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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 

 
Tárgy: A SZOI Takács Jenő AMI Helyi tantervének módosítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységének vezetője a 
mellékelt kérelemmel (1. számú melléklet) fordult a Hivatalhoz. 
 
A Nemzeti Erőforrás Miniszter 3/2011. ( I. 26. ) NEFMI rendelete módosította az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 
27/1998. ( VI. 10. ) MKM rendeletet. A rendelet újraszabályozza az alapfokú művészetoktatás 
szakmai előírásait, valamint az alapfokú művészetoktatási intézmények számára feladatként 
jelöli meg a helyi tanterv módosítását. A rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba, ezt 
követően az új évfolyamokon tanuló diákok már csak az elfogadott, és jóváhagyott új helyi 
tanterv alapján tanulhatnak, ezért a SZOI Takács Jenő AMI nevelőtestülete átdolgozta a helyi 
tantervét és megküldte véleményezésre. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 44. § (1) bekezdése értelmében a nevelési 
oktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint 
folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó 
jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program 
jóváhagyása előtt köteles - az Országos szakértői névjegyzékben szereplő, az adott 
intézménytípusnak megfelelő szakterületen nyilvántartásba vett - szakértő véleményét 
beszerezni. 
 
A pedagógiai program módosítását az intézmény elvégezte, az iskola nevelőtestülete 
megismerte és elfogadta, a szülői és tanulói szervezetek is megismerték és a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően véleményezték.  (3. sz. melléklet)  
 
A pedagógiai program átdolgozott helyi tantervét a fenntartó a Vas Megyei 
Kormányhivatal által kijelölt szakértőnek szakértésre megküldte, aki a 2. számú 
melléklet szerinti szakvéleményt adta, abban az alábbi megállapításokat tette: 

 „A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet értelmében kiegészített 27/1998. (VI. 10.) MKM 
rendelet egy új II. melléklettel bővült, amely tartalmazza azokat az új tantervi 
programokat és követelményeket, amelyeket a 2011/2012 tanévtől kezdődően felmenő 
rendszerben kell alkalmazni.” 

 „A megküldött helyi tanterv egy régóta jól működő intézmény oktatási/nevelési 
gyakorlatát, működését mutatja be. Az anyagban megtalálható a közoktatásról szóló 
törvény 48. § 8. bekezdés b.) pontjában szabályozott, helyi tantervre vonatkozó 
minden tartalmi elem.” 

 „A Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység Pedagógiai 
programjának, azon belül helyi tantervének kiegészítése megfelel a hatályos törvényi 
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szabályozásnak, nem sérti a KT. 4.§ 7. és a 4/A § 1.2. bekezdésében megfogalmazott 
elveket.” 

 „A Fenntartónak, Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak 
javaslom a módosított Pedagógiai program elfogadását!” 

 
A módosított SZOI Pedagógiai Program Takács Jenő AMI  helyi tantervét a terjedelme miatt 
nem csatoljuk a jelen anyag mellé, de az alábbi linktől letölthető: 
 

http://www.szentgotthardterseg.hu/download.ashx?type=file&id=5388 
   
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadásra 
javasolni szíveskedjen a fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felé. 
 
 

Határozati javaslat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartó Kistérség 
Társulás Társulási Tanácsa számára a SZOI Pedagógiai Programjának Takács Jenő 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Helyi tantervét elfogadásra javasolja. 
Határidő: 2011.szeptember 01. 
Felelős   : Huszár Gábor  polgármester 
                Balogh Éva igazgató 

 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 17. 
            Huszár Gábor 
             polgármester 
Ellenjegyezte:   
 
 
 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
Jegyző h. 
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1. számú melléklet 
Szentgotthárd és Kistérsége  Oktatási  Intézmény  
 Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység                          
Szentgotthárd                                                                                                  Tel., fax: 94/445
Deák Ferenc utca 1.  e-mail: zene@sztgnet.hu 
9970 

I.sz.: 88/2011.     Tárgy: SZOI Takács Jenő AMI helyi  
tanterve 

 
Polgármesteri Hivatal  
Domiter Judit  
Szentgotthárd 
Széll K. tér 11. 
9970 
 
 

Kedves Domiter Jutka! 
 
A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység nevében tisztelettel 
kérem, hogy a szakmai munkánk alapját képező helyi tantervünket a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően szakértővel véleményeztessék. 
 
A Nemzeti Erőforrás Miniszter 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelete módosította az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 
27/1998. (VI.10.) MKM rendeletet.  
A rendelet újraszabályozza az alapfokú művészetoktatás szakmai előírásait, valamint az 
alapfokú művészetoktatási intézmények számára feladatként jelöli meg a helyi tanterv 
módosítását. A rendelet 2011. szeptember 1-i hatályba lépését követően az új évfolyamokon 
tanuló művészetoktatási növendékek már csak az elfogadott, és jóváhagyott új helyi tanterv 
alapján tanulhatnak. 
 
Ennek értelmében a Takács Jenő AMI nevelőtestülete újrafogalmazta helyi tantervét, melyet 
ezúttal küldünk szakértői véleményezésre.  
 
A helyi tanterv a művészetoktatási intézményegység teljes tantárgyi struktúráját 
szabályozza, így egy meglehetősen terjedelmes, majd 800 oldalas dokumentum.  
Levelemhez - további felhasználás végett - éppen emiatt elektronikus formátumban 
mellékelem a dokumentumot. Egyúttal tájékoztatásul jelzem, hogy a helyi tanterv első 26 
oldala tartalmazza a döntést igénylő, egyéni leszabályozást, a dokumentum további oldalai 
pedig a rendelettel kiadott kerettanterv adaptált szövegeit idézik – természetesen csak az 
alapító okiratunk szerinti képzési struktúrának megfelelően.  
 
A fenntartói jóváhagyáshoz szüksége véleményeket, jegyzőkönyveket az augusztusi 
fenntartói ülés előtt eljuttatom a Polgármesteri Hivatalba.  
 
Szentgotthárd, 2011. július 12. 
 
    Segítségét megköszönve, tisztelettel:  
 
 
                Csukly Gergely 
        intézményegység-vezető  
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2. számú melléklet 
 

 
 
 

Szakértői vélemény  
a Szentgotthárd és Kistérsége  

Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,  
Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységének 

Pedagógiai programjáról 
 

Készítette: Mohlné Ódor Gabriella közoktatási szakértő 
Szakértői szakterület: alapfokú művészetoktatás 
Szakirány: zeneművészeti ág 
Szakértői igazolvány sorszáma: 013411-02 
Lakcím: 9700 Szombathely, Levendula u.7. 
Telefon: 06 30 411 1691 
Fax: 06 94 512899 
E-mail cím: mohlgabi@citromail.hu 
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A Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység Pedagógiai programjának 

módosítását az „alapfokú művészetoktatás követelményei és bevezetéséről és kiadásáról” 
szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet változása tette szükségessé, amelyet a 3/2011. (I. 26.) 
NEFMI rendelet módosított.  

A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet értelmében kiegészített 27/1998. (VI. 10.) MKM 
rendelet egy új II. melléklettel bővült, amely tartalmazza azokat az új tantervi programokat 
és követelményeket, amelyeket a 2011/2012 tanévtől kezdődően felmenő rendszerben kell 
alkalmazni. 

Ebből következik, hogy a jelenleg érvényes Pedagógiai program, és ezen belül a 
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet I. mellékletében meghatározott elvekre épülő helyi tanterv 
a jelenleg tanulói jogviszonyban állókra vonatkozóan változatlan marad. 

A változás és így a véleményezendő, szeptembertől bevezetendő új helyi tanterv – az 
ezt követően tanulói jogviszonyt létesítőkre vonatkozik. 
 A Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részéről - mint alapfokú 
művészetoktatási szakértő - felkérést kaptam a módosított Pedagógiai program 
véleményezésére.  
 Felvettem a kapcsolatot az intézményegység vezetőjével. Tájékoztatott arról, hogy a 
Pedagógiai program részét képező nevelési programjuk változatlan marad, és néhány 
kiegészítéssel beemelik az iskola Pedagógiai programjába a 3/2011. (I.26) NEFMI rendeletet. 
A 2011/2012-es tanév előtt tanulói jogviszonyt létesített növendékek esetében a régi 
Pedagógiai program változatlanul érvényben marad! 

Az intézmény nevelési programjában nem történt változás. Ezt közoktatási szakértő 
véleményezte és hagyta jóvá, így nyilvánvalóan tartalmazza a 1993. évi LXXIX. törvény 48. § 
8. bekezdés a.) pontjában meghatározott elemeket.  

Mindezek figyelembe vételével szakértői munkám a zeneművészeti ág Pedagógiai 
programjára, ezen belül a program részét képező újonnan bevezetendő helyi tantervre 
irányul. 

 
 
A vélemény kialakításának alapja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 48. § 

8. bekezdése, amely rendelkezik az alapfokú művészetoktatási intézmény Pedagógiai 
programjának tartalmáról.  
E szerint: 
„Az alapfokú művészetoktatási intézmény Pedagógiai Programja meghatározza: 
a) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül 
- az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, 
eljárásait, 
- egyes művészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszerét, 
- a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 
- a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, 
- a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet, 
- a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és 
felszerelések jegyzékét, 
- a szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének 
lehetőségeit; 
b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül 
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- az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményeit, 
- az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai 
foglalkozásokat, valamint azok óraszámait, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatait, 
követelményeit, az előírt tananyagot, 
- az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elveit, 
- az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, 
- az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 
tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formáját, 
- a művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga követelményeit és témaköreit.” 
 
 
 A Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a fentiek értelmében Pedagógiai 
programját átdolgozta.  

A NEFMI rendeletben megjelent tantárgyi programok átvétele, mint minimális 
követelmény minden alapfokú művészetoktatási intézmény számára kötelező, ugyanakkor a 
tananyag és az év végi vizsga anyaga csak ajánlott, az intézmény hagyományainak, 
sajátosságainak megfelelően kiegészíthető, átdolgozható, ahogy ez a Takács Jenő Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény helyi tantervében is megjelenik. 

A CD lemezen megküldött helyi tanterv egy régóta jól működő intézmény 
oktatási/nevelési gyakorlatát, működését mutatja be. Az anyagban megtalálható a 
közoktatásról szóló törvény 48. § 8. bekezdés b.) pontjában szabályozott, helyi tantervre 
vonatkozó minden tartalmi elem. 

Tartalmazza: 
 az alapfokú művészetoktatás célrendszerét és funkcióit, 
 a képzés struktúráját és óraterveit, 
 a tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elveit, 
 a magasabb évfolyamba lépés feltételeit, 
 a beszámoltatás és számonkérés követelményeit és formáit, 
 a tanuló szorgalmának, teljesítményértékelésének, minősítésének formáit, 
 a művészeti alapvizsga követelményeit és témaköreit. 

A nevelési, illetve Pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó 
jóváhagyásával válik érvényessé, ezért csatolni kell az elfogadást igazoló legitimációs 
záradékot! 
 A Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tantestülete a Pedagógiai 
program fentiek szerinti módosítását 2011. június 14-én elfogadta. 
 
 
 

Mindezeket figyelembe véve megállapítom, hogy a Takács Jenő Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményegység Pedagógiai programjának, azon belül helyi 
tantervének kiegészítése megfelel a hatályos törvényi szabályozásnak, nem sérti a KT. 
4.§ 7. és a 4/A § 1.2. bekezdésében megfogalmazott elveket, melyek kimondják: 

 
 „4. § (7) A közoktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak 

végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek 
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mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. A közoktatásban a gyermek mindenek 
felett álló érdeke különösen, hogy 

a) az e törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítsák 
részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, 

b) az e törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, 
tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos 
korszerűsítéséhez, 

c) ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi 
gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül 
számára legkedvezőbbet választva döntsenek. 

4/A. § (1) A közoktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak 
végrehajtásában közreműködők a gyermekkel, tanulóval kapcsolatos döntéseik, 
intézkedéseik meghozatalakor az egyenlő bánásmód követelményét kötelesek megtartani. 

(2) Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a közoktatásban minden gyermeknek, 
tanulónak joga, hogy vele összehasonlítható helyzetben levő más személyekkel azonos 
feltételek szerint részesüljön velük azonos színvonalú ellátásban. 

 
A Fenntartónak, Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak javaslom 

a módosított Pedagógiai program elfogadását!  
 
Szombathely, 2011.08.10. 
 
 
 
 
 
 
 
        Mohlné Ódor Gabriella 
               igazgatóhelyettes 
             alapfokú művészetoktatási szakértő 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

8 

3. számú melléklet 
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E L Ő T E R J E S T É S 
a Képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 

 
Tárgy: Az Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) módosítása 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati 
Minőségirányítási Programot 2004-ben kidolgozta és elfogadta, majd 2007-ben felülvizsgálta. 
A Képviselő-testület a 4/2007. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta el az 
Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálatát, melynek II. 4.e.) pontja az 
alábbiakat tartalmazza: 
 

„Eredményességi jutalom-rendszer bevezetése az általános alapkészségek és ismeretek 
tanításában különösen kiemelkedő pedagógusok számára. 

 
Iskoláinktól elvárjuk, hogy különösen az általános és alapkészségek ismereteinek és 
készségeinek az elsajátíttatásában jeleskedjenek. Ezért, amely iskola az országos standard 
mérésekben igazoltan a kisvárosi és az adott iskolatípusnak megfelelő országos átlag felett 
legalább 6 %-kal magasabb teljesítményt ér el (a teljesítmény az abszolút és a hozzáadott 
érték átlaga), annak az adott osztályt tanító pedagógusát egyszeri jutalomban részesítjük. A 
jutalmazási rendszerünkkel a tanulók mindegyikére kiterjedő, az alapkészségek általános 
fejlesztését szolgáló ösztönzést kívánunk bevezetni.” 
 
A kompetencia mérések alapján a közoktatásról szóló törvényben meghatározott4, 6, 8, és 10. 
évfolyamos tanulók szinte teljes körében évente – rendeletben meghatározott időpontban - 
felmérték a szövegértési képességeket és a matematikai tudást. A mérésben alkalmazott 
feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mértékét mérték, a felmérés nem az adott tanévi 
tananyag ismeretanyagának számonkérése volt, hanem azt vizsgálta, hogy a tanulók a 
közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudták alkalmazni a 
mindennapi életből vett feladatok megoldásában. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete123/2011. sz. Képviselő-testületi 
határozat 2. pontja alapján kezdeményezte a kompetencia mérés alapján adható 
önkormányzati elismerések rendszerének felülvizsgálatát és az ezt szabályozó dokumentum 
(ÖMIP) érintett pontjának módosítását. A határozat azért is született, mert több esetben is 
felmerült, intézmények jelezték, hogy diszkriminatív az ÖMIP ezen pontja, mert így csak a 
matematika és magyar szakos pedagógusokat ismeri el az Önkormányzat – pedig más 
tantárgyakból pl. fizika, számítástechnika, informatika, testnevelés, zenei szakok, szakmai 
tantárgyak stb. esetében is szép sikerek születtek az elmúlt években. 
 
Megkérdeztük az intézményvezetőket, akik a következő javaslatokat tették (lásd: 1. számú 
melléklet). 
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Mivel az intézmények részéről több javaslati forma is érkezett, (köztük szóban az is, hogy le 
kellene ülni az érintett intézményeknek, a Hivatal és az Önkormányzat képviselőinek a 
témában egy egységes javaslat kidolgozása érdekében,) a legjobb megoldásnak az látszik, ha 
a közoktatásban érintett valamennyi szereplő bevonásával egyeztessünk erről a kérdésről egy 
külön értekezlet keretében és az ÖMIP ilyen irányú módosítására csak ezt követően kerüljön 
sor. Ez  lehetővé tenné az intézményvezetők számára azt is, hogy a tanév indulásával a 
kollegákkal is megvitassák a lehetőségeket. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában 
dönteni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Szentgotthárd Város 
Polgármesterét, a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény és a III. Béla Szakképző 
Iskola és Kollégium igazgatóját, továbbá az Önkormányzati Erőforrás és Külkapcsolatok 
Bizottságát és a Kistérségi Irodát, hogy a 2011. októberi Képviselő-testületi ülésre az ÖMIP 
pedagógus eredményességi jutalom – rendszerét egy külön e célra összehívandó értekezlet 
tapasztalatait is figyelembe véve dolgozza ki. 
 
Határidő:  2011. október 26. 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester 
                 Balogh Éva mb. intézményvezető 
                 Bedics Sándor igazgató 
                 Dr. Harragh László bizottsági elnök 
                 Gábor László irodavezető 
 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 22. 
 
                   Huszár Gábor 
                                                                                                          polgármester 
Ellenjegyezte:  
 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. számú melléklet 
 

       

Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium  
              és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
                        H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 
                        Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 554-226 
                               E-mail: szoi@vmg-sztg.sulinet.hu 
                                 URL: http://www.szoi.sulinet.hu 

 
Polgármesteri Hivatal 
  Domiter Judit 
vezető tanácsos 
  Szentgotthárd 
 
 

Tisztelt Domiter Judit!  
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata felülvizsgálni készül az önkormányzati elismerések 
rendszerét az oktatási intézmények tekintetében. Ehhez a témához küldöm javaslatunkat: 

 
1) Önkormányzati elismerésre javasoljuk azokat a közoktatásban tevékenykedő pedagógusokat, 
akiknek tanítványa 

- a Tanév rendje rendeletben (Magyar Közlönyben) meghirdetett országos tanulmányi 
versenyeken az 1-15. helyezett között szerepel, 

- egyéb, országos tanulmányi versenyek (amelyeknek helyszíni fordulói is vannak)  
1-10. helyezettje. 

 
2)  Önkormányzati elismerésre javasoljuk azokat a pedagógusokat a művészetoktatás területéről, 
akik: 

- tanulói országos művészeti versenyen bejutnak az országos döntőbe, 
- tanulói a győri Ifjú Muzsikusok Fesztiválja regionális versenyen arany, illetve nívódíjban 

részesülnek, 
- tanulói regionális versenyen nívódíjban, illetve legmagasabb szintű értékelésben részesülnek. 

 
 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 12. 

        

Balogh Éva 

                      igazgató   
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Szentgotthárd és Kistérsége  Oktatási  Intézmény  
 Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység                          
Szentgotthárd                                                                 
Deák Ferenc utca 1.  e-mail: zene@sztgnet.hu 
9970 

I.sz.: 91/2011.     Tárgy: Javaslatok az ÖMIP-hez  
 
 
Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Balogh Éva igazgatónő 
Szentgotthárd 
Széll K. tér 11. 
9970 
 
 

Tisztelt Igazgatónő! 
 
 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata felülvizsgálni készül az önkormányzati elismerések 
rendszerét az oktatási intézmények tekintetében.  
Ehhez a témához küldöm javaslatunkat, ami természetesen csak a művészetoktatási 
intézményegység pedagógusainak a munkájára vonatkozik  
 
Önkormányzati elismerésre javasoljuk azokat a pedagógusokat a művészetoktatás 
területéről, akik: 

- tanulói országos művészeti versenyen bejutnak az országos döntőbe, 
- tanulói a győri Ifjú Muzsikusok Fesztiválja regionális versenyen arany, illetve 

nívódíjban részesülnek, 
- tanulói regionális versenyen nívódíjban, illetve legmagasabb szintű értékelésben 

részesülnek. 
 
Továbbá SZOI szinten is javaslom, hogy életpálya szakasz elismerést lehessen adni annak 
a pedagógusnak, aki pályafutásán belül egy relatív (mintegy évtizednyi idő) hosszú 
időszakban nyújt kiemelkedőt olyan területen, ami kézzel fogható, konkrét eredménnyel 
ugyan nem jár, de mégis szembetűnő szakmai vezetői, és kollégái számára (pl. 
fejlesztőpedagógia, korrepetálás, felzárkóztatás, évfolyamismétlés mentesség stb.).  
 
 
 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 3. 
 
 
 
         Csukly Gergely 
         intézményegység-vezető 
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III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium 

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

ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu  
 

 Domiter Judit  

részére                                                 Tárgy: Javaslatok    a 123/2011.sz. határozat 2.     
                                                                           pontja felülvizsgálatához 
                                                                                                                                                
Ikt.sz.: 253/2011. 
 

Tisztelt Domiter Judit Asszony! 
 

 
A kompetencia-méréseken elért kiemelkedő eredményeket elért felkészítő tanárok 
jutalmazásán kívül kiegészítő javaslataim vannak az alábbiak szerint: 
 

 Célszerű lenne, ha azon tanulók felkészítő tanárai is kapnának elismerést, 
akiknek tanulói az országos szakmai-és tanulmányi versenyeken legalább 
1-6. helyezést érnek el. 

 
 Országos szakmai-és tanulmányi versenynek számít, melyet az egyes 

minisztériumok, ill. az általuk megbízott háttérintézmények hirdetnek meg (pl. 
NEFMI –Pedagógiai Szolgáltató Intézetek, Suliszervíz; Gazdasági 
Minisztérium - Nemzeti Szak-és Felnőttképzési Intézet, stb.). 

 
 Az elismeréseket továbbra is a városi pedagógus napon adják át. 

 
 A tanárok felterjesztéséért adott iskola igazgatója legyen a felelős. 

 
 Az elismerések odaítélése a jelenlegi fenntartói gyakorlat alapján történjen. 

 
 Az elismerések elsősorban ne anyagi, hanem erkölcsi jelleget öltsenek (pl. 

díszes városi emléklap/oklevél, ajándéktárgy, stb.) 
  
 
Szentgotthárd, 2011-08-15 
 
 
                                                                                       Bedics Sándor 
                                                                                           igazgató 
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BESZÁMOLÓ 
a Képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 

 
Tárgy: A színház elnevezése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület – a városi főépítész kezdeményezésére – a 2011. április 27-i ülésén 
foglalkozott a szentgotthárdi színházépület elnevezésével. A főépítész a színházépületünk 
azon egyedi, egyedülálló helyzetéből indult ki, hogy egy olyan színházunk van, amely 
eredetileg templomként épült. Véleménye szerint mindkét funkció olyan fontos és egyedi, 
hogy ezt az épület nevében is indokolt megjeleníteni, a következő módon: 
„Színháztemplom”. Szerinte ez a megnevezés egyidejűleg hangsúlyozná ki a fontos 
történelmi jelentőségű városi épületünk egykori és mostani funkcióját, jelenét és múltját.  
 
A Képviselő-testület végül a 115/2011. számú határozatának 1.) pontjával az alábbi döntést 
hozta: 
 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete kiemelt feladataként 
kezeli Szentgotthárd épített környezetének megőrzését, értékeinek feltárását és 
megismertetését. Ennek érdekében: elfogadja, hogy azzal a kezdeményezéssel, mely 
szerint a volt magtártemplomból kialakított Szentgotthárd, Széll K. tér 7. szám alatti 
Színház elnevezése utalva az épület múltbeli és jelenlegi funkciójára „Színháztemplom” 
vagy más ehhez hasonló elnevezés legyen az önkormányzat foglalkozzon. 
Kezdeményezi, hogy ebben a kérdésben legyen megkérdezve Szentgotthárd 
lakossága is egy internetes és egyéb szavazással kihasználva a megjelenő újságok 
adta lehetőségeket is. Az elnevezés kérdésében a Képviselő – testület fog dönteni a 
beérkezett javaslatokat is figyelembe véve.” 
 

A 2011. júniusi ülésén a Képviselő-testületet már tájékoztattuk, hogy a színház 
elnevezésével kapcsolatban Szentgotthárd Város hivatalos honlapján lehet szavazni, 
2011. augusztus 15. időpontig, a képviselő-testületi ülésen felvetődött válaszlehetőségeket 
alapul véve, a következők szerint: A/ „Színháztemplom”, B/ „Magtárszínház”, C/ az 
elnevezés nem módosul, marad: „Színház”.  
 
A szavazás, amelynek során IP címenként csak egyszer lehetett szavazni, augusztus 16-án 
lezárásra került, a kapott lakossági szavazatok az alábbiak szerint alakultak: 
 
A/ „Színháztemplom”: 26 szavazat, 
B/ „Magtárszínház”: 155 szavazat, 
C/ az elnevezés nem módosul, marad: „Színház”: 218 szavazat. 
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Vannak, akik úgy látják, hogy az elnevezésnek igazán „jelentősége” abban az esetben lenne, 
ha nem csupán egy épületről, hanem egy folyamatosan működő színházi intézményről 
beszélnénk. Többen vannak olyanok, akik a névadással ugyan egyetértettek, de a felvetett 
lehetőségeket (neveket) nem tartották jónak. 
 
Időközben – a lakossági hozzászólások között - felvetődött még egy javaslat, amely 
megfontolásra érdemes lehet: ez a CSÁKÁNYI LÁSZLÓ SZÍNHÁZ. Köztudomású, hogy 
Csákányi László a szentgotthárdi gimnázium tanulója volt, érettségi tablóképe ma is látható a 
gimnázium tablói között. Csákányi László az ország egyik legnépszerűbb színésze: sok 
színházban játszott, legtöbben a televízióból ismerik, habitusa, víg kedélye, öniróniája és 
dalai miatt mindenki szereti. Generációk nőttek fel azokon a meséken, ahol a főszereplők 
Csákányi László hangján szólaltak meg. A mintegy 50 éves pályafutása során - többek 
között - játszott a Nemzeti Színház, az Operettszínház, a Vígszínház és a József Attila 
Színház társulatában is. Klasszikus filmek tucatjaiban szerepelt (Indul a bakterház, Rab 
ember fiai, Koppányi aga testamentuma, Sose halunk meg, Kárpáthy Zoltán, Egy erkölcsös 
éjszaka, stb). További apropó lehet, hogy a Jászai Mari díjas, Érdemes- és Kiváló Művész 
címekkel kitüntetett színművész éppen idén lenne 90 éves. 
 
Felhívjuk a Képviselő-testület figyelmét az Önkormányzat rendkívül nehéz költségvetési 
helyzetére, a szűkös kiadási előirányzatokra és az előzetesen számított bevétel kiesésekre. 
Mindezekre tekintettel szabad forrást a 2011. évi költségvetésben nem tudunk megjelölni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban 
dönteni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a „Színház elnevezése” 

című Beszámolót megismerte. Elfogadva az internetes felmérés eredményét a 
Színházépület (Szentgotthárd, Széll K. tér 7.) jelenlegi megnevezését nem változtatja 
meg.   

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete azzal a 
kezdeményezéssel, hogy a Színházépület elnevezése a jövőben „CSÁKÁNYI LÁSZLÓ 
SZÍNHÁZ” legyen, elvben egyetért és kezdeményezi a névadáshoz szükséges 
engedélyek / hozzájárulások beszerzését, az elnevezésre ezt követően visszatér.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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Szentgotthárd, 2011. augusztus 16. 
 
                                                                                                             Huszár Gábor 
                                                                                                              polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

               

 

 



 1 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2011.augusztus 31-i képviselő-testületi ülésére 

 
Tárgy: Országzászló elhelyezése  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
115/2011. számú Képviselő-testületi határozatuk 4. pontja alapján az országzászló tervezett 
Széll K. téri kihelyezése vonatkozásban a konkrét hely meghatározása kapcsán városi 
főépítész úr javaslatokat tett. 
 
Főépítész úr mellékelt, térképekkel kiegészített állásfoglalásával három helyszínt jelölt meg 
az országzászló lehetséges helyeként. (1.sz. melléklet) 
A Főépítész által javasolt valamennyi terület  felhasználható az országzászló elhelyezésére, 
így bármely javaslat kivitelezhető.  
Természetesen ezáltal csak  a helyről születik meg a döntés. Arról, hogy pontosan hogyan fog 
kinézni az elhelyezendő tárgy és mennyibe kerül továbbá miből finanszírozzuk – egy későbbi 
döntés tárgya lesz majd. 
    
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 
 

Határozati javaslat 
1.) Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete az országzászló helyeként az   

   Előterjesztés melléklete szerinti Főépítészi Véleményben említett  
            1. jelű területet jelöli ki.[Széll K. tér 19-21. szám előtti közterület]  

             2. jelű területet jelöli ki. [Mártírok u. 2. előtti közterület] 
 
             3. jelű terültet jelöli ki. [Barokk templom előtti közterület] 

 
2.) Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete az országzászló helyeként 
                   ………………………..… közterületet jelöli ki.  
 
         Határidő közlésre: azonnal  
         Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 
 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 4. 
 Fekete Tamás 
 műszaki irodavezető 
 
Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt 
            Jegyző 
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1.sz.melléklet 
 
 
 

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület! 
  

 
Az Országzászló felállításának céljára személy szerint három helyszínt javasolnék. Ezek 
természetesen nem zárják ki annak lehetőségét, hogy egyéb a célra alkalmas helyszínek ne 
jöhetnének számításba. 
 

 
Az Első helyszín: 

Városunk központja a Széll Kálmán tér. A szépen parkosított területen, annak déli oldalán két 
burkolt sétány között kialakított zöldfelületen felállított országzászló árboc és annak 
alépítménye méltó helye lenne nemzeti zászlónk helyének.  
Füzes felől közelítve a városba, remekül érvényesülne az itt lévő „L” alakban záródó beépítés 
homlokzati falai előtt. A helyszín rangos, ünnepségek alkalmával a közönség számára 
elegendő terület áll rendelkezésre. (1.jelű terület) 
 

 
A Második helyszín: 

Központi helyként jöhet számításba a városközpont azon területe is, amelyik a kettős 
körforgalomtól nyugatra, a Mártírok útja és a Széchenyi utcák által határolt hegyesszögű 
háromszög formájában ölt testet. 
A zöld felületbe telepített zászló-árboc hátteréül az OTP fiókot is magába foglaló lakóépület 
képezné. A hely forgalmas, szem előtt lévő, több út kereszteződési pontján, szintén méltó hely 
nevezett cél megvalósításául. Az ünnepségek közönsége ezen a helyszínen is kezelhető a 
forgalom különösebb zavarása nélkül. (Széchenyi u.) (2.jelű terület) 
 
Harmadik helyszín: 
A leglevegősebb, legnagyobb teret adja méltóságteljes környezetben. 
Az Apátsági templom főbejáratával szemben állva, az odavezető út bal oldalán lévő 
háromszög alakú területet is ajánlanám. 
Itt jelenleg két lombos fa áll, a közlekedési utak szélén. A két fa közötti nyílt terület is 
remekül tudná szolgálni a célt. 
Bal oldalt a „Színház-templom” impozáns tömege és a méltóságteljes jobb oldali 
nagytemplom- kolostor együttes keretezné az égbenyúló, szél-lobogtatta országzászlót. 
Hátterét a felhőjátékok által változatos szabad kék ég szolgáltatná, magasztos gondolatok 
elindítójaként. A Mária szobor szomszédsága szerintem nem zavaró, sőt erősíti a gondolatot 
(Mária országa). Az ünneplő közönség elhelyezésére itt áll rendelkezésre a legnagyobb 
terület. (3.jelű terület) 
 
Mindhárom esetben természetesen alépítmény építése is szükséges, a magasztos gondolatnak 
megfelelő megjelenéssel, építész, szobrász, esetleg mindkettő bevonásával. Természetesen 
gondoskodni kell az országzászló kivilágításának lehetőségéről is. 
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Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Úr! 
 
Bízva abban, hogy az ülésen, mely az országzászló helyszínét van hivatva kiválasztani bölcs 
és éppen ezért megfontolt, mindenre kiterjedő, méltó döntés születik; örömömre szolgált, 
hogy ennek a gondolat megvalósításának részese lehettem. 
 
 
 Czeiner Gábor 
 városi főépítész sk.  
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1.sz. helyszínrajz 
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2.sz.helyszínrajz 

 



 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 
 

Tárgy: Köztéri alkotás elhelyezése; pályázó támogatása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Csomós Dávid a SZEMLE szentgotthárdi egyesület elnöke keresett meg az 1. számú 
melléklet szerinti kérelemmel bennünket. A kérésének lényege a következő: 
Egyesületük el kíván indulni egy pályázaton, melynek új típusú „public art” munkák 
létrehozásának támogatása a célja az ország kisebb településein. A feladat: egy, a közösséget 
foglalkoztató témát kell feldolgozni és formába önteni – az alkotásnak interaktívnak kell 
lennie. 
Az egyesület elnökének levele szerint az általuk eltervezett alkotás témája  „Víz, víz, tiszta 
víz – avagy: Öntsünk tiszta vizet a pohárba” című közterületi műalkotás létrehozása.(a mű 
leírása a 2. számú mellékletben).  
Egészen leegyszerűsítve ez az alkotás egy kb. 170 cm magas, 1 méter körátmérőjű óriás 
befőttes üveg plexiből, benne több kisebb befőttes üveg – mindez tele vízzel. Az alkotás 
szimbolizálja a víz fontosságát, a tiszta víz fontos szerepét. Annyiban interaktív a köztéri mű, 
hogy annak mindig vízzel telve „kell” lennie, tehát az arra járók feladata, hogy az oda 
kihelyezett edényből és pohárból valaki mindig pótolja az időközben eltűnt (elpárolgott) 
mennyiséget. 
Az alkotás elhelyezésének helyszíneként a St.Gotthard Spa & Wellness fürdő előtti területet 
tartanák a legalkalmasabbnak. Az ingatlan Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 
tulajdona, olyan közterület, amelyen műalkotás elhelyezése a Képviselő – testület 
engedélyével lehetséges.  
Az összes ezzel járó teendő és költség, (beleértve annak későbbi karbantartását, tisztítását is) a 
SZEMLE (Szentgotthárd és térvidéke Munkások és Lelkesek Egyesülete) feladata lesz. 
Ugyanígy az Egyesület feladata lesz adott esetben az alkotás eltávolítása is. 
A fent már emlegetett pályázat 10 napos fenntartási kötelezettséget ír elő, vagyis minimálisan 
ennyi időre szólna a kihelyezés. Tekintettel azonban arra, hogy ez egy ennél sokkal hosszabb 
időre  készülő mű, így a kihelyezése és kintléte logikusan több évre szólhatna. 
 
A másik testületi feladat felhatalmazni a polgármestert a 3. számú melléklet szerinti 
„Támogató nyilatkozat” aláírására – ez a pályázat feltétele – az abban olvasható „elektromos 
áramvételi lehetőség biztosítása”  ebben az esetben nem releváns.  
A 4. számú melléklet egy fotó, a „látványterv” arról ami kihelyezésre kerülne. 
Amennyiben a pályázat majd nyer, az említett ingatlant használó Gotthárd – Therm kft-vel az 
egyesületnek kell megegyeznie a kihelyezéssel kapcsolatos részletkérdésekről – a testületi 
hozzájárulás csak a jogi  alapot adja meg. 
 

Határozati javaslat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a SZEMLE Egyesület által a „Mi kis falunk címmel az MMKL által új 
típusú public art művek megvalósítására kiírt pályázathoz” az Előterjesztés 3. számú 
melléklete szerinti  Támogató Nyilatkozatot aláírja.  



2.) Szentgotthárd városd Önkormányzatának képviselő – testülete egyetért azzal, hogy az 
Eéőterjesztés 2. számú mellékletében leírt”Víz, víz, tiszta víz, avagy Öntsünk tiszta vizet a 
pohárba” című köztéri szobor kihelyezésre kerüljön a szentgotthárdi 12/3 helyrajzi számú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanra a St. Gotthárd Spa & Wellness fürdő előtti területre. 
Az alkotás kihelyezése előtt a részletkérdésekről meg kell egyezni a terület használójával, a 
Gottthárd-Therm kft-vel.  
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 23. 
 
 Huszár Gábor 
  polgármester 
 
Ellenjegyzem: 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 
 













 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 
 

Tárgy: Rovásírásos helységnévtábla kihelyezése. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Szentgotthárdi Alapszervezetének tagsága 
kezdeményezte, hogy Szentgotthárdon is kerüljön kihelyezésre rovásírásos helységnévtábla, 
egyrészt a Füzesi út elején, másrészt a rábakethelyi városrész bevezetőjénél, a régi 
laktanyánál. Erről Lábodi Gábor, a Szentgotthárdi Alapszervezet elnöke 2011. augusztus 15-
én elektronikus levélben tájékoztatott. Levelében kérte, hogy Szentgotthárd Város Képviselő-
testülete elvi egyetértésével támogassa a kezdeményezést. Hangsúlyozom, hogy csak elvi 
támogatásról van szó, hiszen a táblák kihelyezésével kapcsolatos engedélyek beszerzését és az 
anyagi forrást a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szentgotthárdi Alapszervezete biztosítja. 
 
Kétségtelen, hogy az utóbbi időben egyre több a rovásírásos helységnévtábla 
Magyarországon, illetve Erdélyben és Kárpátalján is sok településen kihelyeztek már ilyet. A 
mozgalom alig egy éve indult, de akkora az érdeklődés, hogy az év végére akár kétszáz 
településen is lehet ilyen tábla a Kárpát-medencében – és ez a tendencia minden bizonnyal 
folytatódik. 
Helységnévtábláinkon az itt élő kisebbségek nyelvei közül egyelőre szlovénül olvasható a 
település neve. Miután egy kisebbség nyelvén kiírtuk, értelemszerűen, ha ilyen 
kezdeményezés érkezik, akkor a másik két kisebbség nyelvén is ki kell írnunk. Ez az 
elsődleges feladatunk ezen a téren.  
Rovásírással helységnévtáblát kitenni azonban csak egy lehetőség, így viszont – az elvi 
alapok és okok tisztázása nélkül – meggondolandó. Az, hogy egy éve van egy mozgalom, ami 
ezt célul tűzte ki, nem feltétlenül jelenti azt, hogy nekünk csatlakozni kell ehhez. Meglátásunk 
szerint nem is az az elsődleges szempont, hogy a táblaállítás költségeit vállalja-e valaki, 
hiszen ha világossá válik a cél és az ok, ami miatt a Szentgotthárdra beérkező emberek döntő 
többsége számára is ismeretlen és elolvashatatlan felirat kihelyezése szükséges lesz, azon az 
alapon nem tagadhatjuk meg a kihelyezést, hogy ez anyagilag megterhelő.   
Az sem derül ki a levélből, hogy mi lenne a felirat, milyen rovásírás fogadná a 
Szentgotthárdra érkezőket. A „rovásírás” kifejezést beírva az internetes keresőbe 20 ezer 
találatot ad ki, és csak „székely – magyar rovásírás” alatt is több verzió létezik. 
 

Határozati javaslat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rovásírásos helységnévtábla 
Szentgotthárd Város határában való kihelyezéséhez egyelőre nem tud hozzájárulni. A 
kérdésre a későbbiek során – valamennyi részletkérdés tisztázódását követően kész 
visszatérni.  
 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja 
rovásírásos helységnévtábla kihelyezéséhez a város határában, a Füzesi út és a Kethelyi út 
mentén. A táblák kihelyezésével kapcsolatos költségeket a kérelmező biztosítja, és az 
engedélyek beszerzése is az ő feladata. 
 



Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 18. 
 
 Huszár Gábor 
  polgármester 
 
Ellenjegyzem: 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 
Melléklet 

 
Tisztelt Huszár Gábor Polgármester Úr! 
 
Alulírott Lábodi Gábor mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szentgotthárdi 
Alapszervezetének elnöke a következő kéréssel fordulok Önhöz, illetve a képviselő-
testülethez: 
 
Tagságunk kezdeményezi, hogy Szentgotthárdon kerüljön kihelyezésre rovásírásos 
helységnévtábla, egyrészt a Füzesi út elején, másrészt a rábakethelyi városrész bevezetőjénél, 
a régi laktanyánál. Kérjük Polgármester Urat, hogy a következő testületi ülésen tegyen 
határozati javaslatot a testület felé és támogassa e kezdeményezésünket! A táblák 
kihelyezésével kapcsolatos engedélyek beszerzését és az anyagi forrást alapszervezetünk 
biztosítja. Reméljük, kezdeményezésünket pozitívan fogadják és az elbírálása is hasonló lesz. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Lábodi Gábor 
Jobbik Szentgotthárd 

     elnök 
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Előterjesztés 
 

A Képviselő-testület 2011. augusztus 31.-i ülésére 
 

Tárgy: Pályázatírás folyamatvizsgálata Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatalában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A pályázatírás folyamatvizsgálata elnevezésű ellenőrzést elvégezte a belső ellenőr a 
Polgármesteri Hivatalban. A pályázatírási folyamat a hivatalban nagyon jónak mondható. 
Fontos megemlíteni, hogy jelenleg 2 fő látja el a pályázatírás feladatait, illetve a kistérségi 
társulás esetében is van egy fő, aki munkaidejének egy részében a pályázatírással foglalkozik. 
 
A belső ellenőrzés megállapításai szerint a pályázatírás folyamatvizsgálatában hibák nem 
talált, a megvizsgált pályázatban sem, így javaslatot sem tesz a rendszer átszervezésére, mert 
a kialakult gyakorlat nagyon jól működik. 
 

Határozati javaslat 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti   „Pályázatírás folyamatvizsgálata a Szentgotthárdi Polgármesteri 
Hivatalban”  elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja.  
 
Határidő:  a közlésre azonnal, a jelentéstételre 2011. szeptember 15. 
Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
Szentgotthárd, 2011 augusztus 15. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 
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Jelentés 
A pályázatírás folyamata Szentgotthárd Város Önkormányzatánál 

 

1. A pályázati kiválasztás folyamata 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának hivatalában jelenleg külön pályázatírói csoportot 

foglalkoztat. A csoport feladata a megjelenő pályázatok figyelése, azok értékelése, az előzetes 

kalkulációk elkészítése, az ezzel kapcsolatos előterjesztések megírása, a pályázati adatlapok 

kitöltése, a pályázatok elküldése. 

Amennyiben a pályázat nyer, úgy a pályázat lebonyolítása, és az elszámolása is a csoport 

feladata. 

1.1. A pályázat figyelő rendszer 

A pályázatírói csoport legfontosabb információs oldala az NFÜ (Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség) honlapja, amelyet a www.nfu.hu –n tudnak elérni. A pályázatírók ezen belül 

minden hírlevelet megkapnak e-mailba (pl.: pályázatok társadalmi egyeztetéséről tájékoztatás 

az NFÜ központi publikus címéről; NFU hírlevél: általános hírlevél, pályázati hírek 

önkormányzatok számára, vállalkozások számára, kiírásra kerülő pályázatok, megvalósult 

projektekről, kiírások változásáról, az új Széchenyi tervről…stb.) 

 

További pályázatokat tartalmazó oldalak, amelyeket a pályázatírók figyelemmel követnek: 

- www.pafi.hu (pályázat figyelő) 

- különböző minisztériumi honlapok (ennek összefoglaló oldala: www.kormanyzat.hu) 

- pályázatíró cégek hírlevelei (Ezek „dömpingben” érkeznek, és sok esetben előre 

tudatnak olyan dolgokat, amelyek a többi hivatalos honlapon csak később jelennek 

meg. (ilyen oldalak pl.: DFT – Hungaria; MAPI fejlesztési iroda Zrt.; Körics 

euroconsulting, OTP HungaroProjekt önkormányzati hírlevele; Local Info 

önkormányzati havilap; Jegyzői hírlevél; EU vonal hírlevél…stb.) 

- NYD – RFÜ (Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség) –nek saját 

honlapjuk is van, amelyet a www.westp.hu oldalon lehet elérni. Hírleveleket is 

küldenek minden esetben a pályázatírók részére. Ez az ügynökség kezeli a regionális 

NYDOP és a hazai pályázatokat (pl.: CÉDE, TEUT, TEKI, ÖNHIKI, VIS 

MAIOR…stb.) 
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Fontos megemlíteni, hogy a pályázat figyelő rendszerben a hivatalban dolgozó pályázatírókat 

az információ nem tudja elkerülni, illetve kikerülni. Ennek oka, hogy a dolgozók olyan sok 

helyről kapják az információt, hogy lényegében akaratlanul is „belebotlik” egy - egy fontos 

hírbe. 

A pályázatírók a hírleveleken és a honlapokon kívül fórumokon is tájékozódnak az új 

pályázati lehetőségekről. (pl.: Új Széchenyi terv, UMVP…stb.) Ezeken a fórumokon a 

jövőbeni lehetőségek, valamint a jövőben kiírásra kerülhető pályázatokról kaphatnak híreket. 

 

1.2. A pályázatok kiválasztásának alapelvei 

A pályázati rendszer egyik legfontosabb része, amikor eldől, melyek azok a pályázatok, 

amelyek a város részére fontosak lehetnek. Fontosa, hogy a  pályázatíró ismerje azokat az 

igényeket, amelyeket a város ki szeretne elégíteni, fontos, hogy tudja: mik azok a fejlesztések, 

amelyek szükségesek. Sajnos azonban sok esetben nem így működnek a dolgok, hanem szinte 

az igényeinket igazítjuk  a kiírt pályázatokhoz.  

Ha a kiírt pályázatok között van olyan, amely legalább részben illeszkedik a város 

fejlesztéseihez (ezt többek között a város gazdasági programjából lehet megtudni) akkor a 

következő lépés, hogy mely része az, amelyik a város fejlesztési programjához illeszkedik. A 

pályázatíró miután kiválasztotta, hogy melyek a megfelelő pályázatok, megvizsgálja, hogy az 

önkormányzat elindulhat-e a pályázaton, vagy sem.  

Amennyiben igen, úgy a következő lépések: 

1. lépés: A heti iroda értekezleten megbeszélik és leszűkítik a pályázatok körét. Az 

irodavezető ekkor szerez tudomást a fontos pályázatokról, illetve a lehetőségekről. 

Amennyiben sürgős a pályázati határidők miatt, akkor a pályázatíró e-maliba küldi el 

az érintetteknek a pályázatokat (polgármester, jegyző, pénzügyi-műszaki irodavezető) 

2. lépés: két hetente jegyzői megbeszélésen tovább pontosítják a szóba jöhető 

pályázatokat 

3. lépés: a vezetői megbeszélésen folytatódik a lehetséges pályázatok kiértékelése, annak 

hatásai, és költségvonzatainak megbeszélése. … 

4. lépés: a pályázati javaslatok (egy részletesebb kimutatás a pályázatról. pl.: a pontos 

részvételi feltételek, a költségvonzatok ismertetése, milyen tervekre van szükség…) a 

testület elé kerülnek, ahol a testület kiválasztja, hogy melyekkel kíván foglalkozni a 

jövőben is.    
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5. lépés: a konkrét pályázat teljes anyag, terv, és költségvonzata kidolgozásra kerül, majd 

ez újból a testület elé kerül. A testület ezek alapján dönti el, hogy elindul-e vagy sem a 

pályázaton. 

 

1.3. Előzetes vizsgálatok 

Egy pályázaton történő elinduláshoz, és a pályázati pénzek megnyeréséhez szükséges, hogy 

még a pályázat előtt tiszta képet kapjon a Képviselő – Testület a várható költségigényekről, a 

szükséges műszaki tartalmakról.   

Több esetben előfordulhat, hogy a műszaki tartalmak meghatározására külső segítséget is 

igényben vesznek. 

Fontos megjegyezni, hogy az EU új 2014-2020 közötti pénzügyi időszakában már nem fog 

akkor támogatást kapni az ország, mint a 2007 – 2013. közötti időkben. Ezért a pályázati 

rendszer is át fog alakulni, feltehetőleg a profit orientált beruházásokat fogják inkább 

preferálni, mivel a támogatások nagy részét visszafizetéssel fogják odaítélni. Ebben a 

helyzetben az előzetes tanulmányok még nagyobb szerepet fognak kapni, így a jövőben erre 

még inkább fel kell készülnie a hivatalnak. 

 
2. A pályázatírás folyamatának ellenőrzése 

2.1. A pályázati kiírástól a pályázati anyag lezárásáig tartó folyamat ellenőrzése. A 

folyamat közbeni gyakorlati munkamódszerek, a pályázat előkészítés 

munkafolyamatainak felosztásának vizsgálata. 

Miután a pályázatíró csoport elkészítette a Képviselő – Testület felé az előzetes vizsgálatokat, 

a testület dönt, a pályázaton történő elindulásról. 

Amennyiben „pozitív” testületi döntés születik, úgy a pályázatíró csoport egy tagja (nagyobb 

pályázat esetén több tagja), a pályázati kiírásban szereplő előírásokat betartva, a megadott 

határidőig elkészíti a pályázatot. A pályázatírás folyamata során nagyon sok feladatok kell 

általában ellátni: terveket kell készíteni, megvalósíthatósági tanulmányt kell írni, költség-

haszon elemzést kell elvégezni..stb. 

Több esetben is előfordult már, és a jövőben is elő fog fordulni, hogy egyes esetekben 

műszaki és pénzügyi szakértőket kértek fel a pályázati anyag elkészítése során.  

A pályázat elkészítése közben a tanulmányokon kívül a következő dokumentumokat kell 

beszereznie a pályázatírónak: 

- igazolások 

- nyilatkozatok, 
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melyeket általános mellékletként kell beszerezni, és csatolni a pályázathoz. 

A pályázati adatlapokat ma már interneten keresztül kell kitölteni. A kitöltött adatlapot ki kell 

nyomtatni, majd aláírva elküldeni a pályázat kiírójának.  

 

A pályázatok megírásához szükséges gyakorlati ismeretek: EMIR rendszer ismerete, 

szakhatósági összefüggések ismerete (milyen ügyben kit kell keresni, milyen szervezetet?), 

illetve a tervezőkkel való együttműködés (valamint a szakértőkkel is). 

 

2.2. Pályázatok felosztása 

2011. augusztusa előtt mindig két pályázatíró volt főállásban alkalmazásban. Fontos volt, 

hogy egy pályázatíró mindig egy pályázatot menedzselt a megírástól a lebonyolításon át az 

ellenőrzésekig. Mögöttük ált a városi főmérnök/projektmenedzser. Így alkották a EU 

integrációs csoportot. 

Jelenleg ismét két fő főállású pályázatíró van alkalmazásban (2011. augusztus 1-től). Őt a 

GYES-en tartózkodó volt pályázatíró helyett vették fel (korábban belső helyettesítéssel 

oldották meg az álláshely betöltését).  

Eddig a munkamegosztás úgy történt, hogy a helyettesítő minden esetben átvette a kivitelezés 

szintjén álló projektet, részt vett a támogatási szerződések megkötésében, a 

közbeszerzéseknél, a kivitelezőkkel történő kapcsolattartásban, valamint az elszámolásokban 

(pl.: liget fejlesztése, fürdő fejlesztése). 

Az új projektek megírását mindig a pályázatíró oldotta meg. 

Azonban a jelenlegi új kolléga alkalmazásával a munkamenet meg fog változni. Hogyan??? 

 

Fontos megemlíteni, hogy a kistérségi projektekre, valamint az egészségügyi és szociális 

pályázatokra is alkalmaz a hivatal kapcsolt munkakörben egy pályázatírót. 

 

3. Az elnyert pályázatok megvalósítása és elszámolásával kapcsolatos folyamatok 

 

Az elnyert pályázatok megvalósításának vizsgálatát egy pályázat részletes bemutatásával 

teszem meg az ellenőrzés során.  

Egy  hazai kiírást vizsgáltam meg: a 2008. évi játszóterek felújítására kiírt pályázatot 

vizsgálta meg az ellenőrzés. A pályázat keretében két játszótér újulhatott meg, a Pável 

Ágoston lakótelepi, valamint a várkerti játszótér. Mindkét játszótérre külön pályázatot 

készített az önkormányzat. 
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3.1 Pável Ágoston lakótelepi játszótér felújítása, valamint a várkerti játszótér II. 

ütemének megvalósítása: 

 

Az önkormányzat pályázatíró csoportja a pályázati adatlapot elkészítette 2008. május 14.-én. 

A pályázati adatlapot teljes körűen kitöltötték. Az adatlapon a fejlesztés költségelőirányzatát 

valamint pénzügyi forrást is kalkulálták. A pályázati adatlap mellé csatolták a képviselő-

testületi határozatokat, a pályázó nyilatkozatait, a tulajdoni lapokat és a helyszínrajzokat, 

valamint minden szükséges anyagot, amelyet a pályázati kiírás tartalmazott. 

A pályázati adatlapok teljes körű fotódokumentációt tartalmaztak, amelyek a meglévő, rossz 

állapotban lévő játszótéri elemeket örökítette meg. 

 

A Magyar Államkincstár 2008.05.26.-án küldött levelében értesítette az Önkormányzatot, 

hogy a pályázat felülvizsgálatát elkészítették, és a következő pontokat nem találták 

megfelelőnek: 

1. A pályázati adatlap 3. pontjában az összes költség Egyéb költségként került 

feltüntetésre. Az egyéb költségek között a tervezési, engedélyezési, lebonyolítási 

és műszaki ellenőrzés költségeit kellett volna szerepeltetni. Az egyéb költség 

összege nem haladhatja meg az összes költség 5%-át 

2. A benyújtott Költségvetési főösszegben feltüntetett ÁFA összeg nem egyezett meg 

a költségtáblában szereplő ÁFA összeggel. (Kerekítési hiba miatt) 

3. Az elektronikus adathordozó ismételt benyújtását kérték, a hiánypótlással 

módosított teljeskörű dokumentumokkal feltöltve. 

4. A 217/1998 (XII.31.) Korm r. 83.§ (2) k. és a 47/2008 (III.5.) Korm r. 1.§ (4) b. 

bekezdésiben foglaltakra hivatkozva a csatolt nyilatkozatot cégszerűen aláírva 

kérik benyújtani. 

Összességében megállapítható, hogy a leadott anyag jó volt, és csupán két elemben kérték a 

hiánypótlást, azok is technikai jellegűek voltak. A hiánypótlásra a felszólítás kézhezvételétől 

számított 8 munkanapon belül volt lehetőség. A hiánypótlást a Magyar Államkincstár számára 

2008. június 2.-án küldték el. 

 

A hiánypótlás után a Magyar Államkincstár a Pável Ágoston lakótelepi játszótér felújításáról 

szóló pályázatot 2008.06.05.-tel befogadta, míg a Várkerti játszótér II. ütemmel való bővítését 

2008.06.09.-i dátummal fogadta be. A pályázatok megírása teljesült.  
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A pályázatokról 2008.07.15. –én érkezett meg a pozitív elbírálás. Mindkét pályázatot 

támogatásban részesítették. A támogatási szerződést 2008. december 3.-án lett aláírva 

mindkét pályázat esetében. A szerződésben vállalt fontosabb határidők: 

 

1. tervezett kezdés ideje:   2008.09.01. 

2. tervezett befejezésének ideje:  2008.12.31. 

 

 Továbbá a kedvezményezett kötelezte magát, hogy: 

3. a fejlesztés megvalósulása esetén felmerülő többletköltséget saját forrásból fedezi, 

4. a beruházás során megfelelő képességgel rendelkező műszaki ellenőrt biztosít, 

5. 5 éves fenntartási és szolgáltatási kötelezettséget vállalja az Önkormányzat 

6. állandó tájékoztatóul szolgáló magyar nyelvű tábla elhelyezése, a fontosabb 

információk megadásával, az 5. év végéig. 

7. A támogatási szerződés 1.5. pontja szerint tervezett befejezési határidőt követő 3 

hónapon belül a fejlesztés befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és 

bizonylatokkal alátámasztott, a Rendelet 5.§ (14) bekezdés szerinti elszámoló 

adatlapon elszámol a támogatás felhasználásáról az RFT-nek, az elszámolással 

egyidejűleg a fel nem használt támogatásról lemond. 

2009.02.03.-án az Önkormányzat elküldte a számlákat a Magyar Kincstár részére, hogy 

ezáltal a támogatás összegét lehívhassák. A kapcsolódó számlák: 

 

Pável Ágoston játszótér: 

Fitosystem Kft. /játszótéri eszközök telepítése, szállítása/  6.925.160 Ft 

Vé-Ko Invest Kft. /Műszaki ellenőrzés/    4.840.000 Ft 

Összesen        7.000.000 Ft 

 

Várkert játszótér: 

Fitosystem Kft. /játszótéri eszközök telepítése, szállítása  6.898.117 Ft 

Vé-Ko Invest Kft. /Műszaki ellenőrzés/            101.883 Ft 

Összesen        7.000.000 Ft 

 

2009.02.24.-én Közbenső ellenőrzést végzett a Magyar Államkincstár, amelyben egyetlen 

észrevétel, hogy az információs táblák nem kerültek kihelyezésre. Az önkormányzat 
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nyilatkozata szerint, azt már megrendelték, csak még nem készült el, és mihelyt kihelyezésre 

kerül, fényképpel bizonyítják a kincstár felé. (Később ezen hiányosság megszüntetését 

levélben erősítette meg, amelyben képi bizonyítékkal is alátámasztotta, hogy a hiányosságot 

megszüntette.) 

A végleges elszámolást az Önkormányzat 2009.04.16.-án küldte meg a Magyar 

államkincstárnak. Az elszámolás a szerződés szerint történt, teljes körű, és tartalmazta az 

összes bizonyító erejű dokumentumot. 

 

Összegzés 

Szentgotthárd Város Önkormányzata jelenleg a Műszaki Iroda keretében  pályázatírói csoport 

2 fő pályázatíróból áll, valamint a Kistérségi Iroda keretén belül is alkalmaz egy fő 

pályázatírót, akinek a munkaköre megosztott. 

A pályázatírók feladata a pályázatok felkutatása, felmérése, az előzetes számítások megírása, 

majd annak megismertetése a Képviselő – Testülettel. 

A legfontosabb feladatuk a pályázatok megírása, valamint sikeres pályázat esetén a 

pályázatok menedzselése, lefolytatása, és elszámolása. Egy pályázatíró egy pályázattal 

foglalkozik, és kíséri figyelemmel. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évek sikeres pályázati 

megindokolják, hogy a hivatal ennyi pályázatírót foglalkoztasson. 

Összességében mind a pályázatírás kialakult gyakorlati folyamata jó, a pályázatírásban részt 

vevő dolgozók jól, és precízen végzik a munkájukat. 

 

Szentgotthárd 2011. július 20. 

                                                                    Doncsecz Gábor 

                                                                     Belső ellenőr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. augusztus 31-i ülésére 
 

Tárgy: „Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” pályázat tárgyában 
földhasználati díj fizetése az MNV Zrt. részére 

 
Tisztelt Képviselő–testület! 
 
A Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása projektben a II. fordulós 
pályázat is támogatásban részesült, rendelkezünk a kivitelezés indításához szükséges vízjogi 
engedéllyel, de nem áll rendelkezésre a kezelő épületre vonatkozó építési engedély. 
Az építési engedély megszerzésének akadálya, hogy egy éve folyamatban van a Magyar 
Állam, mint ingatlan tulajdonos nevében eljáró MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulásának 
megadási eljárása. Az elmúlt egy évben számos módon igyekeztünk gyorsítani az eljárást, az 
érintett ingatlan (hrsz: 0722/39) megvásárlására nem volt lehetőség, mivel természetvédelmi 
és NATURA 2000 terület, a cserére vonatkozó ajánlatunkat pedig a Zrt. nem fogadta el. 
 
Megoldásként a mellékletként csatolt földhasználati megállapodás aláírására van szükség, 
amelyben az Önkormányzat egyszeri és éves földhasználati díj fizetését vállalja. 
 
„Az Ingatlanra a földhasználati jog megszerzéséért és gyakorlásáért az Önkormányzat évi 
használati díjat köteles fizetni. A földhasználati jog 92 m² területű ingatlanrészre vonatkozik, 
melyre az Önkormányzat a Megállapodás aláírását követő negyvenöt napon belül 27.600.-
Ft+ÁFA (azaz: Harmincnégyezer-ötszáz forint) egyszeri és 24.840.- Ft+ÁFA (azaz: 
Harmincegyezer-ötven forint) éves díjat köteles fizetni, az aláírást követő évtől, minden év 
január 31-ig. Az Önkormányzat az egyszeri és éves díjat az MNV Zrt. részére átutalással az 
MNV Zrt. MÁK-nál vezetett 1003200001034310 számú bankszámlájára köteles átutalni.”   
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a földhasználat egyszeri és éves díjának fedezetét 2012-
től költségvetésében biztosítani szíveskedjék.  

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

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész ivóvízminőség-javítása” című pályázat tárgyában az MNV Zrt-nek a 
0722/39 hrsz ingatlan földhasználatáért fizetendő egyszeri és éves díj összegét 2012. évtől 
költségvetésében biztosítja.  

Határidő: 2011. augusztus 31.  
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 Pénzügyi Iroda 
 Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport 
 
Szentgotthárd, 2011.10.03. 
 

Huszár Gábor 
polgármester 

Ellenjegyzem: 
Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 
 



 

 
M U N K A P É L D Á N Y !  

A DÖNTÉSHOZÓ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! 
 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. § (1) bekezdése alapján nem nyilvános 

a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács/az MNV Zrt. Vezérigazgatója döntéséig 
Dr. Tuboly János  Vigh Edit 

 
 

                                                             Ellenjegyzem: 
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1. számú melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely: 9971 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.), 
statisztikai számjele: 15421481-8411-321-18, képviseli: Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs 
Zsolt jegyző, a továbbiakban Önkormányzat, 
 
másrészről a 
 
Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § e) pontja 
alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56; 
Cégjegyzékszám: 01-10-045784; KSH szám: 14077340-6420-114-01, adószám: 14077340-2-41, 
képviseli: dr. Tuboly János területi irodavezető, Vigh Edit helyettes területi irodavezető MNV 
Zrt. Vas Megyei Területi Iroda 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2/b.) 
 
a továbbiakban MNV Zrt. között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlan-nyilvántartásban Szentgotthárd 0722/39 hrsz. 
(továbbiakban: Ingatlan) alatt nyilvántartott, „kivett udvar” megnevezésű, Magyar Állam 
tulajdonában lévő 374 négyzetméter alapterületű ingatlan (Őrségi Nemzeti Park, Natura 
2000 terület), mely az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett Vas megyei Víz és Csatornamű 
Vállalat (9700 Szombathely, Rákóczi u. 19.) kezelésében áll. 

 
Az Önkormányzat az ingatlanon, a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0021. számú 
Szentgotthárd-Farkasfa ivóvízminőség-javítása pályázat keretében 32 m2 alapterületű 
Gépház épületet és kiszolgáló létesítményeket (szennyvízgyűjtő, kerítés, kiszolgáló út) 
(továbbiakban: Épület és létesítmények) - mindösszesen 92 m2 - építtetett. A 
Szentgotthárd-Farkasfa kistérségi vízmű vízminőség javítását biztosító 
vízilétesítményekre a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 5790-2/9/2008. számon vízjogi létesítési engedélyt adott ki, melyet 6030-
2/3/2010. iktatószámú határozatában módosított. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 
12-7/2010. ügyszámon a beruházáshoz hozzájárulását adta. A Vas megyei Víz- és 
Csatornamű Zrt. 28301/2010. iktatószámú levelében hozzájárult az építéshez. 
 
Ezen megállapodás célja, hogy az Épület és létesítmények felépítése kapcsán kialakuló 
tulajdoni és használati viszonyokat a szerződő felek egymás között rendezzék. 
 

2. A Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. a jelen megállapodás aláírásával 
tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat az Ingatlanon Épületet és létesítményeket 
építtet, a Jandrasits Tibor (É-3-18-0080) KŐBETERV Mérnöki Kft. által 2010. 
májusában készített terveknek megfelelően. 



 
  
 

 
3. Az Önkormányzat akként nyilatkozik, hogy az építési engedélyben foglalt feltételeket 

maradéktalanul betartva az Épület és létesítmények építésével kapcsolatos 
munkálatokat, és a szükséges területrendezési, földfelszín helyreállítási munkákat saját 
költségén elvégzi. Az Önkormányzat az építkezés megkezdése előtt saját költségén 
közműfeltárást végez és a szükséges áthelyezéseket elvégzi.  
A közműfeltárás és áthelyezés továbbá az építkezés költségeit véglegesen az 
Önkormányzat viseli. 
 

4. Az Épület és létesítmények, az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként 
nyilvántartott felépítményként a Ptk. 97.§ (2) bekezdése alapján az Önkormányzat 
tulajdonába kerül. Ennek érdekében az MNV Zrt. a bejegyzéshez szükséges vázrajzok, 
illetve terület kimutatás aláírásával, a használatbavételi engedély jogerejének beálltára 
figyelemmel visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az Épület és létesítmények 
önálló tulajdonú épületként nyilvántartásra, és annak tulajdonjoga az Önkormányzat 
javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 
 
Felek tudomással bírnak arról, hogy a Ptk. 97.§ (3) bekezdésé alapján a földtulajdonost az 
épületre, az épület tulajdonosát a földre elővásárlási jog illeti meg. 
 

5. Az MNV Zrt. jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Épület és 
létesítmények fennállásáig, 92 m2 terjedelméig a mindenkori tulajdonos javára az ingatlan-
nyilvántartásba földhasználati jog kerüljön bejegyzésre. Felek megkeresik és felkérik a 
Körmendi Körzeti Földhivatalt a földhasználati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére. 
 
Az Ingatlanra a földhasználati jog megszerzéséért és gyakorlásáért az Önkormányzat évi 
használati díjat köteles fizetni. A földhasználati jog 92 m² területű ingatlanrészre 
vonatkozik, melyre az Önkormányzat a Megállapodás aláírását követő negyvenöt napon 
belül 27.600.-Ft+ÁFA (azaz: Harmincnégyezer-ötszáz forint) egyszeri és 24.840.- 
Ft+ÁFA (azaz: Harmincegyezer-ötven forint) éves díjat köteles fizetni, az aláírást követő 
évtől, minden év január 31-ig. Az Önkormányzat az egyszeri és éves díjat az MNV Zrt. 
részére átutalással az MNV Zrt. MÁK-nál vezetett 1003200001034310 számú 
bankszámlájára köteles átutalni.  
 
Amennyiben az Önkormányzat a díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó 
késedelembe esik, a késedelem időtartamára a hátralékos összeg után a jegybanki 
alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles az MNV Zrt. 
részére fizetni. 
 
A földhasználati díj 2012. január 1-től évente a tárgyév január 1. napi határnaptól a KSH 
által kiadott előző évi fogyasztói árindex mértékével azonos mértékben emelkedik. Az 
emelést az MNV Zrt. az árindextől szóló nyilvános adat közzétételét követően, az 
Önkormányzatnak megküldendő tájékoztató levele mellett, a soron következő számlától 
kezdve automatikusan érvényesíti.



 
  
 

7.  Felek az egymáshoz intézendő értesítéseiket írásban, a következő személyek részére,          
illetve címre kötelesek eljuttatni: 
Az Önkormányzat részére: 
Címzett: Huszár Gábor polgármester, 
Cím: 9970 Szentgotthárd Széll K. tér 11. 
A MNV Zrt. részére: 
Címzett: Dr. Tuboly János területi irodavezető 
Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2/b. 
 

8.   Felek a jelen szerződés elkészítésével, ügyvédi ellenjegyzésével és a földhivatali eljárásban 
a képviseletükkel ………… ügyvédet bízzák meg. Ezen megállapodás aláírása a jogi 
képviselő részére adott meghatalmazást is jelent. Jelen szerződés elkészítésével és 
ellenjegyzésével kapcsolatos valamennyi ügyvédi költséget és díjat, valamint a földhivatali 
eljárás költségét az Önkormányzat viseli.  

 
9.  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. A jelen 

megállapodással összefüggésben felmerülő jogvitáik eldöntésére a felek - a hatáskörtől 
függően – a Szombathelyi Városi Bíróság, illetve a Vas Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki.  

 
A jelen megállapodás 10, egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből 4 
példány az MNV Zrt-t., 4 példány az Önkormányzatot, 2 példány az ellenjegyző ügyvédet illeti. 
 
Jelen megállapodást felek, mint akaratukkal egyezőt a mai napon elfogadólag aláírták. 
 
Szombathely, 2011. 
 
 
 
 

Magyar  Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
részéről 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
részéről 

 
 

………………… 
Dr. Tuboly János 

területi irodavezető 
 
 

…………………. 
Vigh Edit 

helyettes területi irodavezető 

 
 

………………… 
Huszár Gábor 
polgármester 

 
 

………………… 
Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 
 
 

…………………. 
Jakabné Palkó Edina 
Pénzügyi irodavezető 

  
 
 

 
Ellenjegyzem:     Ellenjegyzem: 



 
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. augusztus 31-i testületi ülésére 
 

Tárgy: Luzern (Svájc) – Szentgotthárd partnerségi megállapodás jóváhagyása 
 
Tisztelt Képviselő–testület! 
 
A Képviselő-testület 2011. március 25-én megtartott rendkívüli zárt ülésén hozott, 57/2011 
számú Képviselő-testületi határozattal úgy döntött,  Szentgotthárd város Önkormányzata 
pályázatot kíván benyújtani a Svájci-Magyar Együttműködési Program által társfinanszírozott 
Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap (TTPA) pályázati kiírására, „Szentgotthárd-
Luzern energiaváros projekt” címmel.  
 
A pályázatot elnyertük, ennek keretében 2011.08.11-12-én városunk vendége volt Ursula 
Stämmer-Horst, Luzern város alpolgármester-asszonya. Teendői miatt  az alpolgármester-
asszony csak a fent említett időpontban tudott személyesen megjelenni, így a megállapodás 
azzal a kitétellel került aláírásra, hogy az csak Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő 
– testületének jóváhagyása esetén lép hatályba. Ez azt jelenti, hogy a T. Testület hozhat olyan 
döntést is mely szerint a Megállapodást nem tudja elfogadni.  
A találkozón egyeztetésre kerültek többek közt a projekt részletei, a költségvetés, az anyagi 
hozzájárulások pontos mértékei. Továbbá itt került sorra a program finanszírozása tárgyában 
kötött „Végrehajtási megállapodás” 5. mellékletét képező partnerségi megállapodás aláírására 
is E megállapodás 12. pontja mondja ki, hogy az csupán Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének jóváhagyását követően lép hatályba.  

A partnerségi megállapodás a felek azon szándékát hivatott érvényre juttatni, hogy 
aláírásával közös konzorciumot hozzanak létre, illetve a “Szentgotthárd-Luzern 
energiaváros projekt” című pályázatban meghatározott pályázati célt (a projektet) közös 
együttműködéssel valósítsák meg. Kifejezi továbbá a tagok jövőbeni együttműködésre 
vonatkozó szándékát, illetve azt, hogy az elért eredményeket a továbbiakban is fenntartják. 
Tartalmazza a partnerek nevét, az őket terhelő kötelezettségeket, anyagi hozzájárulásuk 
mértékét. 

A dokumentum az 1. számú mellékletben olvasható.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete jóváhagyja az Előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti, Szentgotthárd Város Önkormányzata és Luzern város között aláírt, 
a végrehajtási megállapodás 5. mellékletét képező partnerségi megállapodást. 
               
 Határidő:    azonnal 
 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
  
 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport 
Szentgotthárd, 2011.10.03. 
 
 

Huszár Gábor 
Polgármester 

 
Ellenjegyzem: 
   Dr. Dancsecs Zsolt 
    Jegyző 
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5. melléklet - Partnerségi Megállapodás 
Annex 5 - Partnership Agreement 

 
A mellékletet a főpályázónak és a partnereknek hivatalos, az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben 

megegyező módon aláírással kell ellátnia! (Partnertől nem elvárt az aláírási címpéldány benyújtása!) 
 

The annex must be signed by the Lead Applicant and the Partners in a manner fully corresponding to the official 
signature found on the specimen signature. (The Partner is not required to submit a specimen signature.) 

 
Alulírott szerződő felek jelen együttműködési megállapodás aláírásával konzorciumot hoznak létre abból 

a célból, hogy a konzorcium vezetője (a továbbiakban: Kisprojekt Végrehajtó) által a Svájci Hozzájárulás 
Testvértelepülési és Partnerségi Páyázati Alap keretében benyújtott “Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt” 
című pályázatban meghatározott pályázati célt (a projektet) közös együttműködéssel valósítsák meg. 

By signing the present Partnership Agreement, the undersigned parties shall establish a Consortium to 
achieve, through mutual cooperation, the objectives specified in the project proposal entitled “Szentgotthárd-
Lucerne energy city project”, submitted within the framework of the Twinning and Partnership Block Grant of the 
Swiss Contribution by the Leader of the Consortium (hereinafter as the ‘Executing Agency’).  

 
Az együttműködési megállapodás aláírása kifejezi továbbá a konzorciumi tagok (a továbbiakban: 

Partnerek) azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a Partnerek a projektben kifejezett célok 
megvalósítása érdekében a jövőben is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 

The Partnership Agreement furthermore expresses the commitment of the members of the Consortium 
(hereinafter as the ‘Partners’) to cooperate in the future after the closing date of the project so that the objectives 
set therein shall be continued as well as to undertake to sustain the results achieved until that date by providing 
their own resources. 
 
1./ A projekt céljának megvalósítása érdekében a pályázatot benyújtó Kisprojekt Végrehajtó együttműködési 

megállapodás megkötésével konzorciumot hoz létre. A konzorcium vezetője és koordináló intézménye a 
Kisprojekt Végrehajtó. A konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Kisprojekt Végrehajtó 
kötelezettsége. 

1./ The Small Project Executing Agency submitting the project proposal establishes the Consortium by way of a 
Partnership Agreement in order to realise the objective of the small project. The leader and coordinating 
institution of the Consortium shall be the Small Project Executing Agency. The Small Project Executing Agency 
bears full responsibility for the maintenance and proper operation of the Consortium.  

 
2./ A Partnerek az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik a pályázatban meghatározott 

cél(ok) megvalósításában a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek és költségvetésnek 
megfelelően a jelen megállapodás keretei között részt vállalnak: 

2./ The Partners are the following institutions, organisations and persons that and who, in accordance with the 
action plan, financial plan and budget defined in the project proposal, take part in attaining the objective(s) of 
the project proposal in conformity with this Agreement: 

 

A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése 

Official name of the institution/organisation 

 

Képviselő neve 

 (név és titulus) 

Represented by 
 (name and position) 

Kisprojekt Végrehajtó / Small Project Executing Agency 

Szentgotthárd Város Önkormányzata/Szentgotthárd Local 
Government 

Huszár Gábor polgármester/Gábor 
Huszár mayor 

Dr. Reisinger Richárd 
alpolgármester/Dr. Richárd Reisinger 
vice mayor 
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1. számú Partner: / Partner  No. 1.     

 
Luzern Városa / City of Lucerne 

Ursula Stämmer-Horst városi 
tanácsnok/ Ursula Stämmer-Horst town 
councillor 

2. számú Partner: / Partner  No.2. 
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium/III. Béla Technical 
School and Dormitory     
 

Bedics Sándor igazgató/ Sándor Bedics 
director 

3. számú Partner: / Partner  No. 3. 
PRONAS     
 

Soós Zoltán elnök/ Zoltán Soós 
president 

4. számú Partner: / Partner  No. 4. 
CEESAR-iHomeLab, Hochshule Luzern, Technik & 
Architektur/CEESAR-iHomeLab School of Engineering and 
Architecture Lucerne University of Applied Sciences and Arts    
 

Alexander Klapproth professzor/ 
Alexander Klapproth professor 

 
A Partnereknek külön-külön nyilatkozniuk kell az ÁFA törvény hatályáról, jelen Megállapodás alapján. 
Each Partner shall make a declaration on the scope of the VAT Act, based on this Agreement. 
 
3./ A projekt megvalósítása érdekében a Partnerek az alábbi (rész)feladatok megvalósítását vállalják, a 

pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: 
3./ The Partners, in accordance with the action plan and financial plan included in the project proposal, shall 

undertake the following (partial) tasks for carrying out the project: 
 

A szervezet/intézmény hivatalos megnevezése 

Official name of the institution/organisation 

Vállalt részfeladatok 

Partial tasks undertaken 

Kisprojekt Végrehajtó / Small Project Executing Agency 

      Szentgotthárd Város Önkormányzata/Szentgotthárd Local 
Government        

 

Projektmenedzsment / Project 
management. 

3. tevékenység: Legyen Sztg 
energiaváros! workshop szervezése / 
Activity 3: Be Sztg energy city! 
Organisation of workshop in Sztg 

4. tevékenység: Energiaváros 
kampány lebonyolítása / Activity 4: 
Energy city campaign 

5. tevékenység:  Sztg energiaváros 
stratégia és tervek kidolgozása svájci 
szakértői csoport által/ Activity 5: 
Development fo Sztg energy city 
strategy and plan by swiss expert 
group 

6. tevékenység: energiahatékony LED 
világítás kiépítése a Ligetben/ Activity 
6: Energy efficiency LED lighting 
system in Liget public park 

9. tevékenység: energia auditor 
bevonása a szakértői csoportba/ 
Activity 9: involvement of the Swiss 
energy auditor peer group   
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1. számú Partner: / Partner: 

Luzern Városa / City of Lucerne 

 

Projektmenedzsment / Project 
management. 

1. tevékenység: Workshop 
szervezése  Luzernben/ 
Activity 1: organisation of 
workshop in Lucerne 

2. tevékenység: Tanulmányút 
szervezése Luzernben/ 
Activity 2: organisation of 
Study in Lucerne 

7. tevékenység: A szentgotthárdi 
III. Béla Szakképző Iskolában a 
Luzerni Főiskola (HSLU) CEESAR-
iHomeLab-jának munkatársai által 
fejlesztett Energia Hatékonysági 
Vizualizációs Eszköz telepítése/ 
Activity 7: in III. Béla Technical 
School the Lucerne Hochschule 
(HSLU) CEESAR –  installation of 
Energy Efficiency Visualization 
Tool by developer iHomeLab 
experts 

8. tevékenység: A Luzerni Főiskola 
(HSLU) CEESAR- iHome Lab-jának 
munkatársai által fejlesztett 
Energia Hatékonysági 
Vizualizációs Eszközhöz 
kapcsolódó kommunikációs 
kampány Luzernben/ Activity 8: 
The awareness of the Lucerne 
School (HSLU) CEESAR – 
iHomaLab’s  Energy Efficiency 
Visualization Tool, by campaign- 
and its related communications in 
Lucerne 

10. tevékenység: záró konferencia 
Luzernben/ Activity 10: Closing 
conference in Lucerne 

 

 
 
4./ A Partnerek a projekt megvalósításához az alább meghatározott hozzájárulásukat adják, ill. az alább 

meghatározott mértékben részesülnek a támogatásból a projekt elszámolható költségének %-aként, az alábbi 
megoszlásban: 

4./ The Partners shall also make a contribution from their own resources to the implementation of the project as 
set out below, and shall receive the grant defined below as a percentage of the project’s eligible expenses, 
according to the following distribution: 

 

A szervezet/intézmény 
hivatalos megnevezése 

Official name of the 

Saját pénzbeli 
hozzájárulás 

Own financial 
contribution 

Partnert a támogatásból 
megillető összeg 

 
Amount of the grant due 

to the Partner 
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 institution/organisation 

HUF** 

 

%* HUF** 

 

%* 

Kisprojekt Végrehajtó 

Small Project Executing Agency 

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata/ Local 
Government of Szentgotthárd    

2.000.000,- 10 11.600.000,- 58 

1. számú Partner: 

Partner No. 1 

Luzern Városa / City of Lucerne 

 

0,- 0 6.400.000,- 32 

*A projekt elszámolható költségének …%-ban. 

*As a percentage of the project’s eligible expenses. 
 
 
5./ A Kisprojekt Végrehajtónak megítélt támogatás felosztható a Partnerek között, a Partnerek jelen Megállapodás 

4. pontjában meghatározott mértékben. 

5./ The grant awarded to the Small Project Executing Agency may be distributed among the Partners according to 
the extent defined in Paragraph 4 of this Partnership Agreement. 

 
6./ A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során létrejövő vagyontárgyak feletti 

rendelkezési jog a konzorciumot illetik az alábbi bontásban: 
6./ The Consortium shall have the right of disposal over property created in the course of the implementation of 

the project with the help of the grant, according to the following distribution: 
 

A szervezet/intézmény 
hivatalos megnevezése 

Official name of the 
institution/organisation 

A projekt keretében létrejött dolgok, beszerzendő 
eszközök 

Assets created or to be acquired within the 
framework of the project 

Becsült értéke HUF* 

Estimated value HUF * 

Kisprojekt Végrehajtó              
Small Project Executing 
Agency 

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata/ Local 
Government of 
Szentgotthárd    

Projektmenedzsment / Project management. 

3. tevékenység: Legyen Sztg energiaváros! 
workshop szervezése / Activity 3: Be Sztg energy 
city! Organisation of workshop in Sztg 

4. tevékenység: Energiaváros kampány 
lebonyolítása / Activity 4: Energy city campaign 

5. tevékenység:  Sztg energiaváros stratégia és 
tervek kidolgozása svájci szakértői csoport által/ 
Activity 5: Development fo Sztg energy city strategy 
and plan by swiss expert group 

6. tevékenység: energiahatékony LED világítás 
kiépítése a Ligetben/ Activity 6: Energy efficiency 
LED lighting system in Liget public park 

9. tevékenység: energia auditor bevonása a 
szakértői csoportba/ Activity 9: involvement of the 
Swiss energy auditor peer group   

 

13.600.000,- 
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1. számú Partner: 
Partner  No. 1 

Luzern Városa / City of 
Lucerne 

Projektmenedzsment / Project management. 

3. tevékenység: Workshop szervezése  
Luzernben/ Activity 1: organisation of 
workshop in Lucerne 

4. tevékenység: Tanulmányút szervezése 
Luzernben/ Activity 2: organisation of 
Study in Lucerne 

7. tevékenység: A szentgotthárdi III. Béla 
Szakképző Iskolában a Luzerni Főiskola (HSLU) 
CEESAR-iHomeLab-jának munkatársai által 
fejlesztett Energia Hatékonysági Vizualizációs 
Eszköz telepítése/ Activity 7: in III. Béla 
Technical School the Lucerne Hochschule 
(HSLU) CEESAR –  installation of Energy 
Efficiency Visualization Tool by developer 
iHomeLab experts 

8. tevékenység: A Luzerni Főiskola (HSLU) 
CEESAR- iHome Lab-jának munkatársai által 
fejlesztett Energia Hatékonysági Vizualizációs 
Eszközhöz kapcsolódó kommunikációs kampány 
Luzernben/ Activity 8: The awareness of the 
Lucerne School (HSLU) CEESAR – iHomaLab’s  
Energy Efficiency Visualization Tool, by 
campaign- and its related communications in 
Lucerne 

10. tevékenység: záró konferencia Luzernben/ 
Activity 10: Closing conference in Lucerne 

 

6.400.000,- 

 
A beszerzésekhez kapcsolódó okiratot és egyéb dokumentumot a rendelkezési jog jogosultjának kell megőriznie. 
The documents related to procurements and other documentation shall be kept by the holder of the right of 
disposal.  
 
7./ A konzorciumból a Partnerek – a Kisprojekt Végrehajtó kivételével – csak különösen indokolt esetben 

válhatnak ki. Kiválás esetén a Partner köteles a Kisprojekt Végrehajtót erről a szándékáról a kiválás előtt 30 
nappal írásban tájékoztatni. A Kisprojekt Végrehajtó köteles ezt a szándékot a Támogatásközvetítő Szervezet 
felé jóváhagyásra megküldeni.  
Esetleges kiválás esetén a Partner köteles a – jelen együttműködési megállapodás keretében – használatába 
kapott vagyontárgyat a Kisprojekt Végrehajtónak haladéktalanul visszaszolgáltatni, aki köteles azt továbbra is 
a projekt céljaira felhasználni. Kiválás esetén is a Kisprojekt Végrehajtó felelős a pályázatban megfogalmazott 
célok megvalósulásáért. 

7./ Partners of the Consortium – except for the Small Project Executing Agency – may only leave the Consortium in 
especially justified cases. In the event of leaving the Consortium, the Partner concerned shall notify the Small 
Project Executing Agency of such intention in writing 30 days prior to departure. The Small Project Executing 
Agency shall send this declaration of intent to the Block Grant Intermediate Body (BGIB)  for approval.  
In the event of departure, the Partners concerned shall be required to return to the Small Project Executing 
Agency immediately the assets that were given to them under this Partnership Agreement. The Small Project 
Executing Agency shall continue using the assets for the purpose of pursuing the project’s objectives. In the 
event of departure, the Small Project Executing Agency shall remain responsible for realising the objectives 
defined in the project proposal. 
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8./ A Kisprojekt Végrehajtó köteles a konzorciumból kizárni azt a Partnert, akinek tevékenysége, működése a 
projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 

8./ The Small Project Executing Agency shall exclude from the Consortium any Partner whose activity or operation 
endangers the implementation of the project from either a financial or a professional perspective.   

 
9./ A jelen együttműködési megállapodás 1. pontjával összhangban a Támogatásközvetítő Szervezet irányába a 

konzorcium minden tagjának működéséért, valamint a támogatás szabályszerű és szerződésszerű 
felhasználásáért a Kisprojekt Végrehajtó tartozik teljes egyszemélyi felelősséggel. Ez a rendelkezés nem érinti 
a Partnereknek azon jogát, hogy a felelősség módját és mértékét egymás közötti viszonyukban szabályozzák. 
Bármely Partner által elkövetett pénzügyi vagy szakmai szabálytalanságért, jogszabálysértésért, a Kisprojekt 
Végrehajtási Megállapodással és annak mellékleteivel ellentétes tevékenységért a Kisprojekt Végrehajtó a 
Támogatásközvetítő Szervezet felé korlátlanul felel. 

9./ Pursuant to Paragraph 1 of this Cooperation Agreement, the Small Project Executing Agency shall bear full sole 
responsibility towards the BGIB for the operation of each member of the Consortium and for the regular 
utilisation of the grant as per contract. This provision shall not prejudice the right of the Partners to regulate 
the manner and extent of their responsibility among themselves. The Small Project Executing Agency shall be 
responsible, without limitation, towards the BGIB for any financial or professional malpractice, infringement 
or operation contrary to the Small Project Implementation Contract and its annexes committed by any 
Partner.  

 
 
10./ A Kisprojekt Végrehajtó kötelezettségei: 
10./ The Small Project  Executing Agency’s obligations:  
 

 Kisprojekt Végrehajtó készíti el és nyújtja be a Támogatásközvetítő Szervezetnek az egységes, összesített 
időközi projektjelentéseket és a projektzáró jelentést a Kisprojekt Végrehajtási Megállapodásban 
meghatározott módon. 

The Small Project Executing Agency shall prepare and submit to the BGIB the consolidated Project Interim 
Report and the Project Completion Report, as defined in the Small Project Implementation Agreement.  

 
 Projekt Végrehajtó kötelezettsége az előleg lehívásához szükséges bankszámlakivonat(ok) vagy banki 

nyilatkozatok rendelkezésre bocsátása az előleggel arányos önrész összegéről. 

The Small Project Executing Agency shall be obliged to make the bank statement(s) about indicating the 
amount of own resources proportionate to the advance payment, which is required for drawing down the 
advance payment, available. 
 

 Kisprojekt Végrehajtó nyújtja be a kifizetési kérelmeit a Támogatásközvetítő Szervezetnek. 

The Small Project Executing Agency shall submit the disbursement requests to the BGIB.  
 

 Kisprojekt Végrehajtó az egész konzorcium nevében kapcsolatot tart a Támogatásközvetítő Szervezettel. 

The Small Project Executing Agency shall be responsible for keeping contact with the BGIB on behalf of the 
entire Consortium.  
 

 Kisprojekt Végrehajtó megfelelő időben tájékoztatja a Partnereket a Támogatásközvetítő Szervezettel 
folytatott kommunikációról és annak tartalmáról. 

The Small Project Executing Agency shall notify the Partners about its communication with the BGIB and 
the contents thereof in due time. 

 
 Kisprojekt Végrehajtó azonnal értesíti a Partnereket bármely olyan eseményről, amely a 

projektvégrehajtásának ideiglenes vagy végleges megszakításához vagy a projektmegvalósításban 
bekövetkező bárminemű eltéréshez vezethet. 

The Small Project Executing Agency shall immediately notify the Partners of any event which may entail 
the temporary or permanent interruption of the project’s implementation, or any deviation therein. 
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 Kisprojekt Végrehajtó felel a Végrehajtási Megállapodásban szabályozott, költségvetési sorok közötti 
esetleges átcsoportosításokért. 

The Small Project Executing Agency is responsible for any potential reallocations between budget lines, 
regulated by the Implementation Agreement.  

 
 Végrehajtási Megállapodás mellékletét képező költségvetés sorainak módosítása iránti kérelmének 

benyújtása előtt a Kisprojekt Végrehajtónak meg kell szereznie a Partnerek erre vonatkozó 
beleegyezését, amennyiben a módosítás őket is érinti. 

Prior to submitting a request for modifications to the budget lines forming an annex to the  Small Project 
Implementation Agreement, the  Small Project Executing Agency shall obtain the Partners’ consent 
thereto, in case the modification also affects the latter. 

 
 Kisprojekt Végrehajtó hitelesíti (illetve a következő szöveggel látja el „a számla az eredetivel mindenben 

megegyező”) a Partnerek számlamásolatait és alátámasztó dokumentumait. 
The Small Project Executing Agency shall certify (or add the following written statement: ‘this receipt fully 
corresponds to the original’) the Partners’ copies of receipts and supporting documents. 

 
 Kisprojekt Végrehajtó vállalja, hogy az előleg Partnerekre jutó hányadát, továbbá az időközi 

projektjelentésekben a Partnerek által számlákkal alátámasztott, és a Támogatásközvetítő Szervezet által 
jóváhagyott összeget, ennek a Kisprojekt Végrehajtó által megadott elkülönített bankszámlára való 
megérkezése után, 5 munkanapon belül a Partnereknek kifizeti bármilyen fajta levonás, visszatartás vagy 
bármely egyéb külön díj felszámolása nélkül. 
The Small Project Executing Agency undertakes to disburse the Partners their share of the advance 
payment and the amount determined in the Project Interim Reports, which is supported by receipts and 
approved by the BGIB, within 5 working days from it having been credited to the dedicated bank account 
specified by the  Small Project Executing Agency, without any deductions, retentions or charging any other 
form of fee. 

 
 Kisprojekt Végrehajtó a soron következő időközi projektjelentésben beszámol, arról, hogy a részére 

folyósított támogatásból a konzorciumi tagokat megillető rész átutalása megtörtént. 
The Small Project Executing Agency shall, in the subsequent Project Interim Report, report the fact that 
the transfer of the portion due to the Consortium members from the grant disbursed to it has been carried 
out. 

 
 
11./ A Partnerek kötelezettségei: 

11./ The Partners’ obligations: 
 

 Partner kapcsolattartó személyt nevez ki, aki felel a vállalt projektrész megvalósításáért, és aki a Partnert 
képviseli. 

The Partner shall appoint a contact person, responsible for implementing the undertaken project segment 
and for representing the Partner. 

 
 Partner a felelősségi körébe tartozó projektrészt a tervezett határidőre megvalósítja. 

The Partner shall execute the project segment falling within its scope of responsibility by the planned 
deadline.  

 
 Partner támogatja a Kisprojekt Végrehajtót az időközi projektjelentések és a projektzáró jelentés 

elkészítésében, ezekhez szükséges adatot időben rendelkezésére bocsátja. 

The Partner shall provide support for the Small Project Executing Agency in preparing the Project Interim 
Report and the Project Completion Report, making all necessary data available in due time. 

 
 Partner külön nyilvántartást vezet a projektről. 

The Partner shall prepare a separate register on the project. 
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 Partner azonnal értesíti a Kisprojekt Végrehajtót bármely olyan eseményről, amely a projekt ideiglenes 
vagy végleges megszakításához vagy a projektmegvalósításban bármely eltéréshez/módosuláshoz 
vezethet. 

The Small Project Executing Agency shall immediately notify the Partners of any event which may entail 
the temporary or permanent interruption of the project’s implementation, or any deviation therein. 

 
 Minden Partner olyan mértékben felel a költségvetésért, amilyen mértékben a Partnerségi megállapodás 

szerint részt vesz a projektben, és elkötelezi magát, hogy a Partnerségi megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően rendelkezésre bocsátja a saját erő általa biztosítandó részét. 

All Partners are responsible for the budget to the extent of their participation in the project as defined in 
the Partnership Agreement, and shall undertake a commitment to make available their portion of own 
resources in line with the stipulations of the Partnership Agreement. 
 

 Minden Partner elkülönítetten vezetett nyilvántartása tartalmazza a projekttel kapcsolatos valamennyi 
kiadást és az abból származó valamennyi bevételt. A pénzügyi jelentéseket és egyéb dokumentumokat – 
beleértve az eredeti dokumentumokat és egyéb kötelező bizonylatok másolatait is – a Partner a 
Kisprojekt Végrehajtónak az általa meghatározott módon és ütemezés szerint nyújtja be. 
Every Partner shall keep a separate register containing all the expenses related to the project and all the 
revenues derived therefrom. Financial reports and other documents – including original documents and 
the copies of other compulsory certificates – shall be submitted by the Partners to the Executing Agency in 
the manner and according to the schedule determined by the latter. 

 
 Amennyiben közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor, azok a szabályok vonatkoznak rájuk, amelyek a 

Projekt Végrehajtóra is. 
If a public procurement procedure is carried out, the rules applying to the Small Project Executing Agency 
shall also apply to the Partners. 

  
 Abban az esetben, amennyiben a TKSZ a már kifizetett támogatás visszafizetésére szólítja fel a Kisprojekt 

Végrehajtót, a Partnerek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a visszatérítendő támogatás azon részét, 
amely Nekik felróható okból került megállapításra, a TKSZ visszafizetési felhívásának kézhezvételétől 
számított 5 munkanapon belül a Kisprojekt Végrehajtónak átutalják. 

In the event that the BGIG demands the repayment of the disbursed grant from the Small Project 
Executing Agency, the Partners shall undertake a commitment to transfer to the Small Project Executing 
Agency the portion of the grant which is to be repaid for reasons attributable to them, within 5 working 
days of receipt of the repayment request. 

 
 
12./ Jelen együttműködési megállapodás a pályázat és a Kisprojekt Végrehajtási Megállapodás elválaszthatatlan 

részét képezi. Az együttműködési megállapodás Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének jóváhagyását követően lép hatályba. (A Képviselő-testületi ülés időpontja: 2011-08-31.)  Az 
együttműködési megállapodásnak az alulírott felek által elfogadott módosítása csak írásban lehetséges, és 
a módosítás csak abban az esetben és meghatározott időpontban lép hatályba, amikor a módosítás 
kézhezvételét a Végrehajtási Megállapodásban meghatározott Támogatásközvetítő Szervezet írásban 
visszaigazolta. 

12./ This Partnership Agreement shall form an integral part of both the project proposal and the Small Project  
Implementation Agreement. Any amendment to the Partnership Agreement shall be deemed to have been 
approved by the undersigned parties only if it has been made in writing, and the amendment shall enter into 
force on the day, and only if, the BGIB defined in the Implementation Agreement confirms the receipt of the 
modification in writing.   

 
 
13./ Alulírottak nyilatkoznak, hogy a Kisprojekt Végrehajtó által megkötendő Kisprojekt Végrehajtási 

Megállapodás mintát és annak mellékleteit részletesen ismerik, és az abban meghatározott pénzügyi és 
szakmai szabályokat magukra nézve is kötelezőnek ismerik el. 
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13./ The undersigned parties declare that they have read and fully understood the sample Small Project 
Implementation Agreement to be concluded by the Small Project Executing Agency as its annexes, and that 
they are willing to be bound by the financial and professional rules laid down therein. 

 
Kelt: Szentgotthárd, 2011. 08.10 

Done at Szentgotthárd, on 10. 08. 2011 
 
 
 

 
............................................. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Szentgotthárd Local Government  

Kisprojekt Végrehajtó 

Small Project Executing Agency 
 

 
…………………………………….. 

Stadt Luzern 
City of Lucerne 
Svájci Partner 

Swiss Partner 
 
 
 

 

 
.............................................. 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 
III. Béla Technical School and 

Dormitory 
Partner 
Partner 

 
 

 
.............................................. 

PRONAS 
Partner 
Partner 

 

 
.............................................. 

CEESAR-iHomeLab, Hochshule Luzern, 
Technik & Architektur  

CEESAR-iHomeLab School of 
Engineering and Architecture Lucerne 
University of Applied Scinces and Arts 

Partner 
Partner 
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A partner ÁFA nyilatkozata 
 
Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető ki! / Only one declaration can be filled in depending on 
tax-paying position! 
1.  A partner nem alanya az ÁFA-nak. Az igényelt támogatási összeg meghatározásánál az ÁFA-val növelt 

(bruttó) összeg kerül figyelembevételre. / 
Partner is not subject to VAT. Total gross costs (total net costs + total VAT) should  be considered when 
indicating the grant amount 

Kelt/Date: ………………………. P.H./L.S.  

a partner aláírása 
(az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyező módon) 

  Official signature of the partner 
 
2.  A partner alanya az ÁFA-nak és jogosult a támogatásból megvalósított projektje kapcsán az ÁFA 

levonására. Az igényelt támogatási összeg meghatározásánál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül 
figyelembevételre. /  
Partner is subject to VAT and she/he is eligible to deduct the VAT in case of project supported by grant. 
Total net costs (total gross costs - total VAT) should be considered when indicating the grant amount 

Kelt/Date: ………………………. P.H./L.S.  

a partner aláírása 
   (az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyező módon) 
  Official signature of the partner 

 
3.  A partner az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. 

Az igényelt támogatási összeg meghatározásánál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül 
figyelembevételre. /  
Partner belongs under Act N0 XLIII of (15.XI.) 2002 on Unified Entrepreneur Tax. Total gross costs (total 
net costs + total VAT) should be considered. 

Kelt/Date: ………………………. P.H./L.S.  

a partner aláírása 
(az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyező módon) 

Official signature of the partner 
 
4.  A partner alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem 

illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet pl.: ingyenes 
szolgáltatás, egyéb (kérem jelölje meg) végez). Az igényelt támogatási összeg meghatározásánál az ÁFA-
val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. /  
Partner is subject to VAT but she/he is not entitled to deduct the VAT in case of project supported by 
grant (he/she carries out exempt activity  or  her/his activity is not accompained by tax-deduction right 
e.g: free-service, other (please indicate it)). Total gross costs (total net costs + total VAT) should be 
considered. 

Kelt/Date: ………………………. P.H./L.S.  

a partner aláírása 
(az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyező módon) 

Official signature of the partner 
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Nyilatkozat a közbeszerzésről és kötendő szerződésekről 
(magyarországi partnerek) 

 
 
A Partner nyilatkozata a projekt keretében tervezett lefolytatandó közbeszerzési eljárásokról 

és kötendő szerződésekről 
 
Alulírott …, a … (székhely: …; cégjegyzékszám/törzskönyvi bejegyzés száma/egyéb, hivatalos 
nyilvántartásba vételt igazoló regisztrációs szám: …; adószám:…) aláírásra jogosult képviselője 
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Svájci-Magyar Együttműködési Program 
Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alapjának keretében meghirdetett pályázati felhívásra 
benyújtott, … című projekt megvalósítása során figyelembe vesszük a 2003. évi CXXIX. törvényt a 
közbeszerzésekről és annak módosításait. 
 
A törvény értelmében az alábbi közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatását tervezzük a pályázatban 
bemutatott projekt megvalósítása kapcsán: 
 

A közbeszerzés 
tárgya 

A közbeszerzés 
becsült (nettó) értéke 

(Ft) 

Tervezett eljárás 
típusa 

Az eljárás 
lebonyolításának 

felelőse1 
    
    
    
    

 

A projekt megvalósítása során tervezett szerződések és azok típusai: 

 

Szerződés tárgya A szerződés becsült 
(nettó) értéke (Ft) 

A szerződés típusa2 

   
   

 

Dátum:       
Aláírás: 

    
   

   

   

 

                                                
1 Pl. pályázó, konzorciumi partner, külső megbízott (cég), stb. 
2 Pl. megbízási szerződés, szállítási szerződés, vállalkozási szerződés, stb. 



  

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2011.augusztus 31-i képviselő-testületi ülésére 

 
 
Tárgy: Helyi építési szabályzat módosítása 
  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A DOMI-INVEST Kft. tulajdonában levő Szentgotthárd Füzesi u. 13. számú, 0227. hrsz-ú 
telken a beszállítói tevékenység bővítése olyan fejlesztéseket tesz szükségessé a 
közeljövőben, melyek megvalósításához a telek beépíthetőségi mértékének a jelenlegi 40 %-
ról, 50 %-ra növelése szükséges. A DOMI-INVEST Kft. tárgyhoz kapcsolódó kérelmét a 
Képviselő-testület a 139/2010. számú határozatával támogatta. 
 
A felülvizsgálat lezajlott. 
 
Az állami főépítész úr záró-véleménye az előterjesztés 1.sz. melléklete. 
 
A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) módosításának dokumentumai az 
előterjesztés 2.sz. mellékletét képezik, melyek a Műszaki Irodán rendelkezésre állnak. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eljárás lefolytatása során az üggyel 
kapcsolatban az érintett lakosság, szerveztek, érdek-képviseleti szervek részéről észrevétel 
nem érkezett. 
    
A változások lényeges elemei: 
A Szabályozási Terv a módosítás során a vonatkozó építési övezet jellemző előírásaiban 
változik, az övezeti betűjel melletti táblázatban a legnagyobb beépítettség mértéke 40 % 
helyett 50% lesz. 
 
A HÉSZ-ben a Gksz-K jelű építési övezetben a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 
a  jelenlegi 40 %-ról 50 %-ra emelekedik. 
 
Az övezet gépkocsi elhelyezésre vonatkozó rendelkezése is módosul, amely kimondja, hogy a 
szükséges számú gépkocsi parkolót  telken belül kell elhelyezni. Ugyan jelen módosítással az 
OTÉK 42.§(1) bekezdésében foglaltak szerint csak a meglévő műhelycsarnok bővítményének 
parkoló-igényét kell biztosítani, amely telken belül rendelkezésre áll, de a szintén meglévő, 
most nem bővülő barkács-áruház parkolói jelenleg is az önkormányzattal történt 
megállapodás alapján közterületen vannak.  
 
A vonatkozó rendelkezés módosítása hivatkozva a 23/2006(IV.27.) sz. helyi parkolási 
rendeletre, annak feltételei alapján a közterületen való parkolást lehetővé teszi. 
 
 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 4. 
 
 Dr.Dancsecs Zsolt 
 jegyző   



  

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének … / 2011. (…) 
önkormányzati rendelete a Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatáról valamint 

szabályozási tervéről szóló 28/2007 (IX. 27)számú egységes szerkezetbe foglalt 
önkormányzati rendelete módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvényben, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) kormányrendeletben foglaltak alapján  
 
a véleményezési eljárásban közreműködő alábbi államigazgatási szervek: 
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész 
- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
- Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Körmendi, Őriszentpéteri,   
  Szentgotthárdi, Vasvári Kistérségi Népegészségügyi Intézete 
- Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda 
- Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
- Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szabályozásfelügyeleti Kompetencia Központ 
- Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége  
- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság       
véleményének figyelembe vételével: 
 
   
az alábbi rendeletet alkotja  

 

1.§ (1) A Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatáról valamint szabályozási tervéről szóló 
28/2007 (IX. 27)számú egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet (továbbiakban  
Rendelet) 24.§. (1) bekezdés bevezető mondata helyébe az alábbi bevezető mondat lép: 
 

 „(1) A                        jelű kialakult építési övezet előírásai:” 
 
 
(2) A Rendelet 24.§. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„c)A beépítettség legnagyobb mértéke 50% lehet.” 
 

(3) A Rendelet 24.§. (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„h)A működéshez szükséges előírt számú gépkocsiparkolók és rakodóhelyek 
lehetőség szerint telken belül, de Szentgotthárd Város Önkormányzatának „Az 
építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-biztosítási kötelezettség 
teljesítésének elősegítéséről” szóló   23/2006.(IV.27.) ÖKT rendeletben meghatározott 
feltételekkel,  500m-en belül a közterület közlekedésre szánt területe egy részének 
felhasználásával is elhelyezhetők .” 

 
2.§ Záró rendelkezések 

       (1)  A Rendelet egyebekben változatlanul érvényes. 

(2) Ez a rendelet  a 970-SZABM/2/2010 törzsszámú tervdokumentáció 2.2 számú Ipari Park I. 
ütem szabályozási terve 2.sz. módosítása tervlapjával együtt érvényes. 
(3) Ez a rendelet a kihírdetését követő 30.napon  lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
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 ……………………… ……………………… 
 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihírdetve: 
 
 
 
 
A módosítás célja és indoklása: 
A módosítást a DOMI-INVEST Kft. kezdeményezte abból a célból, hogy az Opel gyár bevezető 
útjának keleti oldalán lévő ponthegesztő csarnokát bővíthesse. 
 
Módosítását a HÉSZ vonatkozó Gksz-K jelű építési övezetében a megengedett legnagyobb 
beépítettség mértékének előírása gátolja. Az övezet a Füzesi út melletti sávban már működő kisebb 
kereskedelmi - szolgáltató jellegű vállalkozások területére vonatkozik.  
Egyéb vonatkozásban a bővítés az övezeti előírások keretein belül megvalósítható. 
A cégnek a HÉSZ-re irányuló módosítási kérelmét az önkormányzat támogatta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.sz.melléklet

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 



 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 
 

Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítása; terület biztosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. Az Előzmények 
A 2011. évi LXXXII. Tv. A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról  
lehetővé teszi a társasági adót fizető vállalkozásoknak, hogy a törvény  
 
22/C. § (1) bekezdése szerint Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre 
nyújthat támogatást (juttatást):  
b) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet részére 
bd) a be) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra. 
 
22/C§ (2) szerint  Az adózó - kivéve az állami, többségi állami tulajdonú adózót - a (3) bekezdés szerint a 
részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig - döntése szerint - a támogatás (juttatás) adóéve és 
az azt követő három adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással 
nem növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor.  
 
 

Ezt a lehetőséget kihasználva az Opel Szentgotthárd Kft a Szentgotthárdi kézilabda Klub 
számára nyújt jelentős támogatást, melyből a Szentgotthárdi Kézilabda Klub a versenyzésre 
alkalmas sportcsarnokot kíván felépíteni. A felépítendő sportcsarnok mint új létesítmény 
mindenben megfelelne a mai kor követelményeinek – hosszú ideig biztosítaná a sportolás 
lehetőségét a szentgotthárdiaknak. Igen nagy segítséget jelentene a Szentgotthárdon jelentős 
bázissal rendelkező kézilabda sportágnak, perspektívát adna a további fejlődéshez. Erre 
tekintettel fogadtuk a megkeresésüket a segítés szándékával. 
 

II. Terület biztosítása  
A sportcsarnok elhelyezésére területre van szükség. Az erre leginkább megfelelő ingatlan a 
jelenlegi Városi sporttelep területe. Ezen a Szentgotthárd Város önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonát képező ingatlanon tudna megvalósulni egy kb. 2000 m2 alapterületű 
sportcsarnok, melynek befogadó képessége kb 600 állandó ülőhely és további kb. 400 mobil 
ülőhely. Ebből önmagában is látszik, hogy a csarnok bizonyos fokig átalakítható lenne, vagyis 
több sportág számára is szabványos küzdőteret biztosítana, de alkalmas lenne bármilyen 
közösségi rendezvényre (pl. koncertek helyszíne is lehetne). Téli edzéslehetőséget biztosítana 
szinten minden sportágban versenyző csapat részére. Ki tudná szolgálni korszerű öltözőkkel 
az egész sporttelepet. A sportcsarnok a támogatott egyesület (Szentgotthárdi Kézilabda Klub) 
beruházásában épülne fel és 15 évig ennek az egyesületnek kelle működtetnie is.   
  

Felmerül a kérdés, hogy az ingatlant, a Városi Sporttelepet milyen formában tudjuk az 
Egyesület rendelkezésére bocsátani. 
Felmerülhet a tulajdonjog átruházása. 
Ehhez a vagyonrendeletünk előírásait kell figyelembe venni: 
 
Vagyonrendeletünk szerint:  

Az önkormányzat törzsvagyona 
6. § Az önkormányzat törzsvagyonába azok a vagyonelemek tartoznak, amelyek közvetlenül 
kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy a közhatalom  gyakorlását 
szolgálják. 



8. § (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát –más jogszabályok 
szerint- a következő vagyonelemek jelentik: 
-közművek- kiemelt jelentőséggel a vízi-közművek, 
-intézmények (épületei, középületek, közterületek, 
-műemlék épület, 
-védett természeti terület, 
-muzeális emlék, 
-kulturális javak 
-temetők, 
-sportpályák, sportcélú létesítmények, 
-erdők 
Sportpályák , sportcélú létesítmények: 
Értékesítésére csak a sportegyesület megszűnése esetén sport és szabadidős tevékenység 
biztosítása mellett minősített többségű döntéssel van lehetőség. 
 
12.§ (3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyont ingyenesen 
átruházni - a 8.§.(3) bekezdésben meghatározottak szerint képviselő-testület döntése alapján 
lehet. 
 
Tehát a Városi Sporttelep a törzsvagyonba, a korlátozott vagyoni körbe tartozik. Ha 
rendelkezni akarunk a tulajdonjog átadásáról, akkor a fenti szabályokat kell néznünk: 
 
A sportról szóló törvény sportlétesítményeket szabályozó része az önkormányzati tulajdonú 
sportlétesítmények kapcsán külön előírásokat nem fogalmaz meg.  
 
A másik lehetőség  

az ingatlan használatba adása.  
Ennek szabályai a következők a Vagyonrendeletben: 
 
12. § A vagyon értékelése a tulajdonosi jogok gyakorlásakor 
. 
 (4)A használat, vagy hasznosítási jog átengedésekor az ellenérték meghatározásakor a 
használat, vagy hasznosítási jog piaci értékének meghatározása érdekében szakértő bevonása 
szükséges. A használat, illetve a hasznosítási jog átengedésére vonatkozó tulajdonosi jogok 
gyakorlására a piaci érték alapján kerülhet sor.  
 
A használati jog fogalmába a földhasználat is beletartozik, ez a PTK szerint a következő: 

A földhasználat  

155. § Ha az épület tulajdonjogát az építkező szerzi meg [97. § (2) bek., 137. § (2) bek.], az épület 
tulajdonosát az épület fennállásáig a földre (földrészletre) használati jog illeti meg.  
156. § (1) A megállapodáson vagy bírósági határozaton alapuló földhasználati jogánál fogva az épület 
tulajdonosa jogosult a föld (földrészlet) használatára és hasznai szedésére, valamint köteles viselni az ennek 
fenntartásával járó terheket.  
(2) Az épület tulajdonjogának örökléssel vagy átruházással történő megszerzése esetén az épület új 
tulajdonosát a földhasználati jog változatlan feltételekkel illeti meg.  

 
A tervezett beruházáshoz ebben a konstrukcióban tehát  nem kell a beruházó sportegyesület 
tulajdonába adni az ingatlant. Erre vonatkozó törvényi előírás nincs az említett 2011. évi 
LXXXII. Törvényben.  
Ha használatba adnánk az ingatlant, akkor a beruházást követően az épület tulajdonjoga az 
Egyesületé lenne – úgy ahogy azt ez a mostani törvénymódosítás is előírja. Hogy közeli 



példát hozzunk: olyan ingatlanjogi helyzet alakulna ki mint a fürdőnk esetében: az ingatlan, 
amelyiken a fürdő épületei állnak az önkormányzat tulajdonát képezi, a rajta álló épületek 
pedig a Gotthárd Therm Kft tulajdonában vannak. A területre külön használati szerződés van 
az önkormányzat és a kft között. 
 
Ennek mintájára jöhetne létre ingatlanjogi szempontból ez a sportcsarnok is. A földhasználati 
jog  biztosítása egy vagyoni értékű jog ami  
 

III. A Helyi Építési Szabályzat módosítása 
A Szentgotthárd Kossuth L. u. 57. számú, 93/2. hrsz-ú ingatlanon - városi sporttelepen -   
multifunkcionális sportcsarnok létesítésének lehetősége merült fel.    
 
A tervezett beruházással érintett telek vonatkozásában helyi építési szabályzattal szabályozási 
tervvel rendelkezünk, a telek a 28/2007.(IX.27.) ÖKT rendelettel egységes szerkezetbe 
foglalt, Szentgotthárd város helyi építési szabályzatának egységes szövegéről  szóló rendelet 
(továbbiakban:HÉSZ)VIII. számú, „Aquapark és környezete” elnevezésű fejezet és a 
mellékletét képező 970-TRM/2009. tervszámú szabályozási tervlap hatálya alá tartozó 
területen belül helyezkedik el. [ szabályozási tervlap: 1.sz. melléklet] 

 
A HÉSZ és a szabályozási tervlap tartalmát áttekintve körvonalazódott, hogy a beruházás 
megvalósítását a HÉSZ-ben megfogalmazott előírások egy része korlátozza, tekintve, hogy a 
szabályozás készítése - elfogadása idején sportcsarnok építésének igénye - lehetősége a terület 
vonatkozásában nem merült fel.   
 
A telket a szabályozási terv a beépítésre szánt terület, településközpont vegyes terület, TV 4 
jelű építési övezetbe sorolja. 
 
Módosítandó részek: 

 A HÉSZ 117.§ (4) e.) pontja szerint a TV 4 jelű építési övezetben az előírt legnagyobb 
építménymagasság 5,00 m lehet. A multifunkcionális csarnok 15,00 m 
építménymagasságot igényel. 

 
 A HÉSZ 117.§ (4) b.) pontja szerint a TV4 jelű építési övezetben épület, a 

szabályozási tervlapon a 93/2. hrsz-ú telken belül sraffozással jelölt úgynevezett 
építési helyen belül létesíthető. A beruházás megvalósítása kapcsán az építési 
lehetőség ezen korlátozásának foldása merült fel. 

 
     

Tájékoztató adatok: A felülvizsgálathoz szükséges dokumentáció elkészítésének díja kb: 
bruttó 500.000.- forint. A felülvizsgálathoz kapcsolódó véleményezési eljárás lefolytatásának 
szabályait az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 
szabályozza, melynek 9.§-ában rögzítetteket figyelembe véve - abban az esetben, ha előre 
nem látható, gátló körülmények nem merülnek fel - a rendelet módosítására a 2011. október 
végi, vagy novemberi képviselő-testületi ülésen sor kerülhet.    
 
 

Határozati javaslat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 93/2 helyrajzi számú 



„Városi Sporttelep” megnevezésű ingatlanon földhasználati jog biztosításához a 
Szentgotthárdi Kézilabda Klub javára azzal, hogy az Egyesület az ingatlanra a 2011. évi 
LXXXII. Tv. által lehetővé tett sporttámogatást felhasználva multifunkciós sportcsarnokot 
építsen fel saját beruházásában majd a sportcsarnok működtetéséről gondoskodjon. A 
sporttelepen továbbra is változatlan feltételek mellett  biztosítani kell a jelenlegi 
sporttevékenységek végzésének a lehetőségét  az ingatlan azon részén (labdarúgópályán, 
tekepályán, az építkezés megkezdéséig a jelenlegi Ifjúsági Parkban) ami a sportcsarnok 
területéhez közvetlenül nem tartozik hozzá. A földhasználati jog értékének megállapításához a 
vagyonrendelet előírásainak megfelelően szakértő véleményét kell beszerezni. A 
földhasználati jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztethető. A Képviselő – testület 
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.  
A Képviselő – testület rögzíti: a földhasználat biztosítása arra tekintettel történik, hogy a 
felépítendő sportcsarnokot Szentgotthárd Városa, Szentgotthárd polgárai, civil szervezetei is 
használni tudják – erre vonatkozóan a sportcsarnok átadása után vissza kell térni. A 
földhasználat biztosítása határozott időre, 15 évre történik ami kölcsönös egyetértés esetén 
közös megegyezéssel meghosszabbítható lesz. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
 
2.) Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete elrendeli a 28/2007.(lX.27.) 
ÖKT rendelettel egységes szerkezetbe foglalt helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 
alábbiak szerinti felülvizsgálatát:   
 
                 Meg kell vizsgálni a módosított, 31/2001.(VIII.30.) ÖKT rendelettel elfogadott 
                 Aquapark és környezete helyi építési szabályzat és a mellékletét képező  
                 szabályozási tervlap alábbi vonatkozású módosításának lehetőségét: 

  
 A beépítésre szánt terület, településközpont vegyes terület, TV 4 jelű építési 

övezetében a legnagyobb építménymagasság 15,00 m legyen. 
 
 A TV 4 jelű építési övezet vonatkozásában a HÉSZ 117.§ (4) b.) pontjában 

előírt, „ a klubház jelenlegi helyén, a szabályozási terven körülhatárolt építési 
helyen belül bővíthető, átépíthető „ feltétel feloldása. 

            Határidő közlésre: azonnal 
            Felelős: műszaki iroda   

 
3.) Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem kezdeményezi a többször 
módosított 28/2007.(lX.27.) ÖKT rendelettel egységes szerkezetbe foglalt Helyi Építési 
Szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálatát.                
            Határidő: közlésre azonnal 
            Felelős: Műszaki iroda 
 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 23. 
 
 Huszár Gábor 
  polgármester 
 
Ellenjegyzem: 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselőtestület 2011.augusztus 31-i képviselő-testületi ülésére 
 
 
Tárgy: A Kutyabarátok Egyesületének kérelme                        
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A kérelem: 
A Kutyabarátok Egyesülete a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. (1. sz. 
melléklet) 
 
A kérelem a Szentgotthárd 1220/3. hrsz-ú telekre vonatkozik. A telek (egykor ez volt a 
„lőtér”) a Széchenyi utcáról közelíthető meg, a Kutyabarátok Egyesületének tulajdonában 
van. (2.sz. melléklet) Az Egyesület képviselőjének nyilatkozata szerint a telken 1999. óta - 
jelenleg is - kutyatartás folyik. 
A benyújtott kérelem szerint az Egyesület az előbbiekben említett telket kutyamenhelyként, 
kutyapanzióként, kutyaotthonként kívánja a továbbiakban hasznosítani. A létesítés 
feltételeit a 3/2001.(II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) és az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: ÁTV.) 
41.§-a határozza meg, mely feltételek teljesítése fejlesztéseket igényel 
 

A kérelem elbírálásához szükséges további információk: 
Ezen kérelem benyújtásának oka az, hogy a Képviselő-testület által a 280/2004. számú 
határozattal elfogadott településszerkezeti terv a kérelemmel érintett területet, a vele 
szomszédos 1220/5. és 1219/2. hrsz-ú magán tulajdonban levő telkekkel együtt tervezett 
közparkként határozza meg, mely terület-felhasználási kategóriába a kutyaotthon nem 
illeszthető bele, és érthető módon a szükséges fejlesztéseknek abban az esetben van értelme, 
ha a területen a kutyaotthon végleges jelleggel ki is alakítható. (3.sz. melléklet)  Amennyiben 
tehát a Testület a kérelmet támogatja, a településszerkezeti terv módosítását tudja elrendelni. 
 
Mind a kérelem támogatása, mind az elutasítása mellett több érv szól: 
Esetleges elutasítás okai lehetnek: 

1. A tervezett közparkot meglévő és tervezett lakóterületek ölelik körül, mely terület-
felhasználásokat fenn kell tartani. [A kérelemmel érintett telek közvetlen 
szomszédságában beépítetlen, önkormányzati tulajdonú telkek helyezkednek el, 
melyek az úttal való megközelítés, a közművek kiépítése után lakóépületek 
elhelyezésére alkalmas építési telkek lesznek. (1230/1-/5. hrsz.) Ez a rendezési tervi 
állapot a már hatályát vesztett 24/1996.(VI.27.) ÖKT rendelettel elfogadott, a 
városrendezési és szabályozási előírásokról szóló 15/1993. sz. ÖKT rendelet 
módosítása óta, tehát 1996. óta változatlan.]  

 
2. A meglévő és tervezett lakóterületek között fenn kell tartani egy a pihenés, a sportolás 

létesítményeinek elhelyezésére is alkalmas közpark kialakításának lehetőségét. 
 

3. A felülvizsgálat támogatása esetén, tekintve, hogy annak kimenetele bizonytalan, a kb. 
500.000.- forintos, az Egyesület által fizetendő bekerülési költség rendkívül tetemes.     
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4. A hatályos településszerkezeti tervünket 2014-ig felül kell vizsgáltatni. Amennyiben a 

Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Egyesület által kezdeményezett felülvizsgálat 
elrendelését nem támogatja, lehetőség van arra, hogy előbbi döntése mellet elrendelje, 
hogy a 2014-ig lefolytatandó vizsgálat keretében állatotthon célú terület-felhasználás 
kijelölésére is sor kerüljön egy, a meglévő és tervezett lakott területektől távolabb eső 
helyen. Ezzel kapcsolatosan annyit jelzünk, hogy megfelelő területet ehhez a 
tevékenységhez eddig hosszas egyeztetések után sem sikerült találni.       
  

Ami miatt támogatható a kérelem: 
-  2005. óta a kutyatartás kapcsán a környéken élők részéről panaszbejelentés nem 
érkezett. 
- Szentgotthárd város önkormányzatával kötött megállapodás alapján az ebekkel 
kapcsolatos önkormányzati feladatokat az Egyesület ezen a területen látja el – méghozzá 
nagyon jó színvonalon. Rendezi a kóbor ebek befogását, a befogott állatokat ellátja és a 
jogszabályokban foglaltak szerint jár el – így az egyesület saját tulajdonában lévő terület 
ilyen használatát a törvényes lehetőségek keretei között - segítenünk kell. 

 
- Az Egyesület képviselőjének nyilatkozata szerint 32 közelebbi-távolabbi településről 
szállított ide és tartott a telken az Önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján 
ebeket. A maximális egyidejű állatlétszám ez ideig 39 db volt. A fejlesztések után is 
legfeljebb 40 db eb egyidejű elhelyezését tervezik. A területen 2002. óta 161 db élő kutya 
„fordult meg”.  
- Aláírásgyűjtés is folyt Szentgotthárdon, ahol 707 polgár (kb. 3/4 része szentgotthárdi, kb. 
1/4-e kistérségi lakos) aláírásával is támogatta, hogy ezen a területen lehessen az Egyesület 
által kezdeményezett  fejlesztéseket megvalósítani.  Az aláírásgyűjtő íven ezen szövegezést 
írták alá: 

     „ A Kutyabarátok Egyesülete tulajdonában lévő 1220/30. hrsz-ú területen (volt lőtér)  
     működő kutyamenhely infrastrukturális fejlesztését és az ehhez szükséges  
     településszerkezeti terv módosítását támogatom.”    
 

A teljes körű tájékoztatás érdekében az alábbiak pontosítása szükséges: 
Alapfogalmak: 
-  állatotthon: a Rendelet 11.§-a szerint az állatmenhely és az állatpanzió együtt az állatotthon 
   fogalom alá tartozik   
 
- állatmenhely: a Rendelet 10.§ (1) bekezdése szerint olyan intézmény, amely gazdátlan 

állatok ideiglenes vagy állandó elhelyezését biztosítja, ellenszolgáltatás nélkül, felelőséget 
vállalva a környezetükben levő emberek és a lakókörnyezet biztonságáért. Az ÁTV. 3.§ 6. 
pontja szerint állatmenhelyen elkobzott, vagy ideiglenes megfigyelés alatt tartott állatok 
nem tarthatók. 

 
-  állatpanzió: a Rendelet 10.§(2) bekezdése és az ÁTV. 3.§ 5. pontja szerint olyan intézmény, 
amely díjazás ellenében vállalja állat meghatározott időre szóló megőrzését, felelőséget 
vállalva az állatok, a környezetükben levő emberek és a lakókörnyezet biztonságáért.[ Vas 
megyében egy településen, Gencsapátiban kutyapanzióként működik egy létesítmény, mely 
egy 6 hektáros erdőterületen belül helyezkedik el, több km távolságra a lakott területektől. 
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Éves szinten 5-600 db kutya kerül örökbefogadókhoz a telepről. A telepre magánszemélyeken 
kívül önkormányzatok is léptethetnek be kutyákat.]  
 
Települési önkormányzatok tárgyhoz kapcsolódó kötelező feladata:  
Az ÁTV. 48/A.§(3) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a település 
belterületén a kóbor állatok befogása. Az így befogott kóbor állatot 14 napig ideiglenes 
megfigyelés alatt kell tartani, ha ezen idő alatt a tulajdonos nem válik ismerté, az állat az 
állam tulajdonába kerül, ezután kell az állat tulajdonjogának átruházásáról, elhelyezéséről, 
előbbiek sikertelensége esetén életének kioltásáról gondoskodni. Vas megyében 
Szombathelyen működik gyepmesteri telep ezen közfeladat ellátására. 
    
 
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 
 
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy ezen kérelem támogatása nem jelenti 
azt, hogy az adott telken a kutyaotthon létesíthető. Ezen kérelem támogatása a felülvizsgálat 
megindítására vonatkozik, melynek eredményeként körvonalazódik, hogy létesíthető-e és ha 
igen mely feltétekkel az adott telken a kutyaotthon.  
 
 

Határozati javaslat 
1. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete elrendeli a 280/2004. 

számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti terv 
felülvizsgálatát, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv elkészítését az 
alábbiak szerint:    
 
Meg kell vizsgálni a Szentgotthárd 1220/3. hrsz-ú földrészlet kutyaotthon célú 
területhasználatának lehetőségét, az alábbi feltételekkel: 
 
- A Szentgotthárd 1220/3. hrsz-ú földrészlet környezetében a meglévő és a 
tervezett lakóterületi felhasználásokat fenn kell tartani. 
 
- A Szentgotthárd 1220/3. hrsz-ú földrészletet magába foglaló telektömbben  a 
közparki  terület-felhasználást biztosítani kell. 
 

                  A felülvizsgálat valamennyi felmerülő költsége a felülvizsgálat kezdeményezőjét  
terheli. A költségek viselésére a kérelmezővel megállapodást kell kötni, a 
felülvizsgálati, módosítási eljárás csak a költségek kérelmező általi 
megelőlegezése után indítható meg.  
 
A törvényi szabályozás értelmében az Önkormányzat bármely településrendezési 
eszköz felülvizsgálatát, módosítását, elkészítését támogató döntése, kizárólag a 
településrendezési eljárás megindítására kötelezi az Önkormányzatot. 

      
Határidő közlésre: azonnal  

         Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 
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2. a.) Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem kezdeményezi 

a 280/2004. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti 
tervnek a Kutyabarátok Egyesülete által előterjesztett kérelemben foglaltak szerinti 
felülvizsgálatát.  

 
b.) Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete elrendeli, hogy a 
településszerkezeti terv törvényi szabályozás értelmében 2014-ig lefolytatandó 
felülvizsgálata keretében kutyaotthon célú terület-felhasználás kijelölésére is sor 
kerüljön egy, a meglévő és tervezett lakott területektől távolabb eső helyen.      

 
                  Határidő közlésre: azonnal 

          Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 
 
 
Szentgotthárd 2011. augusztus 23. 
 

                                                                      Fekete Tamás 
                                                                                   Irodavezető 
Ellenjegyzés: 
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1.sz. melléklet 
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2.sz. melléklet 
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3.sz.melléklet

 



 
ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 
 
Tárgy : Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. szám alatti lakás értékesítése    
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 189/2011. számú határozat alapján ismételten elrendelte a Szentgotthárd, 
Széll Kálmán tér 18. III/22. szám alatti, 1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m2 alapterületű, 2 szobás 
komfortos lakás eladásra történő meghirdetését a helyben szokásos módon (Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap, helyi újság). 
 
A pályázat feltételei az alábbiak voltak: 
Az eladási ár 6.500.000.- Ft., mely ÁFA mentes. 
Pályázatok beérkezési határideje: 2011.augusztus 15.  
A pályázatok elbírálásának határideje a 2011. augusztusi testületi ülés. 
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 5 %-a a bánatpénz A vételi szándék 
bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az 
Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az 
átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a 
többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést  követő 8 napon belül kamat 
nélkül visszafizetésre kerül.  
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 
megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 15 
napon belül. Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel felmerült 
költség is a vevőt terheli. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 21 banki 
napon belül egy összegben kell megfizetni. Amennyiben a vevő a vételárat pénzintézeti hitel 
igénybevételével kívánja kifizetni és erről az ajánlatában nyilatkozik, úgy a fizetési határidő a 
szerződéskötést követően 60 nap. 
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja 
magának a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő 
ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati ár 90%-át - amely minimum a meghirdetett eladási ár -, 
úgy a kiíró a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a kiíró azokat az 
ajánlattevőket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A 
nyilvános ártárgyalás időpontjáról, helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld. 
Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a soron 
következő legjobb ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri az irányárat. 
 
A hirdetményben magadott határidőig, az alábbi vételi ajánlat érkezett. 
- Somogyi Tamás (szül.: Körmend, 1985. 01.22. an.: Rieger Katalin) 9955 Szentgotthárd, Fő 
u. 9. sz. alatti és házastársa Somogyiné Herczeg Csilla (szül.: Körmend, 1986.11.26. an.: 
Horváth Ibolya) 9943 Kondorfa, Fővég 102. sz. alatti lakosok által ajánlott vételár: 
6.600.000.-Ft  (ajánlat 1. sz. melléklet), az ajánlott vételár 5%-a 330.000.-Ft (bánatpénz) 
befizetésre került. A vételárat pénzintézeti hitel igénybevételével kívánják kifizetni. 



Az ajánlott vételár 100.000.-Ft-tal magasabb a pályázati kiírásban szereplő árral, pályázat 
érvényes.  

 
Határozati javaslat 

 
     Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Széll Kálmán 

tér 18. III/22. szám alatti, 1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m2 alapterületű, 2 szobás komfortos 
lakásra Somogyi Tamás (szül.: Körmend, 1985.01.22. an.: Rieger Katalin) 9955 
Szentgotthárd, Fő u. 9. sz. és házastársa Somogyiné Herczeg Csilla (szül.: Körmend, 
1986.11.26. an.: Horváth Ibolya) 9943 Kondorfa, Fővég 102. sz. alatti lakosokkal történő 
Adásvételi szerződés megkötéséhez járul hozzá a 189/2011. sz. testületi határozattal 
elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel és az általuk ajánlott 6.600.000.-Ft 
vételárért. 

 
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 
Határidő: közlésre azonnal, szerződéskötés a közlést követő 15 napon belül 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 17. 
 
 

Fekete Tamás 
                        műszaki irodavezető 
Ellenjegyzés: 
   Dr. Dancsecs Zsolt 
    jegyző  
 



1. sz. melléklet: 

 



 
ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 
 
Tárgy :  Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti lakás hasznosítása 

       
Tisztelt Képviselő-testület ! 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 191/2011. számú határozata 
alapján harmadszor  is ismételten elrendelte a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám 
alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 2 szobás 83 m2 alapterületű komfortos lakás üzlethelyiség céljára történő 
bérbeadását a helyben szokásos módon Városi TV, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi 
honlap. 
A Szentgotthárd című újság 2011. júliusi számában is megjelentettük a hirdetményt. 
Pályázati feltételek az alábbiak voltak: 
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó 1.050.- Ft/m2/hó + ÁFA.  
A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási határidővel. 
A pályázat beérkezésének határideje 2011. augusztus15. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. augusztusi testületi ülés. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 
A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a 
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a 
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett kiinduló minimum bérleti díjat. A 
bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  
A pályázónak vállalnia kell a lakás üzlethelyiséggé történő átalakítását és viselni annak 
költségeit. Az átalakítást legkésőbb 2012. március 31-ig el kell végezni. 
Az átalakítás költségei a bérleti díjba beszámításra kerülnek. A beszámításra kerülő 
költségekről a beruházás megkezdése előtt külön megállapodás megkötése szükséges.   
Eredménytelen pályázat esetén a Képviselő-testület új pályázatot írhat ki. 
Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az üzletté alakítás feltételeiről a Műszaki 
Irodával a pályázatuk benyújtása előtt egyeztetni szíveskedjenek! 
 
A lakás üzlethelyiséggé alakításának műszaki és építésügyi feltételeiről, a lakás 
hasznosításáról szóló 2011. márciusi előterjesztésünkben részletesen tájékoztattuk a T. 
Testületet! 
 
A hirdetményben megadott határidőig pályázat nem érkezett. 
 
A korábbi helyszíni bejáráson a lakás átalakításának költségei mellett ismételten nagy 
hangsúlyt jelentett az érdeklődők felől a bérleti díj, melyet magasnak véltek az 
elhelyezkedéshez képest. A Képviselő testület a korábban megállapított 1500.-
Ft/m2/hó+Áfa-s bérleti díjat a 191/2011. sz. határozatában leszállította a környező 
üzlethelyiségek szintjére, 1050,-Ft/m2/hó+Áfa-ra. 
 
Úgy tűnik, hogy a mai piaci körülmények között egy bérbeadás - ráadásul ilyen 
konstrukcióban - nehezen tud megvalósulni. Az ingatlant április elejétől hirdetjük, kezdetben   
1666.-Ft/mm2/hó+Áfa áron, majd május elejétől 1500.-Ft/m2/hó+Áfa-ért, július elejétől 
1050,-Ft/m2/hó+Áfa-ért..  
 
A pályázat sikeressége szempontjából a bérleti díj csökkentése se bizonyult vonzó 
tényezőnek. 



Miután a harmadszorra történő meghirdetés is eredménytelenül telt el, ezért eldöntendő, hogy 
továbbra is üzlethelyiségként szeretnénk hasznosítani ezen Széll K. téri földszinti lakást, 
vagy  esetleg önkormányzati bérlakásként legyen kiutalva 
Ha lakásként kerülne kiutalásra, akkor is szükséges a korábbi előterjesztésben is jelzett utca 
felől lévő szoba feletti födém megerősítése, acélgerendás aláhúzása. (cca. 300.000.-Ft). 
Lakásként való hasznosítás esetén tehát ezt az összeget be kell fektetnünk, majd ezt követően 
egy meglehetősen alacsony, pár ezer forintos havi bérleti díjat tudunk a lakásért kapni.  
Javasoljuk az ingatlan további hirdetését a legutóbbi feeltételekkel.a határozati javaslatban 
foglaltak szerint.  
 

Határozati javaslat 
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a kizárólagos tulajdonában 

lévő Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 2 szobás 83 m2 
alapterületű komfortos lakást üzlethelyiség céljára, bérbeadásra a helyben szokásos 
módon / Városi TV, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi honlap, helyi újság) 
ismételten meghirdeti. 
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó ………………Ft/m2/hó + ÁFA.  
A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási határidővel.  
A pályázat beérkezésének határideje 2011. szeptember 15. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011.  szeptemberi testületi ülés. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 
A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb 
ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel 
történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett kiinduló 
minimum bérleti díjat. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  
A pályázónak vállalnia kell a lakás üzlethelyiséggé történő átalakítását és viselni annak 
költségeit. Az átalakítást legkésőbb 2012. április 30-ig el kell végezni.  
Az átalakítás költségei a bérleti díjba beszámításra kerülnek. A beszámításra kerülő 
költségekről a beruházás megkezdése előtt külön megállapodás megkötése szükséges.   
Eredménytelen pályázat esetén a Képviselő-testület új pályázatot írhat ki. 

 Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az üzletté alakítás feltételeiről a 
Műszaki irodával a pályázatuk benyújtása előtt egyeztetni szíveskedjenek! 

 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen 

pályázat esetén 2011. október 14-ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási, 
elbírálási és átalakítási határidő megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. . 
Amennyiben bérleti ajánlat továbbra sem érkezik, akkor októberben az 1. pontban körülírt 
üzlethelyiség ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.   

 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Műszaki Iroda, Fekete Tamás és Tófeji Zsolt 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 17. 
                                                                            Fekete Tamás 
                                                                            műszaki irodavezető 
 
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére  
 
Tárgy : Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiség bérbeadása.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2011. júniusában a 157/2011. számú határozat 2. és 3. pontja alapján 
elrendelte a Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/A/16 hrsz-ú, 
önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiség bérbeadásra történő meghirdetését a helyben 
szokásos módon (Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Városi TV, helyi honlap,). A 
hirdetményt a határozatban foglalt június 17-i és augusztus 15-i határidővel meghirdetésre 
került. Továbbá a Szentgotthárd című újság 2011. júliusi számában is megjelentettük a 
hirdetményt. 
 
A pályázat feltételei az alábbiak voltak: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Hunyadi u. 
3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/A/16 hrsz-ú,  önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget 
bérbeadásra a helyben szokásos módon / Városi TV, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, 
helyi honlap) meghirdeti. 
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: bruttó 119.719.- Ft/hó. 
A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási határidővel.  
A pályázat beérkezésének határideje 2011.augusztus 15.  
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011.augusztusi  testületi ülés. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 
A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a 
szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a 
szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat. A 
bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti 
szerződés megkötésével egyidejűleg. 
Eredménytelen pályázat esetén a Képviselőtestület új pályázatot írhat ki. 
 
A hirdetményben magadott határidőig, 2011. augusztus 15-ig pályázat nem érkezett. 
 
Javasoljuk a helyiséget továbbiakban is bérbeadás céljából meghirdetni. 
 
A helyiségek bérletéről szóló többször módosított 15/1994. (V.19) ÖKT rendelet 20,§. (2) 
bekezdése alapján: 
 „Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség 
jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás mást indokolt. A pályázati felhívást és 
a feltételeket a  Képviselő-testület teszi közzé, illetve a beérkezett pályázatokat elbírálja.” 
 
A 20.§ (5) bekezdése kimondja: „A helyiség bérletére vonatkozó szerződés a tevékenység 
jellegétől függően  
- határozott /maximum 5 év/, vagy  
- határozatlan 
időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.” 
 



Az üzlethelyiség kialakításával kapcsolatosan tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy az 
Üzlethelyiség a valóságban nagyobb, mint a Földhivatali nyilvántartás szerinti 62 m2. A 
Hunyadi u. 3. sz. alatti társasház közös képviselője felé ezen probléma, a társasház 
közgyűlésén jelzésre került, a kijavítása viszont a mai napig nem történt még meg.  
 
 A fentiek alapján a Bérbeadásról szóló hirdetményben helyiség bérleti díját javasoljuk a jelen 
állapotnak (megtekintett állapotnak) megfelelően megállapítani (és nem Ft/m2-ben 
meghatározni, mert ez a későbbiekben is vitákat okozhat.  
A korábbi bérlő, Tóth Lászlóné által fizetett helyiség bérleti díja 2011. április 1-től bruttó 
119.719 Ft/hó.  
 
Tájékoztatásul közöljük a Hunyadi úton lévő Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bruttó 
havi bérleti díját: 
Sztg. Hunyadi u. 3/B. fszt. 1. Horgászbolt (bérlő: PESCA BT.): bruttó 141.859.-Ft/hó (69 m2 
alapterület) 
Sztg. Hunyadi u. 14. Buszpályaudvaron lévő vendéglő (bérlő: Petrovics István): bruttó 
155.332.-Ft/hó (85 m2 alapterület) 
Sztg. Hunyadi u. 14. Buszpályaudvaron lévő zöldséges (bérlő: Leopold Ferenc): 25.580.-
Ft//hó (14 m2 alapterület)  
 

A javasolható megoldás 
Javasoljuk, hogy  

- az üzlethelyiség további bérbeadása pályáztatás útján, határozatlan időre (3 hónap 
felmondási határidővel történjen, valamint a helyben szokásos módon (Városi TV, 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi honlap, helyi újság) kerüljön 
meghirdetésre.  

- A bérleti díjra vonatkozó javaslatunk továbbra is minimum a Tóth Lászlóné által 
fizetett bérleti díj. (Kérjük kerekítve megállapítani) 

- Meggondolandó az hogy 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését kérjük 
továbbra is a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy esetleg ezt csökkentsük 
le egy hónapra. (A 3 hónap visszatartó tényező lehet 

Jelenleg még a bérleményben található a cukrászdában használt berendezések. Tóth Lászlóné 
kérte, hogy amennyiben netán az Új bérlő cukrászdaként szeretné tovább üzemeltetni a 
helyiséget és szüksége lenne a berendezési tárgyakra, akkor azokat ne kelljen kipakolnia. 
Természetesen ha más tevékenység folytatására kerül sor, ill. az új bérlőnek nem lesz 
szüksége a berendezési tárgyakra, úgy abban az esetben azonnal kiüríti az üzlethelyiséget.  
Ezen kérelemnek megfelelően ezen kiürítési kötelességet a korábban hozott 157/2011. sz. 
testületi határozat 1. pontja rögzítette is.  

Határozati javaslat 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Hunyadi 

u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/A/16 hrsz-ú,  önkormányzati tulajdonban lévő 
üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon / Városi TV, Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtáblája, helyi honlap, helyi újság) meghirdeti. 
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: bruttó ……………….……………..Ft/hó.  
A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási határidővel.  
A pályázat beérkezésének határideje 2011. szeptember 16.  
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. szeptemberi testületi ülés. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 
A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb 
ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel 



történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt 
bérleti díjat. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  
A pályázónak vállalnia kell a …… havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a 
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 
Eredménytelen pályázat esetén a Képviselőtestület új pályázatot írhat ki. 

 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen 

pályázat esetén 2011. október 14-ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási és 
elbírálási határidő megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben 
bérleti ajánlat továbbra sem érkezik, akkor októberben az 1. pontban körülírt üzlethelyiség 
ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.   

 
Határidő : a közlésre azonnal,  
Felelős    : Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 17. 

Fekete Tamás 
                            műszaki irodavezető 
Ellenjegyzés:  
  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző   
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Előterjesztés 
és a Képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 

 
Tárgy: A Skorpió Kick-Box kérelme  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kulcsár Ferenc, a helyi Skorpió Kick Box Egyesület elnöke a melléklet kérelemmel fordul a 
Tisztelt Képviselő-testülethez (1. számú melléklet). Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy 
az Egyesület a kérelmet párhuzamosan az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
Bizottságához is benyújtotta. 
 
Császár Levente, az Egyesület tagja kvalifikálta magát a szeptember elején Lignanoban 
megrendezésre kerülő utánpótlás Európa Bajnokságra, azonban az ezzel járó valamennyi 
költség (utazás, szállás, étkezés, nevezési díj) a versenyzőre hárul. Az Egyesület – anyagi 
helyzetéből kifolyólag - csak csekély összeggel tudja a versenyzőt támogatni, ezért fordult a 
Képviselő-testülethez, illetve az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
Bizottságához, hogy a versenyen való részvételhez támogatást kérjen. A kérelem 
támogatása mellett szól, hogy Császár Levente a tavalyi világbajnokságon egészen a 
harmadik helyezésig jutott, ezzel szentgotthárdi egyesület tagjaként elsőként szerzett érmet 
világversenyen.  
 
(Az Egyesület tájékoztatása alapján, amennyiben támogatja a Testület / a Bizottság a 
kérelmet, - tekintettel az Önkormányzat szeptember eleji anyagi helyzetére - nem feltétlenül 
szükséges azonnal utalni, a támogatás a verseny időpontját követően is utalható.) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmet megtárgyalni, tárgyában dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
A/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Skorpió 
Kick-boksz SE kérelmét támogatja és Császár Levente lignano-i Európa Bajnokságán 
történő részvételéhez ………….. Ft támogatást biztosít a …………….. terhére. 
Határidő: azonnal, az utalásra: 2011. …………….. 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
              Jakabné Palkó Edina irodavezető 
 
B/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Császár Levente lignano-i 
Európa Bajnokságán történő részvételéhez nem tud támogatást biztosítani a 
Szentgotthárdi Skorpió Kick-boksz SE számára. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 22. 
 
                                                                                                           Huszár Gábor 
                                                                                                            polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző  
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J E L E N T É S 
 

a Képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 
 

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

 
 

I. Lejárt határidejű határozatok: 
 

177/2010. és 42/2011. számú képviselő-testületi határozat: 
 
 
Tárgy: Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terve III. 2010-2012. program végrehajtásáról a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület 2011. I. félévében végzett munkájáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
1./ Előzmények : a Képviselő-testület 2010. évben a 177/2010. sz. határozatával fogadta el városunk Idegenforgalmi Intézkedési 
Terve III. dokumentumot, a 42/2011. számú határozatával pedig a terv 2010. II. félévében történt végrehajtásáról készített beszámolót. 
Szentgotthárd Városa rendelkezésére álló idegenforgalmi koncepciója alapján került elfogadásra a 2010-2012. évekre vonatkozó 
Idegenforgalmi Intézkedési Terv III. Az intézkedési terv végrehajtásáról szükséges az előírt gyakorisággal számot adni. 
 
2./ A Pannon Kapu Kulturális Egyesület  beszámolója szerint 
Meghatározó módon az 1. számú mellékletként csatolt Pannon Kapu Kulturális Egyesület beszámolója alapján tekinthető át az 
Idegenforgalmi Intézkedési Terv III. megvalósulása, tekintve, hogy az egyesület egyik fontos feladata városunk idegenforgalmának 
szervezése. A beszámoló reálisan jeleníti meg az első félévben az egyesület által e területen végzett munkát.  
Megállapítható, hogy a marketingnek meghatározó és egyre növekvő szerepe van az idegenforgalmi célok megvalósításában. 
Kiemelkedő fontosságú a nagy idegenforgalmi vásárokon, így az Utazás 2011.  kiállításon és annak társrendezvényein, (Karaván 
Szalon, Bringaexpo, Himalája expo, Boat Show)  való hangsúlyos részvétel. Sajnos a színvonalas marketing munkának egyre nagyobb 
humán- és pénzügyi erőforrás igénye van, amit önkormányzatunk, illetve a PKKE csak részben tudott/tud biztosítani. Az 
idegenforgalmi koncepcióban, továbbá az intézkedési tervben megfogalmazott/elvárt  célok megvalósításához mindenképpen 
szükséges egy jól működő helyi szervezet (PKKE) melynek személyi, tárgyi feltételeit a jövőben javítani szükséges. Egyfajta 
megoldást jelenthetne erre  a Pannon Kapu Kulturális Egyesület mellett egy csak idegenforgalommal foglalkozó, a szomszédos 
kistérségre (Öriszentpéter) is kiterjedő hatáskörű egyesület (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) TDM létrehozása már csak a 
részükre elérhető pályázati források miatt is. A TDM tagjai között az önkormányzatokon kívül a helyi szállásadók, vendéglátó helyek, 
idegenforgalommal foglalkozó egyéb szervezetek képviselőinek kellene szerepet vállalnia. Ennek létrehozása érdekében elsősorban 
önkormányzatunk tudna koordináló szerepet végezni – mint ahogyan erre történtek is erőfeszítések ebben az időszakban is – sajnos 
látható eredmény nélkül.  
A pályázati pénzből megvalósított Látogató Központ eredményes munkájához,  folyamatos nyitva tartásához, a személyi és tárgyi 
feltételeket önkormányzatunknak biztosítani kell. Annál is inkább, mert fenntartására városunk 5 éves kötelezettséget vállalt. 
 
3./ Az Idegenforgalmi Intézkedési Terv Pannon Kapu által nem érintett egyéb részei  
 
I. Komplexitás megteremtése területi és kínálati szinten  
- Az első pont vonatkozásában és távlatilag (TDM) is a legfontosabb a szentgotthárdi és őriszentpéteri kistérségek kölcsönösen 
gyümölcsöző turisztikai együttműködésének elősegítése. Távolabbi területekkel való  idegenforgalmi együttműködést segíti elő a  - 
Városok Szövetsége –City Cooperation projekt (2007-2013.) melynek részvevője 8 osztrák, 9 szlovén, és 7 magyar város. 
Időtartama 2010-2012.  Az  együttműködés területei, céljai és rendezvényei : Polgármesterek találkozói, szakértői konferenciák, 
tanulmányutak, a közös projekt honlapjának elkészítése, turisztikai kiadványok készítése, közös megjelenés az UTAZÁS 2011 
kiállításon, városakadémiai képzés, ifjúsági programok, a résztvevő településenként  évente egy-egy rendezvény megtartása a városok 
együttműködéséről. 
 
-  A Szerencsehozó Négylevelű Lóhere projekt,  konferenciák, iskolásoknak szervezett tájékoztatók révén segíti elő a résztvevő 
városok  Európai Unió idegenforgalmi struktúrájába való mielőbbi   integrációját.  
 
4./ Az Idegenforgalmi Intézkedési Terv III. további pontjaival  - Kínálat, minőség fejlesztése, Termékfejlesztés, Hatékonyság növelés, 
Marketing fejlesztés -  kapcsolatban megállapítható, hogy azokban megfogalmazott célok, feladatok csak részlegesen és nem 
megfelelő mértékben valósultak meg.  
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Az alulteljesítés legfőbb oka – mint az az elmúlt év második felében is tapasztalható volt – a pénzügyi fedezet hiánya. Hiába a 
Képviselő-testület által elfogadott jó program, ha források híján nem tudnak kellő létszámú és felkészültségű, idegenforgalomban 
jártas szakembert alkalmazni, ha a pénzszűke miatt az eredményes marketinghez szükséges kiadványokat, médiákban való 
megjelenést, nem tudják biztosítani, ha az idegenforgalmi szegmens szereplőivel ugyanezen okokból a kapcsolatokat nem tudják 
tartani, azok idegenforgalmi tevékenységét nem képesek koordinálni, célirányosan összefogni.  
Végezetül megállapítható, az alulfinanszírozott Pannon Kapu Kulturális Egyesület a jelenlegi támogatottsági színt mellett, a jövőben 
sem fogja tudni jobban  teljesíteni az Idegenforgalmi Tervben előírtakat, ami erőteljesen kihathat városunk turisták általi 
látogatottságára, az önkormányzatunk tulajdonában levő Termálfürdő gazdasági teljesítményére is. 
 
 

1. számú melléklet 
 

 
9970 Szentgotthárd,  
Széll Kálmán tér 7. 

 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

„Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2010-2012” program végrehajtásáról, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által 
2011. I. félévben végzett tevékenységről 

 
 
Utazás 2011. kiállítás 
2011.március 3-6. Hungexpo 
Résztvevő: Károly Andrea művelődésszervező 
 
Közel 60000 látogató vett részt az idei utazás 2011. kiállításon és társrendezvényein: Boat Show, a Karaván Szalon és a IV. PORT.hu 
Bringaexpo-n. Az idei év kuriózuma volt a Himalája expo. 
Az idei évnek több újdonsága is volt: 
- Új tematikája: megjelent a golfturizmus, a lovasturizmus 
- Még szélesebb körben folytatódott a fogyatékkal élők turisztikai lehetőségeinek bemutatása 
- Visszatért a gasztronómia, bemutatkoztak a nemzetek konyhái 
- “Legjobb attrakció” verseny, díjazták a legötletesebb és leginkább közönségcsalogató    kiállítási programokat 
- A szakmai konferenciasorozat pedig tovább bővült 

Március 3-án szakmai nappal nyitott a kiállítás, mely a legjobb kapcsolatépítési lehetőség az idegenforgalom területén. A kiállításon 
szakmai látogatóként részt vettek a kereskedelmi szálláshelyek, utazási irodák, önkormányzatok, idegenforgalmi hivatalok, szakmai 
szervezetek, online utazásszervezők, vendéglátók, kongresszusszervezők és közlekedési vállalatok képviselői mellett sokan mások is. 
 
Összességében 32 ország 600 kiállítója mutatkozott be a kiállításokon.  
Az Utazás kiállításon leginkább a kedvezményes utak voltak kelendőek, s ebből a már hagyományos tavaszi seregszemlén nem volt 
hiány: akár 30%-kal olcsóbban is lehetett nyaralást foglalni a standokon. A kiállítók elmondása szerint a korábbi évekhez képest 
sokkal nagyobb volt az érdeklődés, növekedett az utazásfoglalások száma és azt tapasztalják, hogy a látogatók - a nehezen múló 
gazdasági válság ellenére is - vágynak utazni és ebben az évben már nem szeretnének lemondani az igazi nyaralásról. Az Utazás 
kiállítás idei külföldi díszvendége India volt, aki naponta több alkalommal táncbemutatókkal varázsolta el a közönséget, a határainkon 
belülről pedig Győr, aki elhozta az Utazás kiállítás színpadára többek között a Győri Balett Queen c. produkcióját is. Mindezek mellett 
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az egész világot beutazhatta, aki a Hungexpo pavilonjaiban csak egy rövid körsétát is tett. Sztárokból sem volt hiány a vásáron: a 
standokon és a színpadon fellépett Vastag Csaba és Wolf Kati, a Fivérek és MC DC is. 
A szervezők idén először meghirdették az Utazás kiállításon a legjobb attrakció versenyt, melynek győztese Észak-Alföld lett, ahol 
többek között virtuális hortobágyi postakocsizáson is részt vehettek a látogatók. Második helyezést ért el a belföldi díszvendég Győr 
városa, harmadik lett Szlovákia. 
A Budapest Boat Show-n az idén 88 hajó kötött ki a G pavilon „szárazdokkjában". A csodahajók kínálatára évről-évre egyre több 
vásárló kíváncsi. A Karaván Szalon minden bizonnyal legbájosabb látnivalói azok az oldtimer lakókocsik voltak, melyek közül a 
közönség választotta meg a számára leginkább tetszőt. 
 
Szentgotthárd 2 önálló standdal képviseltette magát: a Fürdő, valamint a város képviseletében a Pannon Kapu Kulturális Egyesület. 
A kiállításon való részvétel első és egyben egyik legfontosabb lépéseként kimerítően tájékoztattuk a Szentgotthárdi Kistérség 
önkormányzatait, szállásadóit, vendéglátóit, turisztikai szolgáltatást nyújtó vállalkozókat a Nemzetközi Utazás Kiállításról, azon való 
részvétel fontosságáról, és kértük őket, hogy részünkre legfrissebb ajánlataikat, szolgáltatásaikat, csomagajánlataikat tartalmazó 
szóróanyagaikat jutassák el a Pannon Kapu Kulturális Egyesület részére. Lehetőség nyílt arra is, hogy kimondottan a kiállításhoz 
kapcsolódóan új ajánlatot állítsanak össze, vagy a kiállítás idején történt foglalásokra kedvezményt biztosítsanak az érintett 
vállalkozók pl.: szálláshelyek.  
A szentgotthárdi standokat a legtöbben tudatosan keresték fel, ismerték a térség turisztikai kínálatát, így célirányos tájékoztatást 
kértek, meghatározott igényeik voltak, melyekre megerősítő választ kaptak az érdeklődők. 
 
A látogatóközpont üzemelése, látogatottsága 
 
A Színház épületében működő Turisztikai Információs Központ szeptember 30-ig hétfőtől-péntekig 9.00 - 17.00; szombaton 9.00 - 
17.00; állt az érdeklődők rendelkezésére. 
Téli nyitva tartása: kedd - péntek: 9.00 - 16.00; szombat: 9.00 - 12.00. 
A statisztikai adatokból az tűnik ki, hogy a látogatóközpontba betérő turisták száma az ünnepekhez kapcsolódó hosszú hétvégéken 
növekszik csak meg. A többi időszakban a látogatottság csekély.  
A nyári turista szezon kezdetétől viszont folyamatos emelkedés figyelhető meg. 
 
Látogatók száma 2011. első félévében: 
 
Egyéni látogatók Csoportos látogatók 
2010. Belföldi Osztrák Szlovén Egyéb Belföldi Osztrák Szlovén Egyéb 
Január 23 15 1 - - 1 -  
Február 5 10 - - 12 - -  
Március 60 43 2 4 1 - 1  
Április 51 53 4 5 4 - -  
Május 56 44 1 - 4 1 1  
Június 76 45 5 10 4 - - 13 
Összesen 271 210 13 19 25 2 2 13 
 
 
Egyéni látogatók  
2011.01.01. - 2011.06.30. 

Csoportos látogatók  
2011.01.01. - 2011.06.30. 

513 42 
 
 
Szerencsehozó Négylevelű Lóhere projekt 
 
A projekt 2011-ben is folytatódott. A programban öt ország vesz részt: Magyarország, Szlovénia, Ausztria, Horvátország és Bosznia-
Hercegovina. A projektet az Európai Régiók Intézete (IRE) vezeti. 
Az első félévben az alábbi programok kerültek megrendezésre.  
2011. május 9. Európa nap – Szentgotthárd - szervezői voltunk az eseménynek 
2011. május 25. Konferencia Körmend - MJUS  
 
Egyéb tevékenységek 
Bizományosi szerződések keretében a Kilátó kiadványt és a Kaland & Játékot több helyszínen lehetett megvásárolni. 
 
 Kaland & Játék 2011. első félévi eladása 
A Turisztikai Információs Központban 2011. január 1 – 2011. június 30. között 2.500,- Ft-ért értékesített példányszám: 3 db. 
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Bizományba a szállásadóknak, vendéglátóegységeknek   
2011-ben nem adtunk ki. 
 
2010-es évből áthozott bizományos darabszám: 
Resi Kft. (Zsida Termál Panzió): 2 db 
Hallo Pizza Vendéglátó Kft.(Átrium Hotel) : 2 db 
Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága: 4 db 
Körmendi Kulturális Központ: 20 db 
Apát Hotel: 5 db 
Porabje Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Hotel Lipa).: 10 db 
 
Bizományos értékesítés: 
Hotel Lipa: 2 db 
 
Protokoll vendégek számára átadott mennyiség: 2 db 
 
Kilátó 2011. első félévi eladása:  
A Turisztikai Információs Központban 2011. március 1 – 2011. június 30. között 250,- Ft-ért értékesített példányszám: példányszám: 8 
db.  
 
Bizományba a következő szállásadóknak, vendéglátóegységeknek adtunk ki a programajánlóból: 
Apát Hotel: 20 db 
 
Bizományos értékesítés összesen: 0 db  
 
Protokoll:  
A Pannon Jogász Napokra: 50 db 
Vásári/ kiállítási ingyenes terjesztés: 730 db 

 
Gotthárd kártya - csak szentgotthárdiak váltották ki a számukra ingyenes, kedvezményekre jogosító kártyát. A turisták számára 
lehetőségként biztosított kártyákat nem keresték - nem vásárolták. 
 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 4. 
 
 
                                                                                            Kiss Éva 
                                                                                              elnök 
 

193/2011. számú képviselő-testületi határozat: 
 

 
Gotthárd Thcrrn Kft, 
 Iktatószám: K-1 18/2011 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Huszár Gábor Polgármester Ur részére 
9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. 
Tisztelt Polgármester Úr! 
A 193/2011 számú képviselőtestületi határozatban foglaltak szerint a szentgotthárdi lakosok részére nyújtott kedvezmények miatt 
kiesett árbevétel nagyságáról az alábbi tájékoztatást adom. 
A fenti kedvezmény nyújtása miatt cégünknél árbevétel kiesés nem jelentkezett. A kedvezrnénnyel történt belépések miatt keletkezett 
árbevételünk plusz árbevétel. Akkor volna emiatt árbevétel kiesésünk, ha egy teltház esetén a szentgotthárdi vendégeink miatt a teljes 
árat fizető vendégeinket már nem tudnánk beengedni. Ilyen helyzet 201 1. március 01 óta még nem volt. 
Felhívom azonban a Tisztelt Polgármester Úr és a Képviselő- testület figyelmét arra, hogy a szentgotthárdi kedvezmény nyújtása a 
jelenlegi formájában cégünkre vonatkozóan adózás szempontjából aggályos. Mivel az Európai Unióban az állampolgárokat lakóhelyük 
szerint kedvezmények nyújtása szempontjából nem lehet megkülönböztetni, ezért az ily módon nyújtott kedvezmény természetbeni 
juttatásnak minősül. Ennek nagyon komoly adó és járulék vonzatai vannak. A helyzet kezelése érdekében feltétlenül szükségesnek 
tartom és javaslom egy új rendszer kidolgozását. 
Szentgotthárd, 2011.07.19-én 
G0TrHARDI HLRM KFT 
Tisztelettel:  
Voros mre ügyvezető igazgató 
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II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 
 

Hatósági és Okmányiroda: 
 

1. Az Okmányirodában a POS terminálon keresztül a bankkártyás fizetés beindult, a kezdeti nehézségek 
után folyamatosan, rendben működik. Valamennyi okmányirodai szakterületet érintve kb. 20 ügyfélből 
5-6 fő igényli a bankkártyás fizetést.  

2. A hosszabbított ügyfélfogadás tapasztalata: július hónapban csökkent az ügyfélforgalom az előző 
hónapokhoz képest, és az eddigiek szerint augusztusban is kevesebb lesz. 

3. Július 28. napján állampolgársági eskü letételénél működtünk közre.  
4. Július 22-től lehetőség van arra, hogy a Rendőrkapitányság által kirótt és be nem fizetett közigazgatási 

bírságok tekintetében az érintett gépjárműveket kivonjuk a forgalomból. 
5. Folynak az októberi népszámlálás előkészületei, városunkban várhatóan 32 számlálóbiztos 

tevékenykedik. Megkaptuk a szükséges kérdőíveket, a biztosok oktatási anyagait és a tájékoztatókat. 
6. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) számú 

Kormányrendelet 2011. július 2. napjától jelentősen megváltoztatta a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek személygépkocsi szerzési, illetve a személygépkocsi átalakítási támogatásának rendszerét.  
Ezen időponttól a szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos 
elsőfokú hatósági hatásköröket az igénylő lakóhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatalok 
gyakorolják. Ezzel megszűnt a támogatás odaítélésének korábbi kétlépcsős rendszere, ahol az ellátásra 
való jogosultság és a támogatás tényleges odaítélése elválik egymástól.  
2011. évben a szerzési támogatás és az átalakítási támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje 
2011. szeptember 15-e, a későbbiekben minden év március 31-e. 
A szerzési támogatás és az átalakítási támogatás kérelmét a lakóhely szerint illetékes szociális és 
gyámhivatalnál lehet benyújtani.   
A támogatásra való jogosultság megállapításáról a hivatal a korábbiakhoz hasonlóan az általa létrehozott 
bizottság véleményének figyelembevételével dönt.  
A közlekedési támogatás 2013. január 1-vel megszűnik, azonban 2012-ben megmarad a korábbi 
szabályozás szerinti támogatás. Közlekedési támogatás igénylésére 2012-ben azoknak a kérelmezőknek 
az esetében van lehetőség, akik 2011.07.02-át megelőzően kiállított háziorvosi szakvéleménnyel 
rendelkeznek.  

7. Átadtuk a megyei szociális és gyámhivatalnak a szociális ellátások jegyzői hatáskörbe tartozó működési 
engedélyes ügyeit, július 1-től a megyei szociális és gyámhivatal rendelkezik hatáskörrel ezen 
ügykörökben. 

 
 

Jogi és Koordinációs Iroda: 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Civil Alapból a 176/2011. sz. határozat a) pontja alapján a 
Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi Területi Szervezete „Lurkók” napközis tábor megszervezéséhez 50.000,-Ft 
támogatást kapott. A MVK megyei igazgatója, Vinczéné Kenedli Csilla 2011. július 13-án levélben 
(1.sz.melléklet) értesítette az önkormányzatot, hogy a tábort érdeklődés hiányában nem tudták megszervezni. 
Így a kapott támogatás összege visszakerült a Civil Alapba.  
Erről tájékoztattuk Igazgató asszonyt is, az összeg nem vihető át városi ünnepségre, vagy legközelebbi véradás 
költségére, ahhoz új írásos kérelmet kell a testületnek küldeni. 
 
1.sz. melléklet 
+ 
MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
HUNGARIAN RED CROSS 
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VAS MEGYEI SZERVEZETE 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselőtestülete 
Ikt.sz.: 199/2011. 
Szentgotthárd 
/ Tisztelt Képviselőtestület! 
Polgármesteri Hivatal 
1011 Júl 1 
A Magyar Vöröskereszt Vas Megyei szervezete tisztelettel megköszöni az Önök által nyújtott támogatást, 
melyet Szentgotthárd város vöröskeresztes helyi szervezetének juttatott a napközis tábor költségeihez való 
hozzájárulásként. 
Sajnos a tábort érdeklődés hiányában nem tudjuk megszervezni, ezért a támogatási szerződést nem írtuk alá, azt 
visszajuttatjuk Önöknek. 
Mivel Szentgotthárd város több kiemelkedő számú véradót tudhat magáénak, ezen összeg egy részét esetlegesen 
az Ö megbecsülésükre lehetne fordítani véradóünnepség, vagy a legközelebbi városi véradás alkalmával. 
Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, ezen lehetőség átgondolására. 
Szombathely, július 13. 
Tisztelettel: 
Vinczéné Kenedli Csilla 
megyei igazgató 
Cím: 
Telefon: 
e-mail: 
Bankszámlaszám: 
-1-9700 Szombathely, Domonkos u. 8. ±36 (94) 509 704 
vasmegye@voroskereszt.hu 
K8H Bank 1 0404742-00026565-00000006 
Levélcím: H-9700 Szombathely, Domonkos u. 8. Fax: ±36 (94) 311 742 
Adószám: 19242079-2-18 
 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke köszönetét fejezte ki a Szentgotthárdi Történelmi Napok 
rendezvényéhez nyújtott támogatásért. (2.sz.melléklet) 
 
2.sz. melléklet 
Tisztelt Képviselő-testület, Kedves Polgármester Úr! 
Ezúton szeretném megköszönni Önöknek a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvényeihez nyújtott 
támogatásukat. 
Bízom benne, hogy programjaink elnyerték az Önök és családjaik tetszését és valamennyien jól érezték 
magukat. További szép nyarat, sok napsütést és 
jó pihenést kívánok Önöknek! 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 4. 
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület munkatársai nevében: 
Kiss Éva 
Elnök 
 
A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöke megküldte a Civil Nap és a Kistérségi Forgatag költségeinek elszámolását, 
melyet a 66/2011. sz. határozat 1/d. pontja alapján 100.000,-Ft összeggel támogatott a testület. Ebből bruttó 
88.000,-Ft-ról tudtak elszámolni, a maradványt őszi programok megvalósításához kívánják felhasználni, erről 
külön kérelmet fognak benyújtani a képviselő-testület részére. (3.sz.melléklet 2 oldalas) 
 
3.sz. melléklet 
Szentgotthárd Civil Fórum 
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Szentgotthárd 
Szél! K. tér 7. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete — 
Szentgotthárd  
Közpénzpályázati honlap azonosítója 66-4/2011. 
A Szentgotthárdi Civil Fórum szervezésében megvalósultak azok a programok, melyhez a Képviselő-testület 
66/2011.sz. l/d. határozata alapján 100 000,- Ft anyagi támogatás biztosított. 
2011. április 30-május 1. Májusfa állítás - Civil Nap program 
A szentgotthárdi civil szervezetek az idén hatodik alkalommal állítottak májusfát, melyet az Erdészeti Zrt által 
ajánlott fel, a Horgász Egyesület tagjai vágtak ki, szállítottak a helyszínre, a fa helyét Páli Frigyes ásta ki. 
Május 1 -án a Civil Nap is megrendezésre került. A program az Onkéntesség Európai Eve 2011. jegyében 
szerveződött. „Főzzünk együtt” európai étkek versenyén 9 civil szervezet készített változatos étkeket. A 
környezetvédelmi sátorban a győri Reflex munkatársai tartottak jogi ás környezeti tanácsadást, az egészségügyi 
szűrésen ellenőriztethető volt a vérnyomás ás cukorszint. A főzéshez a csoportok 3 kg húst, 2 kg kenyeret, 20 db 
tányért és kanalat kaptak. 
2011. június 3. Kistérségi Forgatag program 
A Kistérségi Forgatag a májusfa kitáncolása. amely egész délutánt kitöltő kistérség kulturális 
csoportjai által bemutatott kulturális program. Az idén 14 csoport kapott bemutatkozási lehetőséget. 
A részvevők száma 150-160 fő volt, Szendviccsel, pogácsával, üditőitallal, láttuk vendégül a 
szereplőket. A gyerek szereplők csokoládét is kaptak. 
Az alábbi számlák alapján elszámoljuk a 2011. május 1-i Civil Nap ás Kistérségi Forgatag 
költségeit: 
Belltex BtOQ0EA2832506 Műa.tányér,pohár,kanál 3 720,- Ft 
Real-Sys Bt 0Q0EA0902976 irószerek feliratok, plakátok készítéséhez 3 615,- Ft 
Magister Pharni Bt 475001084/139/0001 optimum teszt (vércukorsz. mérésh.) 4 790,- Ft 
Mesics Géza JM9EA8069405 28,5 kg hús 29 130,- Ft 
FE-ZO Kf 20A/000016 Kenyér S 562,- Ft 
Spar Magyarország Ker.Kft ásványvíz 1 409,- Ft 
Integrál -M Kft Sz/370/253/201 lüdítő 3 935,- Ft 
Penny Market Kft szendvics hozzávaló, üdítő, csokoládé 20 510,- Ft 
Penny Market Kft ital 1 970,- Ft 
AFESZ Vas-M bolt müa pohár. kenyérkosár 4 085,- Ft 
Göcsej Pékség Kft JM9EA44 17073 Pogácsa S 960,- Ft 
Belltex Bt 0Q0EA28325 12 műa. pohár, szalvéta 3 515,- Ft 
88 201,- Ft 
Különbözet —megtakarítás 11 799,- Ft 
 
Az eredeti költségvetésben szereplő összegből megtakarítottunk. mert a vércukorszint méréshez szükséges 
eszközök felét a Magiszter Pharm Bt támogatásként biztosította továbbá a fa szállítása és a gépi gödörásás is 
felajánlás volt. A maradványra őszi programok megvalósításához szükségünk van, a felhasználás 
engedélyezésére külön kérelmet nyújtunk be. 
Kérjük a beszámoló elfogadását! 
Szentgotthárd, 201 1. július 29. 
 
 
Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány és a Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub is elszámolt határidőre a civil alapból 
kapott támogatással, elnökeik levélben köszönték meg a testület támogatását. (4.-5.sz.melléklet) 
 
4.sz. melléklet 
Tisztelt Képviselőtestület 
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Ezúton szeretnénk megköszönni az Önök által nyújtott támogatást, amely 
lehetővé tette iskolánk tanuÍóinak, hogy nyári szabadidejük egy részét 
táborozással tölthessék. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel 2 turnussal indult zalabéri táborunk. 
A turnusok időpontja: 
2011. június 21-25. 
• 2011. július 4-8. 
A két táborban összesen 58 tanuló vett részt. 
Célunk az volt, hogy minél több gyermek számára elérhetővé tegyük a mozgás, aktív pihenés, kikapcsolódás 
lehetőségét. Éppen ezért a következő programokon vehettek részt: 
• gyalogtúra 
• természet felfedezése (1,tücskök-bogarak” megfigyelése) 
• szellemi vetélkedők 
• ügyességi- és sportversenyek (foci, tollaslabda, kosárlabda, asztalitenisz, lábtenisz) 
• strandolás (úszóverseny, vízilabda) 
• közös főzés, sütés családias környezetben 
• kézműves foglalkozások (plakátkészítés, fonalmunkák, ajándékkészítés, rajzverseny) 
• környező települések megismerése 
• utolsó este ‚..party” (grilÍ, szalonnasütés, tánc, ének, karaoke, torta) 
Mindezek mellett a táborban már első naptól kezdve csapatokat alakítottunk, így versenyeztek a gyermekek 
egészen az utolsó napig, amikor értékeltük és jutalmaztuk a legjobbakat. 
Táborozásunk során ANTSZ vizsgálatra is sor került, ahol semmilyen kifogást nem találtok, A változékony 
időjárás ellenére is a gyermekek jól érezték magukat, mindig akadt számukra megfelelő szórakozási lehetőség. 
A szerződésben foglaltak szerint a táborról készült beszámolót iskolánk honlapján, a bejárati ajtón levő 
hirdetőtáblán közzétesszük és a városi újságnak is elküldjük. 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 9. 
Vassné Juhász Enikő Agócs Beáta 
intézményegység-vezető helyettes táborvezető 
 
5.sz. melléklet 
 
Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala 
Pénzügyi iroda  
Szentgotthárd  
Tárgy: Pénzügyi elszámolás 
A Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub a 2011 évi „Civil szervezeteket és városrészeket támogató 
Alap” keretből 60.000 Ft támogatásban részesült. 
A támogatást a Klub a 2011. június 17-én a Városi Sportpályán megrendezett Unokák és 
Nagyszülők Nemzetközi Sportnapja rendezvényei költségeinek fedezésére használta fel. 
A rendezvényen 15Ofő nyugdíjas 4Ofő unoka, osztrák, szlovén partnerszervezetek vettek részt. 
A sportvetélkedőkre,tekeversenyre 15 csapat nevezett. 
A résztvevők aktív együttlét keretében töltötték cl a nyárköszöntő juniálist. 
Mellékeljük a támogatás felhasználását igazoló számlákat.(2db) 
Ezúton is megköszönjük az Önkormányzat támogatását. 
Szentgotthárd, 2011 .július 15.  
Bauer Károly 
elnök 
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Műszaki Iroda: 
 

 Az alábbi kimutatás alapján tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet az út-híd, illetve vízkár-elhárítási 
keretből elvégzett, illetve folyamatban lévő munkálatokról. Továbbá tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, 
hogy a kátyúzási munkálatok elvégzésére beérkezett ajánlatok alapján kihirdetet nyertes kivitelező – a Varga 
és Varga Kft. – nem írta alá a kátyúzási munkálatokkal kapcsolatos szerződést kapacitás hiányra hivatkozva, 
ezért a kátyúzási munkálatokra új beszerzési eljárást indítottunk. Felhívjuk a T. Képviselő-testület figyelmét, 
hogy az alábbi kimutatások szerint az elvégzett, illetve folyamatban lévő munkálatok alapján az út-híd 
felújításra, karbantartásra, illetve vízkár-elhárításra az önkormányzat költségvetésében biztosított amúgy is 
szűkős források elfogytak, illetve elfogynak. A jövőben csak a közvetlen balesetveszélyt jelentő munkák 
elvégzésére lesz lehetőség. Továbbá a kátyúzási munkálatoknál csak a balesetveszélyes, kis felületű úthibák 
(ütőkátyúk) javítását tudjuk elvégeztetni, az útegyenetlenségek, kisebb nyomvonalsüllyedések, kimosódások 
helyreállítását ebből a keretből nem lehet elvégezni. Az önkormányzat költségvetésében biztosított 
forrásokra tekintettel ezt követően keletkező úthibák javítását csak ideiglenesen, vegyes kőzúzalék 
bedolgozásával tudjuk majd elvégeztetni, amelyben továbbra is számítunk a lakosság segítségére. 

 
 

Út-híd keret 2011. (keret 2011-ben: 7,00  MFt) 

Munka megnevezése Összeg (bruttó) 
Megrendelés, 

szerződés 
kötés ideje 

Teljesítés ideje 

Arany J. utca gyalogos-
átkelőhely 412 735 Ft Árajánlat   
Kátyúzási munkálatok (1118 - 
49 / 2011. Varga és Varga 
Kft.) 1 584 750 Ft 2011-06-16 

Nem írta alá a 
szerződést 

Örökzöld utca felújítása (1118-
45/2011. Utplan) 1 722 875 Ft 2011-06-16 folyamatban 
Fővég utca felújítása (1118-
45/2011. Utplan) 1 860 000 Ft 2011-06-16 folyamatban 
Farkasfa buszforduló útjavítás 
(ÖKV) 83 448 Ft 2011-08-08 Teljesítve 
Útburk. jelek festése pótmunka 
(Útpiktor) 36 550 Ft 2011-07-12 Teljesítve 
Mathiász utca STOP tábla 
csere (ÖKV) 28 031 Ft 2011-07-20 Teljesítve 
Útburkolati jelek festése 
(Útpiktor) 331 750 Ft 2011-06-22 Teljesítve 
Kőzuzalékos kátyúzás (ÖKV) 314 600 Ft 2011-06-10 Teljesítve 
Körforg. Korlát, hull. Gyűjtők 
javítása (ÖKV) 18 400 Ft 2011-04-14 Teljesítve 
Pável Á. Múzeum előtt 
útjavítás (VÍZÉPTEK) 330 000 Ft 2011-03-16 Teljesítve 
Hunyadi lánckorlát, tábla 
pótlás (ÖKV) 23 741 Ft 2011-03-16 Teljesítve 
Arany forg. Tech. Pótmunkák 
(Útpiktor) 21 625 Ft 2011-02-21 Teljesítve 
Nov-i forg. Technika (Útpiktor) 280 925 Ft 2011-01-05 Teljesítve 

Összesen: 7 049 430 Ft   
Vízkár 2011 (keret 2011-ben: 6,00 MFt) 

Munka megnevezése Összeg 
(bruttó) 

Megrendelés, 
szerződés kötés ideje 

Teljesítés 
ideje 
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Farkasfa Kiserdő utca áteresz építés 
(1110-33/2011. sz. UTPLAN) 125 000 Ft 2011-08-17 Folyamatban 
Vadvirág utca rácsos folyóka építése 
(1110-33/2011. sz. UTPLAN) 276 500 Ft 2011-08-17 Folyamatban 
Zárt csap. Csat. gépi mosatás II. (1110-
28/2011. sz. HEPI-HP) 293 250 Ft 2011-08-02 Folyamatban 
Rózsa F. - Zsidai utca árok iszapolás, 
padkarendezés, átereszek tisztítása 
(1110-17/2011. sz. VÍZÉPTEK) 796 250 Ft 2011-06-06 folyamatban 
Sztg. - patak 250,00 fm hosszú 
szakaszának iszapolása (1110-17/2011. 
sz. VÍZÉPTEK) 551 059 Ft 2011-06-06 folyamatban 
Rábakethely volt HÖR laktanya melletti 
árok iszapolása, padka rendezése 
(1110-13/2011. sz. UTPLAN) 526 750 Ft 2011-05-12 Teljesítve 
Kis u. rácsos áteresz építése, 260,00 fm 
árok iszapolása (1110-13/2011. sz. 
UTPLAN 657 438 Ft 2011-05-12 Teljesítve 
Farkasfa Kiserdő utca profilozása, 
padkanyesése stb. (1110-13/2011. sz. 
UTPLAN) 620 163 Ft 2011-05-12 Teljesítve 
Wesselényi u. hídkorlát javítása (ÖKV) 93 944 Ft 2011-07-15 Teljesítve 
Móricz Zs., Széchenyi u., Mátyás K. u. 
átereszek, aknák javítása (ÖKV) 134 177 Ft 2011-07-18 teljesítve 
810/2. hrsz-ú útra járdalap árok 
burkoláshoz 42 000 Ft 2011-06-28 Teljesítve 
Zár csap. Csat. gépi mosatása I. (HEPI-
HP) 193 750 Ft 2011-06-20 Teljesítve 
Mária - Táncsics utca csap. csat. 
kitorkollás helyreállítása (VÍZÉPTEK) 400 288 Ft 2011-06-17 Teljesítve 
Kossuth u., Fővég u., Széll K. tér, 
Vakarcs u., Május 1. út, Vörösmarty u. 
átereszek, aknák javítása (ÖKV) 238 809 Ft 2011-06-10 Teljesítve 
Örökzöld u., Nefelejcs u., István kir. U., 
Május 1. út átereszek, árkok tisztítása 
ÖKV) 322 288 Ft 2011-04-14 Teljesítve 
István király föld elszállítás (ÖKV) 19 875 Ft 2011-04-14 Teljesítve 
Rábatótfalu Akác utca ároktisztítás, 
rácsos folyóka javítása   Árajánlatkérés   
István király utca zsilip aknák javítása   Árajánlatkérés   

Vadvirág utca, Muskátli utca, Szépvölgyi 
u. - Apátistvánfalvai úti 
kereszteződéseiben átereszek 
helyreállítása (sérült hídfejek, 
átereszcsövek javítása)   Árajánlatkérés   
Mindösszesen: 5 291 541 Ft   
 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd 716/2. hrsz-ú ingatlanon (Táncsics M. utca 32.) lévő, a Zsida-patakba csatlakozó 
1 db NA 40-es, illetve 1 db NA 60-as méretű városi zárt-csapadékcsatorna sérült, balesetveszélyes 
kitorkollásának helyreállítása. Kivitelező: Vízéptek Bt. Szombathely 
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 Megtörtént Szentgotthárd város közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú utakon lévő burkolati 
jelek (gyalogos-átkelőhelyek, kerékpáros átvezetések, veszélyes zónák, felálló sávok stb.) felújító festése. 
Kivitelező: ÚTPIKTOR Kft., Szombathely. Az állami tulajdonú utakon (pl.: Füzesi út, Széll Kálmán tér, 
Kossuth L. u, Mártírok utca stb.) a kezelő – Magyar Közút Nonprofit Zrt. – feladata a burkolati jelek felújító 
festése. 

 

 Megtörtént a Mathiász A. utca – Kertvárosi utca, illetve a Dózsa Gy. utca – Kisfaludy S. utca 
kereszteződéseiben a megkopott „Állj! Elsőbbségadás kötelező !” jelzőtáblák cseréje, illetve a közlekedés 
biztonságának növelése érdekében a Mathiász A. utca – Kertvárosi utca kereszteződésében felálló sáv, 
illetve „STOP” feliratú burkolati jel festésére került sor. Kivitelező: ÖKV, illetve ÚTPIKTOR Kft. 
Szombathely 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd – Farkasfa, Fővég utcába 1 db 5,00 fm hosszúságú ø 50 cm méretű 
hídfejekkel ellátott, beton csőáteresz kiépítését az út állagának védelme érdekében. A Fővég utcában még 
legalább két helyen lenne műszakilag indokolt az út állagának védelme érdekében az utat átvágni, illetve 
csőátereszt beépíteni, hogy az út déli oldalának mélypontjairól a felgyülemlő csapadékvizet el tudjuk 
vezetni. Az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló forrásra tekintettel idén 1 db kiépítésére van 
lehetőségünk. Kivitelező: ÚTPLAN Kft. Zalaegerszeg 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd – Zsida, Vadvirág utca felső szakaszára 1 db 4,00 fm szélességű rácsos 
folyóka kiépítését  és burkolt árokkal történő bevezetését a Vadvirág utcai nyílt csapadékvíz-elevezető 
árokba az utcában a dombról lefolyó csapadékvizek okozta kártételek enyhítése érdekében. Az utcában a 
szakszerű csapadékvíz elvezetésének kiépítésére nem biztosít forrást az önkormányzat költségvetése. 
Kivitelező. UTPLAN Kft. Zalaegerszeg 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd, Szabadság téri Liget nyugati oldalán, illetve a Szentgotthárd-Rábafüzes 
Áttrium Hotel környezetében lévő zárt-csapadékcsatorna hálózatok gépi mosatását. Kivitelező: HEPI-HP 
Kft. Bucsu 

 

 Megtörténtek a város területén az alábbi vízkár-elhárítási munkálatok elvégzése. Kivitelező: Önkormányzati 
Közszolgáltató Vállalat 

 
 Szentgotthárd, Móricz Zs. utcában a járda alatti áteresz tisztítása, a leszakadás helyreállítása; 
 Szentgotthárd Széchenyi István Általános Iskola előtti úton 2 db leszakadt, balesetveszélyes csapadékvíz összefolyó-

akna javítása; 
 Szentgotthárd, Május 1 . utca – Mátyás király utca kereszteződésében beszakadt csapadékcsatorna akna 

helyreállítása, hiányzó aknafelap pótlása. 
  

 Megtörtént a Szentgotthárd, Wesselényi M. utcában a megrongált, kidöntött hídkorlát helyreállítása. 
Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

 

 Csatoljuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóságának válaszát Rábatótfalu városrészen 
sebességcsillapító sziget (képviselői felvetés), illetve Szentgotthárd, Kossuth L. utcában a Tompa M. utca 
kereszteződésében gyalogos-átkelőhely (lakossági felvetés) létesítése tárgyában. 
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Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 
 

- Lakóház építésére és bontására kiadott engedélyek száma: 5 
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 3 
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 3 
- Magánszemélynek kiadott engedélyek száma (épít.haszn.): 4 
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 3 
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 10 
- Építésrendészeti eljárások száma: 2 
- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés és bontások száma 5 
- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 1 

 
 

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

Folyószámla hitelünk 2011. június 1-én:      - 220.284.702,- Ft 
 Bevételek június 1 – július 31.:         122.155.223,- Ft 
 Kiadások június 1 – július 31.:        - 175.800.585,- Ft 
 Elszámolási számla egyenlege július 31-én:       - 273.930.064,- Ft. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti 
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla hitelkeretünket teljesen kimerítettük, az augusztusi 
munkabérek kifizetéséhez munkabérhitelt kellett felvennünk, amelyet a beszámoló készítésének időpontjáig 
nem tudtunk letörleszteni. 
Ismételten felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására, a 
bevételek növelésének és a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség fenntartása 
érdekében!  
 
Adóhatósági munka: 
2011. július 1-vel bevezetésre került Szentgotthárdon a telekadó. Az új adónemmel kapcsolatos tájékoztatót 
honlapunkon, a Városi TV Képújságában, valamint az Önkormányzati újságban megjelentettük. A bevallási 
nyomtatványok, kitöltési útmutatók a honlapon elérhetők.  
Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy telekadó bevallást egy adózó sem tett. 
 
Egyéb: 
A Képviselő-testület 2/2011. sz. határozatával fogadta el az un. Önkormányzati Megtakarítási Program 
intézkedési tervét, ill. 62/2011. sz. határozatával a lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások beszerzési 
tárgyainak körét, mely alapján április és május hónapban megtörténtek a bankszámlavezetés, az utalvány-, a 
tisztítószer-, az élelmiszer alapanyag-, a villamos energia-, a földgáz-, a nyomtatvány és irodaszer 
beszerzésekhez az adatfelmérések, majd az egyeztetések alapján kiírásra kerültek a közbeszerzési eljárások.  
A bankszámlavezetésre kiírt közbeszerzési eljárásunk eredménytelen lett. 
Az utalvány-, a tisztítószer-, a villamos energia-, a nyomtatvány-, és irodaszer-, valamint az élelmiszer 
alapanyag beszerzések (ez utóbbi hat rész tekintetében) eredményesen zárult. Jelenleg folynak a 
szerződéskötések. A földgáz beszerzés esetében szeptember 1. az ajánlattételi határidő, ezen eljárással 
kapcsolatban egyéb információt egyenlőre nem tudunk adni. 
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Kistérségi Iroda: 
 

TÁJÉKOZTATÓ  NYÁRI TÁBOROKRÓL: 
 
Szentgotthárdon 2011. nyarán az iskolás korosztály ( 6- 18 év ) több táborozási lehetőség közül is választhatott, melyet az alábbi 
táblázatban foglaltunk össze. 
 
Nemcsak oktatási intézmények, hanem a Móra Ferenc Városi Könyvtár, a Plébánia Hivatal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
valamint a Pannon Kapu Kulturális Egyesület is szervezett táborokat a szentgotthárdi és a kistérségben élő gyermekek számára, ezzel 
is segítve a  szülőket abban, hogy gyermekeik nyári szabadidejét hasznosan töltsék. 
A táborokat már a tanév vége felé az iskolákban, plakátokon , tájékoztató füzetekben  meghirdették.  
Többségük helyben volt, a szervező intézmény adott otthont a tábornak, 4 esetben „ottalvós” táborban tölthették szabadidejüket a 
gyermekek. 
Minden táborban igyekeztek a tábor szervezői pluszt adni a gyermekeknek egy-egy adott témában ( kézművesség, zene, tánc, média, 
könyvtárhasználat, környezet-természetvédelem stb. ) , az étkezés biztosított volt a tábor résztvevői számára, és buszos kirándulás is 
szerepelt a helyi táborok mindegyikében . 
 
A táblázatból is kitűnik, hogy voltak táborok azonos időben – erre a következő időszakban a táborok szervezői figyelnek majd. 
A jövőben elsősorban az általános iskolákban javasolni fogjuk  a nyári szünidő idejére a napközis tábor iránti igény felmérést is – mely  
felügyeletet és ebédet biztosítana a gyermekek számára. 
 
Szervező 
intézmény/ 
Tábor 
elnevezése 

 
Tábor időpontja 

 
Táborban 
résztvevő 
gyermekek száma 

 
Táborban 
felügyelők száma 

 
Tábor költsége/fő 

SZOI Ált. Isk. 
Arany János 1-4. 
Évf. 
Zalabéri tábor 

2011.06.21.- 
          06.25 

29 3 16.000.-Ft 

SZOI Ált. Isk. 
Arany János 1-4. 
Évf. 
Zalabéri tábor 

2011.07.04- 
         07.08. 

29 3 16.000.-Ft 
 
 
 

SZOI Ált.Isk. 
Széchenyi I.5-8. 
Évf. Napközis tábor 

2011.06.20- 
         06.24. 

11 16 5.000.-Ft 

SZOI Takács Jenő 
AMI  
Művészeti tábor 

2011.08.09- 
         08.15. 

70 6 24.000.-Ft 

Móra Ferenc Városi 
Könyvtár 
Olvasótábor 

2011.06.20- 
         06.24 

28 3 7.000.-Ft 

Móra Ferenc Városi 
Könyvtár 
Német nemzetiségi 
Ifjúsági tábor 

2011.07.04- 
         07.08. 

40 5 7.000.-Ft 

Móra Ferenc Városi 
Könyvtár 
Olvasótábor 

2011.08.22- 
         08.26. 

18 3 7.000.-Ft 

PKKE 
Banyatanya 

2011.07.04- 
         07.08. 

15 2-3 10.000.-Ft 

PKKE 
Kis mesterségek 
tábora 

2011.07.11- 
         07.15. 

17 2-3 10.000.-Ft 

PKKE 
Médiatábor 

2011.07.18- 
         07.22. 

7 2-3 10.000.-Ft 

PKKE 
Tánctábor 

2011.08.01- 
         08.05. 

11 2 10.000.-Ft 

PKKE 
Hagyományőrző, 
természetvédelmi 

2011.08.08- 
         08.12. 

14 2 10.000.-Ft 
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tábor 
Róm.Kat.Plébánia 
Hittan tábor 

2011.06.27- 
         07.01. 

44 4+ 4 önkéntes 9.000.-Ft 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 

2011.06.27- 
         07.01. 

21 8+ 2 önkéntes 8.000.-Ft 

Partium Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 
Tánctábor  Szőce 

2011.07.11- 
         07.17. 

45 ( nemcsak sztg-i 
tanulók ) 

3+ 5 önkéntes 14.000.-Ft 

 
 

III. Tájékoztatók 
 
 

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének július havi 
információs jelentése 

 
Nyilvántartott álláskeresők száma: 568 fő. A regisztrált álláskeresők száma az előző időszakhoz képest 2,5 %-al, 
14 fővel növekedett. Tárgyidőszakban 103 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba, 31 fővel kevesebben, 
mint az előző időszakban. A belépők összetételét vizsgálva 63 fő volt már korábban nyilvántartott, 9 fő pedig 
első ízben került regisztrálásra. Ágazat szerint legtöbben a feldolgozóiparból (21 fő) és kereskedelemből (9 fő) 
érkeztek. A nyilvántartott pályakezdők száma 42 fő, 9 fővel növekedett az előző időszakhoz képest. 
Tárgy időszakban kilépők száma: 92 fő, ez 1 fővel kevesebb, mint az előző időszakban. Legtöbben az önálló 
elhelyezkedés (34 fő), együttműködés hiánya (30 fő) miatt léptek ki. Munkáltató, mely nagyobb létszámban 
fogadott álláskeresőket, nem volt. 
Nagyobb létszámú állásajánlat érkezett: Feldolgozóipar 62 fő, kereskedelem vendéglátás 18 fő 
Hiányszakmák:erősáramú villanyszerelő 
A beérkező álláshelyek száma (138 fő) az előző időszakhoz képest 11 fővel növekedett. A beérkezett 
álláshelyek zöme (111 fő) nem támogatott. 
Leggyakrabban keresett állások: betanított munkás (70 fő) eladó (10 fő), gyártósori összeszerelő (50 fő), 
varrónő (30 fő), felszolgáló (10 fő).  
Aktív eszközök, szolgáltatások, hatósági tevékenység, speciális tevékenységek ( migráns, EURES) alakulása, 
jellemző változása a hónap során: A TÁMOP-s eszközökre folyamatosan érkeznek igények. Bér jellegű 
támogatás híján, vagy azzal kombinálva, egyre elterjedtebb a munkáltatók körében a START kártya program. A 
képzések nagy része még nem indult el forráshiány miatt be is fejeződött. A szolgáltatások közül az egyéni 
munka és képzési tanácsadás és a rehabilitációs tanácsadás jól működik.  
 
 

IV. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 
 
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük és ha szükséges 
korrigáljuk. 
 
Rendeletek felülvizsgálata: 
 
           -   A  22/2011.(IX.2.)  rendelet : az Önkormányzat Vagyonáról szóló 

          rendelet módosítása változtatást nem igényel. 
 
-    A 23/2011.(IX.2.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti  
      Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló  rendelet módosítása 
      változtatást nem igényel. 
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           -     A  24/2011. (IX.2.) rendelet:  az állatok tartásáról  szóló  rendelet módosítása  
     változtatást nem igényel. 

 
- A  25/2011.(IX.2.) rendelet : a lakások bérletéről rendelet  módosítása változtatást nem igényel. 

 
- A  26/2011.(IX.2.) rendelet : a lakbérek megállapításáról  szóló  rendelet  módosítása változtatást nem 

igényel. 
 

 
 
 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 24. 
 
      Dr. Dancsecs Zsolt 
       jegyző 
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V. Pályázati tájékoztató 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2011. augusztus 22-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. 
179/2010. 

Elszámolható 
költségek – nettó: 

1F:1.617.000,- 
2F: 30.450.000,- 

 
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,- 

Megvalósítása folyamatban. 

Szentgotthárdi 
háziorvosi rendelő 
komplex 
akadálymentesítése és 
energiahatékony 
felújítása 
 

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

Elfogadott: 
55.286.112,- Ft 

Igényelt 
támogatás: 

50.000.000,- Ft 
 

Elnyert: 
49.757.501,- Ft 

5.555.555,- Ft 
 

5.528.612,- Ft 

Ünnepélyes átadó: 2011. 
szeptember 2. 11.00 óra 

 

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer 

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés AT-
HU OP-2007-2013 

273/2007 
311/2010 87.000.000,-Ft 2,6 millió Euro 4.365.900,- Ft 

(15.876 Euro) 

A konzorcium vezetője: az Észak-
Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 
Projektindító sajtótájékoztató: 
2011.05.16. 

Városok szövetsége 
Harmadik célkitűzés 

Határon átnyúló 
Együttműködés A-H 

OP-2007-2013 

    
Projektindítás 2008. 07.01. 
Projektzárás: 2013. 03.31 
 

Szerencsehozó 
Négylevelű Lóhere 
projekt 

  

  

 

Szentgotthárdi program 2011. 
május 9-i Európa Nap. 
A projekt iskolai program részében 
a SZOI Vörösmarty M. Gimnázium 
diákjai vesznek részt. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 

szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző 

Iskolában 

 

 

8 tantermi csomag 

1 alkalmazás 
szerver csomag 

 

9.576.037,- Ft 

 
 
 

9.576.037,- Ft 
0,- Ft Záró rendezvény, átadó 

2011.08. 30-án 10.00 órakor 

Szentgotthárd-Luzern 
energiaváros projekt 

Svájci-magyar 
Együttműködési 

Program 
Testvértelepülési és 

Partnerségi Pályázati 
Alap 

57/2011. 

 

 

 

20.000.000,- Ft 

 

2.000.000,- Ft Projektindító megbeszélés 
2011.08.11-12. 

Szentgotthárd Városi 
Sporttelep fejlesztése I. 
ütem – Sportöltözők 
felújítása 

7/2011. BM rendelet 
Iskolai és 

utánpótlássport 
infrastruktúra 
fejlesztése 

84/2011. 

 

 

25.000.000,- Ft 

 

Módosult kvetés: 

22.497.500,- Ft 

 
Igényelt 

támogatás: 
20.000.000,- Ft 

 
Elnyert 

támogatás: 
17.998.000,- Ft 

4.499.500,- Ft Nyert 
 

HÁRS jeligével a pályázó 
Horgászegyesület 
Szentgotthárd 
Esőbeálló építése és 
karbantartási munkák 

Zöld Iránytű 
Alapítvány  

 

 

750.000,- Ft 

 

 Elbírálás folyamatban. 

Parlagfű-mentes 
település 

Vidékfejlesztési 
Minisztérium  

  
 

162.740,- Ft  

Nyert 
Horgászegyesület önkéntes 
munkájának segítségével 

önkormányzati ingatlanok kaszálása 
2011. júniusban 
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok 
helyzete 2011. augusztus 22-én 

 
 

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

Lelki egészség 
megőrzése  

Szlovénia-
Magyarország  
2007-2013 

165/2008. 
Önk.  

 

174.908.-euro nyert 8.744.-euro A projekt megvalósítása 
folyamatban 

 
Közfoglalkoztatás-
szervező foglalkoztatása 
 

OFA 19/2011 Önk. 
Hat. 

659.000.-Ft 

 ----- Nyert 

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 

 

 

 

24.872.500.-Ft 

 

Nem szükséges Megvalósítása folyamatban. 
 

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

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 
Magyarlak-Csörötnek 
Iskolában 

16/2008. 
kistérségi Hat 

5.242.500.- 5.242.500.-Ft 

Nem szükséges Megvalósítása folyamatban. 
 

191/2008. (VII. 30.) 
Korm. r. alapján állami 
támogatásban részesült 
a Támogató 
szolgáltatás 
szakfeladatok tárgyi 
feltételeinek 
fejlesztésére. 

Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal 
(FSZH) 

52//2010. Kist. 
Hat. 

169.000,- 169.000.- 

0.- 2011. 05. 31. befejezési határidő 

191/2008. (VII. 30.) 
Korm. r. alapján állami 
támogatásban részesült 
Közösségi Pszichiátriai 
Alapellátás 
szakfeladatok tárgyi 
feltételeinek fejlesztésére 

Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal 
(FSZH) 

52//2010. Kist. 
Hat. 

215.000.- 215.000.- 

0.- 2011. 05. 31. befejezési határidő 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG ELNYERT 
ÖSSZEG SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

191/2008. (VII. 30.) 
Korm. r. alapján állami 
támogatásban részesült 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 
szakfeladatok tárgyi 
feltételeinek 
fejlesztésére. 

Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal 
(FSZH) 

52//2010. Kist. 
Hat. 

168.750.- 168.750.- 

0.- 2011. 05. 31. befejezési határidő 
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Beszámoló 
a Képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 

 
 

Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdésében foglaltak 
figyelembe vételével az alábbi tájékoztatást adom: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetését 2.135.680 e/Ft kiadási 
főösszeggel, 1.744.470 e/Ft bevételi főösszeggel, hiányát 391.210 e/Ft-tal tervezte.  
A Képviselő-testület által jóváhagyott - a költségvetési rendeleten átvezetett - kiadási 
főösszeg az I. félévben 31.945 e/Ft-tal nőtt 2.167.625 e/Ft-ra, a bevételi főösszeg 148 e/Ft-tal 
nőtt 1.744.618 e/Ft-ra, a 2011. évi költségvetés hiánya 423.007 e/Ft-ra módosult (31.797 e/Ft-
tal növekedett).  
A hiányból külső finanszírozással – hitel felvétellel – tervezett összeg az eredeti 350.000 e/Ft-
ról 360.000 e/Ft-ra változott. 
 
 

A bevételek és kiadások teljesítésének alakulását az alábbiakban részletezzük: 
 
 
Bevételi források és azok teljesítése: 
(4. sz. melléklet) 
 
Költségvetés eredeti bevételi előirányzat főösszege 
(hitelekkel együtt):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Költségvetés módosított bevételi előirányzat főösszege 
(hitelekkel együtt):                   
 
A változás a következő volt: 
 
Intézményi működési bevétel  
Működési támogatások (normatív áll. hj.)  
Egyéb központi támogatás 
Felhalmozási bevételek 
     egyéb felhalmozási bevétel fejezettől 
Előző évi pénzmaradvány  
Hitelek (működési) 

 2.135.680 e/Ft               
 

2.167.625 e/Ft               
 

    
    

                 
1.532 e/Ft 

 5.303 e/Ft 
3.207 e/Ft 

 
- 9.894 e/Ft 

21.797 e/Ft 
10.000 e/Ft 

Összesen: 31.945 e/Ft 
 
A költségvetési bevételek Önkormányzat szinten összesen az I. félév végére 48,5 %-os 
teljesítést mutatnak. 
 
Mivel a bevételek I. félévi alakulását az előterjesztéshez melléklet táblázat részletesen 
tartalmazza, ezért az alábbiakban csak néhány bevételi jogcímet kiemelve mutatjuk be azok 
alakulását. 
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Működési bevételek  
Az intézményi működési bevételek a félév folyamán 52,6 %-on teljesültek.  
 
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (54,4 %): 
 
Helyi adók. 
Telekadó – mivel ezen helyi adónem 2011. július 1-től került bevezetésre június 30-ig 
bevételt nem realizáltunk. 
Idegenforgalmi adó bevételünk 7.251e/Ft június 30-ig, ami 42,7 %-os teljesítést jelent.  
Vállalkozók kommunális adója címén bevételünk 669 e/Ft, amely az előző évi elszámolások 
miatt keletkezett. (Kommunális adó címén bevételt az adónem megszűnése miatt nem 
terveztünk.) 
Helyi iparűzési adó bevétel 55,2 %-ra teljesült (292.762 e/Ft) az első félévben. A 2010. évi 
adóbevallások alapján a második félévi bevétel várhatóan a tervezett szintnek megfelelően fog 
alakulni.  
 
Átengedett központi adók: közül az SZJA helyben maradó részét időarányosan kapta meg az 
Önkormányzat és időarányosan történt a jövedelemdifferenciálás mérséklése miatti elvonás is. 
 
Gépjárműadó bevételünk 56,3 %-os teljesítést (27.571 e/Ft) mutat félévkor, év végére 
előzetes számításaink szerint a tervezett szint alatt fog alakulni. 
 
Támogatások: 
 
Önkormányzatok költségvetési támogatása (e/Ft): 
 

 Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % 
Normatív 
hozzájárulások 

 
254.390 

 
254.391 

 
131.968 

 
51,9 

Központosított előir. 0 2.397 2.397 100,0 
Normatív kötött fel-
használású előirányzat: 
-költségvetési tv. szer. 
-tervezhető támogatás 

 
 

1.140 
57.232 

 
 

1.140 
57.232 

 
 

596 
26.514 

 
 

52,3 
46,3 

Egyéb központi 
támogatás 

  
2.905 

 
2.905 

 
100,0 

Összesen: 312.762 318.065 164.380 51,7 
 
 
Az önkormányzatok támogatása előirányzat a következők miatt változott: 
- határátkelőhelyek fenntartásának támogatása:    1.381 e/Ft 
- helyi szervezési int. kapcs. többletkiad. tám. (Prémium évek pr.)   850 e/Ft 
- gyermekszegénység elleni program – nyári étkeztetés:      167 e/Ft 
- egyéb központi támogatás       2.905 e/Ft 
Összesen:                   5.303 e/Ft. 
 
Támogatás értékű működési bevételek között számoltuk el többek között a Kisebbségi 
Önkormányzatok támogatását 630 e/Ft, a Társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszközt – 
Rendelőintézet által ellátott feladatokhoz - 53.105 e/Ft, a Többcélú Kistérségi Társulás 
munkaszervezete működési kiadásihoz történő hozzájárulást 7.934 e/Ft. 
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Felhalmozási bevételek 
 
Felhalmozási és tőke jellegű bevétlek: 
Ingatlan értékesítés címén 68.476 e/Ft-ot realizáltunk, ami 100 %-os teljesítést jelent. 
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétele: 15.372 e/Ft ezen belül: 
Önkormányzati lakások értékesítése 8.551 e/Ft teljesült a félév végére, amely 81,9 %-os 
teljesítést jelent. Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (Vasivíz 
fejlesztési tám.) 6.821 e/Ft. Önkormányzati lakótelkek értékesítése címén viszont bevételt 
nem realizáltunk 2011. I. félévben.   
 
Pénzügyi befektetések bevételei címén bevételt nem realizáltunk I. félévben. 
 
Egyéb felhalmozási bevételként 51.090 e/Ft-ot számoltunk el, amelyből 46.437 e/Ft pályázati 
támogatásként volt elszámolható. 
 
Támogatási kölcsönök visszatérülése címén a Gotthárd Therm Kft. részre 2010. évben 
nyújtott 2011. évben esedékes 31.939 e/Ft kölcsön összegét terveztük, melyből bevételünk az 
I. félévben nem származott A Képviselő-testület döntése értelmében (193/2011. KT. 
határozat) a tagi kölcsön visszafizetési határideje 2011. november 30-ra módosult. 
 
Pénzmaradvány: A 2010. évi pénzmaradvány elszámolásakor működési pénzmaradványként 
2.891 e/Ft-t, felhalmozási pénzmaradványként 56.824 e/Ft-ot számoltunk el.   
 
Hitelek: 
A tervezett működési célú hitelből 65,7 %-os teljesítéssel félév végén 236.406 e/Ft a 
hitelállomány.  
 
 
 
II. Kiadások alakulása 
(2.sz. melléklet) 
 
(Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás nélkül.) 
 

(adatok ezer forintban) 
Kiadások Eredeti előirányzat Módosított elői. Teljesítés  Teljesítés %-a 

Működési kiadások  1.322.643 1.341.023 666.804 49,7 
Működési kiad. %-a 62,1 61,9 62,1 - 
Felhalmozási 
kiadások 

240.103 246.628 91.561 37,1 

Felhalm. kiad. %-a 11,2 11,4 8,5 - 
Támogatási 
kölcsönök nyújtása 

0 37.717 38.717 102,7 

Pénzforg. nélküli 
kiadások - tartalék 

296.926 266.249 - - 

Hitelek törlesztése 276.008 276.008 276.008 100,0 
Hitelek %-a 1,3 1,3 2,6 - 
Kiadások összesen: 2.135.680 2.167.625 1.073.090 49,5 
 
Az önkormányzati költségvetés összkiadásainak teljesítése 49,5%, ezen belül a működési 
kiadások teljesítése 49,7 %, a felhalmozási kiadásoké 37,1 %.  
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Működési kiadások (megoszlása (adatok e/Ft-ban)) 
 

Kiadások Eredeti előirányzat Módosított elői. Teljesítés  Teljesítés %-a 
Személyi juttatás 396.767 404.120 196.173 48,5 
Munkaadói járulék 106.721 108.234 51.388 47,5 
Személyi és madói. 
járulék aránya (%) 

38,7 38,8 37,7 - 

Dologi kiadás 376.507 384.264 199.090 51,8 
Dologi kiadás 
aránya (%) 

28,9 29,2 30,3 - 

Egyéb műk. kiad. 420.291 421.573 207.126 49,1 
Egyéb műk. kiad. 
aránya (%) 

32,3 31,9 31,5 - 

Ellátottak pénzb jutt 957 1.423 3.539 247,1 
Ellátottak pénzb jutt 
aránya (%) 

0,1 0,1 0,5 - 

Összes kiadás: 1.301.243 1.319.623 657.316 49,8 
 
 
A kiadási előirányzat változását a pótelőirányzatokat és a zárszámadást a félév folyamán a 
Képviselő-testület rendelet módosításban jóváhagyta. 
 
A kiadások teljesítését az első félévben megvalósított feladatokat a teljesség igénye nélkül az 
alábbiakban részletezzük (részletes bemutatásuk 2. sz. melléklet): 
 
Erdészet és egyéb erdőgazdálkodási feladatok: Az erdőgazdálkodó részére történt kifizetés 
járulékokkal együtt 239 e/Ft. 
 
Hulladékgazdálkodás szakfeladaton számoltuk el települési hulladék kezelésével kapcsolatos 
kiadásokat, így a Közszolgáltató Vállalatnak szerződés alapján a közterületek tisztítására és a 
törmeléklerakó telep fenntartására, határátkelőtől hulladék elszállítására és takarítására fizetett 
összegeket, valamint a Müllex Kft.-nek fizetett hulladékszállítási díjakat. A teljesítés június 
30-ig összesen 8.998 e/Ft volt (50 %). 
 
Közutak, hidak üzemeltetése: szakfeladaton a teljesítés 1.257 e/Ft. 
 
Nem lakóingatlan bérbeadása, hasznosítása körében került elszámolásra az önkormányzat 
által bérbe adott helyiségek üzemeltetési költsége 6.471 e/Ft, ami az előirányzat 56,2 %-a. 
 
Zöldterület kezelés: 
Ezen szakfeladaton az 8.769 e/Ft a teljesítés, amelyet elsősorban a Közszolgáltató Vállalat 
részére szerződéses feladatokra (parkok, közterületek parkosítása, gondozása), valamint eseti 
feladatokra fizettünk ki. 
 
Közigazgatás: 
 
Önkormányzati jogalkotás: jogcímen kerültek elszámolásra a képviselői tiszteletdíjak, ill. az 
önkormányzati jogalkotás feltételeinek megteremtésével, a képviselő-testületi és bizottsági 
ülések lefolytatásával kapcsolatos kiadások. 2011. I. félévben a teljesítés 3.914 e/Ft (43,8 %). 
 
Önkormányzati igazgatási tevékenység: szakfeladat teljesítése 124.658 e/Ft (49,6 %). A 
Polgármesteri Hivatal működésével, és az önkormányzat szintű feladatok ellátásával (pl. 
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vagyonbiztosítás, posta, telefon, bérleti-, és lízing díjak, könyvvizsgáló díja stb. költségek) 
kapcsolatos kiadások kerültek elszámolásra ezen a jogcímen. 
 
Adók kiszabása, beszedése, ellenőrzése szakfeladaton számoltuk el a helyi adóhatósági 
feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat, a teljesítés 2011. június 30-ig 5.663 e/Ft volt. 
 
Közterület rendjének fenntartása a közterület-felügyelet működésével kapcsolatos kiadások 
(bérek, azok járulékai, kacsolódó dologi kiadások) kerültek elszámolásra ezen a 
szakfeladaton. A félév végén a teljesítés 2.874 e/Ft, 39,5 %. 
 
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenységével kapcsolatos kiadásként a 
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat tekintetében 73 e/Ft, a Német Kisebbségi Önkormányzat 
esetében 989 e/Ft, míg a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 136 e/Ft volt a felhasználás az 
I. félévben. 
 
Közvilágítás: A város közvilágítási hálózatának üzemeltetése az előirányzat 55,9 %-a, 15.931 
e/Ft került felhasználásra. 
 
Város és Községgazdálkodás szakfeladaton 4.576 e/Ft-ot számoltuk el, kisebb tervezési 
kiadásokra, Ipartelep fenntartás időarányos kiadásaira és a városi energetikus díjának 
finanszírozására.  
 
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás: előirányzaton a teljesítés félév végén 384 e/Ft 
volt. 
 
Ár-, és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység keretében a felhasználás 561 e/Ft 2011. 
június 30-ig. 
 
Oktatás szakfeladat címen a Vasi TISZK működéséhez 3.167 e/Ft hozzájárulást teljesített az 
Önkormányzat az I. félév folyamán. 
 
Humán egészségügyi ellátás keretében a Rákóczi úti rendelő felújításának keretében 
eszközbeszerzésre 1.596 e/Ft-ot fordítottunk. 
 
Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások pénzügyi teljesítése 39,7 % a félév 
végén.  
 
Társadalmi összetartozás erősítését elősegítő program keretében számoltuk el a közcélú 
foglalkoztatás 2010. évi áthúzódó kiadásaiként 2.858 e/Ft-ot, a közmunka program 2010. évi 
áthúzódó kiadásaiként 105 e/Ft-ot, a 2011. évi közmunka program keretében a rövid 
időtartamú foglalkoztatás kiadásaiként 1.582 e/Ft-ot, a hosszabb távú foglalkoztatáshoz 
kapcsolódóan 456 e/Ft-ot. 
 
Könyvtári-, közművelődési tevékenység kiadásaiból a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
részére 17.467 e/Ft (teljesítés 61,8 %), a Mozi üzemeltetéséhez 615 e/Ft (teljesítés 50,8 %), a 
közművelődési klubok fenntartásához 1.311 e/Ft (teljesítés 44,9 %), a Móra Ferenc Könyvtár 
TÁMOP pályázatához kapcsolódóan 120 e/Ft került elszámolásra. 
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Sport tevékenység címén a sportlétesítmények működtetésére 3.000 e/Ft-ot (ÖKV által ellátott 
feladat), az Egyesületek részére támogatásként 1.168 e/Ft-ot, a Diáksport támogatásához 500 
e/Ft-ot számoltunk el. 
 
Temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatások: Ezen szakfeladatra 2.024 e/Ft került elszámolásra 
az első félévben. 
 
Intézmények takarítása, karbantartása előirányzaton a felhasználás 53,4 %-os teljesítést 
(30.138 e/Ft) mutat. 
 
A Szlovén–Magyar Interreg pályázatban a Mental Health c. projekt keretében 3.368 e/Ft-ot 
fizettünk ki. 
 
 
Intézmények működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 
 
Egészségügyi feladatokat ellátó Rendelőintézet tervezett bevételeinek teljesülése 48,3 %, a 
működési kiadások előirányzatot az intézmény a fél év végére 47,1 %-ban teljesítette.  
 
Oktatási-, közművelődési feladatok: 
A III. Béla Szakképző Iskola – bevételeinek teljesítése 73,72 % az időarányos szint felett 
teljesült, a kiadások 52,6 %-os teljesítést mutatnak.  
A közművelődési tevékenység esetében a Móra Ferenc Városi Könyvtár bevétele 285,6 %-
ra teljesült, míg a kiadások alakulása összességében 47,4 %. 
 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott 
szentgotthárdi székhelyű, önkormányzati alapítású intézmények működési bevételeinek-, 
és kiadásainak alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 
 
Intézmény  Bevételek teljesítése (%) Kiadások teljesítése (%) 
Szentgotthárd és Kistérsége 
Oktatási Intézmény 

57,4 54,2 

Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és 
Bölcsőde 

51,1 54,7 

Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat 

 
168,0 

 
48,5 

Városi Gondozási Központ 49,8 47,2 
 
 
A beruházások, fejlesztési kiadások alakulása: 
 
A beruházások, fejlesztési kiadások az első félév végére 37,1 %-os teljesítést mutatnak, ami 
91.561 e/Ft-ot jelent.  
Az első félévben a legjelentősebb beruházás volt a Liget fejlesztése 29.764 e/Ft, továbbá 
Rábatótfalu nyugati részén a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos kiadásként 3.787 e/Ft-ot 
számoltunk el. 
A felújítási kiadások körében szintén a Liget fejlesztéshez kapcsolódóan számoltunk el 
11.430 e/Ft-ot. 
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Felhalmozási célú folyó támogatás: 
 Az első lakáshoz jutók támogatása előirányzaton a teljesítés 1.300 e/Ft volt. 
 A Vasivíz felé elszámolt fejlesztési támogatás 6.820 e/Ft. 
 A Gotthárd Therm Kft, a ZÁÉV és az Önkormányzat megállapodása alapján 25.000 

e/Ft. 
 A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé 

fizetett fejlesztési támogatás 4.524 e/Ft volt. 
 A Vasi TISZK részére TIOP pályázathoz 3.223 e/Ft 

 
Hiteltörlesztés és hitelkamat: 

 I. félében az Arany János Általános Iskola villamos hálózat felújításához felvett hitel 
esedékes tőketörlesztését 3.055 e/Ft és a kapcsolódó kamatkiadás 562 e/Ft volt. 

 2010. évről áthozott működési – folyószámla - hitel címén 272.953 e/Ft-ot számoltunk 
el. 

 Folyószámla hitelkamatként 8.926 e/Ft kiadás jelentkezett, a teljesítés 47 %. 
 
 
2011. évi költségvetésünk hasonlóan a korábbi évekhez igen szigorú gazdálkodást 
követel meg a T. Képviselő-testülettől. 
 
Függetlenül attól, hogy az önkormányzat költségvetésében megtervezésre kerültek bizonyos 
feladatok, azok teljesíthetőségének határt szab a ténylegesen realizált bevételünk, valamint a 
vállalt kötelezettségeink. Komoly nehézséget okoz a napi munkában a bevételek és kiadások 
eltérő ütemben történő jelentkezése is.  
Finanszírozási gondjainkat a már fent említett bevételek és kiadások eltérő ütemben történő 
jelentkezésén túl a második félévben a következő nehézségekkel kell számolnunk: 

 A 2011. évi költségvetésünk tervezésekor, ill. a módosított előirányzatot figyelembe 
véve 360.000 e/Ft működési célú hitellel számoltunk, ezzel szemben 275.000 e/Ft 
folyószámla-hitel igénybe vételére van lehetőségünk (2011. szeptember 25-ig), ill. 
jelenleg van folyamatban a hitelkeret biztosítására közbeszerzési eljárásunk. 

 Figyelembe kell venni a II. félévben esedékes a Fürdő kivitelezés kapcsán még 
jelentkező – ZÁÉV felé teljesítendő - óvadéki visszafizetési kötelezettségünket, ami 
30.000 e/Ft. 

 Komoly gondot jelent, hogy bevételként a megkötött kölcsönszerződések alapján meg 
kellett terveznünk a Gotthárd Therm Kft. részére nyújtott kölcsön visszafizetését, 
amely bevétellel reálisan nem számolhatunk, így ez az eddig folyósított, és 2011. 
évben esedékes összegek tekintetében további 54.655.600,-Ft (2011.11.30-i 
esedékesség) várhatóan bevétel kiesést jelent. 

 Nem hagyható figyelmen kívül tovább az a tény sem, hogy a Gotthárd Therm Kft. 
kötvénykibocsátásához kapcsolódóan az Önkormányzat készfizető kezességet vállalt a 
kötvény tőke és kamat terhei tekintetében. Ismerve a Fürdő jelenlegi helyzetét a 
fizetendő kamat 159.393,61 CHF (jelenlegi számlakonverziós deviza eladási 
árfolyamon számolva 39.242.707,- Ft) összegével is számolni kell, mint fizetési 
kötelezettséggel 2011. II. félévében. 
 

 
Továbbra is fontos a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása. Előre nem tervezett 
kifizetéseket kizárólag tényleges bevételi forrás mellett lehet teljesíteni.  
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A kötelezettségvállalások során a célszerűség, a hatékonyság és az eredményesség 
szempontjait kell szem előtt tartani mind a Képviselő-testületnek, mind pedig az egyes 
költségvetési szervek vezetőinek! 
 
 
Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünket (275.000 e/Ft) 
az előterjesztés készítésének időpontjában teljesen kimerítettük, jelentős a lejárt 
határidejű számláink és egyéb fizetési kötelezettségeink nagysága eléri a 30.000 e/Ft-ot. 
Az augusztusi munkabérek finanszírozására munkabérhitelt vettünk fel, melyet 
minimális bevételeink mellett a mai napig nem tudtunk letörleszteni.  
 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési 
gazdálkodásának I. félévi beszámolóját a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni 
szíveskedjen! 
 
 

Határozati javaslat: 
 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint 
megismerte. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
 
 
         Huszár Gábor 
           Polgármester 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 22. 
 
 
Ellenjegyzem:  

Dr. Danncsecs Zsolt Jegyző 
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Tájékoztató 
a Képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 

 
Tárgy: Tájékoztató az oktatási intézmények helyzetéről a 2011/2012-es tanév kezdése 
előtt 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete már visszatérően az idei 
munkatervben is az augusztusi ülés egyik fő napirendi pontjának az oktatási intézmények 
helyzete a 2011/2012-es tanévkezdésről szóló tájékoztató elkészítését határozta meg. Az 
előterjesztés elkészítéséhez az intézmények megküldték az adatokat, melyeket az alábbiak 
szerint mellékelünk: 

 1. számú melléklet: SZEOB (Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és 
Bölcsőde) 

 2. számú melléklet: SZOI 
 3. számú melléklet: III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

 
Mint az ismeretes az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvénynek megfelelően 
Szentgotthárd Városa kötelező feladataként gondoskodik az óvodai nevelésről és általános 
iskolai oktatásról. Továbbá nem kötelező – önként vállalt feladatként ellátja a gimnáziumi 
oktatást, szakközépiskolai nevelést, oktatást, valamint szakiskolai oktatást, nevelést, képzést, 
kollégiumi ellátást, alapfokú művészetoktatást.  
 
Az Önkormányzat közvetlen fenntartásában már csak a III. Béla Szakközépiskola és 
Kollégium működik, a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, valamint a 
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény fenntartója a Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás. Szentgotthárd Város Önkormányzata minden lényeges, 
különösen pénzügyi vonzatú, oktatást érintő kérdést megismert és döntési javaslattal a 
fenntartó Kistérségi Társulás elé terjesztett. Az intézmények alapító okirat módosításait a 
Képviselő-testület fogadta el. 
 
A  2011/2012-es tanév kezdése az elmúlt évektől kissé eltér, ugyanis több évre visszamenőleg 
most úgy kezdődik a tanév, hogy városunkban nem volt tényleges intézményátszervezés. 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. módosítását még nem fogadta el az 
Országgyűlés, így a következő tanévet ez  még nem érinti. ( Azt követően viszont a tervezet 
szerint jelentős változások várhatók az oktatásban. )  
 
Elkészítettünk egy összesítést a 2011/2012-es tanév várható gyermeklétszámairól, induló 
csoportjairól az egyes intézményekben, melyet az alábbi táblázat mutat be: 
 
 



 

Összlétszám/fő Csoportok / Osztályok száma Napközis tanulók száma INTÉZMÉNY 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

SZEOB Játékvár 

              Kerekerdő 

              Micimackó 

              Csillagvirág 

              Tapsifüles 

Tótágas Bölcsőde 

248 

 

267 273 279 283 246 

22 

22 

27 

22 

54 

249 

27 

25 

26 

27 

45 

11 12 12 12 13 11 

1 

1 

1 

1 

4 

11 

1 

1 

1 

1 

4 

- - - - - - - 

SZOI Ált. Isk. Arany J. 1-4. 

Évf. 

371 369 381 365 356 373 358 18 18 18 18 18 18 18 178/7 180/8 201/8 174/8 352/14 365/15 313/15 

SZOI Ált.Isk.Széchenyi I. 5-

8. Évf. 

431 394 355 330 295 287 265 18 17 16 15 14 12 11 56/2 47/2 26/1 32/1-

2 

31/1 24/1 26/1 

SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnázium 

300 298 297 292 314 314 322 12 12 12 12 13 13 13 - - - - - - - 

SZOI Csörötnek-Magyarlak 

Ált. Isk. 

- - - - 112 108 113     8 8 8     38/2 35/2 24/2 

SZOI Takács Jenő AMI 290 285 270 280 290 292 280 18 18 18 18 18 18 18 - - - - - - - 
III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium 

471 454 464 473 526 543 542 20 20 20 21 17 19 22 - - -  - - - 

ÖSSZESEN: 2.111 2.067 2.040 2.019 2.176 2310 2279 97 97 96 96 101 107 109 234/9 227/10 227/9 206/9 421/17 424/18 363/18 
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Az intézmények pedagógus és alkalmazotti létszáma megfelelő az oktató-nevelő szakmai 
munka ellátására. Szentgotthárd Város oktatása területén nem akadályozta az intézmények 
felkészülését a következő tanévre semmi. A már megkezdett változások (pl. két tanítási 
nyelvű képzés, felsőfokú szakképzés) továbbfolytatása érdekében fontos, hogy az oktatás 
területén dolgozók, az Önkormányzat illetve a Kistérségi Társulás közösen, hatékonyan 
továbbra is együtt dolgozzon, ezzel is a gyermekek/ tanulók fejlődését elősegítve.  
 
Mindezeken túlmenően az intézmények által a tájékoztatóikban felvetett kérések, jelzések, 
fejlesztési igények megoldásra várnak – és folyamatosan szem előtt kell tartani a 
fenntartónak, még akkor is, ha azok pénzügyi háttere jelenleg nem biztosított a fenntartó 
költségvetésében.  
SZEOB: 
      ●   A távhőszolgáltatás díjainál mind a székhely óvodában és a bölcsődében is már most  
     látható a jelentős hiány. Játékvár Óvoda: ablakok cseréje, gyermekmosdók felújítása; 
           villany, víz- és fűtésrendszer korszerűsítés. Járdák, utak állapotának felújítása. 

 Tótágas Bölcsőde: szakhatóságok is a vizesblokkok állapotát kifogásolják, továbbá az 
épület szigetelése és nyílászárói is elavultak. 

SZOI: Az intézményegységek nyílászárói régiek, cserére szorulnak, illetve az osztálytermek 
bútorzatainak egy részét is cserélni, pótolni szükséges. Egyes szaktantermek, szertárak 
eszközeit is fel kell újítani. 
Természetesen a következő időszakban is alapvetően intézményi vagy fenntartói pályázatok 
benyújtásával látunk csak esélyt arra, hogy a beszámolókban ismertetett, már megkezdett 
intézményi fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket megoldjuk.    
 
Megállapíthatjuk, hogy a város oktatási intézményeinek mind személyi, mind tárgyi 
feltétel-rendszerét tekintve Szentgotthárd oktatási intézményei készen állnak a 
2011/2012-es tanév kezdésére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában 
dönteni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Oktatási 
intézmények helyzete a 2011/2012-es tanév kezdése előtt című tájékoztatót, amelyet: 
1.1. a Szentgotthárd Város Önkormányzata által fenntartott III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium oktatási intézmény vonatkozásában elfogad / az alábbi kiegészítéssel 
fogadja el: ……………………………………………………………………………….. 

1.2. a Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények – a SZEOB és a SZOI - 
vonatkozásában a Társulási Tanács számára elfogadásra javasolja / az alábbi 
kiegészítéssel javasolja elfogadásra: ……………………………… 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor  polgármester 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 16. 
             Huszár Gábor 
              polgármester 
 
   
Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző h. 
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INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓK 
 

1. számú melléklet 
 

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 
 

I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
 

1. Alkalmazottak 
 
 

Pedagógusok 
 

 Az óvodai intézményegységben 2011. december 01. napjával egy óvónői álláshely  
üresedik meg, de az állást nem hirdetjük meg, mert azt egy több éve határozott 
időre alkalmazott kolléganővel töltjük be, 

 az év elején megüresedett német nemzetiségű óvónői álláshelyet kétszer hirdettük 
már meg, eddig eredménytelenül, ezért határozott időre, de óvónői végzettséggel 
rendelkező pedagógust alkalmazunk az álláshelyen, 

 Pintér Eszter és Dancseczné Petrovics Magdolna, GYED miatti távollétének 
idejére szintén határozott időre, de óvónői végzettséggel bíró pedagógust 
foglalkoztatunk (Pintér Eszter helyettesítésére 2011. szeptembertől keresünk 
lehetőleg helyi lakosú óvónőt), 

 a Tapsifüles Tagóvodában ez évben újra meghirdettük a tagóvoda vezetői 
beosztás ellátására vonatkozó pályázatot, melyre egyetlen pályázat, a jelenleg 
helyettesítő megbízással dolgozó Németh Gáborné pályázata érkezett be: pályázó 
a megbízást 5 évre, 2011. augusztus 16. napjától kapta meg, 

 a bölcsődei intézményegység vezetésére kiírt pályázateredménytelen lett, mert a 
pályázó nem kapta meg az intézmény igazgatótanácsának többségi támogatását, a 
pályázatot újra hirdettük, 2011. 08. 26-i döntési határidővel, 

 két tagóvoda vezetőnk, akik még nem rendelkeznek pedagógus szakvizsgával, 
szeptemberben második szemeszterüket kezdik ilyen irányú képzésben, 
intézményi támogatással. 

 
Egyéb alkalmazottak 
 

 2011-ben már nyugdíjba vonult, illetve ez év végéig megszűnik a közalkalmazotti 
jogviszonya egy óvodai dajkának, egy kisgyermeknevelőnek és egy takarítónőnek 
a bölcsődében, - utóbbiak helyettesítését – takarékoskodás okán – 2011. 
szeptember 1. napjától oldjuk meg új alkalmazott határozott idejű 
foglalkoztatásával, 

 várhatóan 2011. évben kezdődik a felmentési ideje, de 2012-ben szűnik meg 
jogviszonya nyugdíjazás miatt 3 dajkának, 

 az adminisztratív dolgozók egyike 2011. augusztusától szülési szabadságon van, 
helyettesítéséről szeptembertől gondoskodnunk kell. 

 
Összegezve: 
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Nyugdíjba vonulások miatt 2011-ben, ténylegesen 1 óvónői, 1 kisgyermeknevelői, 1 
takarítónői állás üres, s üres még egy takarítónői állás. Ezeket pályáztatás nélkül be 
tudjuk tölteni úgy, hogy érvényesüljenek az ésszerűség határain belül a takarékossági 
szempontok is, de az intézmény zavartalan működése is minden téren biztosított 
legyen.  

 
2. Gyermekcsoportok, gyermeklétszámok 

 

 a gyermekcsoport beírt létszám létszám 
2011. 10. 01-én 

1 I. vegyes csoport 25 fő 25 fő 
2 II. vegyes, szlovén csoport 25 fő 23 fő 
3 III. vegyes, német csoport 25 fő 25 fő 
4 I. kiscsoport 25 fő 25 fő 
5 II. kiscsoport 25 fő 25 fő 
6 III. kiscsoport 26 fő 22 fő 
7 I. középső csoport 25 fő 25 fő 
8 II. középső csoport 22 fő 22 fő 
9 I. nagycsoport 19 fő 19 fő 
10 II. nagycsoport 21 fő 21 fő 
11 III. nagycsoport  (2 SNI-s, = +3) 11 fő + 3 11 fő + 3 

sz
ék

he
ly

 
fé

rő
he

ly
: 2

60
 

 összesen 249 fő (+3) 97 % 243 fő (+3) 95% 
12 Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek 26 fő 26 fő 
13 Kerekerdő Tagóvoda Rönök 27 fő 24 fő 
14 Micimackó Tagóvoda Magyarlak 25 fő 22 fő 

ta
gó

vo
dá

k 
fé

rő
he

ly
: 

25
/ó

vo
da

 

15 Tapsifüles Tagóvoda Gasztony 27 fő 27 fő 
 16 Csecsemő- és tipegőcsoport 12 fő 10 fő 

17 
18 

20
11

. 
09

.0
1.

-
én

 
bö

lc
ső

de
 

fé
rő

he
ly

: 
54

 

19 
3 kisóvodás csoport 33 fő 

 
27 fő 

(09. 01-én) 

  összesen: 45 fő 37 fő 
Mindösszesen: 399 fő + 3 379 fő + 3 

 
A nevelési év kezdetén a törvényben rögzített maximális csoportlétszámot túllépő két 
tagóvodának rendelkezésre áll a fenntartói döntés /23/2011. (06.02.TTH) a létszámhatár 
túllépésének engedélyezésére. 
Megítélésem szerint a városunkban újonnan elinduló üzemek hatására megnő az igény úgy a 
bölcsődei, mint az óvodai ellátás igénybe vételére. Ennek előjeleit már most tapasztalhatjuk, s 
talán emiatt nevelési év közben – a törvényben megengedettnek megfelelően – meg fogjuk 
kissé haladni a maximális létszámokat. 
 

I. TÁRGYI, INFRASTRUKTÚRÁLIS FELTÉTELEK, NYÁRI 
KARBANTARTÁSOK 

 
Sajnálattal kellett tudomásul vennünk, hogy már második alkalommal volt kedvezőtlen a 
döntés fenntartónk pályázatára, az óvoda infrastrukturális fejlesztésére. 
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A székhely óvoda és a bölcsőde épülete megérett a felújításra, korszerűsítésre, így a pályázati 
lehetőségeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. 
A bölcsőde épületében a szakhatóságok leginkább a vizesblokkok állapotát kifogásolják, de 
ugyanilyen, ha nem nagyobb probléma az épület szigetelése, a nyílászárók minősíthetetlen 
állapota. 
A székhely óvoda épületében kívánatos lenne az ablakok cseréjének folytatása, a 
gyermekmosdók felújítása, a villany, víz- és fűtésrendszer korszerűsítése. 
Továbbra is hatalmas probléma az óvoda és bölcsőde területének állapota, karbantartása. 
Minősíthetetlen, hovatovább életveszélyes a járdák, utak állapota ott, ahol a kisgyermekek 
nap, mint nap, órákat szaladgálnak, kerékpároznak, rollereznek. Az ide járó gyermekek 
szüleitől folyamatosan kapjuk a negatív visszajelzéseket, az elégedetlen észrevételeteket e 
tárgyban, jogosan. Ezt a problémát több éve, minden beszámolóban írásban is jelzem 
fenntartónknak a tulajdonos önkormányzatnak. 
Ha nem is az elvárható, kívánatos módon, de legalább részlegesen megoldódott végre az 
óvoda és a bölcsőde udvarának rendben tartása. Sajnos a szokásosnál esősebb nyár miatt nem 
elegendő a négyhetenkénti fűnyírás, hisz minél nagyobb a fű, annál nagyobb a 
kullancsveszély, annál később szárad fel a reggeli pára. A Közszolgáltató Vállalat elvégzi a 
fűnyírást, sövényvágást, s a kukák ki- és behordásáról is gondoskodik, de arra már nincs 
kapacitása, hogy a rendszeres takarítást (seprés) is biztosítsa, ezért a terület nagyon 
elhanyagolt. A következő pénzügyi évtől az udvarok rendben tartásához szükséges forrásokat 
biztosítani kell az intézmények költségvetésében.  
Mind a négy tagóvodánk tárgyi feltételei kielégítőek, ahol a berendezések, eszközök cseréje 
leginkább indokolt, az a Tapsifüles Tagóvoda és a Kerekerdő tagóvoda. Ezekben, 
költségvetési lehetőségeken belül, megkezdődtek a fejlesztések, de így csak nagyon kis 
lépésekben haladhatunk előre. 
Nyári karbantartások a székhely óvodában, a bölcsődében, a Csillagvirág Tagóvodában 
voltak. Az óvodában folyosókat, s egy irodát festtettünk, egy csoportszobában, egy irodában, 
egy öltözőben laminált padlót rakattunk, s két folyosón kicseréltettük a régi almatúrákat.  
A bölcsődében irodákat, egy csoportszobát festtettünk, előbbiekbe laminált padlót tetettünk. 
Megkezdtük a gyermekek öltözőszekrényének cseréjét olyanra, amelyben minden 
gyermeknek külön öltözőrekesze van. 
Csörötneken parkettalakkozás volt, s a folyosó leválasztásával kialakítottak egy külön 
logopédiai, fejlesztő helyiséget. 
 
Összegezve elmondható, hogy nagyon sok a fejlesztésre váró probléma a tárgyi, 
infrastrukturális feltételek tekintetében, de az azonnali megoldást igénylő problémákat meg 
tudtuk és tudjuk oldani ésszerű gazdálkodás mellett.  
 

I. PÉNZÜGYI HELYZET, EGYEBEK 
 
A félévre vonatkozó könyvelést áttekintve, jelenleg még nem lehet érdemben megítélni, hogy 
a Játékvár Óvodában és a Tótágas Bölcsődében a költségvetési elvonások milyen mértékű 
problémát jelentenek. 
A személyi jellegű kiadások tekintetében erőnkön felül is takarékoskodtunk (pl. átmenetileg 
nem töltöttünk be üres álláshelyeket, ezzel azonban megnőtt a helyettesítések kiadása!), ezt 
azonban szeptembertől már nem lehet felvállalni, az állásokat mind be kell töltenünk. 
A Tótágas Bölcsőde intézményegység esetében a tulajdonos önkormányzat képviselő-
testülete, s a fenntartó társulási tanács is határozattal támogatta egy nyugdíjazás miatti 
felmentési átlagbérrel, s a három takarító „A” fizetési osztályból „B” fizetési osztályba sorolás 
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miatti többletköltségekkel történő kiadásainak megemelését, azzal a kitétellel, hogy szükség 
esetén az intézményi költségvetésben ezen kiadások fedezetét biztosítják. 
Kérem, hogy ezen két intézmény költségvetési helyzetét a háromnegyed éves beszámoló 
elkészítésekor tekintsük át újra, s akkor tegyük meg a szükséges lépéseket, mert azokra 
biztosan szükség lesz. 
A dologi kiadások a Csillagvirág Tagóvoda esetében a gázdíj előirányzatánál fognak jelentős 
hiányt mutatni, de gond lesz a Tótágas Bölcsőde és a Játékvár Óvoda távhőszolgáltatási 
díjainak fedezetével is. Ezekre is háromnegyed évkor vissza kell térni. 
Tény, hogy az intézmények nagyon szűkös kertek között, minimális feltételrendszerben 
működnek, ami rendkívüli takarékoskodási intézkedések mellett valósul meg, s ezen okok 
miatt folyamatosan romlik az ingatlanok állapota, veszít értékéből az ingatlanvagyon. 
 
Szentgotthárd, 2012. 08. 10. 
       Tisztelettel: 
 
         Kovács Tiborné 
               igazgató  
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2. számú melléklet 
 

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE OKTATÁSI INTÉZMÉNY: 
 
A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 2011/12-es tanévi induló tanulói létszáma: 
fő (ez a szám szeptemberre még természetesen változhat). 
Az intézmény alkalmazotti létszáma: 128 fő (törzsállomány), ebből 120 fő pedagógus, hat fő 
iskolatitkár ( jelenleg a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 1 betöltetlen ), egy fő 
takarító (SZOI Csörötnek – Magyarlak Ált. Isk. ) és egy fő karbantartó (SZOI Csörötnek-
Magyarlak Ált. Isk.). 
 

SZOI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ARANY JÁNOS 1-4. ÉVFOLYAM: 
 

 SZENTGOTTHÁRD és KISTÉRSÉGE OKTATÁSI INTÉZMÉNY 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK 

ARANY JÁNOS 1-4. ÉVFOLYAMA 
9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2. 

Tel.: 94/554-173  Fax: 94/554- 
E-mail: igazgato@sztg-arany.sulinet.hu 

 
Személyi feltételek, létszámadatok: 
 
Az iskola alkalmazotti létszáma a 2011/2012-es tanévben 46 fő főfoglalkozású. Ebből 44 fő a 
pedagógus, 1 fő iskolatitkár, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens. A 44 fő pedagógusból a 
törzsállomány 41 fő. 3 fő tanítót napközis álláshelyen (2 fő már az előző tanévben is 
szerződéssel nálunk dolgozott), 1 fő német szakos kollégát alkalmazunk határozott idejű 
kinevezéssel. Ebben a tanévben 4 fő GYED-en lesz. 
A logopédusra  előreláthatólag 6 órában lesz szükségünk. A sajátos nevelési igényű tanulók 
ellátásához konduktor ill. gyógytornászt 3 órában kell foglalkoztatnunk. 
Augusztus 22-27-ig lesz az intézményegységben egy 60 órás tanfolyam: Mozgásterápia a 
tanulási nehézségek megelőzésére és oldására címmel. Ennek költsége 60 e/FT, és ennek nagy 
részét (47 e FT) kollegák maguk állják . A tantestületből 8-an vesznek részt. Ez a tanfolyam 
lehetőséget biztosít arra, hogy a pedagógusok ismeretet szerezzenek, a ma már egyre többféle 
problémával küzdő gyermekek hatékony kezelésére, tanításuk elősegítésére. 
 
Az álláshelyek betöltésekor célunk a 100%-os szakos ellátottság megtartása ebben a tanévben 
is. 
A beírt tanulók létszáma a tanév elején: 

 
OSZTÁLY OSZTÁLYFŐNÖK Osztálylétszám SNI KT. 3. sz. 

mell. II/3. 
LÉTSZÁM 

1.a Dancsecs Borbála 

 

  23 
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1.b Tóthné Berényi Margit 

 

  23 

1.c Kovacsics Borbála 

 

3  24 

1.d Gábor Lászlóné 

 

  18 

2.a Agócs Beáta 

 

  23 

2.b Jójárt Józsefné 

 

 3 28 

2.c Vinkóné Dancsecs Ágnes 

 

 3 25 

2.d Dancsecs Eszter 

 

 5 26 

3.a Nagy Emilné 

 

 4 26 

3.b Bediné Molnár Zsuzsanna 

 

 5 29 

3.c Jankai Zoltánné 

 

3 2 30 

3.d Herczegné Eszes Ilona 21  8 29 
4.a Molnár Szabina 

 

 1 21 

4.b Dancsecsné Bálint Zsuzsanna 

 

 3 22 
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4.c Kozákné Tóth Gabriella 

 

2 2 20 

4.d Bágerné Kovács Eszter 

 

2 1 21 

ETT. alsó Deutsch Mónika 

 

8  18 

ETT. felső  Balla Margit 

 

11  22 

ÖSSZESEN  358 29 37 426 

 
Napközis tanulók és csoportok alakulása: 
 

 C
SO

PO
R

T
 

 O
SZ

T
Á

L
Y

 

N
ap

kö
zi

s 
fo

gl
al

ko
zá

s 
és

 
há

ro
m

sz
or

i 
ét

ke
zé

s 

N
ap

kö
zi

s 
fo

gl
al

ko
zá

s 
és

 e
bé

d 

N
ap

kö
zi

s 
fo

gl
al

ko
zá

s 

Ö
SS

Z
E

S 
N

A
PK

Ö
Z

I
S M

E
N

Z
A

 
1. 1.a 14 5  19 1 

2. 1.b 18 4  22  
3. 1.c + ETT. 15 +2 3  18+2  

4. 1.d 11 5  16  

5. 2.a 9 12  21 1 

6. 2.b 14 11  25  
7. 2.c 3 17  20 4 

8. 2.d 10 10  20 2 
9. 3.a 4 16  20 1 

10. 3.b  22 2 24  
11. 3.c 9 10 1 19  

12. 3.d 8 11  19 1 
13. 4.a+4.d 7 9+11  27 1+3 

14. 4.b+ETTf +4 12+1 2+2 21 2 
15. 4.c +ETTa 12+4 4  20  

 
 
 Az Intézményben a bejáró tanulók számát az egyes településekről az alábbi táblázat mutatja: 
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1.a 1     1     2           1     1             6 

1.b 3 2 2           2 1   2 1     2   1         16 

1.c 1                                           1 

1.d     1       2 2           1                 6 

2.a     1         1               1 1 1         5 

2.b 2   5         2 2 3     1   1               16 

2.c   1 2       1     1         1               6 

2.d 2 1   1     1   2       1         2         10 

3.a                           1 1   1           3 

3.b 1 2 2       1   2 1           2             11 

3.c 1     2         2     1 1 1       1         9 

3.d 2 1 1   1     1 1         1       1         9 

4.a     3           1         2       1         7 

4.b 3 1 2     1                 2     1         10 

4.c 1   2                   1 3 1               8 

4.d   1     1                 1                 3 

ETT.1       1 1     2           1 1               6 

ETT.2               1 1                 1   1 1   5 

  17 9 21 5 3 1 7 9 13 6 0 3 6 11 7 6 2 9 0 1 1 0 ## 
72 65 

                        

                        

saját önkormányzat területéről: 72 fő                 

kistérségi társulás területéről: 60 fő                
kistérségi társulás területén kívüli: 
5 fő                  
 
Iskolánkban a következő karbantartási munkálatokra került sor a nyár folyamán: 

 a mosdók tisztasági festése 
 6 db tantermi tábla festése: (1., 3., 4., 8., 14., és 16. terem) 
 lábazatfestés: 14 tanteremben (a szülők ill. tanítók 4 tanteremben), ez esetben 

költségcsökkentő tényező volt, hogy a tavaly szülők által vásárolt festékekből maradt, 
és így néhány tanteremben azt is fel tudtuk használni 

 tetőtéri lépcsőkorlát magasítása 
 egyéb karbantartási munkák: bútorzat, ajtók javítása 
 küszöb csiszolása (tolószék számára) 
 emeleti fiú WC piszoár összefolyójának cseréje, ezen a részen újraburkolása (csempe, 

járólap). 
 
TIOP 1.2.3 - Könyvtárunk informatikai fejlesztése  
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Intézményegységünkben a pályázat keretében a könyvtár IKT eszközparkja került 
fejlesztésre. A könyvtári számítógép már régóta cserére szorult, a pályázatból ezt most 
megvalósíthattuk.  
A könyvek digitális vonalkóddal lesznek ellátva, ehhez vonalkód-leolvasó szükséges, amit a 
pályázott összegből vettünk. 
A könyvtárban tanulóink is hozzáférnek ezentúl az internethez, három asztali számítógép áll 
rendelkezésükre. 
Az internet minden tanteremben elérhetővé vált, egy szerver gép beszerelésével az archiválás 
és az iskola gépei közötti kommunikáció ezentúl könnyebbé válik. 
A könyvtárosunk munkáját több újonnan beszerzett szoftver is segíti pl. Photoshop, Corel 
Draw stb. 
A könyvtárközi kölcsönzés is lehetővé vált a fejlesztéssel. 
A jó minőségű hardver eszközeinkhez egy gyorsabb internet is szükséges lenne, mert a 
Sulinet által biztosított internet már lassú ezekhez az IKT eszközökhöz, azonban 
intézményegységünknek egy gyorsabb internet kapcsolat bérléséhez nincs anyagi kapacitása. 
 
 
 

SZOI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK SZÉCHENYI ISTVÁN 5-8. ÉVFOLYAMA: 
 
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 
Általános Iskolájának Széchenyi István %-8. Évfolyama 
9970 Szentgotthárd, Füzesi út 7. 
 
Tárgy: Tájékoztató a 2011/2012-es tanévkezdés előtt 
 
 
 
Iskolánkban a 2011/2012-es tanévben a jelenlegi adatok alapján 265 felső tagozatos tanuló 
kezdi meg tanulmányait az alábbi bontásban. 
 
Tanulók létszámának alakulása osztályonként/csoportonként: 

 
Osztály Osztálylétszám Osztálylétszám a két főnek számító 

tanulókat figyelembe véve 

5.a 20 fő 24 fő 
5.b 22 fő 24 fő 
5.c 22 fő 25 fő 
6.a 31 fő 32 fő 
6.b 31 fő 34 fő 
7.a 25 fő 26 fő 
7.b 23 fő 28 fő 
7.c 19 fő 19 fő 
8.a 22 fő 27 fő 
8.b 26 fő 29 fő 
8.c 24 fő 25 fő 
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Összesen 265 fő 293 fő 
 
Napközis csoportok száma: 1  
A csoport létszáma az előzetes felmérés alapján 26 fő. 
 
Az osztályok létszáma 2011.augusztus 24-én tartandó javítóvizsga után még változhat. 
 
Személyi feltételek: 
 
Iskolánkban a szakos ellátottság 100%-os. 2011/2012-es tanévben a feladatokat 26 fő 
pedagógus és 1 fő iskolatitkár látja el.  
A 2010/2011-es tanév végén 1 fő gyógypedagógus határozott idejű kinevezése megszűnt, 
helyette újabb 1 év határozott időre kinevezett gyógypedagógust foglalkoztatunk. Két kolléga 
a nyár folyamán GYES-re távozott, az ő feladatukat egy határozott időre kinevezett szakos 
pedagógus és egy óraadó látja el. Egy fő szakos pedagógus félállásban dolgozik. 
A napközis csoportban két szakos kolléga megosztva végzi a munkát.  
A menza és a buszra váró tanulók felügyeletét a pedagógusok a tényleges tanítási időn kívül 
előre elkészített beosztás alapján látják el. 
 
Tárgyi feltételek: 
 
Az oktatás 15 osztályteremben és egyes tantárgyak esetében (informatika, technika, fizika, 
kémia, német és angol nyelv, rajz, ének-zene) erre a célra kialakított szaktantermekben 
történik. Van egy a tanulókkal való egyéni, vagy kiscsoportos foglalkozások megtartására 
alkalmas fejlesztő termünk és egy műhely, amely a művészeti oktatásnak ad otthont. 
Szeretnénk, ha a tanulók ilyen irányú foglalkoztatására a jövőben is lehetőség nyílna. 
Tanulóinknál a mozgás, a sportolás iránti igény mind szélesebb körben történő kialakítását, a 
mindennapos testnevelés bevezetését a tornacsarnok teszi lehetővé. 
Az iskola egész épülete, de leginkább a nyílászárók és a sportudvar is felújításra szorul. 
Szükség lenne az osztálytermek bútorzatainak pótlására, cseréjére, különösen az alsó és a 
felső tagozat szétválásakor kapott padok, székek esetében. 
Intézményünkben két 10 évnél idősebb fénymásoló áll a pedagógusok rendelkezésére, 
amelyek folyamatos működéséhez rendszeres karbantartás, alkatrészeinek esetleges cseréje 
elengedhetetlen. 
Nem megoldott az informatikai eszközök folyamatos karbantartása. 
A szaktantermek, szertárak felszereléseinek felújítása, bővítése, taneszközök beszerzése 
fontos feladat, amely anyagi nehézségekbe ütközik. 
 
Pénzügyi helyzet: 
 
Egyre szűkösebb költségvetésünk csak a napi munkához elengedhetetlenül szükséges 
eszközök beszerzését teszi lehetővé. Informatikai eszközöket, az irodaszer egy részét gyakran 
pályázati pénzből vásároljuk.  
A tanévkezdés előtt nem konkrétan előre betervezett kiadást jelent az egyik fénymásolónk 
javítása, amely már folyamatban van. Valamint szeptember 1-ig el kell szállítatnunk iskolánk 
kémia szertárából a lejárt vegyszereket és veszélyes hulladékot. Ehhez a Megoldás Kft. 
szolgáltatását tudjuk igénybe venni, aminek szintén pénzügyi vonzata lesz. 
 
Nyári karbantartási munkálatok: 
 



 14 

A korábbi évektől eltérően a Közszolgáltató Vállalat nem egyeztetett az intézménnyel.   
A nyári karbantartási munka során megtörtént a tantermek és folyosók részleges festése, a 
vizesblokkok fertőtlenítő meszelése, az osztálytermekben a kapcsolók és világítótestek 
ellenőrzése, fénycsövek cseréje. Az asztalosok elvégezték a kisebb javításokat. 
A tanév kezdéséig még megoldásra váró feladatok: 
 
Augusztus végéig a pályázaton nyert 10db tantermi csomag (interaktív tábla, projektor stb.) 
felszerelése, üzembe helyezése. Valamint annak biztosítása, hogy tanulóinkat szeptember 1-
én ismét tiszta, rendezett osztálytermek várják. 
A tanévkezdéshez szükséges irodaszerek beszerzése. 
 
 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény  
 Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 
 H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 
 Telefon: (94) 554-227, Fax: (94) 554-226 
 E-mail: vmg@vmg-sztg.sulinet.hu  
 

 
Mellékelten megküldöm az intézményünkre vonatkozó kért adatokat: 
    
1.  intézményi össz. tanuló létszám :      322 fő (várhatóan) 
2. osztályok száma:     13  

csoportbontások:   5.g informatika és nyelv (német) 
     6.g informatika és nyelv (német) 
     7.g informatika és nyelv (angol, német) 
     8.g informatika és nyelv (első nyelvként német, második  

nyelvként angol)  
 9.a informatika és nyelv (első nyelvként angol, német, 

második nyelvként angol, olasz és  szlovén) 
 10.a informatika és nyelv (első nyelvként angol, német, 

második nyelvként angol, német, szlovén) 
11.a informatika és nyelv (első nyelvként angol, német, 

második nyelvként angol, német, szlovén) 
12.a informatika és nyelv (első nyelvként angol, német, 

második nyelvként angol, német) 
9.b informatika és nyelv (német emelt és német alap, angol 

emelt és angol alap) 
10.b informatika és nyelv (német emelt és német alap, angol 

emelt és angol alap, ill. szlovén) 
11.b informatika és nyelv (német emelt és német alap, angol 

emelt és angol alap, ill. szlovén) 
12.b informatika és nyelv (német emelt és német alap, angol 

emelt és angol alap ill. szlovén) 
13.b informatika és nyelv (német emelt és német alap, angol    

emelt és angol ill. szlovén) 
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11.a és 12.b osztályban: emelt szintű érettségire való felkészítés     
magyar, történelem, matematika, biológia, német nyelv, angol 
nyelv tantárgyból 
12.a és 13.b osztályban: emelt szintű érettségire való felkészítés     
magyar, történelem, matematika, angol nyelv, biológia, német 
nyelv tantárgyból 

 
–  osztályonkénti létszám:     5.g osztály:  33 fő 
    6.g osztály:  28 fő 
    7.g osztály:  20 fő 
    8.g osztály:  30 fő 
    9.a osztály:  23 fő 
    9.b osztály:  36 fő 
             10.a osztály:  25 fő 
              10.b osztály:  21 fő 
              11.a osztály:  17 fő 
             11.b osztály:  23 fő 
             12.a osztály:  22 fő 
              12.b osztály:  21 fő 

             13.b osztály:  23 fő 
     

3. Napközi intézményünkben az előző tanévben nem működött. Amennyiben erre igény  
    mutatkozik ebben a tanévben, természetesen biztosítjuk ezt a lehetőséget is. Kollégista  
    tanulónk nincs. 

 
4. intézményi alkalmazotti össz. létszám: 28 fő  
 Két álláshely betöltetlen: Pénzes Tibor igazgatói, illetve Horváth Katalin iskolatitkári 
álláshelye. A rendkívüli helyzetre való tekintettel jó lenne, ha az iskolatitkári álláshelyre az 
adminisztrációs feladatok csökkentése miatt december 2-a előtt lehetne valakit alkalmazni. 
Olyan személyre lenne szükség, aki a személyügyi illetve gazdasági ügyek intézésében 
járatos.  

 
5. intézményi pedagógus létszám:   26 fő  

  
6. Szakos ellátottság: 

 A következő tanévben is – bár a tavalyihoz képest csökkent, de még mindig több 
túlóra lesz. Ezt a problémát igazán létszámbővítéssel sem lehetne megoldani, hiszen ahhoz 
legalább 4-5 szakos pedagógusokra lenne szükség. Ebben a tanévben is (a nyelvi előkészítő 
évfolyamok miatt) 13 osztályunk lesz. A 2010/2011-es tanévben két kolléganő – Jakab Anikó 
illetve Sulyok Beáta – biológia tantárgyból végezte az egyetemi kiegészítőt, a diploma 
megszerzéséhez azonban ebben a tanévben kell a projekt munkájukat leadni, illetve a 
nyelvvizsga bizonyítványt megszerezni. 
 
7. Tárgyi feltételek: 
 Az elmúlt tanévben nagyobb eszközbeszerzés anyagi okok miatt sajnos nem történt. A 
TIOP-os pályázatoknak köszönhetően javult a könyvtárunk számítógépes ellátottsága illetve a 
könyvtári állomány számítógépes feldolgozása, valamint augusztus végén 4 tantermi 
csomaggal (4db interaktív táblával, hozzátartozó notebookkal, projektorral) javul a 
gimnáziumunk felszereltsége.  A nyár folyamán a Közszolgáltató Vállalat a gimnáziumban 
egészségügyi festést, valamint tetőjavítást végzett.  A tetőjavítás költsége: 130.000.-Ft volt.. 
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Ezek csak a legszükségesebb munkálatok voltak! A takarítás minősége folyamatosan gondot 
jelent az intézményben.  

A jövőben nagyobb eszközbeszerzésre mindenképpen szükség lesz, hiszen a 
számítógépparkunkat fel kell újítani, az elhasználódott tanulói padokat, székeket 
cserélni kell, továbbá a tanulókísérleti eszközöket is pótolni kell.      
 
8. Pénzügyi helyzet: 
A költségvetésben meghatározott pénzösszeg csak a napi munkához elengedhetetlen kiadások 
fedezését teszi lehetővé. A dologi és a személyi kiadások a tervezettel összhangban alakultak. 
Gondot jelent a betegszabadságon, táppénzen, gyereknapon lévő nevelők helyettesítése, 
illetve ennek kifizetése, valamint a tanulmányi és sportversenyeken való részvétel utazási 
költségének biztosítása.  
 
 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 12. 

       Balogh Éva 
        intézményegység-vezető   
 
 
 
Szentgotthárd és Kistérsége  Oktatási  Intézmény  
 Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység                          
Szentgotthárd                                                                                                  Tel., fax: 94/445
Deák Ferenc utca 1.  e-mail: zene@sztgnet.hu 
9970 

A Takács Jenő AMI részéről küldöm Szentgotthárd Város Képviselőtestületének augusztusi 
ülésén napirendre kerülő témához a tájékoztató adatokat a 2011/12-es tanév kezdése előtt. 
 
1. Gyermekek, tanulók létszáma  
A művészetoktatási intézményegység tanulólétszáma az előzetes jelentkezések alapján 280 fő. 
A kiselőképzős csoportok felmérése az 1-2. tanítási napon várható, ez még jelentősen 
befolyásolhatja a növendéklétszámot. A tanszakokon belül a pótbeiratkozás alkalmával a 
fúvós tanszakokra várunk még tanulókat.  

  
 

2. Személyi feltételek 
Nevelőtestületünk létszámában egyetlen komoly változás, hogy gitártanárunk 
nyugállományba vonult, és egyenlőre nem sikerült őt helyettesítenünk. Az álláshelyet 
folyamatosan hirdetjük.  
A többi szakon teljes a szakos ellátottság, feladatunkat továbbra is 13 pedagógus álláshellyel 
és 1 iskolatitkári állással tervezzük.  
 
3. Pénzügyi helyzet  
Az intézményegység egyenlőre tartani tudja a 2011. évi költségvetést. A bérjellegű 
kiadásokon belül nagyon szorosnak tűnik a túlórák előirányzata, melyet a tervezéskor történő 
elvonások, illetve az étkezési hozzájárulás kifizetésének visszaállítása okoznak (az étkezési 
hozzájárulásnak nem volt meg a megfelelő fedezete). 
A dologi kiadások tekintetében az intézményegység költségvetésében a felhasználás 
időarányos, a szakmai eszközök beszerzése, valamint a hangszerjavítások tekintetében 
tartalékoltunk az új tanév kezdésére.  
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4. Tantárgyfelosztás 
A 2011/12-es tanév tantárgyfelosztása a művészetoktatási intézményegységben csak 
szeptember 15-e körül válik véglegessé. A képzőművészeti ágon eggyel több csoportot 
terveztünk, a zeneművészeti ágon a magyarlaki tagozat létszámbővülésére számítunk. A 
hangszercsoportok területén az ütő, a vonós, a magánének, a billentyűs tanszakok létszáma az 
előző évekhez hasonló, a fúvós tanszakon enyhe csökkenés tapasztalható. 
Iskolai szinten jelentős a művészeti pályára készülők száma, mely mind a főtárgy, mind a 
csoportos órák esetében plusz feladatot jelent.  
 
5. Nyári karbantartási munkálatok 
Az idei nyárra nem terveztünk jelentős karbantartási munkát. Az egyetlen komoly 
kívánságunk a Közszolgáltató Vállalat felé a biciklitároló kialakítása volt. Ennek érdekében 
az udvari garázs használhatóvá tételét kezdeményeztük, mely várhatóan szeptemberre 
elkészül.  
 
6. Tanév kezdéséig megoldandó feladatok  
A tanév kezdéséig a gitár szakos tanulók számára szeretnénk pedagógust találni, valamint a 
tanév zökkenőmentes kezdésére várjuk az új helyi művészoktatási tanterv jóváhagyását a 
fenntartó részéről.  
 
Szentgotthárd, 2011. augusztus 8. 
 
         Csukly Gergely 
        intézményegység-vezető  
 
 
 
 
 
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény  
    Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája 
 
1. Tagintézményünk tanulói létszáma a 2011/2012-es tanévre: 113 fő 
2. Tanulócsoportok száma: 8 
3. Napközis csoportok száma iskola: 2 
    Az előzetes felmérés alapján 24 tanuló kért napközis ellátást az alsó tagozaton. (Augusztus 
végén minden évben még felmérjük). 
4. A tagintézmény pedagógus létszáma iskolában: 12+1 fő                                     
5. Technikai dolgozók létszáma iskola: 3 fő (iskolatitkár, kisegítő dolgozó-karbantartó,  
                                                                         takarító) 
 
6. Az alkalmazotti létszám iskolában: 15 +1fő  
7. Helyettesítő határozott időre iskolában: nincs 
8. Tárgyi feltételek:  
Az oktatás 8 osztályteremben történik, ebből 3 terem nem felel meg a törvényi előírásoknak, 
kisebb méretű. A nyár folyamán az „Együtt a gyermekekért alapítvány” által finanszírozott 
átalakítás során a nevelői szoba és a legkisebb osztályterem közötti fal kibontásával egy 
elfogadható méretű termet, a pedagógusok számára a szertár egy részéből nevelőit 
alakítottunk ki. A tanulókkal való egyéni, vagy kiscsoportos foglalkozások megtartása 
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esetenként, teremhiány miatt a szintén kicsi könyvtárszobában folyik. A teremhiány nem kis 
problémát okoz a különböző foglalkozások megtartását illetően: zeneiskolai, szabadon 
választott, különböző szakkörök, felzárkóztató, tehetséggondozó, vöröskereszt, énekkar és 
egyéb más programok összehangolásában. A két napközis csoport miatt két termünk foglalt 
minden délután. Az intézmény épületéhez viszonylag nagy területű park, zöldövezet, egy 
aszfaltos pálya tartozik, így a mozgás, a sport jó idő esetén megoldott. A mindennapi oktató-
nevelőmunkához szükséges eszközök rendelkezésre állnak, a követelményeknek megfelelően 
bővítésük folyamatos feladat. A fenntartó által benyújtott és nyertes pályázatnak 
köszönhetően tagintézményünk 3 interaktív táblával és 10 db számítógéppel gazdagodott.  
9. Egyéb munkálatok 
A nyár folyamán az átalakításon kívül még a legszükségesebb karbantartási munkálatokat is 
elvégeztük,  
            - a szükséges termek, helyiségek festése,  
            - a mellékhelyiségekben a vízcsapok, mosdók javítása,  
            - az osztálytermek bútorzatának javítása 
10. Igények a fenntartó felé 
 
A szakos ellátottság biztosítása érdekében a tavalyi évhez hasonlóan továbbra is igényt 
tartunk a fizika, a biológia és az ének-zene tantárgyak oktatásához az intézmény 
szentgotthárdi egységében dolgozó kollégák munkájára.  
Az iskola egész épületének a felújítása, bővítése szükséges, amely mindenki számára ismert. 
Reméljük, hogy pályázat útján lehetőség nyílik arra a közeljövőben, hogy valóra váljon régi 
álmunk az iskolabővítés, felújítás.  
 
Magyarlak, 2011-08-16. 
 
                                                                                              Tóthné Köncz Valéria 
                                                                                               tagintézmény-vezető                                                                                                      
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3. számú melléklet 
 

III.BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
 

A 2011/2012-es tanév indítására vonatkozóan az alábbi tájékoztatást tudom nyújtani: 
 
I. Tanulólétszám: 
 
Pontos tanulói létszámot 2011. szeptember 1. után tudunk küldeni, mert akkor derül ki, hogy a 
főiskolára és egyetemre felvettek megkezdik-e ott tanulmányaikat, vagy halasztást kérnek, és 
maradnak nálunk a technikusi évfolyamokon. 
  
Jelenlegi állapot: 
1. Osztálylétszámok: 
 
A 9 – 14. évfolyamokon 21 osztályt szerveztünk, az átlagos osztálylétszám: 
                                                                                          
                                                                                                                 25 fő 
                                                    - a legmagasabb:     32 fő /osztály 
                                                    - a legalacsonyabb: 18 fő / osztály 
 
Az érettségi utáni szakképzésben az egy osztályon felül még 3 csoportban/szakmában folyik 
majd az oktatás, az átlagos csoportlétszám: 9 fő. 
 
Az iskola tanulóinak jelenlegi összlétszáma: 542 fő, az előző évivel szinte azonos. 
  
2. Kollégisták összlétszáma: 44 fő.  
 
2 csoportban folyik a nevelés – oktatás, az átlagos csoportlétszám: 22 fő. 
 
Ez esetben is csak szeptember 1-je után derül ki a pontos létszám, mert többen csak a nyár 
végére döntik el, hogy a bejárást választják-e, vagy a kollégiumi elhelyezést. A jelenleg 
megadott adat, remélhetőleg, növekedni fog. 
 
II. Pedagógusok, dolgozók létszáma: 
 
1. Távozás: 2 fő (1 fő tanár, 1 fő gazdasági-pénzügyi vezető). 

 
Ok: nyugállományba vonulás. Gazdasági-pénzügyi területre állást hirdettünk. A tanári 
státuszra más szakterületen (vendéglátás) dolgozó határozott idejű alkalmazásban lévő 
kolléga kerül kinevezésre. 

  
2. Engedélyezett létszám: 49 fő   
41 fő főállású tanár/szakoktató 
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 3 fő kollégiumi nevelő  
 1 fő gyógypedagógus-fejlesztő pedagógus 
 4 fő gazdasági, ügyviteli munkatárs 
 49 fő 
 Az álláshelyek betöltöttek. 
 
GYED/GYES: 3 fő 
A szakos ellátottság teljes. 
III. Tárgyi feltételek: 
 
A karbantartási feladatokat az iskola közcélú dolgozója, a nyári gyakorlatot teljesítő asztalos 
tanulók, valamint a Közszolgáltató Vállalat végezte.  
 
IV. Pénzügyi helyzet: 
 
Előreláthatólag az év végéig a költségvetésben tervezett finanszírozás elegendő lesz a 
feladatok teljesítéséhez, a számlák kifizetéséhez. 
 
 
Összegzés: 
 
A 2011/2012-es tanév zavartalan indítása biztosított. 
  
Szentgotthárd, 2011-08-15 
                                        
                                                           Üdvözlettel:     
 
 
 
 
                                                                                           Bedics Sándor 
                                                                                                igazgató 
 
 
 
                               Részletezés az osztályokról, csoportokról 
 
9/A: 27 fő 
  vendéglátó:  16 fő 
  automatika: 11 fő 
 
 vendéglátó gyakorlat I. csoport.:  8 fő     
 vendéglátó gyakorlat II. csoport.: 8 fő  
9/B : 28 fő 
                      szakács: 18 fő 
  pincér:   10 fő 
 
 vendéglátó gyakorlat I. csoport.:  9 fő     
 vendéglátó gyakorlat II. csoport.: 9 fő  
9/C: 23 fő  
                                                         bútorasztalos:   7 fő 
  géplakatos:       7 fő 
  kereskedő:         9 fő 
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10/A: 32 fő 
  informatika: 11 fő   
  vendéglátó:   21 fő  
 
 német, vendéglős  csoport: 20 fő 
 angol, informatika csoport: 11 fő 
 
 vendéglátó gyakorlat I. csoport.:  10 fő     
 vendéglátó gyakorlat II. csoport.: 10 fő  
 
10/B :20 fő 
  automatika:    9 fő 
  faipar:     11 fő 
  
10/C:28 fő 
    szakács:  28 fő 
  
 szakács gyakorlat I. csoport.:   13 fő     
 szakács gyakorlat II. csoport.:  12 fő  
 
 német + informatika gyak: 13 fő  
 német + informatika gyak: 12 fő  
 
10/D: 26 fő 
  asztalos:    11 fő 
  pincér:    15 fő 
 
11/A  : 18 fő 
  informatika: 18 fő   
 
11/B  : 21 fő 
  automatika:  10 fő 
  faipar:     11 fő 
11/C : 24 fő 
  vendéglátó:   22 fő  
 
 vendéglátó gyakorlat I. csoport.:   11 fő     
 vendéglátó gyakorlat II. csoport.:  11 fő  
 
1/11/C: 32 fő 
  kereskedő:  12 fő 
  szakács:  20 fő 
  
 kereskedő gyakorlat I. csoport.:   12 fő     
 szakács gyakorlat I. csoport.:   10 fő     
 szakács gyakorlat II. csoport.:  10 fő  
 német + informatika gyak: 16 fő   
 német + informatika gyak: 16 fő  
1/11/D: 22 fő 
  asztalos:  13 fő 
  géplakatos:    9 fő 
 
12/A : 21 fő 
  angol + informatika gyak: 11 fő   
  angol + informatika gyak: 10 fő   
12/B: 28 fő 
  vendéglátó:  28 fő 
  
 vendéglátó szakmai gyak. bontás:  1 csoport: 14 fő 
   2 csoport: 13 fő 
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 közismereti informatika csoport bontás:  1 csoport: 14 fő 
   2 csoport: 13 fő 
 német 1 csoport: 14 fő 
 német 2 csoport: 13 fő 
 
12/C: 22 fő 
  automatika:  16 fő 
  környezetvédő:    6 fő 
 
2/12/D: 25 fő 
  szakács gyakorlat: 12 fő 
  szakács gyakorlat: 13 fő 
 
  német: 12 fő 
  német: 13 fő 
 
2/12/E: 29 fő 
  asztalos:    9 fő 
  géplakatos:  12 fő 
  kereskedő:    8 fő 
   
 informatika csoport bontás:  1 csoport: 14 fő 
   2 csoport: 15 fő 
  
 német csoport bontás:   1 csoport:  8 fő 
   2 csoport: 21 fő 
13/A: 28 fő 
  informatika: 12 fő   
  vendéglátó:   16 fő  
  
 
 német 1 csoport: 16 fő 
 angol csoport:     12 fő 
 
3/13/C: 22fő 
 szakács: 22 fő 
 szakács szakmai gyak. bontás:  1 csoport: 11 fő                                                                                 
2 csoport: 11 fő   
3/13/D: 18 fő 
  asztalos: 13 fő 
  géplakatos: 5 fő 
 
Szakközépiskolai szakképző évfolyam: 48 fő 
 
1/14/V  vendéglős: 22 fő 
 vendéglátó szakmai gyakorlati bontás:  1. csoport: 11 fő 
   2. csoport: 11 fő 
 
1/14/H hálózattelepítő: 10 fő 
1/13/F bútoripari technikus: 8 fő 
1/13/A automatizálási műszerész: 8 fő 
 
 
















