbiak szerint:

Működési céltartalék:           21.832 e/Ft
a.)Normatív hozzájárulás
- Kieg. tám.ingyenes tankönyvell.               1.400 e/Ft
- Általános hj. tankönyvell.    519 e/Ft
b.)Pannon Kapu K.E. rendezvénykeret                    0 e/Ft
c.)Pedagógus, Semmelweis, köz-
tisztviselői nap    300 e/Ft
d.)Pályázati alap működési                434 e/Ft
e.)Intézményi karbantartások
(50 e/Ft feletti jav.)                385 e/Ft
f.)TISZK műk. ktg.                    0 e/Ft
g.)Környezetvédelmi Alap                272 e/Ft
h.)Közcélú fogl. dologi kiadásokra              0 e/Ft
i.)Szlovénia-Magyarország Határon 
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Átnyúló Együttműködési program 17.538 e/Ft
j.)Pannon K.K.E. idegenforg. marketink
költségek      816 e/Ft
k.)Gondozási szükséglet /Társ.kifiz./             168 e/Ft
l.)Gotthárd-Therm F és Iforg.Sz.Kft tám.           0 e/Ft

Fejlesztési céltartalék:          52.559 e/Ft
Pályázati alap 
m.) Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési program               6.806 e/Ft
n.)Városi Gondozási Központ akadálymentesítés       2.647 e/Ft
o.)Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés               2.647 e/Ft
p.)Városközpont funkcióbővítés megújítás               17.050 e/Ft
q.)Eü. intézmények korszerűsítése     5.556 e/Ft
r.)Játszóterek szabványosítása    2.500 e/Ft
s.)Farkasfa kultúrház felúj. Áfa önrész       625 e/Ft
sz.)Út-, híd felújítási céltartalék              5.000 e/Ft
t.) Játékvár Óvoda infrstr.fejl. pályázat    2.492 e/Ft
u.) TISZK TÁMOP pályázat    7.236 e/Ft

 (6) A céltartalékban tervezett   74.391 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a)  központi támogatás finanszírozásakor,
b), c)  rendezvényt követően,
d) i) m) n) o) p) q) r) s) t) pályázat elnyerését követően,
e)  számla esedékességekor,
f), u)    TISZK Társulási Tanácsának döntését követően,
g) l)     Testületi döntést követően,
h)         költségvetésben tervezett előirányzat hiánya esetén
j) féléves elszámolás alapján június 30, december 30.
k) felülvizsgálatokat követően,
sz) felújítás esetén, számla esedékességekor.

5. §.

A Rendelet 8.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei működési 
kiadásaira  1.497.286,6  e/Ft  előirányzatot  hagy  jóvá.  A  tervezett  előirányzatból  276.277  e/Ft-ot  az 
önkormányzati  igazgatási  feladatokhoz,  16.992 e/Ft-ot,  az önkormányzati  jogalkotási  feladatokhoz,  míg 
430.051,4 e/Ft-ot a Polgármesteri Hivatal által ellátott működési jellegű feladatokra, 438.374,1 e/Ft-ot az 
Önkormányzat intézményeinek működési  feladataira,  335.592,1 e/Ft-ot  Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás szentgotthárdi intézményeinek finanszírozásához biztosítja.
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6. §.

A Rendelet 9.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a 
kisebbségi önkormányzatok által hozott határozatok alapján az alábbiak szerint rögzíti:
a) Német Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege: 2.730 e/Ft
a NKÖ 1/2010. sz. határozata alapján
b) Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:    863 e/Ft
a SZKÖ 1/2010. sz. határozata alapján
c) Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételi és kiadási főösszege:    675 e/Ft
a CKÖ 2/2010. sz. határozata alapján
A kisebbségi önkormányzatok összevont mérleg adatait önkormányzatonként az 1/c melléklet tartalmazza.

7.§.
Záró rendelkezések

(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és azt azt követő napon hatályát veszti.

Viniczay Tibor                               Dr. Dancsecs Zsolt
         polgármester                                                    jegyző 

Kihirdetve: 2010. szeptember

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

a Képviselő-testület 2010. szeptember 22-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:

69/2010. számú képviselő-testületi határozat, valamint a 112/2010. számú képviselő-testületi határozat 1./ 
pontja:

Előzmények:
A Képviselő-testület 2010. márciusi ülésén a 69/2010. sz. határozatával döntött a Sztg. Széchenyi u. 8. sz. 
alatti (Szinkron 2000 Kft által bérelt), a Sztg. Kossuth L. u. 26. fszt. 1. sz. alatti (FE-ZO Kft. által bérelt) és 
a Sztg. Széll K. tér 21. szám alatti  (Black Velvet 2005. Kft. által bérelt) üzlethelyiségek értékesítéséről.
Az ingatlanokat felértékeltettük és a pályázat feltételeit az áprilisi testületi ülésre elő is terjesztettük, mely 
ülésre  a  Black  Velvet  2005  Kft.  ügyvezetője  Nagyné  Unger  Brigitta  azzal  a  kérelemmel  fordult  a  T. 
Testülethez, hogy az általuk bérelt üzlethelyiség értékesítési szándékát vonja vissza. 
A kérelemben leírtak alapján a Testület  112/2010. sz. határozat 1./ pontja alapján az értékesítést egyelőre 
visszavonta. Előírta, hogy a Széll Kálmán tér 21. szám alatti ingatlannal kapcsolatban a képviselő-testület 
szükségesnek  tartja  egy  állapotfelmérés  elkészítését,  valamint  a  Műszaki  Iroda  közreműködésével  a 
jelenlegi bérlő ráfordítási költségeinek felmérését, részletezését. 
Jelenlegi helyzet:
Nagyné Unger Brigitta a Black Velvet 2005 kft. ügyvezetője az alábbi kérelemmel fordult a Polgármesteri 
Hivatalhoz,  melyben az állapotfelmérést  és a ráfordítási  költségeinek felmérését,  részletezését a kávézó 
munkálatainak elhúzódása miatt kéri későbbre halasztani.
Aminek okaként a plusz gázterv és az ipari áram engedélyezésének elhúzódását említi.
A korábbi kérelmében megjelölt július végi működési engedély kérelem benyújtását 2010. szeptemberben 
tudják vállalni. 

A fentiek alapján az állapotfelmérést és a bérlő ráfordítási költségeinek részletezését az októberi testületi 
ülésre tudjuk előkészíteni.    

 Kérelem:
 
„Tisztelt Fekete Tamás!
 
Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a kávézó munkálatainak elhúzódása miatt kérném későbbre 
halasztani a Black Velvet 2005 Kft. és az Önkormányzat közötti elszámoltatást-megbeszélést. Az 
üzletben a plusz gázterv és az  ipari áram (380 V) engedélyezése kicsivel hosszabb időt vesz 
igénybe. Cégünk a nyitás érdekében mindent megtesz (A hatósági engedélyezéseket ki kell várnunk).
A működési engedély kérelmét szeptemberre tudjuk vállalni, amennyiben kérhetjük megértésüket.”
 
Köszönettel:
Nagyné Unger Brigitta
Black Velvet 2005 Kft.
Sztg Széll Kálmán tér 21.
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Kistérségi Iroda:

Tantárgyfelosztás  -  2010/2011-es tanév:

Az  intézmények  megküldték  a  fenntartónak  a  tantárgyfelosztásokat,  melyeket  áttekintettünk,  részletes 
elemzésüket az alábbiakban összegezzük:

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama:
Az intézményegységben az összes ellátott órák száma heti 919,5 óra, ebből kötelező 896 óra, tehát az egy 
hétre eső túlórák  száma 23,5 óra. Az ellátott  órák  a  16 általános iskolai  ,  2 eltérő tantervű,illetve a 
napközis  csoportok  óráiból  tevődik  össze.  A 23,5   túlórából   17,5  az  általános  iskolai  oktatásban 
( elsősorban  német órák ), 6 óra pedig az eltérő tantervű tagozaton  keletkezik. A tavalyi túlórákhoz képest 
2  órával emelkedett a túlóraszám.
Az  intézményegységben   a  pedagógus  létszámot  illetően    annyi  változás  történt,  hogy további  1  fő 
pedagógus 17 órában német nyelvet tanít. ( Az eltérő tantervű tagozaton 1 fő kolléga okt. 4-től távozik, az 
állása meghirdetésre került.)

Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Általános  Iskolájának  Széchenyi  István  5-8. 
Évfolyama :

Az intézményegységben az összes ellátott órák száma 617,5 óra, ebből kötelező 580,5 óra , az egy hétre eső 
túlórák száma jelenleg 37óra.  Az ellátott órák a 12 iskolai osztály és az 1 napközis csoport óráiból állnak . 
A túlóra  az  általános  iskolai  oktatásban keletkezik,  amely a  tavalyi  évhez  képest  a  felére  csökkent-  a 
tavalyihoz  képest  2  osztállyal  kevesebb működik  az intézményben.  Az iskolából  1  fő  tanít  át  a  SZOI 
Vörösmarty  Mihály  Gimnáziumba  3  órában  földrajzot,  és  3  fő  tanít  át  a  SZOI  Vörösmarty  Mihály 
Gimnáziumból  német  ,  testnevelés,  matematika,ének-zene és rajz  tantárgyakból,  valamint  2  fő  a SZOI 
Takács Jenő AMI-ból  ének-zene és rajz  tantárgyakból,  és  1 fő a SZOI Csörötnek-Magyarlak Általános 
iskolából technika tantárgyat. 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma:

A intézményegységben az összes ellátott órák száma 612,5 óra, ebből kötelező  534 óra, a heti túlóra 70,5 
óra.  Ez   a  túlóra  a  tavalyi  évhez  képest  13  órával  kevesebb.  Elsősorban  az  emelt  szintű  érettségire 
felkészítő , és a nyelveket tanító tanárok túlóráiból tevődik össze, valamint a O. évfolyamos képzés plusz 
óráiból. A tavalyi két fő helyett idén már csak 1 főnek van  heti 7 óra túlórája –aki egyben az idegen nyelvi 
munkaközösség vezetője is a gimnáziumban, 4 főnek van heti 5 óra, és 3-3 főnek van heti 4 túlórája, a 
többieknek0,5-3-ig terjed.
A tavalyi létszámhoz képest változás nem történt, a 13 osztályt  26 főállású pedagógus és két „áttanító” 
pedagógus oktatja.  Az intézményből 3 fő tanít át  a SZOI Széchenyi István 5-8. tagintézménybe, 1 fő pedig 
3,5 órában természetismeretet a SZOI Magyarlaki tagintézménybe.

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:

Az intézményben  összes ellátott heti órák száma 273,5 óra, ebből kötelező 254,5 azaz a heti túlóraszám 19 
óra.  Ez  a  tavalyi  túlóraszámhoz  képest  csökkent.  A túlórák  a  zeneművészeti  szakon  keletkeznek,  a 
képzőművészeti szakon nincs túlóra. A jelzett túlórákból 4,5 óra nem az intézményben teljesül,.
A 13 álláshelyen 15 pedagógus látja el – többen részfoglalkoztatásban – az oktatást.

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája:

70/78



Az intézményben az összesen ellátott órák száma 274,5 óra, ebből a kötelező 257 óra. Azaz a heti túlóra 
17,5 óra.  Egyedül  a tagintézmény vezetőjének  heti  6,5  óra a túlórája,  a  többi  pedagógus túlóraszáma 
elenyésző.
12 álláshelyen 16 pedagógus látja el az oktatási feladatokat, szakos ellátottság 100%-os.

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium

Az összes ellátott órák száma 985 óra, ebből a kötelező 895,5 óra , óraadók által ellátott óra 42,5 óra/hét. 
Az intézményben elrendelt túlórák száma  47 óra hetente. 
A 41 főállású pedagógus mellett 4 óraadó pedagógus is tanít. A Kollégiumban pedig 3  pedagógus végez 
nevelő-oktató munkát.
A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama 
intézményből már nem jár át  pedagógus a könyvtári feladatok ellátására.
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményében 1 fő kollégiumi nevelői állás megszüntetésre 
kerül 2010. június 16-val.

Összegzés:
Az intézmények törekedtek arra,  hogy mindent figyelembe véve minél  kevesebb túlórával  lássák el  az 
oktatási-nevelési feladatokat, a tavalyi túlórákhoz képest csökkenést figyelhetünk meg.
A SZOI intézményeiben alkalmazták és kihasználták az áttanítás lehetőségeit a 100%-os szakos ellátottság 
érdekében.

Jogi és Koordinációs Iroda

Felhívjuk a Tisztelt Képviselők figyelmét arra, hogy a képviselői munkához az önkormányzat által juttatott 
laptopokat és a hozzájuk tartozó töltőket – a juttatáskor megkötött használatbavételi szerződés rendelkezése 
szerint – a ciklus utolsó képviselő-testületi ülését követő egy héten belül vissza kell szolgáltatni, melyről 
átadás-átvételi elismervény készül. Az eszközöket a Polgármesteri Hivatal Jogi és Koordinációs irodájában, 
a titkárságon kell átadni.

Hatósági és Okmányiroda:

1. 2010.  szeptember  3-án  16.00  óráig  a  jelölt  ajánlások  végső  határidejéig,  Szentgotthárdon  2 
polgármester jelöltet, 24 képviselő jelöltet, és három kisebbség jelöltjeit vette nyilvántartásba a Helyi 
Választási Bizottság. A Helyi Választási Bizottság elnöke összeférhetetlenségi okot jelentett be, így a 
bizottságot az elnök-helyettes képviseli.

Szeptember 7-én a Helyi Választási  Bizottság kisorsolta az egyes kisebbségek szavazólapján a jelöltek 
sorrendjét. A polgármesteri és az egyéni listás szavazólap abc sorrendben tartalmazza a jelöltek nevét.

Szeptember  13-án  a  Helyi  Választási  Bizottság  az  imprimálási  eljárás  keretében  jóváhagyta  a 
polgármesteri, az egyéni lista és a három kisebbség szavazó lapjainak adat tartalmát, ezen szavazólapok az 
OEVK-n keresztül a TVI- hez eljuttatásra kerültek, majd megkezdődik nyomdai előállításuk. 

A  Nyugat-dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központ  Szentgotthárdi  Kirendeltségének  2010. 
augusztus havi információs jelentése:

Nyilvántartott álláskeresők száma: 735 fő. Az elmúlt időszakban, a regisztrált álláskeresők száma az előző 
hónaphoz  képest  1,6  %-al,  12  fővel  csökkent.  Tárgyidőszakban  72  fő  lépett  be  a  kirendeltségi 

71/78



nyilvántartásba, 39 fővel kevesebben, mint az előző időszakban. A belépők összetételét vizsgálva 65 fő volt 
már  korábban  nyilvántartott,  7  fő  pedig  első  ízben  került  regisztrálásra.  Ágazat  szerint  legtöbben  a 
feldolgozóiparból 23 fő, kereskedelemből 9 fő, vendéglátásból 6 fő érkeztek. A nyilvántartott pályakezdők 
száma 59 fő, 2 fővel, 3,5 %-al nőtt az előző időszakhoz képest.

Tárgyidőszakban kilépők száma: 84 fő, ez 8 fővel több, mint az előző időszakban. Legtöbben az önálló 
elhelyezkedés  (42  fő),  együttműködés  hiánya  (35  fő)  miatt  léptek  ki. Munkáltató,  mely  nagyobb 
létszámban fogadott álláskeresőket, nem volt.

Nagyobb létszámú állásajánlatok: egy Kft. részéről (textília gyártása): 10 fő szövőnő
Hiányszakmák:  középfokú oktatási intézmény szakoktatója;  szezonálisan keresett szakmák: úszómester,  
szakács, felszolgáló

A beérkező álláshelyek száma (22 fő) az előző hónaphoz képest (32 fő) 10 fővel csökkent. A beérkezett 
ajánlatok zöme (21 fő) nem támogatott álláshely. Jellemző és nagyobb létszámú munkakörök, amelyekre a 
munkaerő-igények beérkeztek: szövőnő (10 fő), egyéb segédmunkások (7 fő).

A 2010Q3 felmérés értékelése:
Az elmúlt negyedévben, az általunk felkeresett 30 foglalkozató közül 7 (26 %) tervez létszámbővítést, a 
megkérdezést követő három hónapon belül, ezek a cégek az ingatlanügyletek, vendéglátás (2-2 db); humán-
egészségügyi ellátás, egyéb szolgáltatás, feldolgozóipar (1-1 db) területéről kerülnek ki. 
Foglalkoztatott létszám: 574 fő
Létszámfelvételben érintettek: 26 fő
A munkaerő felvételt tervező vállalkozások főként tűzőgép-kezelő, kézi anyagmozgató (5-5 fő); ápoló (3 
fő), szakács, szobalány, recepciós (2-2 fő) munkakörökbe szeretnének felvenni munkavállalókat. 
A válaszadó  vállalatok  közül  16  (59  %)  nem tervez  munkaerő  felvételt,  a  megkeresést  követő  három 
hónapban. A létszámbővítést nem tervező cégek a feldolgozóiparból (8 db); kereskedelem-gépjárműjavítás, 
mezőgazdaság-erdőgazdálkodás  (2-2  db);  építőipar,  szállítás-raktározás,  szálláshely  szolgáltatás-
vendéglátás, ingatlanügyletek (1-1 db) kerültek ki.
Foglalkoztatott létszám: 768 fő
A  felkeresett  és  számunkra  adatokat  szolgáltató  szervezetek  közül  4  (15%)  leépítéssel  számol  az 
elkövetkező  három  hónapban.  A leépítést  tervező  cégek  a  feldolgozóiparból  (2  db);  mezőgazdaság-
erdőgazdálkodás, kereskedelem-gépjárműjavítás (1-1- db) kerültek ki.
Foglalkoztatott létszám: 364 fő
Létszámleépítésben érintettek: 10 fő
A  válaszadóink  jellemzően  egyéb  segédmunkások  (6  fő),  kötő  (2  fő)  munkavállalókat  terveznek 
elbocsátani.

Műszaki Iroda:

Válasz  Tóth  Andorné  Képviselő-testületi  közmeghallgatáson  elhangzott  közvilágítással  kapcsolatos 
felvetésére :

A Szentgotthárd Vörösmarty utca 9. és 27. számú ingatlanok előtt levő higanygőz tip. világítótesteket a 
műszaki  iroda  kapcsoltatta  ki  a  szolgáltatóval  a  város  közvilágításának  energia/költség  racionalizálása 
során több évvel ezelőtt. 
Előzmények :  városunk közvilágításának racionalizálása  során  a  működtetési  költségeinek  csökkentése 
végett több mint 640 db Hg lámpát cseréltettünk energiatakarékosabb 36 W-os kompakt fénycsőre és Na 
lámpára, továbbá 102 ponton a meglévő közvilágítást kikapcsoltattuk. Ez utóbbi vonatkozik a Vörösmarty 
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u.  9  és  27.  számú  ingatlanok  előtti  közvilágításra  is.  Eredményeként  Szentgotthárd  közvilágításának 
villamos energia igénye 170 KW-ról 107 KW-ra csökkent.
Tekintve, hogy a Vörösmarty utcai közvilágítási lámpák visszakapcsolásának kérését a Képviselő-testület 
támogatta,  levélben  felkértük  a  közvilágítás  üzemeltetőjét,  hogy a  kért  világítótesteket  helyezze  ismét 
üzembe,  továbbá  kértük,  hogy vele  egyidejűleg  városunk  egyéb  helyein,  azonos  energia  felhasználású 
közvilágítási lámpákat pedig kikapcsoljanak ki.  
A visszakapcsoltatott korszerűtlen lámpákat - a szigorú takarékossági követelmények miatt -  2011. évben 
alacsony energiaigényű 36 W-os kompakt fénycsövekre kell kicseréltetnünk, melyek beruházási költsége 
előreláthatólag eléri a 150.000,- Ft-ot.

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 2
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 1
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 3
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 5
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 1
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 5
- Építésrendészeti eljárások száma: 0
- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma 4
- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 0

Energetikai beszámoló
  Jogszabályi kötelezettségek miatt folyamatban van a 20m3/óránál nagyobb földgáz fogyasztóink 
szabadpiaci szerződéseinek megkötése. Szeptember végéig központilag közbeszerzési mentességet 
biztosítottak ehhez. A szabadpiac sajnos szűk és bizonytalan mozgásteret enged a fogyasztóknak. Kétfajta 
árajánlat létezik, a fix- és az indexált áras. Gázévre szóló fix árat a kereskedők csak úgy tudnak adni, hogy 
abban a piaci bizonytalanságok miatt és a saját érdekükben  a fogyasztó számára elfogadhatatlan nagyságú 
kockázati százalékot építenek be. Ez az esetek zömében versenyképtelenséget jelent. Az indexált árú 
szerződés esetén a földgáz „molekula” ára egy képlet alapján negyed évente követi a piaci viszonyokat, így 
kisebb kockázati tényezővel versenyképesebb a fix árnál. Ebben ez az esetben értelemszerűen nem a 
molekula árról, hanem a szerződéses feltételekről lehet és kell tárgyalni. Több hónapos intenzív eszmecsere 
után végül a területileg illetékes egyetemes szolgáltatást is ellátó (biztos hátterű) GDF SUEZ céggel 
kötöttünk előszerződést. A kötelező heti/napi nominálást (gázigény előrejelzést), továbbá a TOP sávot 
(előzetesen lekötött éves mennyiségtől való eltérés) és annak kiegyenlítéséhez köthető anyagi veszélyeit az 
előttünk álló gázévben a kereskedő helyettünk felvállalta. Az ajánlatban adott árral és az előző gázév 
fogyasztási adataival számítva minimális megtakarítás is látható.
A számlázás rendje bonyolultabb lesz, hiszen külön kell fizetni a „molekuladíjat”, ami tulajdonképpen a 
gáz árát és az ezzel arányos rendszerhasználati díjat tartalmazza. Lesz továbbá egy számla , mely az 
elosztói-, szállítói-, tárolói rendszerhasználati díjakat fogja tartalmazni. Ez utóbbiak hatósági áras 
összetevők.
Ebben a gázévben ki kell alakítanunk a gáz nominálással kapcsolatosan egy működtethető rendszert, hisz 
nem tudjuk, hogy a következő gázében milyen szerződéses feltételekkel tudunk majd dolgozni.
  Műszaki oldalról meg kell említeni, hogy megtörtént az átfolyós villamos- és a gázüzemű öltözői 
vízmelegítők cseréje és üzembe helyezése az Arany János iskolában. Forrás híján csak hibaelhárításokra 
volt lehetőség a fűtési- és HMV rendszerek esetében. Így a gimnáziumban, a kollégiumban, a 
szakrendelőben és a művelődési házban kellett beavatkozni.
Az előző beszámolóban említettem, hogy a gyermekek környezettudatos nevelése kapcsán ismeretterjesztő 
anyaggal és előadással készülök. Ez az elképzelés a mobilitás hete alkalmából  szeptember 21-én 
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realizálódik szervezetten a SZOI 10-14 éves diákjai számára. Ugyanitt igény esetén a pedagógusok is 
találnak majd segédanyagokat a témában.
  A 2010 áprilisi testületi anyagban (két ülés közti) már jeleztem, hogy az Arany János Iskola 
fűtéskorszerűsítése kapcsán a kivitelező nem a szerződésben foglaltak szerint jár el. Időközben megtörtént 
a projekt zárása, műszaki átadása és elszámolása. Szeptember 15-én ismét megnéztem a kialakított 
rendszert, melynek hidraulikai beszabályozása nem történt meg. Így a várt takarékos üzemeltetés nem lesz 
biztosítható. A beszabályozást a tenderdokumentáció tartalmazta, azt a szerelés végső fázisában kellett 
volna elvégezni. A helyzet rendezése érdekében a szükséges lépéseket megtettem.

Pénzügyi Iroda:

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

Folyószámla hitelünk 2010. augusztus 1-én:    - 274.491.592,- Ft
Bevételek augusztus 1 – augusztus 31.:         51.905.749,- Ft
Kiadások augusztus 1 – augusztus 31.:      - 51.467.627,- Ft
Elszámolási számla egyenlege augusztus 31-én:    - 274.053.470,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy  folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti 
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 269.790 e/Ft. 
Tájékoztatom  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  a  szeptember  3-án  esedékes  munkabérek  kifizetéséhez 
munkabér-hitelt  kellett  felvennünk.  Lejárt  határidejű  kötelezettségeink  –  ahogy arról  a  szeptember  1-i 
Képviselő-testületi ülésen is tájékoztattuk a T. Testületet meghaladja a 90.000 e/Ft-ot. Sajnos szeptemberi 
helyi adó bevételeink a tervezett szint alatt fognak teljesülni, melynek mértékéről tájékoztatást a következő 
testületi ülésen tudunk majd adni.

Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálata:

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

- A  21/2009.(X.1.)  rendelet : a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti 
      Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló  rendelet módosítása
      változtatást nem igényel.

-    A 22/2009.(X.1.) rendelet:    a  Szentgotthárd , Széll Kálmán tér- Kossuth Lajos 
      utca- István király utca-a 17 hrsz út északi határvonala-a 14/1 és 15 hrsz telkek 

                 északi telekhatára által határolt Várkerti telektömbjének Helyi Építési 
     Szabályzatáról és Szabályozási Tervének elfogadásáról valamint a  Szentgotthárd 

                 Város helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének egységes   
                 szövegéről szóló  rendelet  módosítása változtatást nem igényel.

- A  23/2009. (X.1.) rendelet:  az Önkormányzat Vagyonáról szóló rendelet módosítása változta-
tást nem igényel.
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- A   24/2009.(X.1.)  rendelet  :  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános 
szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  végrehajtásáról  szóló  rendelet   módosítása 
változtatást nem igényel.

- A  25/2009.(X.1.) rendelet : a városi címer, zászló és a Szentgotthárd név használatáról  szóló 
rendelet  módosítása változtatást nem igényel.

Szentgotthárd, 2010. szeptember 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2010. szeptember 15-én

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

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-javítása

KEOP-2009-1.3.0

Ivóvízminőség-
javítása

132/2009.

Elszámolható 
költségek – nettó:

1F:1.617.000,-
2F: 29.990.000,-

Elnyert 
támogatás:

1F: 1.374.450,- 
Ft

2F: 27.405.000,- 
Ft

1F: 242.550,-
2F: 3.045.000,-

ÁFA (25 %):
1F: 404.250,-

2F: 7.612.500,-

NYERT
Az 1. fordulóban 1.374.450,- Ft 

támogatásban részesült. A 
vízkezelő épület engedélyes tervei 

elkészültek, következő lépés az 
építési engedély megszerzése.

Pályázat 2. fordulóra történő 
benyújtása: 2010. szeptember

Szentgotthárdi 
Kistérség közcélú 
foglalkoztatásához 
anyag- és 
eszközbeszerzése

NYDRFT-CÉDE

Önkormányzati 
fejlesztések 

támogatása területi 
kötöttség nélkül

Elnyert 
támogatás:

3.404.754,- Ft

Elszámolása megtörtént.

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 
befejeződtek, a pályázat 
elszámolása megtörtént, 
utóellenőrzés várható. 

Szentgotthárd 
városközponti Liget 
fejlesztése

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

Elnyert 
támogatás: 

50.000.000,- Ft 5.555.556,-Ft A kivitelező: Belváros Tetőtér Kft.
Szerződéskötés: 2010. szept. 14.
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS

Szentgotthárd 
városközpontjának 
megújítása civil és 
vállalkozói 
partnerségben

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

támogatás:
345.384.020,- Ft

Önk.: 
81.632.021,- Ft

PKKE (önk. 
fizeti): 

2.255.063,- Ft

A projektfejlesztés 9 hónapjára 
vonatkozó útvonalterv elkészült.

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

Kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás kezdete: 

2010. szeptember

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

TIOP-1.1.1/07/1 
Pedagógiai, módszertani 
reformot támogató 
informatikai 
infrastruktúra fejlesztés 
támogatása

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 
szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző 
Iskolában

8 tantermi csomag
1 alkalmazás szer

ver csomag Nem szükséges

Tartaléklistán  támogatható  a 
pályázat,  a  támogatási 
szerződéskötéshez  szükséges 
hiányzó  dokumentumok 
megküldésre kerültek.
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok 
helyzete 2010. szeptember 15-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 A kivitelezés elkezdődött!

Közfoglakoztatás-
szervező foglalkoztatása OFA 45/2009

943.000.- Nyert ----- A  pályázat  megvalósítása 
folyamatban van

1/2010. (I. 19.) ÖM r. 
alapján kiírt Bölcsődék 
és közoktatási 
intézmények 
infrastruktúrális 
fejlesztése
SZOI csörötneki óvoda

Önkormányzati 
Minisztérium

7/2010. TTh

5.951.684.-

Nyert

1.487.921.-

Az önerőt 
Csörötnek 
biztosítja

Kivitelezés folyamatban.

Kis- és mikrotérségi 
oktatási hálózatok és 
központjaik fejlesztése 

NYDOP-2010.-5.3.1/A 
1/2010. 

fejlesztési T. 
Hat

289.917.-eFt A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

32.213.-eFt
Ebből: 
Sztg. 24.757.-eFt
Magyarlak:

7.456.-eFt

Elbírálás még mindig folyamatban!

TIOP-1.1.1/07/1 
Pedagógiai, módszertani 
reformot támogató 
informatikai 
infrastruktúra fejlesztés 
támogatása

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a SZOI 
keretén belül

16/2008. 
kistérségi Hat.

24.872.500.-Ft
A pályázat 
benyújtása 
megtörtént. 

Elbírálás 
folyamatban

Nem szükséges

Tartaléklistán  támogatható  a 
pályázat,  a  támogatási 
szerződéskötéshez  szükséges 
hiányzó  dokumentumok 
megküldésre kerültek.
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